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veikimas dar labiau pagyvės ir baigsis nenaudingas srovių lenktyniavimas11. Tokiu 
būdu prasidėjo naujas JAV lietuvių politinės veiklos etapas.

2. JAV lietuvių politinė-propagandinė veikla

Amerikos lietuvių tarybos vaidmuo laisvinant Lietuvą

Planinga ALT veikla, anot A. Kučo, prasidėjo nuo 1943 m. pradžios. Tų metų 
sausio 8 d. New York‘e vykusi ALT konferencija nutarė Lietuvos laisvinimui suburti 
visas JAV lietuvių jėgas ir organizacijos veiklą pastatyti ant tvirtų teisinių pagrindų. 
1943 m. rugsėjo 2-3 d. Pittsburgh‘e įvyko gausus ALT suvažiavimas, literatūroje dar 
įvardijamas kaip kongresas, kuriame dalyvavo apie 500 lietuvių atstovų, Lietuvos 
pasiuntinys P. Žadeikis, konsulai J. Budrys ir P. Daužvardis, Latvijos ir Estijos atsto-
vai ir abu Pennsylvania‘jos valstijos senatoriai. Suvažiavimas davė aiškią ALT atei-
ties veiklos kryptį ir priėmė statutą. Nuspręsta dirbti, kad būtų įgyvendinti Atlanto 
Chartos dėsniai ir ypač stengtis, kad jie būtų pritaikyti Lietuvai atstatant jos nepri-
klausomybę; teikti moralinę ir materialinę pagalbą Lietuvos žmonėms, šelpti pabė-
gusius nuo priespaudos ar ištremtus jos piliečius. Skleisti JAV visuomenėje teisingą 
informaciją apie Lietuvą ir ją ginti nuo priešų šmeižto. ALT delegacijos lankėsi JAV 
valdžios įstaigose, teikė memorandumus, kalbėjosi su aukšto lygio JAV valdininkais 
paramos Lietuvos nepriklausomybei reikalu, stengėsi palaikyti artimus ryšius su se-
natoriais ir kongresmenais. Prieš kiekvieną svarbesnį tarptautinį įvykį ALT stengėsi 
informuoti Valstybės departamentą apie esamą Lietuvos padėtį, taip primenant Bal-
tijos šalių okupacinį režimą. 

ALT buvo sudaryta JAV lietuvių ideologinių grupių susitarimu ir lygaus ats-
tovavimo pagrindu. 1948 m. ALT sudarė: ALRKF (Amerikos lietuvių Romos katalikų 
federacija), AL Tautinė sandara, Socialistų sąjunga, tautininkai (nuo 1949 m. AL Tauti-
nė sąjunga), SLA (Susivienijimas lietuvių Amerikoje) ir LRKSA (Lietuvių Romos kata-
likų susivienijimas Amerikoje). Vėliau prisidėjo ir daugiau organizacijų. ALT Valdyba 
sudaroma vieneriems metams visuotiniame suvažiavime iš 14 asmenų. ALT Vykdo-
mąjį komitetą, prisijungus tautininkams, sudarė pirmininkas L. Šimutis, vicepirmi-
ninkas A. Olis, sekretorius P. Grigaitis ir iždininkas M. Vaidyla. 1949 m. JAV lietuvių 
kolonijose jau veikė 89 skyriai. ALT centras visą laiką buvo ir dabar yra Chicago‘je.

1944 m. balandžio mėnesį Niujorke ALT įsteigė Amerikos lietuvių infor-
macijos centrą (toliau ALIC). Jo tikslas – sudaryti palankią nuomonę apie Lietuvą. 

11 Skirius, J. Amerikos lietuvių tarybos veikla 1945-1948 metais: išeivijos pastangos dėl „Displaced Persons Act“ 
priėmimo. Chicago: Lithuanian Research and Studies Center, Inc., 2001, p. 79-80.
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Tuo tikslu centras palaikė ryšius su 
JAV vyriausybės, Kongreso ir įvai-
rių komitetų nariais, informacine 
medžiaga aprūpindavo spaudą ir 
agentūras. Centras leido neperio-
dinį leidinį Lithuanian Bulletin; JAV 
spaudoje rinko medžiagą apie Lie-
tuvą, rengė santraukas, kuriomis 
aprūpindavo lietuvių spaudą. Išlei-
do 12 leidinių anglų kalba. Centro 
direktoriais dirbo Kostas R. Jurgė-
la, Marija M. Kižytė ir kt.12 

Pastangos iš Europos įsileisti pabėgėlius (dipukus). Po Antrojo pasaulinio karo 
Vokietijoje ir Austrijoje (amerikiečių, britų ir prancūzų okupacinėse zonose) telkėsi 
daugiau kaip 70 tūkstančių lietuvių pabėgėlių nuo bolševikinės Raudonosios armi-

12 Amerikos lietuvių istorija. Redagavo dr. Antanas Kučas. So. Boston, Mass.: Lietuvių enciklopedijos 
leidykla, 1971, p. 553-555.

ALT‘os suvažiavimas 
Chicago‘je 1974 m. 
Pick-Congress’o 
salėje. „Draugo“ 
redakcijos archyvas

Lietuvos nepriklausomybės 25-rių metų sukakties 
minėjimas Newark‘e (skelbimas). 
LCVA, f. 656, ap. 2, b. 781, l. 167.

Lietuvos diplomatinė tarnyba: generalinis 
konsulas Jonas Budrys, LDT šefas Stasys 
Lozoraitis, atašė A. Simutis ir Lietuvos 
pasiuntinys Washington‘e Povilas Žadeikis 
1949 m. Anicetas Simutis: 60 metų Lietuvos 
diplomatinėje tarnyboje. Vilnius: LGGRTC, 2007
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jos ir dar nacių įvairiais būdais 
ištremtųjų iš Lietuvos. Jie gyve-
no Displaced Persons (toliau – DP) 
stovyklose, turėjo savo vadovy- 
bę – Lietuvių tremtinių bendruo-
menę, vykdė kultūrinį ir švietimo 
darbą13. Politinė atmosfera lietu-
viams, kaip ir daugumai kitų DP 
tautų, ypač JAV zonoje, nebuvo 
palanki. SSRS pareigūnams rei-
kalaujant ir tikrinant gaunamus 
skundus, amerikiečiai stovyklose 
vykdė taip vadinamus patikrini-
mus (screening), norėdami išsiaiš-

kinti, ar nėra pasislėpusių nacių talkininkų ir žydšaudžių. Apie 10% lietuvių DP pra-
džioje iš stovyklų buvo pašalinti. Didžioji jų dauguma pašalinta be aiškaus įrodymo. 
Sovietai dėjo pastangas, kad lietuviai DP repatrijuotų į bolševikų okupuotą Lietuvą. 
Tuo tarpu lietuviai DP norėjo grįžti tik į nepriklausomą Lietuvą. Didžiules pastangas, 
siekiant apsaugoti lietuvius nuo sovietų kėslų, dėjo JAV lietuviai – jų svarbiausia po-
litinė organizacija Amerikos lietuvių taryba, BALF‘as, ypač jo vadovas prelatas prof. 
J. Končius14 bei tautininkų organizacijos. ALT vadovybė 1945-1946 metais memoran-
dumais JAV valdžiai, susitikimuose su valdžios atstovais ir aktyvindami visą išeiviją 
reikalavo apsaugoti lietuvių DP teises Vakarų Europoje, atstatyti nepriklausomą Lietu-
vos valstybę, į kurią galėtų grįžti pabėgėliai ir tremtiniai. Paaiškėjus, kad greitai nebus 
atstatytas Lietuvos valstybingumas, 1947-1948 metais ALT vadovybė reikalavo į JAV 
įsileisti visus DP lietuvius. ALT savo politinę-propagandinę veiklą derino ne tik prie 
JAV valdžios politikos, bet ir su analogiškomis kitų tautų atstovų, gyvenančių JAV, or-
ganizacijomis. Platesnei imigracijai į JAV politiniais sumetimais buvo palankus ir pre-
zidentas Harry Truman‘as bei dauguma senatorių ir kongresmenų. Bendrų pastangų 
dėka 1948 m. birželio 19 d. pavyko iškovoti JAV imigracijos įstatymo papildymą Public 
Law 774, arba dar vadinamą Displaced Persons Act. Prezidentas birželio 28 d. pasirašė šį 
dokumentą15. Nuo 1948 m. pabaigos prasidėjo plati DP, tarp jų ir lietuvių, imigracija į 
JAV. Būtina pažymėti, kad jau 1946-1948 metais ALT ir BALF išvystė nepaprastai stiprią 
lietuvių – karo pabėgėlių – įkurdinimo programą.

13 Plačiau žr.: Bartusevičius, V. Lietuviai DP stovyklose Vokietijoje 1945-1951. Vilnius: Versus aureus, 2012, 608 p.

14 Končius, J. B. Atsiminimai iš BALFO veiklos 1944-1964. Chicago: Draugo spaustuvė, 1966, p. 108-169. 

15 Plačiau žr.:  Skirius, J. Amerikos lietuvių tarybos veikla 1945-1948 metais: išeivijos pastangos dėl „Displaced 
Persons Act“ priėmimo. Chicago: Lithuanian Research and Studies Center, Inc., 2001, 209 p.

Lietuvos generalinio konsulato New York‘e atašė Anicetas 
Simutis sutinka pirmuosius atplaukusius dipukus 1948 m. 
Anicetas Simutis: 60 metų Lietuvos diplomatinėje tarnyboje. Vilnius: 
LGGRTC, 2007
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Kersten‘o komiteto tyrimas. Artėjant Lietuvos nepriklausomybės paskelbi-
mo 25-osioms metinėms, 1952 m., ALT pasitarimuose buvo svarstoma mintis Lietu-
vos išlaisvinimo klausimą kokiu nors būdu perkelti į pasaulinį forumą, būtent – į 
Jungtines Tautas. Tam tikslui ALT narys advokatas Steponas Bredes siūlė Tarybai 
formaliai kreiptis pirmiausia į JAV Kongresą ir prašyti jį ištirti Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos okupacijos aplinkybes ir tuose kraštuose vykdomą genocidą desperatiškos 
tautos rezistencijos akivaizdoje. ALT buvo įsitikinusi, kad jei JAV Kongresas nusta-
tytų SSRS įvykdytą okupacijos ir prievartinio įjungimo į SSRS neteisėtumą, po to su 
JAV pagalba būtų galima klausimą kelti JTO, reikalaujant okupacinės kariuomenės 
išvedimo ir nepriklausomybės atkūrimo. Norėta paneigti sovietų argumentus, esą 
Baltijos valstybių okupacija buvusi reikalinga saugumo sumetimais, o Baltijos tau-
tos pačios pareiškusios norą įsijungti į SSRS. ALT nutarė šį projektą vykdyti.

Kongresmenas Charles J. Kersten‘as, įtakingas politikas iš Wisconsin‘o vals-
tijos, kurį pažinojo L. Šimutis ir inžinierius Antanas Rudis, sutiko projektą remti 
ir tuo pačiu parengti rezoliuciją JAV Kongreso svarstymui. Siekiant užsitikrinti JAV 
politikų paramą, daug lėmė A. Rudžio veikla. Jis užsitikrino kongresmenų Fred Bus-
bey, Ray Madden‘o ir Edward‘o Bonin‘o, taip pat Atstovų rūmų tvarkomojo komite-
to pirmininko L. Allen‘o paramą. Tuo pat metu buvo tariamasi su Senato užsienio 
reikalų komitetu bei su Valstybės departamentu, kuriam vadovavo John‘as Foster‘is 
Dulles. Nuolat buvo ruošiami pietūs ir priėmimai įtakingiems asmenims, stiprinant 
paramą projektui16.

1953 m. gegužės 27 d. prezidentas Dwight‘as Eisenhower‘is kongresmenui 
Ch. J. Kersten‘ui rašytame rašte dėkojo už atsiųstą rezoliucijos tekstą ir, prisimin-
damas ALT delegacijos vizitą, patvirtino būsiant naudinga atskleisti amerikiečiams 
tiesą, kas iš tikrųjų dėjosi inkorporuojant Baltijos valstybes į SSRS ir kodėl JAV nie-
kuomet nepripažino Lietuvos ir kitų Baltijos šalių inkorporavimo į Sovietų Sąjungos 
sudėtį. Prezidentas rašė, kad kai Atstovų rūmai įsteigs tyrimo komisiją, jis pats ati-
džiai seks jos darbą. Rezoliuciją priėmus ALT pradėjo žaibiškai rinkti dokumentus 
ir ieškoti liudininkų.

16 Baltijos valstybių užgrobimo byla (JAV Kongreso Ch. J. Kersteno komiteto dokumentai 1953-1954 metai). 
Vilnius: Du Ka, 1997, p. 23.

1953 m. liepos 29 d. Atstovų rūmai vienbalsiai 
priėmė Kersteno rezoliuciją. Lietuvių 
atstovai su kongresmenais. Iš kairės: Alvin 
Bentley, John Klichinski, daktaras Pijus 
Grigaitis, Marijona Kižytė, Antanas Rudis, 
Joseph Martin, Charles Kersten, Leonardas 
Šimutis ir Edward Bonin. Šimutis, L. Amerikos 
lietuvių taryba. 30 metų Lietuvos laisvės kovoje. 
Chicago, 1971, p. 179
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Baltijos valstybių okupacijai tirti komitetas JAV Atstovų rūmuose buvo 
įsteigtas 1953 m. liepos 27 d. ir pavadintas Select Committee to investigate communist 
aggression and the forced incorporation of the Baltic States into the U.S.S.R. Lietuviai jį va-
dino tiesiog Kersten‘o komitetu. Į komitetą buvo paskirti 7 Kongreso atstovai, vėliau 
prisidėjo dar du. Kongresas komiteto veiklai skyrė 30 000 dolerių. Komiteto pirmi-
ninkas Ch. J. Kersten‘as su A. Rudžiu, lydimi Lietuvių informacijos centro direktorės 
M. Kižytės, vyko į Europą tirti, kokių dokumentų Europoje būtų galima rasti ir kokie 
liudininkai turėtų būti apklausti.

Per dvejų metų gyvavimo laikotarpį komitetas viešai apklausė 335 liudi-
ninkus, tarp jų – 42 lietuvius, surinko daug rašytinių liudijimų bei dokumentinės 
medžiagos. Visa tai buvo paskelbta septyniuose Komiteto darbų tomuose. Lietuvos 
diplomatinė tarnyba JAV komitetui įteikė 1941 m. bolševikų į SSRS tremtį išvežtų 
lietuvių sąrašą. Komitetas taip pat persispausdino tris brošiūras, liečiančias Katalikų 
Bažnyčios persekiojimą Lietuvoje, o taip pat dokumentus iš bolševikų okupacijos 
1940-1941 metais. Komitetas taip pat išleido specialų raportą – trumpą apžvalgą apie 
laisvą ir pavergtą Lietuvą17. Visa medžiaga – jos kopijos buvo įteiktos Kongresui, JAV 
Valstybės departamentui ir JAV delegacijai JTO.

Kaip paaiškėjo iš komiteto veiklos, jis siekė įvairių tikslų. Politologas dr. Vy-
tautas Vardys nurodo, kad pirmiausia komitetas norėjo informuoti visuomenę apie 
sovietinę tikrovę ir nuteikti opiniją antikomunistiškai. Antra, komiteto nariai rūpi-
nosi išgauti medžiagos užsienio politikos SSRS atžvilgiu kritikai pagrįsti. Trečia, ko-
mitetas buvo lyg psichologinio karo instrumentas tuometinei JAV užsienio politikai 
paremti, užimtuose kraštuose palaikant laisvės troškimą. Ketvirta, komitetas sten-
gėsi suformuluoti ir pateikti Kongresui įstatyminę programą, kuri įpareigotų prezi-
dentą ir Kongresą imtis aštresnės politikos prieš Sovietų Sąjungą. Savo rekomenda-
cijose komitetas JAV prezidentui siūlė, kad šis formaliai pripažintų, jog komunistų 
sukurtos vyriausybės neatstovauja pavergtoms tautoms; kad įtikintų nekomunisti-
nes šalis sutartinai atšaukti Maskvos kontroliuojamų vyriausybių pripažinimą; kad 
deklaruotų JAV draugiškumą ir solidarumą su komunistų pavergtomis tautomis; 
kad kuo greičiausiu laiku siektų nutraukti visą prekybą su komunistinėmis šalimis 
ir kad sudarytų dinamišką programą tarptautinei komunizmo konspiracijai nugalė-
ti. Komitetas taip pat siūlė, kad JAV valdžia remtų visas tautybių organizacijas, ku-
rios dirba savo protėvių kraštams išlaisvinti.

Tačiau visos minėtos rekomendacijos rezoliucijos forma 1955 m. Kongreso 
Atstovų rūmuose nebuvo svarstytos, nes nenorėta jokių įstatymų pagal komiteto re-
komendacijas. Bet lietuviams pavyko rezoliuciją pratempti į Senato rūmus, kur ji 
buvo vienbalsiai priimta ir turi Senato rezoliucijos Nr. 271 vardą. Rezoliucija buvo 

17 Ten pat, p. 24-25; V. Vrd. Komitetas komunistų agresijai tirti. Lietuvių enciklopedija. Boston: LEL, 1957, t. 
12, p. 275.
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smerkiama Baltijos kraštų okupacija ir pritarta prezidentų Franklin‘o Roosevelt‘o, 
Harry Truman‘o ir D. Eisenhower‘io vykdomam okupacijos ir jos padarinių nepri-
pažinimui. Senatui griežtai pasisakius tuo reikalu, dabartinei ir būsimoms adminis-
tracijoms buvo atimta galimybė bet kokiais sumetimais priimti kompromiso poli-
tiką su SSRS, liečiančią Baltijos kraštų okupaciją18. Tai buvo be galo svarbu visoms 
okupuotų kraštų tautoms.

Prof. V. Vardys teisingai nurodė Kongreso Ch. J. Kersten‘o komiteto atlikto 
darbo svarbą. Pirmą kartą istorijoje JAV Kongresas buvo ėmęsis nagrinėti Lietuvos 
okupaciją, tuo suteikdamas Lietuvos laisvės bylai daug oficialios svarbos ir išgar-
sinimo. JAV įsikūrusios tautinės grupės pirmą kartą turėjo progos dalyvauti kon-
gresiniame pavergtų tautų klausimo svarstyme. Kongreso darbas padėjo auklėjamai 
veikti viešąją JAV nuomonę pavergtiems kraštams palankia prasme, buvo stiprus 
JAV užsienio politikos įrankis psichologiniame kare prieš komunistinę SSRS19. Visa 
tai buvo padaryta ALT veikėjų iniciatyva ir pastangomis. Tuo pačiu ALT, kaip auto-
ritetingos politinės organizacijos, vardas buvo plačiai išgarsintas JAV politiniuose ir 
visuomenės sluoksniuose.

Istorikas Ramojus Kraujelis savo tyrinėjime pažymėjo, kad ankstyvaisiais 
šaltojo karo metais JAV, kaip dominuojančios Vakarų supervalstybės, suformuluo-
tos tramdymo strategijos taikymas nebuvo tiesiogiai nukreiptas į Baltijos valstybes. 
Tačiau po Ch. J. Kersten‘ komiteto tyrimų JAV valdžia pradėjo teisiškai konstatuo-
ti okupacijos ir aneksijos neteisėtumo faktus ir akivaizdžiai smerkė Baltijos šalių 
aneksiją. JAV išreikšta pozicija buvo pagrindinis ramstis, kuris palaikė, skatino ir 
plėtojo Baltijos valstybių aneksijos nepripažinimo politikos idėją visame Vakarų pa-
saulyje20. 

18 Baltijos valstybių užgrobimo byla (JAV Kongreso Ch. J. Kersteno komiteto dokumentai 1953-1954 metai). 
Vilnius: Du Ka, 1997, p. 27.

19 V. Vrd. Komitetas komunistų agresijai tirti. Lietuvių enciklopedija. Boston: LEL, 1957, t. 12, p. 276.

20 Kraujelis, R. Lietuva Vakarų politikoje: Vakarų valstybių nuostatos Lietuvos okupacijos ir aneksijos klausimu 
1940-1953 metais. Vilnius: VU leidykla, 2008, p. 228, 229.

JAV lietuvių protestas prieš terorą ir 
genocidą Baltijos šalyse ir Ukrainoje 
1971 m. birželio 31 d. „Draugo“ redakcijos 
archyvas
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Susitikimai su JAV prezi
dentais. Karo metais ir pokaryje 
komunistinė Sovietų Sąjunga 
dėjo pastangas tarptautiniu mas-
tu įteisinti Baltijos šalių okupaci-
ją, o svarbiausia – išgauti iš JAV 
vyriausybės tų kraštų prijungi-
mo prie SSRS pripažinimą. ALT, 
kaip ir kitos lietuvių organizaci-
jos, budriai stebėjo tą procesą ir 
visuomet tinkamai reagavo į iš-
kylančius nepalankius faktorius, 
kurie galėjo neigiamai atsiliepti į 

Lietuvos laisvinimo reikalus. Viena iš svarbiausių veiklos formų – susitikimai su JAV 
prezidentais, kurių pritariamasis žodis buvo kaip patikimiausias garantas, jog JAV ir 
toliau laikysis Lietuvos aneksijos nepripažinimo politikos. Tokių susitikimų tradici-
jos ištakos siekia, kaip matėme, dar 1918 metus. O pats ryškiausias, suteikęs pagrįstų 
vilčių ir sutelkęs lietuvius – tai 1940 m. spalio 15 d. LGT susitikimas su prezidentu  
F. D. Roosevelt‘u.

ALT delegacija tris kartus lankė prezidentą H. Truman‘ą. 1946 m. spalio 29 d. 
ALT delegacija, kurioje buvo ir keli tautininkai – L. Šimutis, P. Grigaitis, M. Vaidyla, S. 
Michelsonas, V. T. Kvietka, M. Kižytė, J. Grigalius, K. R. Jurgėla, A. Kumskis, V. Laukai-
tis ir  J. T. Zuris – buvo priimta Baltuosiuose rūmuose. Buvo įteiktas memorandumas, 
kuriame išdėstyti Lietuvos nepriklausomybės lūkesčiai ir iškeltas lietuvių karo pa-
bėgėlių įkurdinimo klausimas. H. Truman‘as nuoširdžiai atsiliepė į memorandume 
jam išdėstytas sunkias Lietuvos išlaisvinimo problemas. Pasakė, jog į visa tai žiūri 
su ypatinga simpatija; apgailestavo, kad pokarinės taikos atkūrimas eina lėtai ir dėl 
to susidaro sunkumų mažosioms tautoms sugrįžti į savitą, normalų valstybės gy-
venimą. Jautėsi jo nenoras aštrinti santykių su Maskva. Praktiškai jau aiškėjo, kad 
Lietuvos nepriklausomybės klausimas nukeliamas į neapibrėžtą ateitį. L. Šimutis 
savo atsiminimuose pažymėjo, kad prezidentas savo žodžiuose akcentavo labiau šal-
pos, nei politikos ar laisvinimo reikalus21. Tiesa, susitikime buvo patvirtinta, kad JAV 
politika Baltijos valstybių okupacijos atžvilgiu nepasikeitė.

1948 m. rugsėjo 16 d. ALT delegaciją (L. Šimutis, P. Grigaitis, M. Vaidyla, Po-
vilas Dargis ir Jonas Grigalius) prieš rinkimus vėl priėmė prezidentas H. Truman‘as. 
Jam įteiktame memorandume buvo reiškiamas pageidavimas, kad JTO suvažiavime 
Paryžiuje JAV delegacija iškeltų okupuotų Baltijos šalių padėties klausimą, pareika-

21 Skirius, J. Amerikos lietuvių tarybos veikla 1945-1948 metais: išeivijos pastangos dėl „Displaced Persons Act“ 
priėmimo. Chicago: Lithuanian Research and Studies Center, Inc., 2001, 66-67.

ALT delegacijos susitikimas su prezidentu Harry S. 
Truman‘u Baltuosiuose rūmuose 1946 m. spalio 29 d. Šimutis, 
L. Amerikos lietuvių taryba. 30 metų Lietuvos laisvės kovoje. 
Chicago, 1971, p. 101
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lautų JTO sudaryti specialią komisiją Lietuvos padėčiai tirti. Be to, buvo prašoma, 
kad JAV nepasirašytų Taikos sutarties, kol nebus išlaisvinta ir kitos okupuotos šalys. 
Į paskutinį delegatų prašymą prezidentas atsiliepė palankiai22. Nors šis susitikimas 
nežadėjo greitų poslinkių Lietuvos laisvinimo procese, bet padėjo garsinti Baltijos 
šalių tautų siekius. Įdomu pastebėti, kad 1949 m. prezidentas H. Truman‘as rado rei-
kalą pasveikinti trečiąjį Amerikos lietuvių kongresą, sukviestą ALT. Tai rodė ALT ir 
jos veiklos pripažinimą23.

Lietuviai gebėjo sumaniai pasinaudoti JAV prezidentų rinkimų kampanijo-
mis. 1952 m. prasidėjus eiliniams rinkimams, prezidentas H. Truman‘as savo sausio 
9 d. kalboje palankiai atsiliepė apie tautų, esančių už geležinės uždangos, laisvinimo 
reikalą. Todėl ALT buvo nutarta išsamiai informuoti JAV prezidentą apie Lietuvos 
padėtį, kreiptasi į jį ir gautas pritarimas susitikti. Vasario 16-osios išvakarėse lietuvių 
delegaciją, kurią sudarė L. Šimutis, P. Grigaitis, M. Vaidyla, V. Kvietkus, A. Trečiokas, 
V. Laukaitis, J. Grigalius, P. Pivaronas, P. Dargis ir M. Kižytė, Baltuosiuose rūmuose 
prezidentas H. Truman‘as priėmė. Prezidentas pokalbiuose deklaravo moralinį pa-
laikymą Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių laisvės reikalui, tačiau oficialių pareiški-
mų šiuo klausimu nepadarė. Paskutinis reikšmingas šio laikotarpio JAV prezidento 
pareiškimas, susijęs su Baltijos valstybėmis, buvo paskelbtas 1952 m. birželio 14 d. 
Juo dar kartą išreikšta parama pavergtiems Estijos, Latvijos ir Lietuvos žmonėms, 
pakartota, kad prievartinė Baltijos valstybių inkorporacija niekada nebuvo pripa-
žinta. Šiame sveikinime kartu su kantrybės palinkėjimu išreikšta viltis, kad ateityje 
Baltijos tautos galės džiaugtis nepriklausomybe ir laisve kitų tautų bendrijoje24.

Tarpininkaujant kongresmenui Ch. J. Kersten‘ui 1953 m. kovo 26 d. buvo iš-
rūpinta audiencija pas naująjį JAV prezidentą D. Eisenhower‘į. Iš prezidento pusės 
audiencija neturėjo politinio tikslo, nes tai nebuvo rinkiminiai metai. Tada tikrai 
neabejota, kad prezidentui rūpėjo pasikalbėti su ALT atstovais, išgirsti jų nuomonę. 
ALT delegacija: L. Šimutis, P. Grigaitis, M. Vaidyla, Jonas Kalinauskas, V. T. Kvietka, 
Stasys Gegužis, Stepas Bredes, Stasys Pieža ir Juozas Ginkus, pavadavęs ALT vice-
pirmininką A. Olį. Prezidentui lietuvių delegacija įteikė memorandumą, kur buvo 
pabrėžti trys svarbiausi dalykai: paskatinti Senatą ratifikuoti Genocido konvenciją, 
pritarti prezidento paskelbtai tautų laisvinimo politikai ir prašyti palaikyti Kongre-
se sudaromą komisiją Baltijos šalių pavergimo faktui ištirti. Į delegacijos prašymus 
prezidentas atsakė palankiai, pabrėždamas, kad tautų pavergimas neturi būti ir ne-
bus toleruojamas. „Pavergtų tautų išlaisvinimo bus siekiama taikingomis priemo-

22 Šimutis, L. Amerikos lietuvių taryba. 30 metų Lietuvos laisvės kovoje 1940-1970. Chicago, 1971, p. 117.

23 Banionis, J. Lietuvos laisvinimas Vakaruose 1940-1975. Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezisten-
cijos centras, 2010, p. 63.

24 Kraujelis, R. Lietuva Vakarų politikoje: Vakarų valstybių nuostatos Lietuvos okupacijos ir aneksijos klausimu 
1940-1953 metais. Vilnius: VU leidykla, 2008, p. 162-163.
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nėmis“, – pažymėjo prezidentas. Jis pritarė ir Baltijos valstybių okupacijos bei ge-
nocido ištyrimui. Kongresmenas Ch. J. Kersten‘as įsipareigojo atlikti šį darbą25. ALT 
delegatai nuvyko į Amerikos balso (Voice of America) būstinę, kur papasakojo apie savo 
susitikimą su prezidentu. Visa tai tuojau buvo transliuojama į okupuotą Lietuvą.

1962 m. Vasario 16-osios proga ir JAV prezidentas J. F. Kennedy‘s, tiesa, nela-
bai noriai, priėmė lietuvių delegaciją Baltuosiuose rūmuose. Kadangi šio susitiki-
mo siekė tiek ALT, tiek JAV Lietuvių bendruomenė, tai po abiejų organizacijų ginčų 
buvo sudaryta 20 lietuvių delegacija. ALT atstovai – L. Šimutis, E. Bartkus, P. Grigai-
tis, M. Vaidyla, A. Rudis, S. Bredes, V. T. Kvietka, V. Abraitis, Jackus Sonda, M. Kižytė, 
o JAV LB – Stasys Barzdukas, Jonas Jasaitis, A. Nasvytis, Z. Dailidka, Voldemaras 
Adamkavičius (Adamkus), Algis Kėželis. Į delegaciją įsijungė ir demokratų partijos 
veikėjas Antanas Varnas iš New York‘o26. Priėmimo metu prezidentui buvo įteiktas 
memorandumas, kur buvo išreikšta viltis, kad JTO Generalinės asamblėjos darbo-
tvarkėje atsiras Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo klausimas, ir tai prisidės prie 
1939 m. Hitlerio ir Stalino sąmokslo padarinių panaikinimo. Delegacijos vadovas L. 
Ši mutis apibūdino abiejų organizacijų – ALT ir JAV LB – politinės veiklos siekius, 
o JAV LB tarybos narys V. Adamkavičius pabrėžė Vasario 16-osios reikšmę lietuvių 

25 Šimutis, L. Amerikos lietuvių taryba. 30 metų Lietuvos laisvės kovoje 1940-1970. Chicago, 1971, p. 166, 168.

26 Ten pat, p. 289-290.

ALT delegacijos susitikimas 
su prezidentu Dwight‘u D. 
Eisenhower‘iu Baltuosiuose rūmuose 
1953 m. kovo 26 d. Šimutis, L. Amerikos 
lietuvių taryba. 30 metų Lietuvos laisvės 
kovoje. Chicago, 1971, p. 166

ALT ir JAV LB delegacijos 
susitikimas su prezidentu John‘u 
F. Kennedy 1962 m. vasario 16 d. 
Šimutis, L. Amerikos lietuvių taryba. 30 
metų Lietuvos laisvės kovoje. Chicago, 
1971, p. 287
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tautai27. Atsakomojoje kalboje JAV prezidentas užsiminė, kad tarptautinė padėtis 
yra sunkinama naujų incidentų, bet JAV pasisako prieš kolonializmą pasaulyje, va-
dinasi, ir prieš kolonializmą Baltijos valstybėse. Negalėdamas pažadėti kokių nors 
konkrečių įsipareigojimų, J. F. Kennedy‘s pasakė visada kovosiąs už visų tautų lais-
vės principą28. Lietuvių delegacijos priėmimas Baltuosiuose rūmuose buvo plačiai 
išgarsintas JAV spaudoje, televizijoje ir per radiją. Amerikos balso lietuvių skyriaus 
direktorius K. Jurgėla įrašė ALT pirmininko L. Šimučio ir JAV LB tarybos pirminin-
ko S. Barzduko kalbas, skirtas Lietuvai29.

Žinoma, kad ALT pirmininkas L. Šimutis 1964 m. pabaigoje viename Bal-
tųjų rūmų priėmime buvo susitikęs su JAV prezidentu Lyndon‘u B. Johnson‘u.  
1964 m. gruodžio 12 d. ALT Centro valdybos susirinkime L. Šimutis pranešė gavęs la-
bai gerus atsakymus iš naujai išrinkto JAV prezidento L. Johnson‘o ir viceprezidento 
H. Humphrey‘o, nes tuoj po rinkimų buvo išsiuntęs jiems sveikinimus. Iš atsakymų 
buvo aišku, kad Lietuvos padėties atžvilgiu JAV politika ir toliau nesikeis – aneksija 
nebus pripažinta. Šiuo reikalu formavosi tradicija – ALT kreipdavosi raštu po kie-
kvieno valdžios pasikeitimo30.

Mažėjant SSRS ir JAV konfrontacijai 8 dešimtmečio viduryje, palaipsniui 
keitėsi ir JAV politika Baltijos kraštų atžvilgiu. Nors JAV Valstybės departamentas 
teigė, jog minimas „Amerikos posūkis lietuvių tautai yra naudingas, nes mažina 
lietuvių tautos izoliaciją nuo Vakarų“, tačiau išeivijoje tokia JAV laikysena vertinta 
neigiamai. 1975 m. vasario 27 d. JAV prezidentas Gerald‘as R. Ford‘as Baltuosiuose 
rūmuose surengė priėmimą Baltijos kraštų atstovams. Lietuviams atstovavo ALT 
pirmininkas Kazys Bobelis ir ALT vicepirmininkai Kazys Šidlauskas ir Teodoras 
Blinstrubas. Susitikime dalyvavęs kongresmenas Edward‘as J. Derwinski‘s pabrėžė 
atkaklią baltiečių kovą už žmogaus teises ir laisves. K. Bobelis delegacijos vardu pa-
dėkojo JAV prezidentui už tvirtą nusistatymą nepripažinti Baltijos kraštų inkorpora-
vimo į SSRS, už pradėtas Laisvės radijo transliacijas bei veiksmus išlaisvinant sovietų 
kalėjime kalinamą Simą Kudirką. Jis išreiškė viltį, kad JAV ir toliau išlaikys nuostatą 
Baltijos valstybių klausimu. Atsakydamas į tai JAV prezidentas pabrėžė tvirtą JAV 
poziciją laikytis Baltijos kraštų inkorporavimo į SSRS nepripažinimo politikos31. 
Helsinkio konferencijos išvakarėse, 1975 m. liepos 25 d., Baltuosiuose rūmuose JAV 

27 Banionis, J. Lietuvos laisvinimas Vakaruose 1940-1975. Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezisten-
cijos centras, 2010, p. 216.

28 Kraujelis, R. Lietuva Vakarų politikoje: Vakarų valstybių nuostatos Lietuvos okupacijos ir aneksijos klausimu 
1940-1953 metais. Vilnius: VU leidykla, 2008, p. 169.

29 Šimutis, L. Amerikos lietuvių taryba. 30 metų Lietuvos laisvės kovoje 1940-1970. Chicago, 1971, p. 291.

30 Ten pat, p. 322, 324.

31 Banionis, J. Lietuvos laisvės byla Vakaruose (1975-1990). Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezisten-
cijos centras, 2002, p. 29-31.
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prezidentas G. R. Ford‘as 
surengė priėmimą JAV gy-
venančių etninių grupių – 
lietuvių, latvių, estų, lenkų, 
ukrainiečių, čekų, vengrų ir 
kt. – atstovams. Susitikimo 
metu JAV prezidentas supa-
žindino su Helsinkyje nu-
matomu pasirašyti Europos 
saugumo ir bendradarbia-
vimo konferencijos Baigia-
muoju aktu ir užtikrino, kad 
„Jungtinės Valstijos niekada 

nepripažino Lietuvos, Latvijos ir Estijos sovietų inkorporavimo ir tai neketinama at-
likti Helsinkyje“32. Priėmime lietuviams atstovavo ALT pirmininkas K. Bobelis ir vice-
pirmininkas P. Dargis. K. Bobelis prezidentui pareiškė, kad Sovietų Sąjunga pasitikė-
ti negalima, nes ji Helsinkio konferencijos išvakarėse jau laužo numatyto susitarimo 
6 paragrafą, siekdama sukomunistinti Portugaliją. G. J. Ford‘as dar kartą pakartojo, 
kad sovietai neturi jokių argumentų, pateisinančių Baltijos šalių inkorporavimą. Po 
susitikimo K. Bobelis nuvyko į Amerikos balsą ir visa tai per radiją perdavė Lietuvos 
klausytojams33.

Prieš pat JAV prezidento rinkimus, 1976 m. spalio 12 d., įvyko JAV prezidento 
G. R. Ford‘o dar vienas susitikimas su 15 JAV etninių grupių atstovais. Lietuviams 
atstovavo ALT pirmininkas K. Bobelis ir JAV LB Krašto valdybos pirmininkas Algi-
mantas S. Gečys. Susitikimo metu lietuvių buvo priminti skirtingi JAV prezidento po-
žiūriai į Baltijos valstybių laisvę pasirašius Helsinkio aktą. Vienas požiūris išdėstytas 
Baltijos tautų atstovams, kitas pareikštas JAV žurnalistams, esą „Rytų Europoje so-
vietų dominavimo nėra“. Po tokios kritikos JAV prezidentas buvo priverstas paneigti 
išdėstytą nuomonę, dabar konstatuojant, kad „Rytų Europos valstybėse dominuoja 
sovietai...“ ir kad „to dominavimo JAV niekada nepripažins“. Pareiškė viltį, jog „Rytų 
Europos tautos visgi kada nors laisvę atgaus“34. Šį susitikimą JAV politiniai apžvalgi-
ninkai įvertino kaip lietuvių propagandos laimėjimą. 1977 m. JAV lietuvių delegatai 
turėjo progos susitikti su prezidentu Jimmy Carter‘iu. Po Helsinkio konferencijos 
pastebimas JAV lietuvių organizacijų bandymas stiprinti veikimą ir vienyti politines 
jėgas, siekiant tarptautiniu mastu išlaikyti Lietuvos klausimą aktualų.

32 Ten pat, p. 32. 

33 Fordas: mano tikslas – Pabaltijo laisvė (Telefoninis pranešimas). Draugas, 1975, liepos 26, nr. 173, p. 1. 

34 Banionis, J. Lietuvos laisvės byla Vakaruose (1975-1990). Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezisten-
cijos centras, 2002, p. 56-58.

Pasimatymas su prezidentu Jimmy Carter‘iu 1977 m. JAV LB penki 
dešimtmečiai 1951-2002. Auksinis jubiliejus. Vilnius, 2003, p. 39
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Kai 1981 m. JAV prezidento postą užėmė Ronald‘as Reagan‘as, aiškiai įvardijęs 
SSRS kaip „blogio imperiją“, Lietuvos laisvinimo lūkesčiai tapo realesni, ir lietuvių 
veikla suaktyvėjo. Jis buvo laikomas „tvirto kurso“ SSRS atžvilgiu šalininku. 1986 m. 
birželio 12 d. pasikvietęs JAV baltiečių vadovus į Baltuosius rūmus, pasirašė atsišauki-
mą, skelbiantį birželio 14 d. Baltijos šalių laisvės diena. Pasirašymo liudininkais buvo 
ALT pirmininkas Teodoras Blinstrubas, JAV LB pirmininkas A. Gečys, Jungtinio Ame-
rikos baltų komiteto pirmininkas J. Valaitis ir po du latvių ir estų organizacijų vado-
vus. Po to delegacija prezidentui įteikė memorandumą, prašydama jo susitikime su 
SSRS vadovu Michailu Gorbačiovu kelti Baltijos valstybių laisvės klausimą, taip pat 
tą priminti Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijoje Vienoje bei JTO 
generalinėje sesijoje. Buvo prašoma prezidento padaryti įtakos M. Gorbačiovui, kad 
išvestų iš Baltijos kraštų okupacinę kariuomenę, kad primintų jam Helsinkio susita-
rimus, jog turi būti išlaisvinti politiniai kaliniai ir disidentams leista išvykti iš SSRS. 
Buvo prašoma paveikti, kad pabaltiečiai galėtų naudotis religine laisve, kad būtų su-
mažinti muitai dovanų siuntimui į Baltijos kraštus, kad būtų sustabdyta rusifikacija, 
kad būtų nutrauktas pabaltiečių jaunimo siuntimas į karą Afganistane. Delegacija 
Baltuosiuose rūmuose praleido apie 5 valandas, o audiencija pas prezidentą užtruko 
apie pusvalandį. Jiems talkino prezidento padėjėjas ryšiams su visuomene Linas Ko-
jelis. Po susitikimo buvo duoti interviu JAV spaudos atstovams ir apie audienciją buvo 
papasakota Amerikos balse į Lietuvą35. Tai paskutinis ALT veikėjų susitikimas su JAV 

35  Prunskis, J. Lietuviai pas prez. Reaganą. Draugas, 1986, birželio 17, nr. 117, p. 5. 

1982 m. Pabaltiečių delegacija apsilankė 
Baltuosiuose rūmuose ir susitiko su JAV 
prezidentu Ronald‘u Reagan‘u. Kalba 
ALT vicepirmininkas dr. Jonas Valaitis, 
trečias iš kairės – ALT pirmininkas 
Teodoras Blinstrubas, už prezidento – 
LB atstovas Algimantas Gečys. „Draugo“ 
redakcijos archyvas

Ronald‘as Reagan‘as – su juosta anglų 
kalba „Aš myliu Lietuvą“.  Justin G. Riskus. 
Images of America. Lithuanian Chicago. 
Charleston, So. Carolina: Arcadia Pubishing, 
2013, 111 p.
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prezidentu iki 1990 metų. O kiek buvo susitikimų su JAV viceprezidentais, valstybės 
sekretoriais, senatoriais ir kongresmenais!? Apie tai galima būtų parašyti ne vieną 
studiją, kur būtų atskleistos detalesnės išeivijos pastangos remti į nelaimę pakliuvu-
sią savo Tėvynę.

ALT propagandinė veikla. ALT 1945-1965 metais New York‘e išlaikė informa-
cijos centrą, savo lėšomis parėmė steigiamą BALF, tremtinius, diplomatinę tarnybą, 
genocido studijas Yale‘io universitete, žurnalą Lituanus, Lietuvos Rytų problemoms 
tirti komisijos darbus, lietuvių sportininkų kelionę į Pietų Ameriką ir Australiją, Lie-
tuvių paviljoną tarptautinėje parodoje, Pavergtųjų tautų komitetą, finansavo genoci-
do parodos parengimą, skyrė lėšų lietuvių jaunimo manifestacijoms bei Antikoloni-
jinei lygai, skyrė lėšas Pabaltijo studijų savaitei, Lojola‘os universiteto studijoms apie 
bolševizmą, parėmė tautosakininko J. Būgos dainų rinkimą ir t.t.

Supažindinant JAV visuomenę su Lietuvos problemomis daug pasitarnavo 
kunigo dr. J. Prunskio vedama viešoji informacija. Buvo pastoviai leidžiamas biule-
tenis lietuvių ir anglų kalbomis, spausdinamas iki 2000 egz. tiražu. Ta informacija 
pasinaudojo įvairių tautų spauda ir radijas. Be to, J. Prunskis parašė bei redagavo ne-
mažai leidinių politinėmis temomis: Lietuviai Sibire, Lietuva bolševikų okupacijoje (an-
glų kalba), Bėgom nuo teroro ir kt. Informuodama kitataučius apie Lietuvą ir keldama 
mūsų tautos reikalus pasaulyje ALT išleido J. Prunskio Lithuania keturias laidas (150 
000 egz.). Iškilus vadinamųjų karo kriminalistų byloms ir siekiant nušviesti tikrą-
ją padėtį, ALT išleido J. Prunskio Lithuania‘s Jews and the Holocaust. Jo straipsniai 
plačiai buvo spausdinami JAV didžiuosiuose dienraščiuose: Chicago Tribune, Chicago 
Sun Times, New Star, Chicago Catholic ir kt. Išleistos Amerikos lietuvių kongresų dar-
bų knygos bei L. Šimučio knyga Amerikos lietuvių taryba (1971). Skatindama Lietuvos 
klausimą kelti kitataučių spaudoje, ALT paskelbė konkursą, skirdama 1000 dolerių 
premijoms už geriausius lietuvių straipsnius apie Lietuvą angliškoje spaudoje. 

ALT parėmė knygų leidybą: T. G. Chase The Story of Lithuania, C. Jurgėlos 
History of the Lithuanian Nation, Freedom for Lithuania, Presenting Lithuania, Tautinin-
kai komunistų ir nacių kankiniai ir kt. Keliant Lietuvos laisvės reikalą ir pagerbiant se-
natorius bei kongresmenus, reikalaujančius Lietuvai nepriklausomybės, ALT išlei-
do leidinį Lithuania Must Be Free – Congressional Voices for Lithuania‘s Independence36.

ALT, kaip lietuvių, JAV piliečių, politinė organizacija, nuo pat savo įsikū-
rimo pradžios iki Lietuvos valstybingumo atstatymo nuosekliai stengėsi palaikyti 
aukščiausių JAV valdžios sluoksnių dėmesį Lietuvos ir kitų Baltijos šalių okupacijos 
nepripažinimo reikalu. Tai buvo be galo svarbu ne tik lietuvių išeivijai, bet ir Lietu-
vos gyventojams. Tai aktyvino JAV politiką, energinga veikla erzino SSRS valdžią ir 
komunistuojančius išeivius. Laikui bėgant, keičiantis sąlygoms, neretai sulaukiant 

36 50 metų Lietuvos laisvinimo fronte. 1990 (lankstinukas). KUB RSKRS, dr. K. Pemkaus fondas, dėžė – 
ALTAS; ALTO penktasis dešimtmetis Lietuvos reikalų tarnyboje. ALTO leidinys, 1982.



1 8 6  /    J A V  l i e t u v i ų  d a r b a i  L i e t u v a i  1 9 1 8 - 2 0 1 8  m e t a i s J A V  l i e t u v i ų  d a r b a i  L i e t u v a i  1 9 1 8 - 2 0 1 8  m e t a i s   /  1 8 7

ir tautiečių kritikos, ALT savo politinius žings-
nius pradėjo derinti ir bendrai veikti su kitais 
Lietuvos laisvinimo veiksniais – VLIK ir JAV 
Lietuvių bendruomene, o taip pat su analogiš-
komis latvių ir estų organizacijomis. Vienybės 
klausimas visuomet buvo aktualus ir veiks-
mingas.

Dr. Algirdas Budreckis, trumpai ap-
tardamas ALT 50-ies metų veiklą, ją suskirstė 
į penkias fazes, atskleisdamas kiekvienos spe-
cifinius bruožus ir organizacijos gana lankstų 
prisitaikymą prie besikeičiančių sąlygų. ALT 
vadovais po L. Šimučio ir A. Rudžio tapo ir naujieji ateiviai – JAV piliečiai – Eugeni-
jus Bartkus, dr. Kazys Bobelis, dr. Kazys Šidlauskas, Teodoras Blinstrubas, dr. Jonas 
Valaitis, Grožvydas Lazauskas37. (Šiuo metu ALT vadovauja Saulius Kuprys). Bet pats 
svarbiausias dalykas nesikeitė – tai siekis atkurti nepriklausomą Lietuvą.

„Amerikietiškojo“ VLIK‘o veiklos laisvinant Lietuvą nuopelnai ir 
Tautos fondas

Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas (toliau – VLIK) jau susilaukė 
tyrinėtojų dėmesio. Yra parašyti Juozo Banionio, Algimanto Liekio ir kitų darbai, iš-
leisti veiklos dokumentai. Šioje knygos dalyje dėmesys bus skiriamas VLIK‘o veiklai 
ir santykiams su JAV lietuvių organizacijomis jau po komiteto įsikūrimo Amerikoje.

Trumpai prisimenant VLIK‘o atsiradimą ir jo pradinę veiklą, būtina pažymėti, 
kad 1943 m. lapkričio 25 d. Kaune jis įkurtas kaip antinacinio pasipriešinimo centras, 
susijungus Vyriausiam lietuvių komitetui (jam atstovavo J. Audėnas ir B. Bieliukas) 
ir Lietuvių tautos tarybai (atstovai Adolfas Damušis ir Stasys Lūšys). VLIK‘as iš 
pradžių vienijo beveik visas Lietuvoje veikusias politines ir karines organizacijas: 
Lietuvių frontą, Lietuvos darbo federaciją, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungą, LSDP, 
Nacionalistų partiją, Tautininkų sąjungą, Valstiečių liaudininkų sąjungą ir Vienybės 
sąjūdį. Pirmuoju pirmininku tapo prof. Steponas Kairys (1943-1945). 1944 m. vasario 
16 d. viešai paskelbus deklaraciją Į Lietuvių tautą, pavasarį ir vasarą vokiečių gestapas 
suėmė pagrindinius VLIK‘o atstovus. Karo pabaigoje pasitraukę iš Lietuvos į Vokietiją 
dalis VLIK‘o narių nutarė organizaciją atkurti. 1945 m. balandžio 8 d. Würzburg‘e įvyko 
pirmasis VLIK‘o posėdis, kur dalyvavo 11 grupių atstovai. Birželio 15 d. jie paskelbė 
protokolą, kuriame teigiama, kad išsilaisvinusi Lietuva bus demokratinė valstybė. 

37 Budreckis, A. Nenuilstamas kovotojas už Tėvynės laisvę. Amerikos lietuvių tarybos 50-ties metų veiklos 
sukaktis. Chicago: Amerikos lietuvių tarybos leidinys, 1991, p. 21-25.

Jokūbas Stukas ir Juozas Audėnas. Vytauto 
Maželio nuotrauka. https://www.7md.lt/
archyvas.php?leid_id=708&str_id=5900
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VLIK‘as tapo antisovietinio pasipriešinimo organizacija, 
pretendavusi atstovauti visiems lietuviams. 1946-1950 metais 
parengė ir įteikė septynis memorandumus ar pareiškimus 
JTO. VLIK‘o veiklą nuo 1943 m. finansavo jam priklausantis 
Tautos fondas. 1944 m. buvo atkurta ir prie VLIK‘o veikė ELTA, 
kuri rengė ir platino informacijos biuletenius anglų, prancūzų, 
vokiečių, ispanų, italų, portugalų ir lietuvių kalbomis. 1949 m. 
VLIK‘as paskelbė lietuvius vienijančią Lietuvių chartą, kuri 
tapo Pasaulio lietuvių bendruomenės ideologijos pagrindu38. 
Palaikė glaudžius ryšius su ALT, Amerikos baltų laisvės lyga, 
Amerikos lietuvių tautine sąjunga ir kt. 1945-1955 m. VLIK‘ui 
vadovavo prelatas Mykolas Krupavičius.

Laukiant karinio Vakarų ir Rytų didžiųjų valstybių 
susidūrimo ar būsimos Taikos konferencijos bei tikintis, kad 
bus įgyvendinti Atlantos chartos principai, svarbiausias VLIK‘o 
tikslas 1945-1956 metais buvo organizuoti Lietuvos vyriausy-

bę išeivijoje. Tam tikslui 1946 m. Berno susitikime buvo įkurta Vykdomoji taryba. 
Sprendžiant atstovavimo tautai klausimą VLIK‘ui teko reguliuoti santykius su Lie-
tuvos diplomatine tarnyba (toliau – LDT) ir ypač su jos šefu Stasiu Lozoraičiu. 1948 
m. Baden Badene vykusiame VLIK‘o, Vykdomosios tarybos ir Lietuvos rezistencijos 
atstovų pasitarime buvo pažymėta, kad užsienyje Lietuvos laisvinimo kovai vado-
vaus VLIK‘as su Vykdomąja taryba.

VLIK‘o pirmasis dešimtmetis JAV. Paaiškėjus, kad Lietuvos nepriklausomy-
bės klausimo sprendimas atidedamas ateičiai ir pradėjus iš Vokietijos po pasaulį 
išsivažinėti lietuviams pabėgėliams, tarp VLIK‘o veikėjų stiprėjo nuomonė, kad 
organizacijai reikia persikelti į JAV, arčiau gausios lietuvių išeivių bendruomenės 
ir jos organizacijų. Be to, ir ALT siūlė persikelti, bet laipsniškai, kad nors dalis 
VLIK‘o liktų arčiau kovojančios Lietuvos. 1955 m. birželio mėn. VLIK‘as įsikūrė JAV.  
1955 m. lapkričio 24-27 d. New York‘e vyko VLIK‘o sesija, kur buvo aptartos organi-
zacijos veiklos ir darbo sąlygos, Lietuvos laisvinimo perspektyvos, pažymėta, kad 
Vykdomoji taryba lieka Vokietijoje. Pirmininku išrinktas teisininkas Jonas Matu-
lionis (iki 1957 m.), o Mykolas Krupavičius – Tautos fondo valdybos pirmininku. 
Nuo 1957 iki 1964 metų pirmininku dirbo dr. Antanas Trimakas. Į VLIK‘ą pradeda 
plačiai įsitraukti ir JAV lietuviai. 

Tautos fondo leidinyje rašoma: „ALTos santykiai su VLIKu visais laikais 
buvo geri. Dar Vokietijoje stovyklų laikais jo moralinė ir ypač finansinė pagalba 
buvo gyvybinis VLIKo veiklos siūlas. VLIKui atsikėlus į JAV, ALTa nuoširdžiai jo vei-

38 Petraitytė-Briedienė, A. Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas. Visuotinė lietuvių enciklopedija. 
Vilnius: MELC, t. 25, p. 262.

Dr. Antanas Trimakas – 
VLIK‘o pirmininkas 1957- 
1964 m.Jungtinių Amerikos 
Valstijų lietuviai: biografijų 
žinynas. Vilnius: Mokslo 
ir enciklopedijų leidybos 
institutas, 2002, t. 2, 390 p.
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klą rėmė, padėjo sueiti į kontaktus su valdžios žmonėmis, pripažino VLIKo teisę 
vadovauti laisvės kovai pasauliniu mastu ir jį finansiškai remti, dalindamasi tradi-
cinėmis Lietuvos laisvinimui skirtomis Vasario 16-minėjimų metu surenkamomis 
aukomis“39. ALT‘a pastoviai finansavo VLIK‘o darbus, 1945-1975 m. iš viso suteikda-
ma 344 616 dolerių paramą40.

Labai svarbus VLIK‘o nuopelnas – 1958 metais įkurta Pasaulio lietuvių ben-
druomenė ir sušauktas pirmasis jos seimas. Tuo laikotarpiu (per dešimtmetį) vyko 
nepalankūs VLIK‘ui dalykai – dėl nuomonių skirtumų iš VLIK‘o pasitraukė dalis jį 
sudariusių organizacijų. Tai įnešė tam tikros trinties Lietuvos laisvinimo darbe. Rei-
kėjo sugaišti daug laiko, kol tarpgrupinėse derybose išsiaiškinta, kad Lietuva yra vie-
na ir dėl jos laisvės reikia kovoti visiems drauge. 1963 m. birželio 22 d. New York‘e 
pavyko sušaukti visų kada nors VLIK‘ui priklausiusių partijų ir organizacijų pasitari-
mą. Buvo išrinkta speciali komisija, kad ji pasiektų susitarimo ir sujungtų visas orga-
nizacijas, parengtų joms visoms priimtinus nuostatus. Tokie nuostatai buvo parengti, 
ir 1964 m. gegužės 22 d. juos VLIK‘as patvirtino. Susijungimo protokolo pirmasis par-
agrafas fiksavo: „Lietuvos laisvės kovos organizacijas į vieningą vadovybę laisvajame 
pasaulyje yra apjungęs Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas“. Pagrindiniai 
veikimo metodai – informacija ir propaganda. Buvo išrinkta nauja VLIK‘o Valdyba: 
pirmininkas Vacys Sidzikauskas, pavaduotojai – Bronius Nemickas ir S. Lūšys, gene-
ralinis sekretorius J. Audėnas, sekretorius B. Bieliukas, nariai – K. Bie linis ir Kajeto-
nas Čeginskas41. Nuo tada prasidėjo naujas VLIK‘o veiklos etapas – sujungtos beveik 
visos užsienyje veikusios lietuvių partijos ir organizacijos; taip pat bendraujama su 
ALT, PLB, LLK, BALF bei Europos laisvės komitetu. 

Tolesnė VLIK‘o veikla. 7-ojo dešimtmečio pradžioje formuojantis Lietuvos lais-
vinimo sąjūdžiui, daugėjo šiame procese dalyvaujančių organizacijų. VLIK‘o vadovy-
bės nuomone, siekiant išvengti dubliavimo veiklos, reikėjo vienyti judėjimą. 1964 m. 
Vasario 16 d. proga VLIK‘as, Lietuvos laisvės komitetas, PLB‘ė bei prie jų prisijungu-
sios kitos organizacijos paskelbė atsišaukimą Visiems lietuviams ir pabrėžė, kad šios 
organizacijos sutarė sujungti savo laisvinimo jėgas bendram darbui. Tai buvo naujos 
kokybės susivienijimas, reiškiantis tvirtėjantį Lietuvos laisvinimo sąjūdį. Stiprinant 
vieningus veiksmus 1965 ir 1966 metais buvo sušaukti laisvinimo veiksnių susitikimai, 
kur dalyvavo ir LDT atstovai. Tuo metu plečiantis JAV-SSRS kultūriniams mainams, 
taip pat buvo svarstomas šis klausimas. Lietuvių organizacijų vadovai sutarė, kad 

39 Tautos fondas. Lithuanian National Foundation, Inc, 1943-2002. Vyr. redaktorius Kęstutis K. Miklas. 
Brooklyn, N.Y.: Draugo spaustuvė, 2002, p. 79.

40 50 metų Lietuvos laisvinimo fronte. 1990 (lankstinukas). KUB RSKRS, dr. K. Pemkaus fondas, dėžė – 
ALTAS.

41 Lietuva ir VLIK-as. Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto – VLIK-o šaknys, praeitis ir dabartis. Re-
dagavo Rinkūnas, A.V. B.V.: Tautos fondas, 1984, p. 145-147;  Liekis A. Lietuvių tautos – lietuvių kalbos 
likimas. Lietuvis Amerikoje. III dalis. Vilnius: VĮ Mokslotyros institutas, 2005, p. 329-330.
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išeivijai bendraujant su okupuotu kraštu, privalu laikytis „tautinės drausmės“ ir 
vengti bet kokių veiksmų, kurie padėtų sovietams įteisinti Lietuvos okupaciją42. Tie-
sa, vėliau šios nuostatos tapo lankstesnės – pabrėžiant būtinybę išlaikyti Lietuvos 
valstybės tęstinumą, jau buvo skatinami platesni ryšiai su tautiečiais. 

Artėjant Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 50-mečiui, 1967 m. spalio 
21-22 d., Washington‘e svarbiausių lietuvių organizacijų konferencijoje paskelbtas 
viešas manifestas, kuriame dar kartą patvirtinama, kad lietuvių tauta nepripažins 
okupacijos; Sovietų Sąjunga kaltinama už Lietuvos nepriklausomybės sužlugdymą; 
dar kartą kreiptasi į laisvojo pasaulio vyriausybes ir parlamentus, kad panaudotų 
visas savo priemones Lietuvos nepriklausomybei atstatyti, o į JTO – kad likviduotų 
Sovietų Sąjungos agresiją prieš Lietuvą. Dokumente dar kartą pakartoti reikalavi-
mai išvesti sovietinę kariuomenę, miliciją ir administraciją iš Lietuvos. Manifestą 
pasirašė S. Lozoraitis (LDT), dr. Juozas K. Valiūnas (VLIK), Vaclovas Sidzikauskas 
(LLK), J. Bačiūnas (PLB), A. J. Rudis (ALT), Bronius Nainys (JAV LB) ir A. Rinkūnas 
(Kanados LB)43. 

42 Plačiau žr.: Banionis, J. Lietuvos laisvinimas Vakaruose 1940-1975. Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido 
ir rezistencijos centras, 2010, p. 266-270.

43 Lietuva ir VLIK-as. Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto – VLIK-o šaknys, praeitis ir dabartis. Reda-
gavo Rinkūnas, A.V. B.V.: Tautos fondas, 1984, p. 150.

Lietuvių fronto bičiuliai: B. Nainys,  
V. Ma jauskas, A. Damušis, J. Brazaitis,  
L. Prapuolenis, P. Kisielius LFB studijų  
ir poilsio savaitėje 1967 m. rugpjūčio  
13-20 d. Dapkutė, D. Lietuvių išeivijos 
liberaliosios srovės genezė. Vilnius: Vaga, 2002. 
VDU Lietuvių išeivijos instituto archyvas

VLIK‘o prezidiumas: kalba prel. J. Bal-
kūnas, sėdi V. Sidzikauskas, J. Sonda,  
K. Drunga, V. Galvydis 1967 m. Dapkutė, 
D. Lietuvių išeivijos liberaliosios srovės genezė. 
Vilnius: Vaga, 2002. VDU Lietuvių išeivijos 
instituto archyvas
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8-ajame dešimtmetyje VLIK‘o veikla siejama su būsimu pasiruošimu Eu-
ropos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijai Helsinkyje 1975 metais. Ryšium 
su tuo dar 1970 m. buvo įteiktas laiškas, pasirašytas J. K. Valiūno (VLIK) ir S. Lo-
zoraičio (LDT), prašant būsimoje konferencijoje iškelti Baltijos valstybių atstatymo 
klausimą. 1972 m., persiunčiant Lietuvos pogrindžio peticiją su 17 000 parašų apie 
Bažnyčios sunkią padėtį Lietuvoje, VLIK‘as JTO generaliniam sekretoriui įteikė me-
morandumą44. Tais pačiais metais VLIK‘o pirmininko J. K. Valiūno iniciatyva įkurta 
Baltų santarvė (Baltic World Conference), kuriai be VLIK‘o priklausė Pasaulio latvių 
sąjunga, Pasaulio estų kongresas. Baltų santarvės atstovai (J. K. Valiūnas, K. Bobelis) 
dalyvavo tarptautinėse konferencijose Helsinki‘yje, Belgrad‘e, Mexico, Viena‘oje, 
Strasbourg‘e, Ottawa‘oje ir kitur.

Tuo laikotarpiu VLIK‘as savo veikimą dar labiau derino su ALT‘a, surengė 
tuo reikalu ne vieną pasitarimą. O 1971 m. sausio 9 d. New York‘e vykusioje VLIK’o 
ir ALT‘os atstovų konferencijoje  dar labiau išryškinta įtakos sferos: „VLIK‘as seka 
tarptautinių įvykių raidą, palaiko ryšius su kraštų vyriausybėmis, planuoja Lietuvos 
laisvinimo darbą bei jam vadovauja, traukia į Lietuvos laisvinimo darbą laisvojo pa-
saulio lietuvius, o ALT‘a vadovauja lietuvių politinei veiklai Jungtinėse Amerikos 
Valstijose. Ypačiai svarbiais atvejais veikia drauge“45. 

VLIK‘o veiklos paskutinis etapas. 1978 m. gruodžio 9-10 d. Chicago‘je vykęs 
kasmetinis VLIK‘o seimas išryškino dvi grupuotes: pirmoji – kiekybiškai mažesnė, 
tačiau jai priklausė pirmininkas J. K. Valiūnas, siekė išlaikyti jau susiklosčiusias poli-
tinės veiklos kryptis ir toliau vadovautis lankstesne politika, priklausomai nuo tarp-
tautinės situacijos. Tuo tarpu dauguma pasisakė už griežtą, aktyvesnę ir nuo kitų 
patriotinių organizacijų nepriklausomą veiklą. Tolesni įvykiai parodė, jog VLIK‘as 
pasuko daugumos siūlomu keliu. Seimo išrinkta VLIK‘o Taryba 1979 m. kovo 11 d. 
pirmininku išsirinko dr. Kazį Bobelį (1971-1978 metais buvusį ALT pirmininką), ats-
tovaujantį griežtesnio Lietuvos bylos kėlimo šalininkams. Į VLIK‘o Valdybą buvo 
įtraukti nauji atstovai: Elena Armonienė, Liūtas Grinius, K. Jurgėla, Jokūbas Stukas. 
Nutarta stiprinti ryšius su JAV delegacijų į tarptautines konferencijas ir tarptautinių 
komisijų nariais, įtraukti išeivijos jaunimą į politinę veiklą, plėsti propagandą, stei-
giant VLIK‘o atstovybes Vakaruose (Prancūzijoje, Argentinoje, Venesueloje, D. Bri-
tanijoje, Brazilijoje, Urugvajuje)46. Netrukus pasijuto ir rezultatai. JAV Atstovų rūmai 
1979 m. lapkričio 13 d. ir Senatas gruodžio 20 d. priėmė sutartinę rezoliuciją Nr. 200, 

44 Ten pat, p. 150-151.

45 1971 m. VLIK’o seime Detroite prof. Jono Puzino pranešimas „Lietuvos vadavimo pastangų derini-
mas ir plėtimas“ (straipsnio iškarpa iš dienraščio Naujienos). KUB RSKRS, dr. K. Pemkaus fondas, 
dėžė – J. Puzinas.

46 Banionis, J. Lietuvos laisvės byla Vakaruose (1975-1990). Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezisten-
cijos centras, 2002, p. 80-83.
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kurioje pareiškė nuomonę, kad JAV prezidentas 
tikrai taikai Baltijos regione ir bendrai Europoje 
pasiekti duotų instrukcijas JAV delegacijai Ma-
drido konferencijoje, kad būtų siekiama visiškai 
įgyvendinti Helsinkio konferencijos Baigiamo-
jo akto principai, liečią tautų lygias teises apsi-
spręsti ir kad JAV siektų kitų valstybių paramos ir 
bendradarbiavimo Baltijos valstybių nepriklau-
somybei įgyvendinti. Prieš susirenkant Madrido 
konferencijai, 1980 m. rugsėjo 15 d., VLIK‘as iš-
siuntinėjo memorandumą (pasirašė S. Lozoraitis 
ir K. Bobelis) Helsinkio Baigiamojo akto signata-
rams. Konferencijai užsitęsus, VLIK‘as nusiuntė 
dar vieną papildomą pareiškimą47.

1983 m. sausio 13 d. Europos Parlamentas, 
pasiremdamas VLIK‘o argumentais, priėmė rezo-
liuciją, kurioje pasmerkta SSRS įvykdyta Lietu-
vos ir kitų Baltijos valstybių aneksija, pasmerktas 
Molotovo-Ribbentropo paktas, kaip prieštarau-
jantis tarptautinei teisei. Europos Parlamentas 

pasiūlė, kad Baltijos valstybių klausimas būtų perduotas JTO dekolonizacijos komi-
sijai. VLIK‘as buvo vienas iš 1985 m. liepos 26 d. Kopenhaga‘oje įvykusio Tarptauti-
nio tribunolo organizatorių; tribunolas pasmerkė SSRS dėl įvykdytos ir vykdomos 
Baltijos šalių okupacijos. Beveik visuose Vakarų laikraščiuose buvo paskelbtas Ko-
penhagos manifestas. Tuo metu, kai Kopenhaga‘oje vyko Baltijos tribunolas, VLIK‘as 
kartu su atitinkamomis latvių ir estų institucijomis organizavo vadinamąjį Laisvės ir 
taikos žygį po Baltijos jūrą laivu Baltic Star, kuriame dalyvavo 52 lietuviai, 51 estas ir 
198 latviai, taip pat 51 įvairių šalių žurnalistas. Plaukiant pro Lietuvą, Latviją ir Estiją 
buvo giedami tų valstybių himnai, minimi žuvusieji už laisvę. Į jūrą buvo nuleisti 
vainikai. Helsinki‘je, Kopenhaga‘oje ir Stokholm‘e organizuoti mitingai, lietuviai, 
latviai, estai, apsirengę kalinių drabužiais ir nešdami simbolinę grandinę, praėjo 
miestų gatvėmis, primindami, kad tos tautos jau 45 metus yra okupuotos48. 

Reikšmingu faktu laikytinas užsienyje ir okupuotame krašte gyvenančių lie-
tuvių vardu 1989 m. liepos 30-rugpjūčio 6 d. Gotland‘e, tradicinėje Europos lietuvių 
studijų savaitėje, paskelbtas komunikatas dėl nepriklausomos Lietuvos valstybės at-

47 Lietuva ir VLIK-as. Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto – VLIK-o šaknys, praeitis ir dabartis. Reda-
gavo Rinkūnas, A.V. B.V.: Tautos fondas, 1984, p. 151.

48 Liekis, A. Lietuvių tautos – lietuvių kalbos likimas. Lietuvis Amerikoje. III dalis. Vilnius: VĮ Mokslotyros 
institutas, 2005, p. 334-335.

VLIK‘o pirmininkas dr. Kęstutis Valiūnas, 
generalinis konsulas Anicetas Simutis ir 
ALT‘os atstovas Washington‘e dr. Jonas 
Genys New York‘e 1986 m. L. Tamošaičio 
nuotr. „Draugo“ redakcijos archyvas 
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kūrimo. Susitikimo metu užsienio lietuviai (dr. K. Bobelis, dr. K. Čeginskas, Klemen-
sas Gumauskas, Irena Lukoševičienė ir Jonas Pajaujis) ir lietuviai iš Lietuvos (prof. 
Vytautas Landsbergis, prof. Antanas Buračas, Kazimieras Motieka, prof. Česlovas 
Kudaba, dr. Vilius Grabauskas, Antanas Terleckas ir Justas Paleckis) sutarė veikti 
išvien. Kintant padėčiai Lietuvoje, Lietuvos persitvarkymo sąjūdis aiškiai pasisakė 
už visišką atkurtos valstybės nepriklausomybę49. Po Lietuvos nepriklausomybės at-
kūrimo, 1991 m. lapkričio 1-3 d., Chicago‘je vykusiame VLIK‘o paskutiniame seime 
nuspręsta nuo 1992 m. liepos 1 d. organizacijos veiklą nutraukti.

Tautos fondas. VLIK‘o veiklos Lietuvoje finansavimu rūpinosi Finansų ko-
misija, kuri Vokietijoje jau buvo pervadinta į Tautos fondą. Lėšos buvo gaunamos iš 
ALT, prancūzų zonos Vokietijoje valdžios ir iš lietuvių pabėgėlių Vokietijoje aukų. 
VLIK‘o veiklai plečiantis ir išlaidoms augant, pasirodė praktiškiau turėti Tautos 
fondą kaip savarankišką organizaciją. Nuo 1973 m. Tautos fondas įregistruotas New 
York‘o valstijoje kaip atskira pelno nesiekianti korporacija. Siekdamas savo tikslų 
telkti lėšas kovai už Lietuvos laisvę, Tautos fondas skatino rinkimą ir skelbimą infor-
macijos apie ekonominę, politinę, religinę bei demografinę padėtį Lietuvoje; rėmė 
leidimą bei platinimą knygų ir kitos medžiagos apie lietuvių kovą už nepriklauso-
mybės atstatymą; skatino lietuvių tautinės kultūros puoselėjimą; leido ELTA biule-
tenius, VLIK‘o Lietuvos tyrimo instituto leidinius, rėmė radijo valandėles į Lietuvą50. 
Tautos fondas išleido 15 knygų, iš dalies finansavo kitų organizacijų leidžiamus lei-
dinius, kaip, pavyzdžiui, Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką anglų kalba, Sibiro trem-
tinės E. Jociūtės atsiminimus, Lietuvių kalbos vadovą ir kt. Manoma, kad ELTA infor-
macijos biuletenių leidyba per 40 metų galėjo kainuoti apie 1,5 mln. dolerių51. Pini-
gus fondui aukojo pasaulio lietuvių bendruomenės, buvo gaunami palikimai, buvo 
savanoriškai apsidedama tam tikrais metiniais įnašais. Kurį laiką dar rėmė ALT‘ą.

1978 m. prie Tautos fondo buvo įsteigtas Lietuvos laisvės iždas, kur kauptos 
lėšos būsimai atstatytai Lietuvos valstybei. 1981 m. įkurtas Lietuvos atstatymo fon- 
das – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimui.      

1992 m. gegužės 28-31 d. Vilniuje vykusiame iškilmingame VLIK‘o baigiama-
jame seimo suvažiavime Tautos fondo valdybos pirmininkas Aleksandras Vakselis 
informavo, kad per 37 veiklos metus į Tautos fondą buvo surinkta per 7 000 000 
dolerių, o dabar Tautos fondo ižde (bankuose) yra 2 527 012 dolerių52.

49 Banionis, J. Lietuvos laisvės byla Vakaruose (1975-1990). Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezisten-
cijos centras, 2002, p. 215-217.

50 Lietuva ir VLIK-as. Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto – VLIK-o šaknys, praeitis ir dabartis. Reda-
gavo Rinkūnas, A.V. B.V.: Tautos fondas, 1984, p. 165, 167.

51 Tautos fondas. Lithuanian National Foundation, Inc, 1943-2002. Vyr. redaktorius Kęstutis K. Miklas. 
Brooklyn, N.Y.: Draugo spaustuvė, 2002, p. 247-249.

52 Tautos fondas. Lithuanian National Foundation, Inc, 1943-2002. Vyr. redaktorius Kęstutis K. Miklas. 
Brooklyn, N.Y.: Draugo spaustuvė, 2002, p.64.
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Tautos fondo pirmininkais buvo K. Bielinis, Viktoras Gailius, M. Krupavi-
čius, prelatas Jonas Balkūnas, Juozas Giedraitis, Aleksandras Vakselis. Įvairias par-
eigas fonde užėmė Jurgis Valaitis, Vytautas Kulpa, Jonė Pumputienė, Jadvyga Vytu-
vienė, Aldona Katinienė, Irena Banaitienė, Antanas Firavičius ir kt.

JAV Lietuvių bendruomenės indėlis stiprinant lietuvybę ir Lietu-
vių fondas

Po Antrojo pasaulinio karo į JAV atvyko daugiau kaip 30 000 lietuvių trem-
tinių (dipukų). Atvyko daug inteligentų – rašytojų, muzikų, mokslininkų, pedagogų, 
aukštų karininkų ir kitų sričių atstovų, kurie atgaivino visuomeninį kultūrinį JAV 
lietuvių gyvenimą ir suteikė jam naujos kokybės. Pagalbos ranką ne kartą atvyku-
siems ištiesė senieji lietuvių emigrantai. Nors ką tik atvykusius lietuvius užgulė įsi-
kūrimo, darbo rūpesčiai (daugumai teko stvertis paprasčiausio fizinio darbo), tačiau 
tai nesutrukdė imtis bendros veiklos. Su naujaisiais emigrantais atkeliavo ir Pasaulio 
lietuvių bendruomenės idėja. Tiesa, esančios lietuviškos institucijos, kaip ALT‘a ir 
kitos, skeptiškai žiūrėjo į visus apimančią organizaciją, nepritariančiai rašė didie-
ji dienraščiai Draugas ir Naujienos. Tačiau šiai bendruomeniškumo idėjai pritarė 
nemažai senųjų veikėjų, kaip prel. Jonas Balkūnas, J. Bačiūnas-Bachunas, dr. M. J. 
Colney-Aukštikalnis, W. M. Chase-Vl. Čekanauskas, P. J. Žiūris, dr. Steponas Biežis, 
Kazys S. Karpius, prel. Pranciškus Juras, prel. I. Albavičius ir daugelis kitų53.

1951 m. pradžioje susikūręs prel. J. Balkūno pirmininkaujamas JAV Lietuvių 
bendruomenės Laikinasis organizacinis komitetas (toliau – LOK) priėmė JAV LB 
statutą, 1951 m. lapkričio 18 d. New York‘e surengė oficialias steigimo iškilmes. 1955 
m. buvo išrinkta pirmoji Taryba. Toliau ji buvo renkama kas treji metai. Tarybai pir-
mininkavo Jonas Šlepetys (1955-1961), Stasys Barzdukas (1961-1964), Vytautas Voler-
tas (1964-1966), Juozas Kapočius (1967-1969), dr. Petras Vileišis (1969-1970), Vytautas 
Kamantas (1970-1973, 1991-1994), Algis Rugienius (1972-1976, 1985-1988), Raimundas 
Kudukis (1976-1979), Vytautas Izbickas (1979-1982), dr. Kazys Ambrozaitis (1982-1985), 
Angelė Nelsienė (1988-1991), dr. Zigmas Brinkis (1994-1997), Donatas Skučas (1997-
2000), Regina Narušienė (2000-2003), Danguolė Navickienė (2006-2009), Marius 
Kasniūnas (2009-2012), Juozas Polikaitis (2012-). 

Kitas JAV LB struktūrinis vienetas – Krašto valdyba, kuri atstovauja LB, 
vykdo Krašto tarybos nutarimus, organizuoja LB veiklą ir jai vadovauja, rūpinasi 
lėšų telkimu, ryšiais su lietuvių ir kitų tautybių organizacijomis ir pan. Koordinuo-
ti veiklai atskirose srityse buvo įkurtos Krašto valdybos tarybos: Kultūros taryba, 
Švietimo taryba, Visuomeninių reikalų taryba, Mokslo taryba, taip pat veikia So-

53 Barzdukas, S. Lietuvis savo tautoje, valstybėje, bendruomenėje. Mintys tautiniam ir visuomeniniam ugdy-
mui bei ugdymuisi. Chicago: JAV lietuvių bendruomenės Švietimo taryba, 1973, p. 205.
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cialinių ir Religinių reikalų tarybos. Pirmosios JAV LB Karšto valdybos (tada dar 
Centro valdybos) pirmininkas buvo Stasys Barzdukas (1955-1961), po to Jonas Jasaitis 
(1961-1967), Bronius Nainys (1967-1970), Vytautas Volertas (1970-1973, 1987-1988), Juo-
zas Gaila (1973-1976), Algimantas Gečys (1976-1979, 1985-1987, 2000-2003), Vytautas 
Kutkus (1979-1982), dr. Antanas Butkus (1982-1985), dr. Antanas Razma (1988-1991), 
Vytas Maciūnas (1991-1994, 2006-2012), Regina Narušienė (1994-2000),  Sigita Šimku-
vienė-Rosen (2012-).

Lietuviai įsikūrė daugiau kaip pusėje JAV valstijų, tad lietuviškos apylinkės jun-
gėsi į apygardas, kurias vienijo JAV LB. 1955 metais veikė 8 apygardos, jungiančios 60 
apylinkių; 1982 m. – 10 apygardų su 73 apylinkėmis; 2002 m. – 10 apygardų ir 60 apylin-
kių54. Rinkimuose į JAV LB Tarybą balsavo: 1955 m. – 6916, 1958 m. – 4137, 1961 m. – 4649, 
1964 m. – 7566, 1967 m. – 9125, 1970 m. – 8483, 1973 m. – 10 373, 1976 m. – 7428, 1979 m. – 
837555 ir t.t.

1951 m. lapkričio 18 d. JAV LB paskelbtame Akte buvo nurodytos pagrindinės 
JAV LB veiklos kryptys. Ten buvo sakoma: „Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai, 
džiaugdamiesi žmonišku ir laisvu gyvenimu šiame krašte ir, kaip lietuviai bei lietu-
vių kilmės amerikiečiai, norėdami a) aktyviai dalyvauti Jungtinių Amerikos Valstijų 
gyvenime ir įsijungti į jų kovą prieš internacionalinį komunizmą; b) veikliai prie to 
gyvenimo prisidėti savo kultūrinėmis ir tautinėmis savybėmis bei lietuviškais pa-
pročiais; c) bičiuliškai palaikyti giminingumo simpatijas su lietuviais už Jungtinių 
Amerikos Valstijų ribų ir d) pareigingai remti Lietuvos laisvinimo kovą ir Lietuvių 
Tautos gelbėjimo pastangas, nuoširdžiai išreiškia savo tautinį solidarumą Jungtinių 
Amerikos Valstijų lietuvių bendruomenėje“56. Pradžioje JAV LB daugiausia rūpinosi 

54 Pasaulio lietuvių bendruomenė 1949-2003. Sudarytoja ir mokslinė redaktorė Vitalija Stravinskienė. 
Vilnius: Artlora, 2004, p. 216-218.

55 Budreckis, A. JAV lietuvių bendruomenės 30 metų apžvalga. JAV LB trys dešimtmečiai. Brooklyn, N.Y.: 
Spausdino Franciscan Press, 1982, p. 18.

56 JAV LB penki dešimtmečiai 1951-2002. Auksinis jubiliejus. Vyr. redaktorius ir sudarytojas Balys Raugas. 
Vilnius: Standartų spaustuvė, 2003, p. 11.

PLB valdyba 1968. Sėdi: Antanas Rinkū-
nas, Juozas Bachunas, Milda Lenkaus-
kienė, Stasys Barzdukas – pirmas JAV 
LB Krašto valdybos pirmininkas (1955-
1961), PLB pirmininkas (1969-1973), stovi: 
Antanas Gailiušis, Henrikas Brazaitis, 
Antanas Butkus, Antanas Klimas, Vy-
tautas Majauskas. Dapkutė, D. Lietuviškos 
širdies ambasadorius Juozas Bachunas-Ba-
čiūnas (1893-1969). Vilnius, 2014, p. 330
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lietuviško švietimo ir kultūros puoselėjimo sritimis. Taip buvo bandoma pasiprie-
šinti nutautėjimui. Be to, tikėjo, kad atsikūrusiai Lietuvai reikės apsišvietusių ir išsi-
lavinusių lietuvių valstybiniam ir kultūriniam darbui.

JAV Lietuvių bendruomenės veikla švietimo srityje. 1948-1949 metais lietuviams 
pradėjus persikelti į JAV iškilo problema – kaip savo vaikus išlaikyti lietuviais, kad 
jie mokėtų lietuviškai kalbėti, rašyti, melstis ir mąstyti. Kilo mintis, kad čia, kaip Vo-
kietijoje, steigti lietuvišką mokyklą. Mat senųjų JAV lietuvių įkurtos mokyklos prie 
parapijų neatitiko naujųjų lietuvių siekių, nes tose mokyklose jau daugiausia vyravo 
anglų kalba, be to, trūko pedagogų, gebančių tinkamai mokyti lituanistinių dalykų. 
Neatsitiktinai Lietuvių chartos septintajame punkte sakoma: „Mokykla yra tautinės 
dvasios židinys“. Jau 1949 metais pradėjo kurtis pirmosios, daugiausia šeštadieninės, 
mokyklos, kur vaikai buvo mokomi lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos ir geografi-
jos, lietuviškų dainų ir šokių, tautodailės, papročių. Pirmosios 20 mokyklų įsikūrė 
Chicago‘je ir jos apylinkėse, Boston‘e, Detroit‘e, Los Angeles, Omaho‘je ir kitur. Vė-
liau jų tinklas JAV išsiplėtė, bet po kurio laiko ėmė siaurėti, nes mažėjo mokinių: 
1961-1962 mokslo metais veikė 40 mokyklų, kur dirbo 159 mokytojai ir mokėsi 2396 
mokiniai; 1966-1967 mokslo metais – 53 mokyklos, 327 mokytojai ir 3223 mokiniai; 
1973-1974 mokslo metais – 36 mokyklos, 305 mokytojai ir 2442 mokiniai; 1980-1981 
mokslo metais – 29 mokyklos, 250 mokytojų ir 1472 mokiniai; 1986-1987 mokslo me-
tais – 30 mokyklų, 225 mokytojai ir 1136 mokiniai; 1989-1990 mokslo metais – 26 mo-
kyklos, 216 mokytojų ir 1135 mokiniai57. Lituanistinėms mokykloms išeivijoje išlaiky-
ti ir mokslo priemonėms leisti valstybinės paramos nebuvo. Mokyklas organizavo 
patys tėvai, mokytojai ar LB ir išlaikė tėvai ir tik nuo 1965 m. – prisidedant Lietuvių 
fondui. Metinis lituanistinių mokyklų biudžetas siekė nuo 145 000 dolerių (1970-1971 
m.) iki 163 000 dolerių (1977-1978 m.). Buvo laikomasi metinio vidurkio – apie 150 000 
dolerių. Taigi per daugelį lituanistinių mokyklų gyvavimo metų susidarė didžiulė 
suma, sudėta lietuvybei šiame krašte išlaikyti58.

JAV valstybinių mokyklų pavyzdžiu kūrėsi aštuonių skyrių pradžios ir ke-
turių klasių aukštesniosios lituanistinės šeštadieninės mokyklos prie lietuvių para-
pijų, vienuolynų ar nuomojamose miestų mokyklų patalpose. Tiek šeštadieninėse 
mokyklose, tiek lituanistinėse klasėse parapijinėse mokyklose per savaitę vykdavo 
vidutiniškai po penkias lituanistines pamokas, todėl mokiniai pajėgė išeiti tą patį 
kursą. Prie šeštadieninių mokyklų buvo steigiami ir vaikų darželiai. Mokinių gabu-
mams lavinti buvo skatinama popamokinė veikla – vaikai lankė dramos, istorijos, 
lietuvių kalbos ir literatūros būrelius. Įkurta JAV LB Švietimo taryba ne tik koordi-
navo lituanistinį švietimą, bet ir rūpinosi programomis bei mokymo priemonėmis. 

57 Ten pat, p. 567.

58 Ten pat, p. 568.
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Prie lietuviškojo švietimo vairo stovėjo: Juozas Tamulevičius (Tamulis), M. Kriščiū-
nas, Jaronimas Ignatonis, Jonas Kavaliūnas, Stasys Rudis, Bronius Juodelis, Juozas 
Plačas, dr. Jonas Račkauskas ir Regina Kučienė. Ypač rimtų sunkumų iškilo vado-
vėlių klausimu. Juos rengė patys mokytojai, kiti intelektualai: Elena Ruzgienė, Ire-
na Bukaveckienė, Gerda Česienė, Vanda Vaitkevičienė, Sofija Jonynienė, Alfonsas 
Tyrulis, Juozas Plačas, Jonas Gutauskas, Antanas Saulaitis, Domas Velička, Juozas 
Masilionis, Zenonas Vašoklis, Danutė Bindokienė, Olga Paulikienė, Vida Augaitytė, 
Pranas Naujokaitis, Stasys Barzdukas, Vincentas Liulevičius ir kt.59 

Sutiktas ne vienas buvęs lituanistinės mokyklos mokinys prisimindamas 
pasakojo, kad tuo metu labai nenorėdavo eiti į šeštadieninę mokyklą, norėjosi su 
draugais žaisti futbolą ar krepšinį, tiesiog gerai leisti laiką; pykdavo ant tėvų už tai, 
kad vertė anksti keltis ir ruoštis į pamokas. O dabar su padėka prisimena buvusius 
mokytojus ir užsispyrusius tėvus, kurių dėka neužmiršo lietuvių kalbos ir turi aki-
vaizdų pranašumą prieš tuos, kurie tokios mokyklos nelankė. 

Lituanistinėms mokykloms reikalingi mokytojai buvo rengiami Pedagogi-
niame lituanistikos institute Chicago‘je. Institutas išaugo iš Aukštųjų pedagoginių 
lituanistikos kursų, veikusių nuo 1958 m. rugsėjo 27 d. D. Veličkos iniciatyva prie 
Chicago‘s aukštesniosios lituanistinės mokyklos. Klausytojai, išklausę dvejų metų 
kursą ir išlaikę egzaminus, buvo laikomi kvalifikuotais pradinių klasių mokytojais, o 
baigę trejų metų kursą ir parašę diplominį darbą įgydavo aukštesniųjų lituanistinių 
mokyklų mokytojo vardą. Institute dėstė daug žinomų ir garsių pedagogų bei moks-
lininkų, tokių kaip profesoriai: Petras Jonikas, Pranas Skardžius, Jonas Balys, Albinas 
Liaugminas, Vanda Daugirdaitė-Sruogienė, Janina Reklaitienė, Jonas Puzinas, Jonas 
Račkauskas; lektoriai: Juozas Prunskis, Jurgis Pėteraitis, Jonas Dainauskas, Saulius 
Girnius, Petras Daužvardis, Juozas Masilionis, Tomas Remeikis, Ramutė Plioplytė, 

59 Ten pat, p. 550-560.

JAV lietuvių šeštadieninės 
mokyklos mokiniai stovi prie 
žuvusiems už laisvę skirto 
simbolinio paminklo. LCVA 
fondai, P-25228
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Stasė Petersonienė, Alicija Rugytė, kunigas Juozas Vaišnys, Domas Velička, Alek-
sandras Dundulis ir daugelis kitų. Iki 1989 m. išleista dešimt laidų, keli šimtai ab-
solventų60, kurių dauguma tapo JAV LB veikėjais, garsiais išeivijos atstovais. Be to, 
tokie absolventai turėjo galimybės toliau studijuoti lituanistiką JAV universitetuose 
(Chicago‘s, Fordham‘o, Illinois, Kent‘o ir kituose). 

Kasmetinės mokytojų konferencijos ir vasaros studijų savaitės buvo skirtos 
mokytojų tobulinimuisi. Konferencijos pradėtos rengti nuo 1958 metų skirtingose 
vietose (Chicago‘je, Brooklyn‘e, Baltimore‘je ir Lemont‘e). Studijų savaitės pradė-
tos rengti nuo 1967 metų Dainavos stovyklavietėje, Michigan‘o valstijoje. Pirmojoje 
studijų savaitėje, kurioje dalyvavo apie 80 mokytojų, buvo išsamiai aptarti pradinių 
mokyklų vadovėliai ir pratimai, svarstyti metodai, tautinio ugdymo ir kiti aktualūs 
klausimai. Antrojoje buvo aptariamos programos, taip pat tautinio ugdymo progra-
ma aukštesniosiose mokyklose, surengti ikimokyklinio auklėjimo kursai ir t. t. Bū-
davo rengiamos parodomosios pamokos, svarstomi šeimos ir mokyklos santykiai. 
Į studijų savaitę nuo pat pradžių buvo įtraukiamas ir jaunimas. Pakviesti lektoriai 
skaitė paskaitas, darė pranešimus, pasisakydavo. Per 23 metus dalyvavo 400 lektorių 
(85% – lituanistinių mokyklų mokytojai) ir buvo perskaityta paskaitų ir pranešimų 
apie 460. Studijų savaitės programos būdavo labai įvairios: mišios, paskaitos, dai-
navimo, tautinių šokių, lietuvių kalbos pamokos, sportas, vaikų darželis, vakarinės 
programos, laužas, atsisveikinimo vakaras-koncertas61.

JAV Lietuvių bendruomenės kultūrinė veikla. Keliantis lietuviams iš Europos į 
JAV, atvyko nemažai inteligentų – rašytojų, muzikų, dailininkų, žiniasklaidininkų-
leidėjų, įvairių mokslo sričių mokslininkų. Suprantama, kad jie atvykę pagyvino 
JAV lietuvių kultūrinį gyvenimą. Visa lietuvių kultūrinė veikla išsiplėtė, įgavo naujų 
bruožų. Kultūros sritį koordinavo Kultūros fondas, 1968 m. peraugęs į Tarybą, kurių 
veiklos rezultatais tenka tik gėrėtis ir stebėtis. Kultūros fondo ir Tarybos darbui iki 
1990 m. vadovavo Juozas Kreivėnas, Alfonsas Mikulskis, Viktoras Mariūnas, Jonas 
Švedas, Stasys Šantaras, Zigmas Dailidka, Anatolijus Kairys, Juozas Gaila, Aleksan-
dras Radžius, Ingrida Bublienė ir dr. Dalia Kučėnienė.

Pagrindinė kultūrinė veikla reiškėsi apylinkėse. Jų valdybose buvo narys, at-
sakingas už kultūrinį darbą. Kultūros tarybos iniciatyva kultūros darbuotojai iš įvai-
rių apylinkių buvo kviečiami į konferencijas (pirmoji surengta 1980 m. Cleveland‘e). 
Čia buvo dalijamasi patirtimi, aptariamos kultūrinės veiklos gairės ir t. t. Visos lietu-
viškos apylinkės rengė kultūrinius renginius – minėjimus, parodas, vakarus, taip pat 
išlaikė mokyklas, ansamblius, chorus, šokių grupes, teatrą. Vietiniai lietuviai juos 
rėmė. JAV garsėjo lietuvių tautiniai ansambliai „Čiurlionis“, „Grandinėlė“, „Daina-

60 Plačiau žr.: Lietuviškasis švietimas Šiaurės Amerikoje. Redaktoriai Juozas Masilionis ir Stasė Petersonie-
nė. Chicago: Pedagoginis lituanistinis institutas, 2000, p. 278-308.

61 Ten pat, p. 60-70.
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va“, „Grandis“ ir kiti62. Ansambliai ir chorai dažnai reprezentuodavo lietuvius įvai-
riuose JAV renginiuose. Buvo sėkmingi JAV LB vadovybės sumanymai rengti Dainų 
ir Tautinių šokių šventes, Teatrų festivalius ir kitus renginius. Kai kurie renginiai 
tapo tradiciniais, suburiantys tūkstančius tautiečių, stiprinantys lietuvišką dvasią.

Viena iš populiariausių JAV lietuvių tautinių švenčių, kuri plačiai garsino 
Lietuvos vardą Amerikoje – yra Tautinių šokių šventė, rengiama kartą per ketve-
rius metus. Tiesa, lietuvių tautinių šokių grupės JAV pradėjo reikštis jau 1933 metais 
Chicago‘je, vadovaujant Vytautui Beliajui, ir Brooklyn’e, vadovaujant Lilijai Stilso-
naitei. Grupės kūrėsi Cleveland‘e, Boston‘e ir kitur63. 6-ajame dešimtmetyje JAV lie-
tuviai atgaivino seną  tradiciją – rengti dainų ir šokių šventes. Pirmoji įvyko 1957 m. 
birželio 30 d. Chicago‘je. Šokėjų sulaukta daugiau nei planuota: 628 reguliarių grupių 
šokėjų, 793 Chicago‘s ir artimų apylinkių lituanistinių mokyklų mokinių (29 grupės), 
apie 800 dainininkų, 7000 žiūrovų. Šventės dienomis „Morrison“ viešbutyje vyko 
Jaunimo kongresas ir Lietuvių dailės paroda. Ši šventė įrodė, kad lietuviai ir būdami 
toli nuo Tėvynės įstengia susiburti ir surengti šventes, leidžiančias džiaugtis ir da-
lintis savo menu. Nuspręsta tokias šventes rengti kas ketveri metai, įtraukiant šokių 
grupes iš Kanados, Pietų Amerikos, Australijos ir Europos. Tai skatino ir muziki-
nių kursų įvedimą į lituanistines mokyklas. Iki 1990 metų vyko aštuonios tautinių 
šokių šventės, sutraukusios tūkstančius šokėjų ir dešimtis tūkstančių žiūrovų, susi-
laukusių JAV visuomenės ir žiniasklaidos dėmesio. Šventėse dalyvavo JAV preziden-

62 Pasaulio lietuvių bendruomenė 1949-2003. Sudarytoja ir mokslinė redaktorė Vitalija Stravinskienė. 
Vilnius: Artlora, 2004, p. 227.

63 JAV LB trys dešimtmečiai. Brooklyn, N.Y.: Spausdino Franciscan Press, 1982, p. 327.

Lietuvių, latvių ir ukrainiečių dailininkai Čiurlionio galerijoje Chicago‘je parodos metu 1961 m. vasario 
4 d. Viduryje stovi dailininkas Adomas Varnas. „Draugo“ redakcijos archyvas 
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to Richard‘o Nixon‘o žmona Patricia (IV šventėje), JAV prezidento Gerald‘o Ford‘o 
žmona Betty (V šventėje), JAV senatoriai, kongresmenai, Illinois valstijos guberna-
torius, Chicago‘s miesto meras. 1984 m. vykusios VII tautinių šokių šventės dalyvius 
telefonu pasveikino JAV prezidentas Ronald‘as Reagan‘as. Švenčių parengimo ko-
mitetams vadovavo dr. Jonas Bajerčius, Bronius Nainys, dr. Leonas Kriaučeliūnas, 
Bronius Juodelis, Jonas Talandis, dr. Vaidas Kvedaras ir daugelis kitų64. Jos išeivijoje 
organizuojamos ir toliau. Pastaroji 2016 metais vyko Baltimore‘je.

Kitas labai svarbus renginys, stiprinęs lietuvybę ir garsinęs lietuvius – tai 
Dainų šventės. Iki 1991 metų buvo organizuoti septyni renginiai. „Dainų Šventės yra 
visų mūsų sutelktinio darbo ir bendrų pastangų gražiausias vaisius. Šitokiuose dar-
buose ir šitokiose pastangose glūdi tautinės mūsų gyvybės šaknys“, – rašė S. Barz-
dukas, JAV LB centro valdybos pirmininkas, antrosios Dainų šventės programoje65. 
Mintis surengti tokį renginį kilo 1953 m. rugpjūčio 20 d. ALRK Vargonininkų sąjun-
gos seime Chicago‘je. 1956 m. liepos 1 d. vyko pirmoji Dainų šventė, kurioje dalyvavo 
34 chorai su apytikriai 1200 dainininkų. Šventė vyko Chicago‘s „Coliseum“ auditori-
joje, kurioje buvo daugiau kaip 9000 vietų. Po šventės renginio komiteto iždininkas 
Albinas Dzirvonis pranešė, kad gauta 22 167 dol. pajamų, o išlaidų buvo 14 515 dol. 

64 Plačiau žr.: Ten pat, p. 327-338;  Timukienė, L. Nupinsim margą šokių pynę. Šiaurės Amerikos lietuvių 
tautinių šokių švenčių istorija. Kultūra (Draugo šeštadieninis priedas), 2016, liepos 9, 16, 23, nr 27-29.

65 JAV LB trys dešimtmečiai. Brooklyn, N.Y.: Spausdino Franciscan Press, 1982, p. 326.

JAV prezidento G. Ford‘o žmona Betty Ford 
apsilankė lietuvių tautinių šokių 5-ojoje šventėje 
1976 m. rugsėjo 5 d. Kairėje – Illinois valstijos 
senatorius Pearce, dešinėje – Valdas Adamkus. 
„Draugo“ redakcijos archyvas 

Amerikos lietuvių Tautinių šokių šventė 
(šokėjai ir dalyviai) 1980 m. liepos mėnesį. 

„Draugo“ redakcijos archyvas
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Chorams buvo sumokėta tik dalis kelionės išlaidų. Balsuojant buvo pasakyta, kad 
pelnas turi būti skiriamas tik muzikos reikalams. Žurnalistas Stasys Pieža šventę 
garsino angliškoje spaudoje. Dainų šventės buvo rengiamos kas 5 metai, išskyrus 
septintąją. Visos, išskyrus penktąją šventę (1978 m. Toronte), vyko Chicago‘je. Dainų 
šventės sutraukdavo tūkstančius dainininkų, daugiau kaip 10 000 klausytojų. Čia 
dalyvavo visi žymiausi JAV lietuviai kompozitoriai ir dirigentai: Juozas Žilevičius, 
Aleksandras Aleksis, Juozas Kreivėnas, Bronius Budriūnas, Faustas Strolia, Vla-
das Jakubėnas, Alfonsas Mikulskis, Bronius Jonušas, Kazys Steponavičius, Stepas 
Sodeika, Stasys Gailevičius, Jeronimas Kačinskas, Vincas Mamaitis, Vaclovas Veri-
kaitis, Aloyzas Jurgutis, Emilija Sakadolskienė, Jonas Govėdas ir kt. Dainų šventes 
organizavo vykdomieji komitetai, kuriems vadovavo Alice Stephens, kunigas Ignas 
Albavičius, dr. Stasys Biežis, dr. Gediminas Balukas, Jonas R. Simanavičius, Vaclo-
vas Momkus ir Stasys Baras. Šeštoji Dainų šventė 1983 m. Chicago‘je sulaukė ir JAV 
prezidento Ronald‘o Reagan‘o telefoninio pasveikinimo66. Lietuvai atkūrus nepri-
klausomybę JAV lietuvių Dainų šventės iš dalies įsijungė į Lietuvoje organizuojamas 
dainų šventes ir į toliau organizuojamas JAV lietuvių tautinių šokių šventes.

Dar vienas svarbus JAV lietuviams bendras renginys – tai Teatrų festivaliai. 
Ši idėja sumanyta ir įgyvendinta ne tarpusavio konkurencijai ir ne tautinei repre-
zentacijai, o darbo paskatai ir išeivijos kultūrinei veiklai pagyvinti. Buvo nuspręsta 
kas treji metai, Padėkos dienos savaitgaliais (ilgiausias savaitgalis per metus – pen-
kios dienos), steigti JAV ir Kanados lietuvių teatro festivalius. Būtina priminti, kad 
JAV lietuvių teatro tradicija siekė 1889 metus. Pirmasis Teatro festivalis vyko 1968 m. 
lapkričio 27-gruodžio 1 d. Jaunimo centre Chicago‘je. Jame dalyvavo šešios teatri-

66 Plačiau žr.: Ten pat, p. 326-327; JAV LB penki dešimtmečiai 1951-2002. Auksinis jubiliejus. Vyr. redaktorius ir 
sudarytojas Balys Raugas. Vilnius: Standartų spaustuvė, 2003, p. 727-738.

JAV lietuvių kompozitoriai: Juozas Žilevičius, Jeronimas Kačinskas, Vladas Jakubėnas. http://www.lituanus.
org/1973/73_4_02.htm,  http://www.mic.lt/lt/baze/klasikine-siuolaikine/kompozitoriai/kacinskas/, http://www.mic.lt/lt/
baze/klasikine-siuolaikine/kompozitoriai/jakubenas/
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nės grupės (ne profesionalų) iš Chicago‘s, Cleveland‘o, Detroit‘o, Hamilton‘o ir Los 
Angeles. Suvaidinti septynių autorių devyni spektakliai. Į festivalį atvyko daugiau 
kaip 3000 žmonių, tuo parodydami pritarimą bei susidomėjimą lietuviškuoju tea-
tru. Buvo gauta 2500 dol. pelno. Iki 1990 metų vyko aštuoni festivaliai. Beveik visi – 
Chicago‘je, išskyrus ketvirtąjį, kuris vyko 1977 m. Toronte. Įdomu pažymėti, kad dau-
giau kaip 75% visų aktorių – išeivijos jaunimas. Teatrinei veiklai stiprinti ir varžybas 
tarp aktorių aktyvinti buvo įsteigti 5 apdovanojimai (vadinamieji „oskarai“), skirtos 
ir piniginės premijos. Festivalių organizavimo komitetų vadovai: Anatolijus Kairys 
(pirmųjų šešių), Petras Petrutis ir Nijolė Martinaitytė. Jiems talkino daug komite-
tų ir vertinimo komisijų narių. Teatro pareiga ir pagrindinė užduotis, kaip kalbėjo  
A. Kairys, „yra suburti vietos jaunimą, jį šviesti, jį tautiškai auklėti, jį išlaikyti gyvą ir 
nesužalotą lietuvių tautai“67. JAV lietuvių Teatro festivalių tradicija tęsėsi ir po 1990 
metų.

Telkėsi ne tik kultūros, bet ir mokslo žmonės. Amerikos lietuvių inžinierių-
architektų sąjungos suvažiavime Cleveland‘e 1968 m. buvo išreikštas mokslininkų 
noras suartėti profesiniu atžvilgiu ir pasidalinti pasiekimais su lietuviškąja visuo-
mene. Tame suvažiavime priimtoje septintoje rezoliucijoje buvo pažymėta: „Suva-
žiavimas siūlo ALIAS centro valdybai sudaryti komisiją mokslo akademijos ar drau-
gijos, kuri sujungtų visus laisvame pasaulyje esančius lietuvius mokslininkus, stei-
gimui išstudijuoti“. Taip buvo padėtas pagrindas būsimiesiems mokslo simpoziu-
mams. Iki 1990 metų buvo surengti šeši (1969, 1973, 1977, 1981, 1985 ir 1989 metais). Visi 
Mokslo ir kūrybos simpoziumai vyko Chicago‘je. Pirmajame simpoziume buvo 
suformuluoti šių renginių tikslai: a) sudaryti patogias sąlygas tarpusavio nuomonių 
pasikeitimui įvairiose mokslo disciplinose; b) supažindinti lietuviškąją visuomenę 
su išeivijos moksliniu pajėgumu, mokslininkų atliktais darbais ir pasiektais laimėji-
mais; c) perskaityti visuomenei įdomių paskaitų apie mokslo ir kultūros pasiekimus; 
d) išstudijuoti galimybę steigti Pasaulio lietuvių mokslo draugiją. Simpoziumų metu 
buvo skaitomi pranešimai iš skirtingų mokslo sričių (tiksliųjų, humanitarinių, soci-
alinių, gamtos ir medicinos). Pirmajame simpoziume vyko 13 sesijų, perskaityti 62 
pranešimai ir dalyvavo 55 asmenys; antrajame – 26 sesijos, 112 pranešimų ar paskaitų 
ir dalyvavo 101 pranešėjas; trečiajame – vyko 38 sesijos, buvo perskaityta 108 pra-
nešimai, dalyvavo 99 pranešėjai; ketvirtajame – vyko 46 sesijos ir buvo perskaityta 
190 pranešimų, dalyvavo 178 pranešėjai; penktajame – perskaityti 123 pranešimai, 
pirmą kartą iš Lietuvos dalyvavo prof. Zigmas Zinkevičius; šeštajame – perskaity-
ta 277 pranešimai, iš jų 143 pranešimus perskaitė svečiai iš Lietuvos. Simpoziumų 
organizatoriai: Bronius Nainys, Algirdas Avižienis, Arvydas Kliorė, Jonas Jurkūnas, 
Vytautas Vardys, Rimvydas Šilbajoris, Kazys Ambrozaitis, Albertas Kerelis, Pranas 

67 Plačiau žr.: Ten pat, p. 650-669.
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Zundė, Juozas Rimkevičius, Ramojus Vaitys, Leonas Maskaliūnas, Rimas Vaičaitis ir 
daugelis kitų. Kiekvienas simpoziumas buvo įamžintas specialiu leidiniu, kur buvo 
renginio programa, dalyvių biografijos su nuotraukomis, pranešimų santraukos 
lietuvių ir anglų kalbomis, rengėjų pavardės68. To meto Lietuvos mokslininkams ši 
informacija taip pat buvo naudinga. Septintasis Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos 
simpoziumas 1991 metais vyko jau Vilniuje. Vėliau simpoziumų vieta keitėsi – vieną 
kartą vyko JAV, kitą – Lietuvoje. Prasidėjo kur kas glaudesnis pasaulio lietuvių moks-
lininkų bendravimas.

Po Antrojo pasaulinio karo atvykę lietuviai pagyvino ir JAV lietuvių spau-
dą, kaip labai svarbią informacijos sklaidos priemonę. Šalia senųjų leidinių, tokių 
kaip Draugas, Naujienos, Darbininkas, Keleivis, Dirva, Vienybė, Vilnis ir kitų, atsirado iš 
Vokietijos perkelti ar naujai leidžiami laikraščiai ir žurnalai – Aidai, Ateitis, Kardas, 
Karys, Į laisvę, Metmenys, Laiškai lietuviams, Akiračiai, Lietuvių balsas, Lietuvių dienos, 
Eglutė (vaikams) ir kt. Su JAV LB vardu siejosi Pasaulio lietuvis ir Lituanus bei Brid-
ges (anglų kalba). Vidaus reikalams fiksuoti JAV LB Krašto valdyba 1955-1963 metais 
leido mėnraštį Amerikos lietuvių bendruomenė (iki 1957 m. nr. 8 vadintas JAV lietuvių 
bendruomenė). Be to, kai kurios JAV LB lietuviškos apylinkės leido nedidelės apimties 
periodinius leidinukus, kurie gyvino visos apylinkės gyvenimą. Visi šie leidiniai – 
tai neįkainojamas turtas, kuris fiksavo ir mums išsaugojo bei nušviečia išeivijos gy-
venimą, rūpesčius ir pasiekimus. Visa tai – pasiaukojusių lietuvybei, bendruomenei 
žmonių nuopelnas.

Lietuvių charta įpareigojo kiekvieną lietuvį kurti ir palaikyti religines, kultū-
rines, jaunimo, savišalpos, profesines ir kitas lietuvių draugijas. JAV LB lėšomis, va-
jais bei bendradarbiais Krašto valdyba ir apylinkių valdybos rėmė Lietuvių studentų 
sąjungą (iš kurios išaugo Lietuvių jaunimo sąjunga), Rašytojų draugiją, Lituanisti-
kos institutą, įvairius visuotinius, didesnius bei vietinius minėjimus, sukaktis, de-
monstracijas ir kultūrinius projektus. Juodojo birželio bei tautos švenčių minėjimai 
daug kur tapo LB renginiais. Daugelyje lietuvių kolonijų LB talkino Vasario 16-osios 
minėjimų komitetams rengiant rezoliucijas, peticijas, vizitus pas miestų merus ir 
net atliekant menines programas69. 

JAV LB veikla laisvinant Lietuvą. Kaip rašo buvęs JAV LB Visuomeninių rei-
kalų tarybos pirmininkas Algimantas Gečys, „JAV LB-nė laisvinimo srityje centrinių 
organų koordinuojamą veiklą pradėjo tik apie 1968 metus. Įsijungimas į laisvinimo 
darbą tebuvo formalizuotas 1971 metų pradžioje. (...) Vertinant LB-nės atsiekimus, yra 
taip pat svarbu atminti, kad LB-nė į laisvinimo sritį atėjo ALT‘os ir Revizijų komiteto 

68 Ten pat, p. 760-770.

69  JAV LB trys dešimtmečiai. Brooklyn, N.Y.: Spausdino Franciscan Press, 1982, p. 24.
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pramintais takais, užpildyti vakuumą, ku-
ris susidarė ALT‘ai  praradus iniciatyvą“70. 
Tuo metu ir buvo sudaryta JAV LB Visuo-
meninių reikalų taryba, kuri turėjo koor-
dinuoti politinę veiklą, perduoti JAV lietu-
vių pageidavimus JAV Kongresui ir kitoms 
valdžios įstaigoms. Tai nebuvo atsitiktinė 
veikla, nes Lietuvių charta įpareigojo kie-

kvieną lietuvį remti  valstybinę Lietuvos 
nepriklausomybę. 

JAV LB III taryba dar 1962 m. birže-
lio 2-3 d. suvažiavime nutarė veiksmingiau 
reikštis Lietuvos išlaisvinimo darbuose. 
Nuo 1964 m. VLIK‘as tardavosi Lietuvos va-

davimo reikalais ir su LB. Lietuvos nepriklausomybės 50 metų sukakties išvakarėse, 
1967 m. spalio 21-22 d., Washington‘e vyko Lietuvos veiksnių viršūnių konferencija, 
kur dalyvavo ir JAV LB atstovai, aptarti bendrus Lietuvos vadavimo reikalus. Ryškus 
JAV LB indėlis buvo, kai ji ėmėsi iniciatyvos organizuoti demonstracijas įvairiuose 
JAV miestuose, reikalaujant, kad Vytautas ir Gražina Simonaičiai bei Simas Kudir-
ka būtų išlaisvinti iš sovietų nelaisvės, jiems nesėkmingai bandant pasiekti laisvąjį 
pasaulį. Pastangos davė rezultatų – 1974 m. JAV vyriausybė paskelbė, jog Simas Ku-
dirka yra JAV pilietis. Jis buvo paleistas iš kalėjimo ir 1974 m. lapkričio 5 d. su šeima 
pasiekė Ameriką71. 

JAV LB Visuomeninių reikalų taryba ruošė politinių studijų seminarus, 
organizavo apsilankymus JAV valdžios aukštuose sluoksniuose: susitikimus su se-
natoriais ir kongresmenais; tarybos atstovai buvo dažni svečiai JAV Valstybės de-
partamente. 1974 m. vasario 11 d. viceprezidentas G. Ford‘as priėmė LB delegaciją 
Lietuvos nepriklausomybės šventės proga. Tai buvo pirma JAV LB atstovų audi-
encija Baltuosiuose rūmuose. 1976 m. spalio 2 d. Pittsburg‘e JAV LB delegaciją (10 
asmenų) priėmė JAV demokratų kandidatas Jimmy Carter‘is (laimėjęs rinkimus), 
Bendruomenės nariai jį supažindino su to meto Lietuvos padėtimi. O spalio 12 d. 
JAV LB krašto valdybos pirmininkas A. Gečys su kitų JAV tautybių vadovais buvo 
pakviestas į Baltuosius rūmus pasikalbėjimui su prezidentu Gerald‘u Ford‘u. 1977 
ir 1978 metais JAV LB atstovai susitiko ir kalbėjosi su prezidentu Jimmy Carter‘iu, 
1980 m. – su respublikonų kandidatu Ronald‘u Reagan‘u, kad būtų pakeista ketu-
riasdešimties metų senumo JAV Valstybės departamento nuostata, netvirtinti naujų 

70  Gečys, A. S. Lietuvos laisvinimo veikla: kaip yra ir kaip galėtų būti. http://www.partizanai.org/index.
php/i-laisve-1982-85-122/2431-lietuvos-laisvinimo-veikla-kaip-yra-ir-kaip-galetu-būti (žiūrėta 8/202016) 

71 JAV LB trys dešimtmečiai. Brooklyn, N.Y.: Spausdino Franciscan Press, 1982, p. 25-26.

1975 m. JAV LB Krašto valdybos atstovai po 
pasitarimo su Gerald‘u Ford‘u. Iš kairės: Antanas 
Novasaitis, Rimas Česonis, Algimantas Gureckas, 
Aušra Zerr ir Algimantas Gečys. JAV LB penki 
dešimtmečiai 1951-2002. Auksinis jubiliejus. Vilnius, 
2003, p. 36
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Lietuvos atstovų Washington‘e ir konsulatuose. Pavyko pasiekti teigiamą rezultatą. 
Lietuvos atstovas Šveicarijoje dr. Albertas Gerutis rašė S. Lozoraičiui į Romą: „La-
bai nudžiugau, patyręs iš kolegos dr. Bačkio rašto, kad laimingai pavyko sutvarkyti 
Pasiuntinybės Washington‘e personalinį reikalą. Kad toks sutvarkymas iš viso įma-
nomas, reikia laikyti vienu iš labiausiai teigiamų reiškinių mūsų savaime nedžiugia-
me gyvenime“72. Taigi, jau buvo galima atjauninti Lietuvos atstovybių personalą iš 
išeivijos tarpo. 

1979 m. pradžioje JAV Valstybės departamento pareigūnas neoficialiai 
informavo Lietuvos atstovą dr. S. Bačkį, kad baigiasi Lietuvos JAV užšaldyti 
nepriklausomos Lietuvos fondai ir Lietuvos pasiuntinybių bei konsulatų išlaikymas, 
o taip pat prie krizinės situacijos artėja ir atlyginimų diplomatams mokėjimas. 
JAV LB skubiai kreipėsi į kongresmeną Harry M. Daugherty, kuris 1979 m. 
rugsėjo 26 d. į Atstovų rūmus įnešė įstatymo projektą HR#5407. Jame numatyta 
Lietuvos pasiuntinybei Washington‘e kasmet skirti po ketvirtį milijono dolerių. 
Tas lėšas administruotų Lietuvos atstovas Washington‘e ir jos būtų naudojamos 
pasiuntinybių ir konsulatų išlaikymui ir algų mokėjimui. Tai sujudino JAV Valstybės 
departamentą, kurio darbuotojai ėmė ieškoti visiems priimtino sprendimo73. 
Nepritarė ne tik Valstybės departamentas, kuris tikėjosi sovietų griežtos reakcijos, 
bet ir VLIK‘as, o taip pat ir Lietuvos atstovas S. Bačkis, nes LDT automatiškai būtų 
tapusi visiškai priklausoma nuo JAV. Tai neatitiko nuostatos, kad pasiuntinybės yra 
visiškai savarankiški subjektai. Todėl JAV Valstybės departamento iniciatyva 1980 m. 

72 Petraitytė-Briedienė A. Tylieji priesaikos riteriai. Lietuvos pasiuntinybė Vašingtone Šaltojo karo metais. 
Mokslo monografija. Vilnius: Versus aureus, 2014, p. 102.

73 JAV LB penki dešimtmečiai 1951-2002. Auksinis jubiliejus. Vyr. redaktorius ir sudarytojas Balys Raugas. 
Vilnius: Standartų spaustuvė, 2003, p. 603.

1965 m. Pasaulinės parodos proga 
lietuviai prie Lietuvos pasiuntinybės 
Washington‘e. Ketvirtas iš kairės – 
pasiuntinybės patarėjas dr. Stasys 
Bačkis, septintas – pasiuntinybės 
vadovas Juozas Kajeckas. V. Noreikos 
nuotr. „Draugo“ redakcijos archyvas 
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pradžioje pavyko susitarti su Latvijos atstovybe, kurios finansinė padėtis buvo daug 
geresnė. 1980 m. sausio 30 d. Valstybės departamente vykusiame S. Bačkio ir Latvijos 
reikalų patikėtinio Anatolio Dinbergo susitikime buvo sutarta, kad latviai skirs 150 
tūkst. dolerių beprocentę paskolą (iš Latvijos fondų procentų) LDT išlaikymui74. 
Nuo 1981 m. LDT pradėjo gauti garantuotą finansavimą ir tokiu būdu diplomatinis 
atstovavimas išliko iki 1991 metų. Tai akivaizdus JAV LB iniciatyvos rezultatas.

Sutvarkius LDT tęstinumą ir finansavimą, reikėjo pasirūpinti ir Washington‘o 
pasiuntinybės pastato būkle, kuri buvo apverktina, ypač po 1979 metų kaimynystė-
je susprogdinto Kubos ambasados pastato (smarkiai buvo apgadinta Lietuvos pa-
siuntinybės šiaurinė pastato siena). Namo kapitaliniam remontui reikėjo apie 120 
tūkst. dolerių, kuriuos surinkti tikėtasi su JAV lietuvių organizacijų pagalba. Tiek 
JAV LB, tiek ALT‘a norėjo atskirai prisidėti prie pasiuntinybės remonto, tačiau  
S. Bačkio pastangomis buvo sudarytas bendras remonto komitetas, kurio pirminin-
ku išrinktas prof. Jonas Genys. Nuo JAV LB į komitetą įėjo Vytautas Kutkus, Vytautas 
Izbickas ir Viktoras Nakas (vėliau deleguoti dar Skirmantė Kondratienė ir Linas Ko-
jelis), o nuo ALT‘os – dr. J. Valaitis, G. Lazauskas ir dr. J. Genys (vėliau – dr. K. Jurgėla 
ir dr. Elena Armanienė). Aukų 1981-1983 metais iš viso gauta 131 629 doleriai, pas-
tato restauravimui išleista 129 404 doleriai. Nors architektai Arvydas Barzdukas ir  
A. Žemaitis ragino namo viduje atlikti dar daugiau darbų, tačiau Bačkių šeima pa-
siūlė tokius darbus atlikti vėliau. Aukų rinkimas vyko labai sėkmingai, ypač nema-
žas sumas aukojo lietuvių organizacijos, klubai. Pittsburgh‘o Lietuvių piliečių drau-
gija paaukojo stulbinančią 5000 dolerių sumą, Pittsburgh‘o ALT‘os skyrius – 1000 
dolerių, Petersburg‘o lietuviai per Tautos fondą – 3056 dolerius, LDK Birutės drau-
gija Chicago‘je – 2000 dolerių, Racine lietuviai – 1705 dolerius, tos pat vietos lietuvės 
moterys – 1000 dolerių ir t. t. Aukojo pavieniai arba šeimos. Marija ir Antanas Ru-
džiai paaukojo 2000 dolerių, Stasys Vaičius – 1400 dolerių, po 1000 dolerių aukojo 
Kriaučeliūnai, Minkai, Tamošaičiai, Didžiuliai, Siliūnai, P. Viščinis, J. Kancevičius ir 
t.t. Iš viso – 650 JAV lietuvių ir 120 organizacijų75. Tokiu būdu patriotinės JAV lietuvių 
visuomenės pastangomis ir aukomis rūmai buvo išgelbėti nuo tolesnio irimo.

JAV LB pavyko į laisvinimo darbą įjungti jaunus žmones, baigusius mokslus 
JAV ir gerai susipažinusius su amerikietišku gyvenimu. Buvo dedamos pastangos 
stiprinti išeivijos jaunimo lituanistinį ir politinį švietimą; siekti, kad lituanistinė 
mokykla ir jaunimo organizacijos glaudžiau koordinuotų auklėjimo programas. 
Matydami ALT‘os problemas, LB veikėjai pasistengė veiklą decentralizuoti, dalį už-

74 Jonušauskas L. Likimo vedami: Lietuvos diplomatinės tarnybos egzilyje veikla (1940-1991). Vilnius: Lietu-
vos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2003, p. 260-265.

75 Streikus, A. Diplomatas Stasys Antanas Bačkis. Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centras, 2007, p. 167;  Eidintas, A. Lietuvos ambasados rūmų Washington, D.C. istorija. Washing-
ton, D. C., 1996, p. 30-34.
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davinių pavesti periferijoje esantiems LB vienetams. JAV LB Visuomeninių reikalų 
taryba tapo daugiau veiklą koordinuojantis, o ne egzekutyvinis organas76. JAV LB 
Visuomeninių reikalų tarybos pirmininkais iki 1990 m. buvo A. Gečys, Aušra Ma-
čiulaitytė-Zerr, dr. Algirdas Budreckis, Ignas Budrys, A. Barzdukas ir dr. Tomas Re-
meikis. 1967-1970 metais JAV LB Centro valdyboje visuomeniniais ryšiais rūpinosi 
vicepirmininkas Valdas Adamkus.

Reorganizuotos JAV LB kova už Lietuvos laisvę. Didėjant SSRS įtakai ir ple-
čiantis tarpvalstybiniams SSRS ir JAV kontaktams, dalyje pokario laikais atvykusios 
inteligentijos ir ypač tarp jaunimo kilo bendradarbiavimo su okupuotos Lietuvos 
žmonėmis idėja. Kai kurie jų vėliau susitelkė liberalioje „Santaros-Šviesos“ organi-
zacijoje. Šios organizacijos idėjomis susižavėjo kai kurie JAV LB veikėjai. Aktyviausi 
VLIK‘o ir ALT‘os atstovai susirūpino, kad laisvųjų lietuvių bendravimas su okupuo-
ta Lietuva netalkintų Maskvos aneksinėms pretenzijoms į Lietuvą. Dėl to 1966 m. 
buvo sušaukta Cleveland‘o konferencija, kur politiniai veiksniai bei LB sutarė, kad 
bendravimas su okupuota Lietuva vykdomas tik privačiu, o ne organizaciniu lygme-
niu. Tačiau dalis JAV LB narių to nesilaikė. 1967 m. JAV lietuvių krepšininkų išvyka į 
Lietuvą ir 1972 m. į pionierių stovyklą Lietuvoje išsiųsti vaikai sukėlė plačias diskusi-
jas. Dėl pasaulėžiūrinių nesutarimų 1974 m. skilo JAV LB ir susikūrė Reorganizuota 
lietuvių bendruomenė (toliau – JAV RLB). Jai buvo svarbu ištaisyti JAV LB klaidas 
bei dirbti kultūros ir švietimo darbą, kas ir buvo bendruomenės statute numatyta. 
JAV LB žadėjo nesikišti į politinę veiklą, bet visada remti dirbančius vadovavimo 
darbą politinius veiksnius – ALT‘ą ir VLIK‘ą77.

Organizacijos veikla pradžioje sukosi aplink Chicago‘ą, bet organizacija pa-
mažu plėtėsi. Ją rėmė laikraštis Naujienos, kuris spausdino JAV RLB narių straips-
nius bei skelbimus. 1986 m. JAV RLB pradėjo leisti Lietuvių balsą (iki 2006 m.), nere-
guliariai leido biuletenį Bendruomenės Balsas.

Kasmet JAV RLB surengdavo nemažai renginių: talkino ALT‘ai rengiant 
Vasario 16-osios minėjimus, Birželio įvykių minėjimą, Tautos šventės minėjimą, 
Kariuomenės šventės minėjimą, Rudens balių, rengė kultūrines popietes, genoci-
do parodą, darė žygius ir telkė lėšas iš Lietuvos pabėgusiems. Kiekvienais metais 
remdavo Tautos fondą, VLIK‘ą, ALT‘ą, tautinių šokių ansamblį „Ratelis“. Organi-
zacijos nariai aktyviai dalyvavo Pavergtų tautų seime, VLIK‘o ir ALT‘os suvažiavi-
muose, demonstracijose prieš Lietuvos okupantus. JAV RLB nariai ypač aktyviai 
pasireiškė protestuodami prieš išeivijos veikėjų keliones į okupuotą Lietuvą, tary-
binių menininkų iš Lietuvos gastroles JAV. 1976 m. aktyviai protestavo (pasitaikė 
ir plytų mėtymo į langus) prieš filmų iš okupuotos Lietuvos rodymą, vėliau – dėl 

76 Gečys, A. S. Lietuvos laisvinimo veikla: kaip yra ir kaip galėtų būti. http://www.partizanai.org/index.
php/i-laisve-1982-85-122/2431-lietuvos-laisvinimo-veikla-kaip-yra-ir-kaip-galetu-būti  (žiūrėta 8/202016)

77 Kova už Lietuvos laisvę. Reorganizuota lietuvių bendruomenė. Vilnius: VPU leidykla, 2007, p. 250-252.
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menininkų iš Lietuvos koncertų ir parodų rengimo. JAV RLB žymesni veikėjai: dr. 
Zenonas Danilevičius, Andrius Juškevičius, kun. Vaclovas Zakarauskas, dr. Vytautas 
Balčiūnas, Antanina Repšienė, dr. Valentinas Plioplys, dr. Vytautas P. Dargis, An-
tanas Pleškys, Domas Adomaitis, dr. Kazys Šidlauskas, dr. Vladas Šimaitis ir kt.78 
Lietuvai atgavus nepriklausomybę, VLIK‘ui sustabdžius savo veiklą, buvo nuspręs-
ta, kad ir JAV RLB atliko savo darbą. Visoje JAV RLB veikloje atsispindėjo begalinis 
troškimas apsaugoti išeiviją nuo komunistų įtakos.

JAV lietuvių jaunimo politinėpropagandinė veikla. Vienas iš svarbiausių JAV 
LB keliamų uždavinių – „užauginti“ naujus, jaunus LB politinės veiklos aktyvistus, 
kurie tęstų Lietuvos laisvinimą. Buvo siekiama tarp jaunimo puoselėti ir stiprinti 
tautišką dvasią, fiksuotą Lietuvių chartoje. Po 1957 m. vasarą vykusio pirmojo Ame-
rikos lietuvių jaunimo kongreso Chicago‘je krašto LB veiklos dokumentuose pas-
tebimas postūmis jaunimo reikaluose: JAV LB Centro valdyba raginta „daryti visa, 
kad lietuvių jaunimo pastangos visose apylinkėse būtų nukreiptos į konkrečią lietu-
višką veiklą ir kad jaunimas būtų traukiamas į LB organus“79. Jau JAV LB ketvirtoje 
Centro valdyboje (1964-1967 m.) veikė  įsteigta jaunimo reikalų vadovo pareigybė. Pir-
muoju pirmininku ir CV vicepirmininku dirbo Vaclovas Kleiza. Tik 1973 m. gruodžio  
28-31 d. Cleveland‘o Lietuvių namuose vykęs Š. Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavi-
mas traktuojamas kaip JAV lietuvių jaunimo sąjungos (toliau – JAV LJS) gimimo die-
na. Sąjungos statute pabrėžta, kad JAV LJS nariai yra lietuviškas 16-30 metų amžiaus 
jaunimas, kuris gyvena JAV.

Nepaisant to, kad pačios JAV LJS nariai, įvairių pažiūrų ir iš įvairių organiza-
cijų, visuomet deklaravo kultūrinę veiklą jiems buvus svarbesnę, tačiau realiai ji buvo 
daugiausiai sukoncentruota į politinę veiklą. Siekė artimai bendradarbiauti ne tik su 
LB, bet ir su ALT‘a, VLIK‘u, siekiant išsiaiškinti tarptautinės politikos gaires, kaip an-
tai Lietuvos bylos kėlimo klausimą JTO ir Helsinkio konferencijos reikalus. Politinės 
veiklos koordinatorius Linas Kojelis kas du mėnesius leido specialius politinių reikalų 
aplinkraščius, kuriuose spausdino aktualią informaciją, pavyzdžiui, laiškus JAV prezi-
dentui Jimmy Carter‘iui, Kongreso nariams, amerikiečių laikraščiams žmogaus teisių, 
Lietuvos laisvinimo klausimais. 1977 ir 1978 metais jaunimas suorganizavo demons-
tracijas už žmogaus teises Washington‘e, Philadelphia‘je ir Chicago‘je, kurios sulaukė 
atgarsio amerikiečių radijuje, televizijoje ir laikraščiuose. 1979 m. JAV LJS delegacija 
JAV misijai prie JTO Lietuvos okupacijos ir žmogaus teisių paneigimo klausimu įteikė 
peticiją su 144 tūkst. parašų. Peticija, įrišta į 41 knygą, buvo perduota JTO Žmogaus 
teisių komisijai Geneva‘oje80.

78 Ten pat, p. 89-92, 253.

79 Ūsaitė, K. Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga XX a. 6-9 dešimtmečiais. Vilnius: Versus aureus, 2013, p. 133.

80 Škiudaitė, A. V. Lietuvių pėdsakai Amerikoje. Vilnius: Išleido JAV LB Kultūros taryba, 2006, p. 775.
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Viena didžiausių ir bene daugiausiai pastangų kainavusių to meto demons-
tracijų buvo surengta 1980 m. liepos 18 d. prie SSRS ambasados Washington‘e. Jos 
metu 18 jaunuolių (D. Vaičiulaitytė, A. Banionytė, L. Kojelis, M. Aistis, V. Gureckas, 
B. Zdanytė, L. Bernotas, Gintė Damušytė, J. Krokytė-Stirbienė, R. Stirbys, J. Kra-
kauskas, C. Hardy, V. Rukšys, Vytautas Volertas (jr.), Virgus Volertas, Ofelija Barš-
ketytė, Simas Kudirka ir kun. Kazimieras Pugevičius) prisirakino prie ambasados 
vartų ir protestavo prieš keturiasdešimties metų sovietinę Lietuvos okupaciją, prieš 
karinius veiksmus Afganistane ir rėmė Maskvos olimpiados boikotą. Visi jaunuo-
liai buvo suimti ir teisiami (10 išteisinta, o trys – kun. K. Pugevičius, R. Stirbys ir  
M. Aistis – nuteisti vienos dienos kalėjimo). Jaunimo parodyta drąsa atkreipė ame-
rikiečių visuomenės dėmesį. Lietuvių jaunimo demonstracijos vyko Los Angeles ir 
San Francisco‘e prie SSRS konsulatų81. Aktyviai remtas disidento Vytauto Skuodžio 
reikalas.

Pati JAV LJS nebuvo gausi – 1981 m. sudarytoje kartotekoje buvo apie 1000 
asmenų. Veikla vyko su pertrūkiais ir nemenkais organizavimo sunkumais. Didžiau-
sios pajėgos buvo sutelktos politinėje srityje. Toks veiklos modelis, anot istorikės  
K. Ūsaitės, veikiausiai buvo pasirinktas dėl to, kad tai buvo vienintelis būdas pri-
traukti jaunimą reikšmingesniam, kad ir vienkartiniam darbui. Kita vertus, tokį pa-
sirinkimą lėmė Lietuvių bendruomenės ir kitų organizacijų skiriama gan reguliari 
finansinė parama šiai veiklai82. Aktyviausi JAV LJS veikėjai ir organizatoriai iki 1990 
metų: Vaclovas Kleiza, Dalia Tallat-Kelpšaitė, Vytautas Maciūnas, Daiva Vaitkevi-
čiūtė, Birutė Zdanytė, Virgus Volertas, Aras Žlioba, Ramona Steponavičiūtė, Darius 
Sužiedėlis, Kęstutis Paulius Žygas.

JAV lietuvių jaunimas buvo pasklidęs po įvairias organizacijas – ateitinin-
kai, skautai, neolituanai, Lietuvos vyčiai, sporto organizacijos, studentų, politinių 
srovių jaunimas ir pan. – kurios tarpusavyje savotiškai konkuravo, bet visos siekė 
lietuvybės, laisvės Lietuvai. Vienos reiškėsi daugiau, kitos – mažiau. Šios organiza-
cijos turėjo ir svarbią socializacijos funkciją; buvo proga lietuviukams susipažinti, 
pabendrauti, susirasti porą. Jas bandė jungti JAV LJS ir Pasaulio lietuvių jaunimo 
sąjunga. Visos šios organizacijos jau tapo mokslinio tyrimo objektu ir yra susilauku-
sios ne vieno straipsnio ir net monografijų.

Lietuvių fondas ir jo veikla lietuvybei. Tai viena pačių svarbiausių ir reikšmin-
giausių išeivijoje sukurtų institucijų. Švenčiant LF 20-metį JAV LB krašto valdybos 
pirmininkas Vytautas Kutkus rašė: „Lietuvių Fondas beveik atpalaidavo Lietuvių 
Bendruomenę nuo finansinių rūpesčių. Jo dėka Lietuvių Bendruomenė šiandien 
gali koncentruotis į savo tiesioginius darbus, kuriems ribų nesimato: švietimas, 

81 Ūsaitė, K. Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga XX a. 6-9 dešimtmečiais. Vilnius: Versus aureus, 2013, p. 151-
152, 154.

82 Ten pat, p. 159.
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kultūra, lietuvybės išlai-
kymas, politika, sociali-
niai reikalai, rūpintis lie-
tuviškų parapijų likimu, 
lietuvių jaunimas, spor-
tas ir t.t. ir t.t. Būtent JAV 
Lietuvių Bendruomenės 
priešakyje, man net sun-
ku įsivaizduoti, kaip šian-
dien Lietuvių Bendruo-
menė, neturėdama tokio 
užnugario, kaip Lietuvių 
Fondas, galėtų atlikti tuos 
darbus, kuriuos iki šian-
dien atlieka“83.

Tokios instituci-
jos kaip LF mintis pirmą 
kartą buvo iškelta Petro 

Ličkaus, kuris siūlė sudėti milijono dolerių nejudinamą fondą, o iš fondo gautų 
procentų remti išeivijos kultūrinius ir politinius reikalus. 1956 m. pirmojo Kultūros 
kongreso metu Stasys Gabaliauskas išdėstė milijoninio fondo projektą, panašų į P. 
Ličkaus siūlytąjį. Kongresas pritarė, bet nesiėmė jo vykdyti. Tikrąja LF organiza-
vimo pradžia laikoma 1960 m. gruodžio 8 d., kada Drauge dr. Antanas Razma pa-
skelbė straipsnį Milijono dolerių fondas lietuviškiems reikalams ir fondo parlamentas84. 
Nepaisant pesimistų ir kritikų, dr. A. Razma 1961 m. sausio 8 d. Alicijos Rūgytės 
bute sušaukė pirmąjį fondo iniciatorių posėdį. Dalyvavo dr. A. Razma, dr. Rimvy-
das Sidrys, Jonas Pabedinskas ir A. Rūgytė. Po to vyko kiti posėdžiai, dalyvaujant 
didesniam skaičiui fondo idėjai palankių asmenų. Galutinis susitarimas dėl bendro 
LF organizavimo buvo padarytas 1961 m. rugsėjo 2-3 d. New York‘e, JAV LB suvažia-
vime. LF iniciatoriams atstovavo dr. A. Razma ir LF statuto redaktorius adv. Algis 
Kėželis, kurie jau turėjo fondo statutą ir buvo surinkę apie 20 tūkst. dolerių85. LF 
nariais galėjo tapti ne tik pavieniai asmenys, bet ir korporacija, trestas ar organiza-
cija, duodanti auką. Be to, „aukotojas, duodamas didesnę kaip trijų tūkstančių dol. 

83 Kutkus, V. Lietuvių bendruomenė ir Lietuvių fondas žygiuoja kartu. Lietuvių Fondas. Lithuanian Foun-
dation. Lietuvių  fondo pirmasis dvidešimtmetis 1962-1982. Chicago: Mykolo Morkūno spaustuvė, 1983, 
p. 56.

84 Amerikos lietuvių istorija. Redagavo dr. Antanas Kučas. So. Boston, Mass.: Lietuvių enciklopedijos 
leidykla, 1971, p. 583-584.

85 JAV LB trys dešimtmečiai. Brooklyn, N.Y.: Spausdino Franciscan Press, 1982, p. 359, 362.

1961 m. kovo 19 d. Čikagos LF iniciatorių ir JAV LB veikėjų pasitarimas 
dėl bendro fondo organizavimo. Sėdi iš kairės: Jonas Liorentas, Vincas 
Ignaitis, Alicija Rūgytė, prel. Mykolas Krupavičius, dr. Antanas Razma, 
Stasys Barzdukas, Jurgis Breivė, Jonas Švedas. Stovi iš kairės: Donatas 
Bielskus, Jonas Jasaitis, Viktoras Naudžius, Adolfas Pupelis, Benediktas 
Babrauskas, Vincas Šmulkštys, dr. Gediminas Balukas, Algirdas Nasvy-
tis, dr. Aldona Rugienė, dr. Balys Poškus, dr. Kazys Ambrozaitis, Anta-
nas Kareiva, dr. Ferdinandas Kaunas, Vaclovas Dzenkauskas.  Lietuvių 
Fondas / Lithuanian Foundation.  Lietuvių fondo pirmasis dešimtmetis 1962-1982. 
Chicago, 1983, p. 55.
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auką, gali nurodyti taip pat ir tikslą, kuriam jo pinigai ar 
jų realizuotasis pelnas turi būti naudojami“. LF įstatų pir-
mame punkte buvo nurodyta, kad „JAV Lietuvių Fondas, 
sutrumpintai LF, angliškai Lithuanian Foundation, veikia 
lietuvių švietimui, mokslui, kultūrai remti, skatinti bei ug-
dyti ir lietuvių globai“, o fondo pagrindinį kapitalą sudaro 
aukos, palikimai, paveldėjimai ir neprocentinės paskolos86. 
Fondo pelną – procentus nuo pagrindinio neliečiamo LF ka-
pitalo – skirstė komisija iš trijų LF ir trijų LB narių. Vyko me-
tiniai LF narių suvažiavimai. Tokiu būdu sukurtas augantis 
fondas, kuris netiesiogiai rėmė Lietuvos reikalus – finansavo 
JAV lietuvių patriotinę veiklą, bandant palaikyti atsvarą so-
vietinamai Lietuvai.

LF pradėjo veikti 1962 m., priėmus jo įstatus ir sudarius pagrindinius orga-
nus – Valdybą (nuo 4 iki 10 narių) ir Tarybą (18 narių). Valdybos nariai atlieka visas 
kasdienes funkcijas, vykdo Tarybos, kuri turi sprendžiamąją galią, pavedimus. Fon-
de dirbantys žmonės, išskyrus kai kuriuos valdybos narius, jokio atlyginimo negau-
davo. 

1962 metais LF buvo 44 505 dol., 98 nariai ir 1200 dol. pelno, o 1968 m. – 
516 000 dol., 2295 nariai ir 67 700 dol. pelno. Milijonas dolerių buvo pasiektas 1974 
metais. Po šešerių metų, 1980 m. gegužės 3 d., fonde jau buvo 2 mln. 51 531 dol., 4911 
narių ir 112 766 dol. pelno; 1984 m. – 3 mln. 102 297 dol., 5560 narių ir 165 000 dol. 
pelno; 1988 m. – 4 mln. 226 704 dol., 6 069 nariai ir 260 000 dol. pelno, o 1990 m. buvo 
pasiekta 5 mln. 179 400 dol. suma, 6 377 nariai ir 250 000 dol. pelno87. Pinigų sumos 
ir narių skaičius metai iš metų toliau augo. Tai buvo ir yra didelio lietuvių išeivių 
patriotizmo ir tikėjimo LF svarba rezultatas. Susipratę lietuviai pradėjo sudaryti 
testamentus ir dalį ar visą turtą palikti fondui. Atėjo pirmieji stambūs palikimai: 
veterinarijos gydytojo Jono Gliaudelio iš Chicago‘s – 158 076 dol., Jono Krukonio iš 
New York‘o – 143 336 dol. ir Kazimiero Vilučio iš Putnam‘o – 82 208 dol. O didžiausius 
palikimus tuo metu fondui užrašė: agronomė Salomėja Šagamogienė-Juozelėnai- 
tė – 365 774 dol, inžinierius Ernestas J. Zitkė – 311 726 dol., Robertas, Marija ir Feliksas 
Mandeikiai – 228 500 dol., pedagogas Kleopas A. Girvilas – 146 420 dol., prelatas 
Juozas Prunskis – 122 100 dol., Petronėlė ir Motiejus Strumskiai – 109 274 dol. ir 
daugelis daugelis kitų88.

86 Lietuvių Fondo įstatai. Lietuvių Fondas. Lithuanian Foundation. Lietuvių  fondo pirmasis dvidešimtmetis 
1962-1982. Chicago: Mykolo Morkūno spaustuvė, 1983, p. 69, 70.

87 Lietuvių Fondas. Lithuanian Foundation. II. 1962-1982-1992. Chicago: Draugo spaustuvė, 1994, p. 114.

88 Visas sąrašas aukotojų yra paskelbtas leidinyje: Lietuvių Fondas. Lithuanian Foundation. II. 1962-1982-
1992. Chicago: Draugo spaustuvė, 1994, p. 219-230, 409-539.

Lietuvių fondo emblema.  
https://www.lcenter.org/
organizations/lithuanian-
foundation/



2 1 2  /    J A V  l i e t u v i ų  d a r b a i  L i e t u v a i  1 9 1 8 - 2 0 1 8  m e t a i s

LF Pelno skirstymo komisijos darbas buvo nelengvas, nes pageidavimų vi-
suomet atsirasdavo kur kas daugiau nei galimybių juos tenkinti. Tačiau pinigus ko-
misija skirstė labai tikslingai, labai pasvertai. Pelno skirstymo komisija, skirstydama 
pelną, laikėsi šių gairių: 30% švietimui, 30% kultūrai, 25% specialiems projektams 
ir 15% stipendijoms. Iki 1990 metų buvo paskirstyti 2 mln. 787 585 doleriai. Pavyz-
džiui, 1962-1981 metais, kai buvo išskirstyta 876 562 doleriai, komisija skyrė 168 489 
dol. (apie 19%) knygoms leisti, 130 777 dol. (apie 15%) lietuvių organizacijų rėmimui, 
112 875 dol. (apie 13%) mokslo priemonėms ir vadovėliams, 105 625 dol. (apie 12%) 
lituanistinėms mokykloms ir 64 057 dol. (apie 7,5%) aukštajam lituanistikos moks-
lui remti; jaunimo veiklai skatinti, mokyklinei spaudai ir jaunimo literatūrai – 54 
400 dol. (apie 6%) bei stipendijoms – 59 879 dol. (apie 6,5%). O taip pat kultūrinei 
veiklai – 58 860 dol. (apie 6,5%), įvairioms premijoms, filmo apie M. K. Čiurlionį pa-
statymui, Lietuvos istorijos parašymui ir išleidimui89. Aiškiai matyti, kad didžiausia 
dalis teko lietuviškam švietimui remti. 1983-1990 m. buvo paskirstyta jau 1 mln. 756 
tūkst. dolerių, iš kurių atiteko lietuviškam švietimui – 492 530 dol., kultūrai – 538 110 
dol., visuomeniniams reikalams – 380 145 dol., o jaunimo stipendijoms – 426 290 

89 JAV LB trys dešimtmečiai. Brooklyn, N.Y.: Spausdino Franciscan Press, 1982, p. 368.

Lietuvių fondo taryba 1976 m. Pirmoje eilėje iš kairės: prof. Jonas Puzinas, Marija Remienė,  
dr. Antanas Razma, Milda Lenkauskienė, dr. Jonas Valaitis, dr. Kazys Ambrozaitis, dr. 
Gediminas Balukas; antroje eilėje: Kazys Barzdukas, Viktoras Naudžius, Vytautas Kamantas, 
Vytautas Kutkus, dr. Ferdinandas Kaunas, pulk. Antanas Reklaitis, Povilas Želvys, Jonas 
Kučėnas, Stasys Baras ir adv. Povilas Žumbakis. V. Noreikos nuotr. „Draugo“ redakcijos archyvas 
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dol.90 Dėmesys jaunimui neatsitiktinis, nes buvo gausu pavyzdžių ne tik JAV, bet ir 
kituose kraštuose, kai jaunimas, baigęs mokslus ir įgijęs profesijas, prisideda prie 
lietuviškos veiklos ir tolesnio lietuvybės išlaikymo. 

LF Tarybos pirmininkais dirbo: dr. A. Razma, dr. G. Balukas, dr. K. Ambro-
zaitis, dr. J. Valaitis, Stasys Baras, Povilas Kilius. LF Valdybai pirmininkavo: Teodoras 
Blinstrubas, dr. A. Razma, dr. K. Ambrozaitis, dr. J. Valaitis, dr. G. Balukas, Viktoras 
Naudžius, Marija Remienė, Algirdas Ostis.

Kitų JAV lietuvių veikla laisvinant Lietuvą ir Vasario 16-osios 
minėjimai

Be minėtų pagrindinių, vadinamųjų politinių, veiksnių – ALT‘os, VLIK‘o ir 
JAV LB – lietuvių išeivijoje veikė ir daugiau organizacijų, kurios vienaip ar kitaip 
prisidėjo prie Lietuvos laisvinimo bylos. Tai buvo ne tik naujai susikūrusios, bet ir 
dar iki Antrojo pasaulinio karo veikusios lietuvių įvairaus pobūdžio organizacijos. 
Jose darbavosi ir naujieji, ir senieji lietuvių imigrantai JAV. Be to, išeivių dėka JAV 
pastatyta reikšmingų lietuvių tautai paminklų, kurių okupantų valdomoje Tėvynėje 
negalėjo atsirasti. Dar būtina priminti, kad nemažai JAV lietuvių politinių partijų, 
susivienijimų, organizacijų įėjo į ALT‘ą ir VLIK‘ą, dalyvavo JAV LB veikloje. Ir tokiu 
būdu dalyvavo Lietuvos laisvinimo byloje, vedė aktyvią propagandą. Trumpai ap-
tarsime savarankiškesnes, kurios prisidėjo prie politinės išeivijos veiklos, kėlė spe-
cifinius reikalavimus. Pamėginsime aptarti paminklinius statinius ir Vasario 16 d. 
minėjimų reikšmę išeiviams.

90 Lietuvių Fondas. Lithuanian Foundation. II. 1962-1982-1992. Chicago: Draugo spaustuvė, 1994, p. 116.

Antanas Olis, operos solistė Sofija Adomaitienė, Ingrida 
Juodeikaitė, buvęs Lietuvos prezidentas dr. Kazys Grinius ir 
konsulas dr. Petras Daužvardis 1947 m.  „Draugo“ redakcijos archyvas

Vaclovas Sidzikauskas apie 1964-
1965 m.  Sidzikauskas, V. Lietuvos 
diplomatijos paraštėje. Vilnius: Vaga, 
1994, p. 129
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Lietuvos laisvės komitetas. Remiant JAV administracijai 1951 m. birželio 1 d. 
New York‘e sukurta Patariamoji lietuvių grupė, 1952 m. tapusi  Lietuvos laisvės ko-
mitetu (toliau – LLK), kuri Lietuvos laisvinimo procesą perkėlė į tarptautinę plotmę 
(JTO ir Europos Tarybą Strasbourg‘e), atstovavo Pavergtų Europos tautų asamblė-
joje (PETA). Pirmininku išrenkamas Vaclovas Sidzikauskas, jau gyvenantis JAV. 
LLK sudarė Lietuvos politinių ir rezistencinių organizacijų atstovai, nors formaliai   
jie ir nebuvo atitinkamų organizacijų deleguoti. Kad savo veikloje komiteto nariai 
nebūtų varžomi ištikimybės priesaikos kitai valstybei, jiems buvo privaloma Lietu-
vos pilietybė be teisės priimti bet kurio krašto pilietybę. LLK įsipareigojo atkurti 
Lietuvos valstybės suvereninių teisių vykdymą, apginti valstybės sienas su visomis 
Lietuvos etnografinėmis žemėmis. Komitetas dirbo New York‘e, studijuodamas ir 
stebėdamas okupuotosios Lietuvos gyvenimą, dalyvavo Pavergtų jungtinių tautų  
veikloje, bendradarbiavo su kitų sovietų pavergtų valstybių, ypač latvių ir estų, lais-
vės kovų organizacijomis, leido žurnalus Baltic Review ir Revista Baltica, 1952-1954 
metais neperiodinį politinį žurnalą Lietuva, informavo visuomenę. Palaikė glau-
džius ryšius su ALT‘a, VLIK‘u, PLB‘ne ir LDT, pasisakė už visų bendradarbiavimą. 
LLK stipriai talkino Kersten‘o komitetui ruošiant dokumentinę medžiagą. V. Sidzi-
kausko iniciatyva Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių išlaisvinimo bylos buvo įtrauktos 
į visų Europos ir pasaulio pavergtų tautų laisvės rėmus, pasidarė bendro platesnio 
proceso integralia dalimi. LLK veikloje dalyvavo J. Audėnas, K. Bielinis, M. Tolišius, 
A. Trimakas, V. Vaitiekūnas, P. Vainauskas, M. Brakas, V. Rastenis ir kt. 91

Plėsdamas savo veiklą LLK 1966 ir 1969 metais organizavo laisvojo pasaulio 
lietuvių jaunimo simpoziumus, kurie išryškino idėją, jog keliant Vakaruose Lietuvos 
laisvės bylą būtina atsisakyti politinio susisluoksniavimo, ir parodė jaunuomenės 
ryžtą dėtis prie laisvinimo veiklos92. Po V. Sidzikausko mirties 1973 metais LLK atsto-
vavimas Pavergtų Europos tautų asamblėjoje laikinai buvo nutrūkęs, bet 9-ojo de-
šimtmečio viduryje vėl atnaujintas. 1973-1990 metais LLK pirmininkas buvo Bronius 
Nemickas. 1990 m. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę LLK veiklą nutraukė93.

 „Rezoliucijoms remti komitetas“, arba organizacija „American for Congressional 
Action to Free the Baltic States“. JAV ir SSRS 6 deš. pabaigoje užmezgus kontaktus 
vis labiau ryškėjo, kad būtinas išeivijos nuolatinis veikimas. Pradedama ieškoti tie-
sioginių ir nuolatinių kontaktų su senatoriais ir kongresmenais, pradedama siūlyti 
rezoliucijas JAV Kongrese, ruošti demonstracijas. JAV lietuviai Leonardas Valiukas, 
Vilius Bražėnas ir Bronius Nemickas kartu su latvių ir estų atstovais 1961 m. sausio 

91 Sidzikauskas, V. Lietuvos diplomatijos paraštėje. Vilnius: Vaga, 1993, p. 11, 303-304, 306-307.

92 Banionis, J. Lietuvos laisvinimas Vakaruose 1940-1975. Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezisten-
cijos tyrimo centras, 2010, p. 340.

93 Banionis, J. Lietuvos laisvės komitetas (Committee for a Free Lithuania). Visuotinė lietuvių enciklopedi-
ja. Vilnius: MELC, 2008, t. 13, p. 260.
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14 d. kreipėsi į JAV senatorių T. Kuchel‘į ir Kongreso narį G. Lipscomb‘ą, prašydami 
JAV Kongrese pristatyti rezoliucijas, kurios Baltijos valstybių okupacijos klausimą 
iškeltų JTO. Vasario 6 ir 9 dienomis buvo įteiktos rezoliucijos Senatui ir Kongresui, 
raginant jas priimti. 1961 m. rugpjūčio 24 d. Lietuvių fronto bičiulių sambūrio su-
sirinkime California‘jos lietuviai Edmundas Arbas, Jurgis Gliauda, J. Jodelė, Rūta 
Kilmonytė, Juozas Kojelis, V. Kazlauskas, K. Liaudanskas, A. Skirius ir kt. įkūrė judė-
jimą „Amerikiečiai už Kuchelio-Lipscombo rezoliuciją“, kuri ilgainiui įgijo minėtą 
populiarų pavadinimą – Rezoliucijoms remti komitetas. Judėjimui plečiantis, 1962 
m. balandžio mėn., Washington‘e idėjų pagrindu įkurta tarptautinė politinė Balti-
jos šalių išeivių organizacija pavadinimu Americans for Congressional Action to Free 
the Baltic States, kurios pagrindinis tikslas – per JAV vyriausybę iškelti Baltijos šalių 
okupacijos klausimą JTO, reikalaujant okupacinės kariuomenės išvedimo ir šalių 
nepriklausomybės atkūrimo94. Į šią veiklą įsitraukė ne tik JAV latviai, estai, bet ir 
amerikiečiai politikai bei intelektualai. Palaikė Kanados lietuviai. Tuo tarpu organi-
zacijos nenorėjo palaikyti ALT‘os vadovybė, kuri manė, kad rezoliucijų teikimas yra 
jos išimtinis reikalas95.

1961-1962 metų organizacijos biudžetą sudarė 230 000 dolerių, kuriuos pa-
aukojo išeiviai. Organizacija, siekdama įgyvendinti savo tikslus, ragino JAV piliečius 
masiškai siųsti laiškus, telegramas JAV valdžiai, organizavo susitikimus su valdžios 

94 Banionis, J. Lietuvos laisvinimas Vakaruose 1940-1975. Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezisten-
cijos tyrimo centras, 2010, p. 276-277.

95 Kojelis, J. Rezoliucijoms remti komitetas į JAV kongresą. Į Laisvę, 2008, sausis-kovas, nr. 159, p. 14, 17.

1962 m. lietuvių delegacija pas JAV 
Atstovų rūmų pirmininką John  
W. McCormack‘ą. Iš kairės stovi:  
L. Valiukas, J. Jodelė, dr. A. Nasvytis. 
„Kongresinė akcija“ Baltijos valstybių 
okupacijos nepripažinimo politikoje 1961-1974 
m.: šaltinių publikacija. Sudarytojas Giedrius 
Janauskas. Vilnius: Studija be pykčio, 2011

Los Angeles lietuviai, latviai ir estai planuoja Kongresinės akcijos 
strategiją. Nuotraukoje lietuviai: L. Valiukas, dr. P. Pamataitis,  
dr. J. Jurkūnas, N. Binkienė, dr. Z. Brinkis, E. Arbas, J. Kojelis. 
„Kongresinė akcija“ Baltijos valstybių okupacijos nepripažinimo politikoje 
1961-1974 m.: šaltinių publikacija. Sudarytojas Giedrius Janauskas. Vilnius: 
Studija be pykčio, 2011
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atstovais. 1963-1964 m. JAV Senatui ir Atstovų rū-
mams įteikti 73 raginimai. Per pirmuosius pen-
kerius veiklos metus JAV piliečiai užvertė JAV 
Kongresą, Valstybės departamentą ir Preziden-
to administraciją apie 1 500 000 laiškų ir tele-
gramų. Taip California‘os lietuvių pasiryžimas 
įgyvendinti savuosius siekius virto baltiečių 
visuotinai pavadinta „kongresine akcija“ JAV96. 
1965 m. birželio 21 d. JAV Kongresas vienbal-
siai priėmė kongresmeno John‘o S. Monagan‘o 
rezoliuciją H. Con. Res. 416, raginančią JAV pre-
zidentą kelti Baltijos tautų apsisprendimo teisių 
paneigimą ir remti šių teisių grąžinimo pastan-
gas. Organizacijos nariai metus susirašinėjo su 
kongresmenu, kol rezoliucijos turinys atitiko jų 
lūkesčius. Rezoliuciją patvirtino JAV Senato už-

sienio reikalų komisija, pats Senatas 1966 m. spalio 22 d. ją vienbalsiai priėmė. Liko 
laukti JAV Valstybės departamento ir prezidento pritarimo.

Didžiausios viltys ir viena svarbiausių politinių linijų organizacijoje buvo 
ryšiai su JAV politikais ir kandidatais užimti aukščiausius valstybės postus. Ilgiau-
siai išliko bene ryškiausiai matomi ryšiai su Richard‘u Nixon‘u ir jo aplinkos žmonė-
mis. Būsimasis prezidentas tapo net organizacijos garbės nariu. 1967 m. pradėtas for-
muoti organizacijos Garbės narių komitetas, kuriame 1969 m. buvo 180 narių97. Ypač 
kai žmogaus teisių klausimas tapo vienu svarbiausių JAV užsienio politikos objektų, 
išryškėjo aktyvesnis JAV lietuvių kongresinės akcijos spaudimas valstybės aparatui.

Ilgalaikės kongresinės akcijos JAV pradžią ženklino trys kryptys: 1) Veikimas 
siekiant užsitikrinti JAV lietuvių visuomenės paramą; 2) JAV politikų, į kuriuos rei-
kia kreiptis dalyvaujant kongresinėje akcijoje, išryškinimas; 3) Rėmėjų, palaikančių 
idėją išplėsti baltiečių veikimą per JAV Kongresą, paieška amerikiečių visuomenė-
je. Organizacijos Americans for Congressional Action to Free the Baltic States veiklos 
schema, kaip pastebėjo tyrinėtojas Giedrius Janauskas, atitiko gerai pasirengusios 
lobistinės grupės planą. Sėkmingų įprastų (išskyrus finansines) lobistinių priemo-
nių naudojimas ir spartus organizacijos narių gausėjimas šią jėgą darė matomą JAV 
Kongrese98.

96 „Kongresinė akcija“ Baltijos valstybių okupacijos nepripažinimo politikoje 1961-1974 m.: šaltinių publikacija. 
Sudarytojas Giedrius Janauskas. Vilnius: Studija be pykčio, 2011, p. 130.

97 Ten pat, p. 17-18.

98 Janauskas, G. Kongresinė akcija: JAV ir Kanados lietuvių politinis lobizmas XX amžiaus 6-9 dešimtmečiais. 
Vilnius: Versus aureus, 2009, p. 233.

L. Valiukas ir Antanas Skirius (žurnalo 
„Lietuvių dienos“ leidėjas) susitikime su JAV 
viceprezidentu Richard‘u M. Nixon’u 1961 (?). 
„Kongresinė akcija“ Baltijos valstybių okupacijos 
nepripažinimo politikoje 1961-1974 m.: šaltinių 
publikacija. Sudarytojas Giedrius Janauskas. 
Vilnius: Studija be pykčio, 2011
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1970 m. organizacija Americans 
for Congressional Action to Free the Baltic 
States savo veiklą nutraukė.

Jungtinis Amerikos baltų tau
tinis komitetas (Joint Baltic American 
National Committee) – politinė Baltijos 
šalių išeivių institucija. Įkurta 1961 m. 
Washington’e siekiant derinti Lietu-
vos, Latvijos ir Estijos išeivių politinę 
veiklą. Komitetą sudarė Amerikos lie-
tuvių tarybos, Amerikos latvių (vie-
nybės) tarybos, Amerikos estų tary-
bos pirmininkai ir jų įgaliotiniai. Šių 
tarybų pirmininkai posėdžiauja kelis 
kartus per metus, kitu laiku jiems ats-
tovauja įgaliotiniai. Komitetui paeiliui po vienerius metus vadovauja kiekvienos 
organizacijos narės pirmininkas. Institucija palaiko ryšius su Kongresu, Preziden-
to administracija, Valstybės departamentu. Iki 1990 m. komitetas turėjo įtakos JAV 
užsienio politikai SSRS okupuotų kraštų atžvilgiu: rengė memorandumus, orga-
nizavo Baltijos šalių laisvės klausimams skirtas konferencijas, svarstė Baltijos ša-
lių diplomatinio atstovavimo problemas99. 1962 m. komitetas Washington‘e svarstė 
ir kultūrinio bendradarbiavimo su okupuotomis šalimis klausimą. Tobulindamas 
baltiečių politinę veiklą ir atremdamas metamus kaltinimus bendradarbiavimu su 
naciais karo metu, komitetas sudarė dvi komisijas: pirmoji vertino sovietų teikiamą 
medžiagą, neva įrodančią baltiečių kolaboravimą su naciais; antroji rinko medžia-
gą apie sovietų okupuotas šalis. Be to, komitetas rėmė JAV Atstovų rūmų rengiamą 
rezoliuciją dėl Pavergtų tautų komiteto steigimo100. Buvo demonstruojama Baltijos 
kraštų išeivių vienybė, bendras siekis apginti okupuotas savo tautas, iškovoti Lietu-
vai, Latvijai ir Estijai nepriklausomybę. 

Baltų kreipimasis į Jungtines Tautas – BATUN. Tai Baltijos šalių išeivių orga-
nizacija, veikusi 7-9 dešimtmečiais New York‘e. BATUN (Baltic Appeal to the United 
Nations) oficialiai įkurtas 1966 m. vasario 9 d., o pavadinimas kilęs iš 1965 m. lapkričio 
13 d. New York‘e vykusios Baltijos šalių išeivijos jaunimo demonstracijos (dalyvavo 
apie 14 000 žmonių) kreipimosi į JTO akto – raginimo kelti Baltijos šalių nepriklau-
somybės klausimą. BATUN sudarė lietuvių, latvių ir estų sekcijos, kurioms vadova-

99 Banionis, J. Jungtinis Amerikos baltų tautinis komitetas. Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius: MELI, 
2005, t. 8, p. 829.

100 Banionis, J. Lietuvos laisvinimas Vakaruose 1940-1975. Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezisten-
cijos tyrimo centras, 2010, p. 275-276.

Jungtinis Amerikos baltų tautinis komitetas 1971 m. 
Sėdi iš kairės: adv. Heikki Leesmant, dr. Kazys Bobelis, 
Gunars Meierovics; stovi: inž. A. Pautienis, Girhard 
Busohman, inž. E. Bartkus, Bruno Albats. „Draugo“ 
redakcijos archyvas



2 1 8  /    J A V  l i e t u v i ų  d a r b a i  L i e t u v a i  1 9 1 8 - 2 0 1 8  m e t a i s

vo direktoriai ir jų pavaduotojai, įeinantys į BATUN tarybą. Taryba rotacijos būdu 
iš jų rinko prezidentą ir vykdomąjį pirmininką. Pirmieji prezidentai: prelatas J. Bal-
kūnas, kun. N. Trepša, dr. P. Paegle. Organizacija leido biuletenį BATUN NEWS101. 

Naujo baltiečių junginio tikslas – teikti JTO ir atskirų valstybių atstovams 
šioje organizacijoje informaciją apie sovietų okupuotų Baltijos šalių nepriklauso-
mybės siekius ir daryti visokeriopą įtaką, kad šie klausimai būtų keliami tarptau-
tiniu mastu. Pavyzdžiui, 1969 m. BATUN atstovai aplankė 86 valstybių atstovybes 
prie JTO, juos priėmė ir išklausė 25 ambasadoriai, 14 reikalų patikėtinių, 12 ministrų, 
17 patarėjų ir 18 pasiuntinybių patarėjų. Vienas svarbesnių 1969 m. renginių buvo 
demonstracija, susilaukusi didelio atgarsio ne tik JAV, bet ir viso Vakarų pasaulio 
žiniasklaidoje. Renginys, primenantis pasauliui Molotovo-Ribbentropo pakto, nu-
lėmusio Baltijų šalių okupaciją, 30-metį, įvyko rugsėjo 20 d. New York‘e, prie JTO 
būstinės. Organizuojant šią demonstraciją daug nuveikė tuometinis BATUN pir-
mininkas Kęstutis Miklas (vadovavo iki 1979 m.). Demonstracijoje buvo iškeltas 
šūkis: „Sovietų Rusija neturi teisės atstovauti Lietuvai, Latvijai, Estijai Jungtinėse 
Tautose“102. Lietuvių sekcijoje buvo apie 1000 narių, iš kurių veiklesni: D. Banaitis, 
B. Budrevičius, D. Bulgarytė, G. B. Damušytė, V. Jakštaitė, V. Jurgėla, E. Karputė, 
Romas Kezys, E. Kulbokienė, A. Lukoševičius, I. Navazelskytė, M. Skabeikienė, S. 
Šimoliūnas, N. Umbrazaitė ir kt. 

Amerikos baltų laisvės lyga (Baltic American Freedom Leaque) – įkurta lietuvių 
(D. Barauskaitė-Mažeikienė, S. Damušis, J. Kojalis, J. Matulaitis, A. B. Mažeika ir sve-
čiai iš New York‘o S. Kudirka ir Vladas Šakalys) iniciatyva 1981 m. Los Angeles. Nuta-

101 Banionis, J. BATUN. Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius: MELC, 2002, t. 2, p. 713.

102 Banionis, J. Lietuvos laisvinimas Vakaruose 1940-1975. Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezisten-
cijos tyrimo centras, 2010, p. 135-136.

1965 m. JAV lietuviai, reikalaudami Lietuvai laisvės ir 
nepriklausomybės, nupirko reklamą. „Draugo“ redakcijos 
archyvas 

Iš kairės: Edmundas Arbas, Bernardas Brazdžionis, 
Alė Rūta, Aldona Brazdžionienė, Bronė Kojelienė 
ir Juozas Kojelis. LTSC/PLA fondai.
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rė Baltijos valstybių laisvinimui vykdyti pasamdyti talkon 
amerikiečius ekspertus ir į bendrą darbą kviesti California‘s 
estus ir latvius. Lygos nariai būdami JAV piliečiais galėjo ofi-
cialiai lengviau pasiekti Kongresą, Valstybės departamentą 
ir Baltuosius rūmus. Lyga informuodavo JAV vyriausybę ir 
visuomenę apie Baltijos šalyse SSRS vykdomus žmogaus 
teisių pažeidimus, religijos persekiojimą, kultūrinę ir tau-
tinę diskriminaciją. 1981 m. pabaigoje surengė akciją dėl 
JAV piliečio Vytauto Skuodžio neteisėto įkalinimo SSRS 
konclageryje. 1982, 1983 ir 1984 metais rengė konferencijas 
žmogaus teisių klausimais103. 1982 ir 1983 metais Lygos pa-
stangoms Kongresas priėmė rezoliuciją, įpareigojančią JAV 
prezidentą skelbti Baltų laisvės dieną. Prezidentas Ronald‘as 
Reagan‘as tai padarė. Nuo neprik lausomybės praradimo 
dienos tai buvo pats stipriausias oficialus Kongreso ir JAV 
vyriausybės pasisakymas už Baltijos valstybių laisvę104. 
1984 m. spalio mėn. lygos pastangomis Baltų radijo tarny-
ba iš Laisvės radijo stoties perkelta į Laisvosios Europos radi-
ją – taip Baltijos šalys buvo išskirtos iš sovietinių grupės ir 
priskirta prie SSRS įtakos zonos valstybių. Lyga organizavo 
antisovietines demonstracijas, susilaukusias JAV žiniasklai-
dos dėmesio. Lygos pirmininkas A. Mažeika daug kartų Bal-
tijos valstybių klausimu diskutavo JAV televizijoje ir radijo 
programose. Dideliu tiražu leido Baltic Bulletin, kurio 2000 
egzempliorių siuntė JAV valdžios pareigūnams, Kongreso 
nariams, universitetams, JAV ir lietuvių spaudai105. Preziden-
tas R. Reagan‘as 1982 m. gegužės 21 d. savo sveikinime rašė: 
„Dėkoju Lygai už jos ištikimybę laisvės principams ir laisvės 
siekimą visai žmonijai, o ypač rūpimiems Baltijos kraštams: 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai“106.

Lietuvos vyčiai – tai JAV lietuvių katalikų jaunimo 
organizacija, veikianti nuo 1913 m. Tikslas – kovoti su lais-
vamanybe ir nutautėjimu. Nuo 1915 m. leidžia žurnalą Vytis. 
1914-1918 metais vyčiai rūpinosi Lietuvos nepriklausomybės 

103 Raulinaitis, A. Amerikos Baltų laisvės lyga. Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius: MELC, 2001, t. 1, p. 436.

104 J. Kj. Amerikos Baltų laisvės lyga. Lietuvių enciklopedija. Boston: LEL, 1985, t. 37, p. 21.

105 Ten pat, p. 142.

106 Banionis, J. Lietuvos laisvės byla Vakaruose 1975-1990. Istorinė apžvalga. Vilnius: LGGRTC, 2002, p. 164.

Rūta Kilmonytė-Lee – 
garsiausia lietuvių aktorė ir 
aktyvi visuomenininkė. http://
www.moteris.lt/veidai/ruta-lee-
sekme-atnese-polka-ir-frankas-
sinatra.d?id=66896974” 

Lietuvos vyčių organizacijos 
lankstinukas – pirmas puslapis. 
J. Skiriaus asmeninis archyvas
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atgavimu, rinko parašus dėl Lietuvos pripažinimo de jure. Lietuvai atgavus nepriklau-
somybę vyčiai rėmė Lietuvos krikščioniškos pakraipos partijas, palaikė ryšius su kata-
likiškomis Lietuvos jaunimo organizacijomis, rengė ekskursijas į Lietuvą. 

Bolševikinei SSRS okupavus Lietuvą, vyčiai ryžosi savo veiklą skirti Lietuvos 
laisvei atgauti. 1940 m. rugpjūčio 6-8 dienomis Hartford‘e vykęs seimas nutarė, kad 
Vyčių organizacija ne tik rūpinsis JAV lietuvių tautiškumo išlaikymu, bet sujungs vi-
sas savo jėgas Lietuvos nepriklausomybei atgauti, ragino vyčius dalyvauti išlaisvinimo 
akcijose, aukoti. 1946 m. rugsėjo 20-22 dienomis vykusiame Worcester‘io seime įsteig-
ta didelės reikšmės lietuviškų reikalų propagandai turinti Lietuvos reikalų komisija, 
kuriai vadovavo kunigas Jonas Jutkevičius-Jutt. Prie kuopų įsteigti komisijos skyriai, 
kurių 1959 metais buvo 20. Kasmet komisijos nariai parašydavo po 20 000 ir daugiau 
laiškų laikraščių redaktoriams, senatoriams, kongresmenams, įtakingiems ameri-
kiečiams apie Lietuvos laisvės siekimus ir kovas dėl nepriklausomybės. Ypač laiškų 
srautai padidėdavo prieš Vasario 16-osios minėjimus. 1946-1963 metais buvo parašyta 
ir išsiųsta 300 000 laiškų. Be laiškų kasmet išleista po keliolika biuletenių kelių tūks-
tančių tiražu107. 

107 Amerikos lietuvių istorija. Redagavo dr. Antanas Kučas. So. Boston, Mass.: Lietuvių enciklopedijos 
leidykla, 1971, p. 269.

1957 m. Lietuvos vyčių seime. 
Ketvirta iš kairės – Marija Rudienė, 
penkta – Rūta Lee-Kilmonytė, 
viduryje klupo – krepšininkas 
Frank Lubinas, Leonardas 
Valiukas, Seimo rengimo komiteto 
pirmininkas Pranas Speecher, už 
jų stovi Antanas Rudis. Gliauda, J. 
Šv. Kazimiero parapija Los Angeles. 
Istoriniai bruožai 1941-1966. Brooklyn, 
1966, p. 123
 

Lietuvos vyčių 
demonstracija 
1965 m. Chicago’je, 
remiant Lietuvos 
nepriklausomybę. 
Justin G. Riskus. Images 
of America. Lithuanian 
Chicago. Charleston, 
So. Carolina: Arcadia 
Pubishing, 2013, 106 p.
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Lietuvių reikalų komisijos pirmininko kunigo Jono Jutkevičiaus-Jutt inici-
atyva 1955 m. buvo nuliedintas medalis pagerbti JAV valdžios atstovus, nusipelniu-
sius Lietuvos laisvinimo kovoje. Pirmas medalis buvo įteiktas 1955 m. kongresmenui 
Charles J. Kersten‘ui. Medalius gavo senatorius Paul‘is H. Dougl‘as, kongresmenas 
Daniel‘is J. Flood‘as, Michigan‘o gubernatorius G. Mennen‘as Williams‘as, senatorius 
Thomas J. Dodd‘as, kongresmenas Ray Madden‘as, kardinolas Richard‘as Cushing‘as, 
Chicago‘s meras Richard‘as Daley‘ius, senatorius William’as F. Knowland‘as, kon-
gresmenas John‘as S. Monagan‘as ir kt.108

Lietuvos generalinis konsulas P. Daužvardis, sveikindamas Lietuvos vyčių 
51-ąjį seimą, rašė: „Nėra buvę nė vieno didesnio darbo dėl Lietuvos, prie kurio Lie-
tuvos Vyčiai nebūtų prisidėję. Jie yra išvystę labai plačią ir sistematingą kampaniją 
laiškų rašymo Lietuvos naudai. Šioje srityje jie yra pavyzdys visoms kitoms lietuvių 
organizacijoms“109. 

1913 m. Lietuvos vyčiai vienijo 500 narių, 1917 m. – 3300 narių, 1920 m. – 
4655 narius, 1983 m. – 3800 narių. 1990 m. vyčiai turėjo 52 kuopas, sutelktas į 5 
apygardas.

Vyčiams vadovavo M. A. Norkūnas, J. Karosas, J. Bučnis, A. Aleksis, dr. J. Biels-
kis, prelatas P. Juras, K. Jonaitis, dr. M. Bagdonas, K. Viesulas, dr. J. Poška, A. Onaitis,  
A. Lapinskas, A. Mažeika, K. Paulauskas, P. Gudelis, P. Razvadauskas, J. Bulevičius-
Boley, J. Juozaitis-Jatis, A. Vasiliauskas, J. Liola, V. Činikas, J. Sakevičius, R. Boris,  
E. Šaulytė-Shields ir kt.110

Lietuvių moterų klubų federacija. 1947 m. kovo 8 d. dar Vokietijoje, Esslingen‘e, 
susirinkusios lietuvių, latvių ir estų moterų atstovės svarstė ir ieškojo būdų tremti-
nių būklei pagerinti, taip pat tarėsi dėl už „geležinės uždangos“ pasilikusių tautiečių 
likimo. Tuomet buvo įsteigta Pabaltijo moterų taryba, kurios pirmininke išrinkta 
dr. Marija Žilinskienė. Tuo pačiu metu įsteigta ir Lietuvių moterų atstovybė. Jos  
1956 m. kovo 3 d. Statute aiškiai suformuluoti devyni lietuviškumu pagrįsti tikslai. Be 
pasaulio lietuvių moterų telkimo ir bendradarbiavimo su latvėmis bei estėmis ir jų 
atstovavimo tarptautinėse institucijose buvo siekiama „supažindinti kitataučius su 
lietuvių tautos kultūrinėmis vertybėmis ir siekti jų paramos lietuvių tautai ir Lietu-
vos valstybei kovoje dėl nepriklausomybės ir laisvės“111. Be to, organizacijos moterys 
atidžiai sekė politinius įvykius, liečiančius Lietuvos bylą, rašė laiškus JAV politikams 
ir valdžios pareigūnams.

108 Ten pat, p. 266.

109 Lietuvos generalinio konsulo P. Daužvardžio Čikagoje sveikinimas Lietuvos Vyčių 51-jam seimui. 
LTSC/PLA, Lietuvos konsulato Čikagoje fondas, d. 1b, b. 1 (Lietuvos Vyčiai 1940-1980 m.), l. n.

110 Lietuvos vyčiai. Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius: MELC, t. 13, p. 348-349.

111 Lietuvių moterų atstovybės Statutas (1956 m. kovo 3 d.). LTSC/PLA, Lietuvos konsulato Čikagoje fon-
das, d. 5, b. 7 (JAV lietuvės katalikės 1961-1982 m.), l. n.
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Pagyvėjus emigracijai lietuvių moterų pradėtas darbas tremtyje persikėlė 
į JAV ir susikoncentravo New York‘e, vadovaujant naujai Pabaltijo moterų tarybos 
pirmininkei advokatei Birutei Grigaitytei-Novickienei. Veikla išsiplėtė, ir skyriai 
persiorganizavo į klubus, kurie vėliau sudarė vieną bendrą organizaciją – Lietuvių 
moterų klubų federaciją (toliau – LMKF), kurios pirmininke tapo Ligija Bieliukie-
nė112.  Organizacijos veikla buvo išties įtakinga, mat ji neapsiribojo vietinėmis lietu-
vių bendruomenėmis ir lietuvių moterų veiklos koordinavimu – nuo 1954 m. pri-
klausė tarptautinei organizacijai General Federation of Women’s Clubs, kuri vienijo 11 
milijonų pasaulio moterų. L. Bieliukienė buvo pirmoji lietuvė delegatė šios organi-
zacijos vadovybėje, dalyvaudavo suvažiavimuose bei konferencijose ir turėjo gali-
mybę Lietuvos klausimą kelti tarptautiniu mastu, susitikti su JAV ir kitų šalių poli-
tikais, įtakingais veikėjais113. Ji dar buvo Women for Freedom of Europe tarybos narė, o 
V. Leskaitienė, G. Žilionienė ir V. Čečetienė priklausė Council of European Women in 
Exile organizacijai114. Ankstyva mirtis 1966 m. birželio 28 d. pakirto L. Bieliukienę. At-
siliepdamas apie jos veiklą konsulas A. Simutis rašė, kad velionė, dalyvaudama įvai-
rių tarptautinių organizacijų darbe, „niekada nepraleisdavo progos pakalbėti apie 
Lietuvą ir kitas pavergtąsias tautas“, jos „sugebėjimu išeiti į platesnius horizontus 
džiaugėsi ir didžiavosi lietuvės“115.

LMFK pirmininkė Vincė Jonuškaitė-Leskaitienė, žinoma operos solistė 
ir buvusio užsienio reikalų ministro D. Zauniaus našlė, turėdama plačias pažintis 

112 Rozniekienė, O. Jubiliejiniai metai Lietuvių moterų klubų federacijai (iškarpa iš Draugas 1977 m. Nr. 
23). LTSC/PLA, Lietuvos konsulato Čikagoje fondas, d. 5, b. 7 (JAV lietuvės katalikės 1961-1982 m.), l. n.

113 L. Bieliukienės, LKA pirmininkės, pranešimas apie jos dalyvavimą GFWC konvencijoje (71-je) Va-
šingtone 1962 06 25-29 ir kt. Ten pat.

114  1963 10 10 LMA centro Bendralaiškis nr. 19, skirtas LMA narėms. Ten pat. 

115 1966 07 07 A. Simučio iš Niujorko konfidenciali Pro memoria nr. 1168/B Lietuvos diplomatinei tarnybai 
nuorašas. Ten pat.

Pasaulio lietuvių katalikių 
Organizacijų sąjungos  
Tarybos metinis suvažiavimas 
1973 m. gegužės 20 d. „Kultūros 
Židinyje“, Brooklyn’e, New 
York’e. Sėdi iš kairės: sesuo 
Margarita Bareikaitė, prel. 
Jonas Balkūnas, Magdalena 
Galdikienė, Aldona Janačienė, 
prel. Vytautas Balčiūnas.  
L. Tamošaičio nuotrauka. 
„Draugo“ archyvas.
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tarp politikų, galėjo plačiau propaguoti Lietuvos bylą. Jai išvykus iš New York‘o į 
California‘ą, 1972 m. LMKF pirmininkės pareigos teko Irenai Banaitienei. Ypač sti-
pri politinė LMKF akcija Lietuvos reikalu buvo vedama 1975-1978 metais: rašė JAV 
prezidentui, Kongreso nariams, JAV ambasadoriams JTO ir Maskvoje; organizavo 
telegramų siuntimą senatoriui Charles H. Percy‘iui, palaikant jo pastangas, kad Lais-
vės ir Laisvosios Europos radijo vardai nebūtų pakeisti kitais, ko siekė sovietai ir kai 
kurie JAV senatoriai116. Klubas dėjo daug pastangų gelbėjant politinius kalinius ir 
disidentus – 1978 m. įkurtas LMFK žmogaus teisių komitetas. 1983 m. LMKF vado-
vavimą perėmė Marija Noreikienė. Pabaltijo moterų tarybos pirmininke tuo metu 
dirbo Regina Žymantaitė. LMKF veiklą tęsė iki 2000 metų. Organizacijos veiklos 
dokumentai perduoti Pasaulio lietuvių archyvui Chicago‘je.

Vilniaus krašto lietuvių sąjunga. Išeivijos lenkų ir baltarusių kėslai į Vilniaus 
kraštą vertė sunerimti JAV lietuvius, pirmiausia kilusius iš Rytų Lietuvos. Išeivijos 
vilniečius burtis į organizaciją paskatino 1950 m. lapkričio 17-18 d. Washington‘e vy-
kusio trečiojo JAV lenkų kongreso priimtas memorandumas JTO, kuriame reikalau-
ta išlaisvinti Lenkiją iš bolševikų jungo ir pripažinti Lenkijai dabartines sienas iki 

116 Lietuvių moterų klubų federacijos veikla. Pirmininkės Irenos Banaitienės pranešimas atstovių suva-
žiavime (iškarpa iš Draugas, 1978 m. lapkričio 25 d.). Ten pat.

1974 m. veiklieji Chicago‘s vilniečiai. 
Sėdi iš kairės: V. Šimkus, I. Sekmokienė, 
J. Lekas (pirmininkas), V. Gasparienė ir 
A. Stankus. Stovi iš kairės: P. Sekmokas, 
J. Truškūnas, F. Garia, V. Valkavičius, 
J. Tijūnas. Budreckis, A. Vilniečių veikla 
išeivijoje. Torontas-Čikaga-Vilnius-Trakai: 
Voruta, 1995, p. 44

LMKF suvažiavimas New York’e, 
„Waldorf Astoria“ viešbutyje 1968 m. 
Pranešimą skaito Vincė Jonuškaitė-
Zaunienė-Leskaitienė – LMKF 
pirmininkė, sėdi General Federation 
of Women’s  Clubs pirmininkė 
Walter Magee, Lietuvos atstovas 
Juozas Kajeckas, nežinoma, Lietuvos 
generalinis konsulas Anicetas 
Simutis.  L. Tamošaičio nuotrauka. 
„Draugo“ archyvas.
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Oderio, o rytuose – lenkiškas sritis su Vilniaus ir Lvovo miestais117. Valerijonas Šim-
kus, sunerimęs tokia lenkų pozicija, atvyko pasitarti pas konsulą P. Daužvardį. Po 
to tarėsi su keliais vilniečiais. Buvo prieita išvados, kad reikia steigti Vilniaus kraš-
to lietuvių sąjungą (toliau – VKLS), kuri sektų lenkų kėslus ir tinkamai pasiruoštų, 
telkdama išsamią, dokumentais parengtą medžiagą, kurią galėtų skelbti atskirais 
leidiniais. Tam pritarė ne tik P. Daužvardis, bet ir ALT‘os pirmininkas L. Šimutis. Po 
pasitarimų buvo paruošti VKLS įstatai, sukviestas steigėjų posėdis. Po steigiamojo 
posėdžio protokolu pasirašė: Aleksandras Dundulis, Gražutė Šlapelytė-Sirutienė, 
Antanas Stankus ir Valerijonas Šimkus118.

1950 m. lapkričio 18 d. Chicago‘je buvo paskelbta apie naujai atsiradusią or-
ganizaciją, jungiančią Vilniaus krašto lietuvius ir siekiančią organizuotai dalyvauti 
lietuvių pastangose išlaisvinti pavergtą tėvynę ir atkurti Lietuvos valstybę su sostine 
Vilniumi. Tiesa, kaip nurodo V. Šimkus savo atsiminimuose, atlikus organizacijos 
registracijos formalumus, VKLS oficialiai pradėjo veikti 1953 metais. Sąjungos pir-
mininku iki 1955 m. buvo A. Dundulis, t.y. iki pirmojo VKLS skyrių atstovų suvažia-
vimo Chicago‘je. Veikė keturi skyriai: Chicago‘je, Detroit‘e, Boston‘e ir Cleveland‘e 
bei pora skyrių Kanadoje119. VKLS siekė plačiai informuoti ne tik lietuvių išeiviją, 
bet ir svetimtaučius apie Vilniaus krašto gyventojų tautinius, kultūrinius santykius 
bei jų politines aspiracijas. Todėl pirmaeilis sąjungos rūpestis – leidinių apie Vilnių 
ir jo kraštą rengimas bei platinimas (ir anglų kalba). 1953 m. išspausdinta Jeronimo 
Cicėno knyga Vilnius tarp audrų, 1954 m. – A. Šapokos studija Vilnius Lietuvos gyveni-
me, o vėliau jo knyga Senasis Vilnius, 1973 m. – Petro Česnulio memuarai Nužmogin-
tieji, 1980 m. – A. Budreckio veikalas Rytų Lietuva120. VKLS aktyviai palaikė ryšius su 
ALT‘a ir VLIK‘u. 1956 m. VKLS buvo priimtas į VLIK‘o sudėtį. Sąjungos nuopelnas ir 
tas, kad 1966 m. VLIK‘as įsteigė Lietuvos tyrimo institutą, kuris perėmė Lietuvos sie-
nų komisijos darbą. Suprantama, tai neleido užmiršti ir Vilniaus klausimo. Instituto 
pirmininku tapo prof. dr. J. Puzinas. VKLS siuntiniais ir peticijomis rėmė Lenkijos 
lietuvius. Vilniaus krašto politiką Lietuvos laisvinimo sąjūdyje yra plačiau aptaręs 
istorikas J. Banionis121.

Be jau minėto 1955 m. VKLS suvažiavimo, dar jie vyko 1959, 1964, 1968, 1976, 
1980, 1983 ir 1989 metais. Jų metu būdavo renkama Centro valdyba ir numatomos 

117 Budreckis, A. M. Vilniečių veikla išeivijoje. Torontas-Čikaga-Vilnius-Trakai: Voruta, 1995, p. 9.

118 Šimkus, V. Atsiminimai. Okupuotoje tėvynėje ir svetur. Chicago: Morkūno spaustuvė, 1990, II dalis, p. 
185-186.

119 Ten pat, 186.

120 Banionis, J. Vilniaus krašto politika Lietuvos laisvinimo sąjūdyje Vakaruose 1940-1990 m. Voruta, 2016, 
balandžio 30, nr. 4, p. 7.

121 Plačiau žr.: Banionis, J. Vilniaus krašto politika Lietuvos laisvinimo sąjūdyje Vakaruose 1940-1990 m. 
Voruta, 2016, balandžio 30, nr. 4, p. 7; gegužės 28, nr. 5, p. 7; birželio 25, nr. 6, p. 7.
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veiklos gairės, pasikeičiama nuomonėmis, 
aptariama veikla. Tarp suvažiavimų buvo 
rengiami sąjungos sąskrydžiai. Ryškesni 
VKLS veikėjai: Antanas Juknevičius, Kazys 
Veikutis, Albertas Misiūnas, Jonas Šalna, 
Stepas Paranka, Bronius Saplys, Vanda Gas-
perienė, Juozas Lekas, Eugenija Bulotienė, 
A. Budreckis, Kęstutis Dirkis, Julius Pakalka 
ir daugelis kitų122.

      
Paminklų, kitų darbų ir 

minėjimų,  reikšmingų Lietuvai, 
sklaida  išeivijoje

Paminklai ir memorialinės lentos. A. 
1950 m. balandžio 2 d. Chicago‘je įsisteigė Lietuvių veteranų sąjunga „Ramovė“. 
Sąjungos pirmininku 1950-1959 m. buvo generolas Povilas Plechavičius. Sąjungos 
siekiai: a) remti lietuvių tautos pastangas atstatyti nepriklausomą, demokratinę 
Lietuvos valstybę; b) įsijungti į kovą prieš pasaulio laisvei gresiantį imperialistinį 
komunizmą; c) burti ir rengti jaunimą kovai su komunizmu ir Lietuvos atstatymo 
darbui; d) palaikyti savo narių tarpe kilnias tradicijas, solidarumą ir draugiškumą; 
e) skatinti ir skleisti tarp lietuvių vienybės ir pasiaukojimo idėją; f ) kelti savo narių 
kultūrinį ir karinį išsilavinimą; g) rūpintis savo narių, patekusių į sunkumus, mora-
line ir medžiagine parama. Susikūrę skyriai rengė atkurtos Lietuvos kariuomenės 
metinių sukakčių minėjimus ir rinko aukas Lietuvos laisvės karų invalidams šelpti; 
įvairių renginių pelną skyrė kultūrinei veiklai ir žurnalui Karys remti; talkino pa-
triotinėms lietuvių organizacijoms ir LB ruošiant Vasario 16 d. minėjimus, svarbias 
sukaktis, parodas ir pan.; palaikė ryšius su estų, lat vių, suomių, JAV ir D. Britanijos 
karo veteranų organizacijomis123.

1958 m. Centro valdyba nutarė pastatyti paminklą žuvusiems dėl Lietuvos lais-
vės ir sudarė komitetą, į kurį įėjo ramovėnų, Lietuvos kariuomenės kūrėjų-savanorių 
sąjungos, Lietuvių šaulių sąjungos atstovai ir Karių šeimų, Moterų, Birutės draugi-
jų atstovės. Paminklą projektavo ramovėnas architektas Jonas Mulokas. Prie jėzuitų 
Jaunimo centro pastato Chicago‘je pastatyto paminklo visumą sudaro: 1) aikštelė su 
Vytauto Didžiojo laikų Lietuvos žemėlapiu; 2) koplytkryžius su Kaune stovėjusio pa-
minklo žuvusiems dėl Lietuvos laisvės fragmentais; 3) skydai ir 4) aukuras. Viename 

122 Budreckis, A. M. Vilniečių veikla išeivijoje. Torontas-Čikaga-Vilnius-Trakai: Voruta, 1995, p. 51-67, 115-118; 
177-187.

123 Gen. Povilas Plechavičius. I dalį parašė Petras Jurgėla, II dalį redagavo Paulius Jurkus. Brooklyn, N. Y.: 
Pranciškonų spaustuvė, 1978, p. 142.

Paminklas žuvusiems dėl Lietuvos laisvės. 
Jaunimo centras Chicago‘je. Lietuvių kultūrinis 
paveldas Amerikoje / Lithuanian Cultural Legacy in 
America. Print in USA, 2009, p. 77
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skyde iškaltas Vytis, antrame – Gedimino stul-
pai, trečiame – Vyčio kryžius. Akmens plokštė-
je iškalta: PARTIZANAI 1919, 1941, 1947, SIBIRAS 
1831, 1863, 1940. Aikštės viršutinės pakopos šo-
nuose įrašai: Durbė 1260, Maskva 1370, Grun-
valdas 1410, Kirchholmas 1506, Orša 1514, Daugu-
va-Radviliškis-Širvintai 1919-1920, Klai pėda 1923. 
Paminklo aikštelėje, kur pažymėta Vilniaus 
miestas, Lietuvos sostinė, po stiklu įmūryta Lie-
tuvos žemės sauja, Vilniaus akmuo ir Palangos 
gintaro gabalėlis. Šis nepaprastas paminklas, 
kurį pašventino vyskupas V. Brizgys, didelėmis 
iškilmėmis atidengtas 1960 m. lapkričio 20 d.124. 
Tai buvo ne tik priminimas ir pagarba praei-
ties gyvybiškai svarbiems tautai įvykiams, bet 
ir savotiškas įspėjimas, jog ir toliau tautai tenka 
grumtis dėl savo išlikimo, savo valstybingumo. 
Tuo pačiu paminklas turėjo tarnauti ir įkvėpi-
mui, ir vilties sustiprinimui.

B. 1976 m. liepos 4 d., minint JAV 200 
metų jubiliejų, New York‘o lietuviams pavy-
ko garsiai paminėti pirmąjį lietuvį gydytoją 
ir pirmosios aukštosios mokyklos Amerikoje 
įkūrėją Aleksandrą Karolį Kuršį (Alexander-
Carolus Cursius-Curtius). Toje vietoje, kur 
buvo įkurta mokykla, vyko iškilmingas lietu-
vių minėjimas. Jame dalyvavo ir miesto meras 
Abraham‘as Beame‘as, generalinis konsulas 
Anicetas Simutis (renginio sumanytojas), New 
York‘o ALT‘os pirmininkas Antanas Varnas, 
VLIK‘o pirmininkas dr. Kęstutis J. Va liūnas 
ir kt. Ta proga buvo atidengta me morialinė 
lenta pirmajam lietuviui imigrantui, pirma-

jam New York‘o gydytojui ir mokytojui. Ją atidengė New York‘o meras; savo kalba 
jis priminė didelius lietuvių nuopelnus miestui, jo kultūrai ir pabrėžė, kad JAV „sto-
vi už visų kraštų laisvę, todėl nepripažįsta ir nepripažins Lietuvos inkorporavimo į 
Sovietų Sąjungą“. Taigi generaliniam konsului sėkmingai pavyko ne tik prikelti iš 

124  Ten pat, p. 143-144.

Malda už R. Kalantą demonstracijos New 
York‘e  metu 1972 m. (klūpo Birutė ir Vytautas 
Radzivanai). „Draugo“ redakcijos archyvas 

Atminimo lenta pirmam lietuviui dr. 
Aleksandrui Kuršiui Amerikoje (1976 m. ant 
New York’o akcijų biržos sienos). Lietuvių 
kultūrinis paveldas Amerikoje / Lithuanian Cultural 
Legacy in America. Print in USA, 2009, p. 12
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užmaršties Amerikoje iškilų tautietį, bet svarbiu 
metu sutelkti išeiviją ir skleisti propagandą Lie-
tuvos naudai125.

C. JAV lietuvius sujaudino 1972 m. gegužės 
protesto įvykiai Kaune ir devyniolikmečio Romo 
Kalantos susideginimas.  „Kauno pavasaris“ pa-
rodė žmo nių laisvės ir nepriklausomybės siekį. 
Siekdama nuslėpti tikruosius R. Kalantos poelgio motyvus, komunistinė valdžia ap-
šmeižė laisvės kankinį, siekdama ištrinti jo vardą iš žmonių atminties. Išeivijoje kilo 
mintis įamžinti jaunąjį didvyrį. Iniciatyvos ėmėsi Lietuvos šaulių sąjungos tremtyje  
(toliau – LŠST) vadovybė, kuri 1977 m. rugpjūčio 5 d. nusprendė „tautos kankiniui Ro-
mui Kalantai Čikagoje pastatyti paminklą“. Mat LŠST Kultūrinėje stovykloje dalyvavę 
atskirų dalinių atstovai pažadėjo šį sumanymą remti pinigine auka. Kaip vėliau šaulius 
informavo LŠST pirmininkas K. Milkovaitis, paminklui vieta jau parinkta ir nupirkta 
Šv. Kazimiero kapinėse126. Paminklo projektui sukurti buvo pakviestas skulptorius Ra-
mojus Mozoliauskas. Pavyko surinkti pakankamai lėšų ir buvo nutarta paminklą ati-
dengti 1979 m. gegužės 20 d. LŠST atstovų visuotinio suvažiavimo Chicago‘je metu127. 
Paminklas – įspūdingas su reikšmingu įrašu: „Romui Kalantai ir visiems žuvusiems už 
Lietuvos laisvę kovoje prieš raudonąjį terorą“. Lietuvos pasiuntinys dr. Stasys A. Bačkis 
šauliui K. Milkovaičiui rašė: „Gėriuosi LŠST veikla ir žaviuosi šaulių pastangomis pa-
statyti paminklą Lietuvos laisvės kankiniui ir didvyriui Romui Kalantai (...) linkiu, kad 

125 Skirius, J. Anicetas Simutis – paskutinis prieškario Lietuvos diplomatas. Anicetas Simutis: 60 metų 
Lietuvos diplomatinėje tarnyboje /[sudarė Rimantas Morkvėnas ir Laima Sruoginis]. Vilnius: Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2007, p. 40.

126 1977 08 05 LŠST Centro valdybos Aplinkraštis Nr.2/77. LTSC/PLA, Lietuvos šaulių sąjungos tremtyje 
(išeivijoje) Centro valdybos bendraraščiai 1963-2003 m. Aplankas nr. 92, l. n. (už nurodytus dokumen-
tus dėkingas LTSC darbuotojai Loretai Timukienei).

127 1979 01 05 LŠST Centro valdybos Aplinkraštis Nr.1/79. Ten pat.

JAV lietuviai žinią apie R. Kalantos susideginimą viešina 
JAV visuomenei.  „Draugo“ redakcijos archyvas

Paminklas R. Kalantai Šv. Kazimiero 
kapinė se Chicago‘je. LTSC/PLA (nurodė 
Loreta Timukienė)
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Jūsų mostas pagerbti Romą Kalantą susilauktų 
geriausių rezultatų visų lietuvių koordinuoto-
se pastangose Lietuvos išlaisvinimo srityje“128. 
Išeivija ne tik pagerbė ir įamžino savo gyvybę 
už Lietuvos laisvę paaukojusį jaunuolį, bet ir 
paminklu priminė išeivijai, kad lietuvių tauta 
Lietuvoje taip pat aukojasi už savo laisvę.

Lietuvių diena 1964 m. Pasaulinėje paro
doje. Nors Lietuva buvo okupuota ir jos paviljo-
no negalėjo būti, bet išeivija sugebėjo surengti 
Lietuvių dieną. Dalyvavimo parodoje ėmėsi 
JAV LB. Buvo sukviesti New York‘o, New Jersey 
ir Connecticut‘o apygardų visuomenės veikėjai 
ir sudarytas komitetas, kurio valdybai vado-
vauti išrinktas prof. Jokūbas Stukas, vėliau –  
A. Vakselis. 

Rugpjūčio 22 d. vyko sporto šventė 
(krepšinio rungtynės tarp Amerikos lietuvių 
krepšinio rinktinės ir FASK Rytų sporto apy-

gardos rinktinės; žiūrovų susirinko apie 2000), o kitą dieną Singer Bowl stadione – Lie-
tuvių diena, kurioje dalyvavo 31 choras ir 29 tautinių šokių grupės129. Apie 16 000 žiūro-
vų užpildė stadioną, renginiai tęsėsi 6 valandas. Senatoriui Kenneath‘ui B. Keating‘ui 
buvo sukeltos audringos ovacijos, kai jis pasakė, kad JAV darys viską, kad lietuviai 
„laisvu balsavimu galėtų atsikratyti Sovietų Sąjungos“130. 

Rugpjūčio 24 d. Lietuvių diena vyko Amerikos federaliniame paviljone. Vė-
liau ne kartą lietuvių kolektyvai pasirodė prie parodos teritorijoje pastatyto koplyts-
tulpio su dideliu kryžiumi. Jį suprojektavo čikagietis architektas J. Mulokas. Parodoje 
tai buvo vienintelis simbolis, skirtas pavergtoms tautoms. Išeiviai jo pagaminimui ir 
įrengimui suaukojo 3428 dolerius131. Beje, parodoje Vatikano paviljoną puošė lietuvio 
dailininko Vytauto K. Jonyno skulptūros, kurios vėliau su koplytstulpiu buvo pervež-
tos į Tėvų pranciškonų vienuolyną Kennebunkporte, Maine valstijoje. JAV didžioji 
spauda – New York Times, Herald Tribune ir Daily News – plačiai aprašė Lietuvių dieną, 
atkreipė dėmesį į lietuvių tautinių šokių etnografinį charakterį, prisiminė, kad 1939-

128 1979 05 02 S. A. Bačkio iš Vašingtono laiško K. Milkovaičiui Čikagoje nuorašas. LTSC/PLA, Lietuvos 
konsulato Čikagoje fondas, d. 5, b. 3 (Šauliai 1954-1982 m.), l. n.

129 Škiudaitė, A. V. Lietuvių pėdsakai Amerikoje. Vilnius: Išleido JAV LB Kultūros taryba, 2006, p. 59.

130 Lietuvių diena pasaulio parodoje N. Yorke. Draugas, 1964, rugpjūčio 25, nr. 200, p. 1.

131 Valentinas, A. Lietuviškas kryžius – vienintelis Pavergtųjų tautų simbolis New Yorko parodoje. Ten 
pat, p. 2.

1964 m. pasaulinėje parodoje lietuviai prie 
dailininko Vytauto K. Jonyno Vatikano 
paviljonui sukurtos frontinės skulptūros.  
V. Mazelio nuotr. „Draugo“ redakcijos archyvas 
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1940 metais Lietuvos valstybė da-
lyvavo Pasaulinėje parodoje New 
York‘e, atkreipė dėmesį į koplyts-
tulpį, kuriuo „pagerbti visi žuvę 
Lietuvos laisvės kovotojai“132.

JAV lietuvių enciklopedija. 
Boston‘e leista Lietuvių enciklo-
pedija, populiariai vadinama Bos-
tono enciklopedija, kurios 1953- 
1985 m. išleista 37 tomai, yra ti-
kriausiai pasaulyje nepakartotas 
darbas – vienintelė diasporoje iš-
leista visuotinė enciklopedija. Unikumas tame, kad jo ėmėsi ne valstybė, o išeivi-
ja – karo pabėgėliai-dipukai, kurių didžioji dauguma buvo inteligentai, išsilavinę 
žmonės. Informacija ir finansais parėmė ir senosios kartos emigrantai. Kaip rašo 
žiniasklaidininkė Audronė Škiudaitė, „nostalgijos kankinama inteligentija pasta-
tė sau intelektinį paminklą“133. Tuo pačiu buvo realizuota sena lietuvių išeivių sva-
jonė, kurią nesėkmingai mėgino įgyvendinti dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą ban-
kininkas Antanas Olševskis-Olšauskas. Labai esmingai enciklopediją įvertino JAV 
lietuvių veikėjas prelatas Jonas Balkūnas: „Jeigu enciklopedijos išleidimas savaja-
me krašte yra didžiulis tautos kultūrinio subrendimo egzaminas, tai josios sukūri-
mas tremtyje yra tiesiog epochinis, amžiais nežūstas laimėjimas“134. Enciklopedi-
jos leidėjas Juozas Kapočius (1907-1996) į jos redakciją surinko pajėgiausius moks-
lininkus ir specialistus. Vyriausiasis redaktorius – prof. Vaclovas Biržiška, redakto- 
riai – Antanas Bendorius, Pranas Čepėnas, Juozas Girnius. Vėliau įsijungė prof. 
Jonas Puzinas, Vincas Maciūnas ir daug kitų žinomų asmenybių (mokslininkų, 
rašytojų, poetų, pedagogų). Pirmiausia buvo perleidžiami (su papildymais) Lietu-
voje išleisti tomai. Per tą laiką redakcijos kolektyvas įgijo patirties, buvo sukaupta 
daugiau medžiagos. 1953 metais išleidus pirmąjį tomą kilo mintis steigti Enciklo-
pedijos fondą, kurio tikslas buvo įgyti ir saugoti vieną tūkstantį Lietuvių enciklopedi-
jos komplektų Lietuvai, kai ji atgaus nepriklausomybę. Tas sumanymas rado dide-
lio pritarimo. Fondas turėjo rinkti lėšas tiems komplektams įsigyti ir ALKA‘oje  juos 
saugoti. Ir atskiri asmenys prenumeravo po kelis komplektus savo kraštui – miestų, 
mokyklų bibliotekoms. Išeiviai supirkdavo ar perimdavo mirusių tautiečių kom-
plektus ir po 1990 m. kovo 11 d. siuntė į Lietuvos bibliotekas, aukštąsias mokyklas135. 

132 Lietuvių diena New Yorko spaudoje. Ten pat, rugpjūčio 28, nr. 203, p. 1.

133 Škiudaitė, A. V. Lietuvių pėdsakai Amerikoje. Vilnius: JAV LB Kultūros taryba, 2006, p. 761.

134  Ten pat, p. 763.

135 Ten pat, p. 765.

Lietuvių enciklopedijos rengėjai: iš kairės – Algirdas 
Landsbergis, Juozas Jakštas, Simas Sužiedėlis, Jonas 
Puzinas, Juozas Kapočius, Vincas Rastenis, Antanas Kučas.  
http://www.lituanus.org/1979/79_4_01.htm
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Šiuo metu enciklopediją galima rasti net 
ir nedidelių miestelių, vidurinių moky-
klų bibliotekose. Enciklopedijos leidyba 
išeivijai nebuvo pigus reikalas. Anot J. 
Kapočiaus, Lietuvių enciklopedijos leidyba 
išeivijai iš viso kainavo apie 1,5 mln. JAV 
dolerių. Prie šio didžiulio darbo prisi-
dėjo per tūkstantį žmonių. Nuo 1966 m. 
pradėta rengti lietuviška enciklopedija, 
redaguojama Simo Sužiedėlio, anglų kal-
ba Encyclopedia Lituanica, kurios 6 tomai, 

išleisti 1970-1978 m., apima 3438 puslapius136. Lietuva, jos istorija tapo plačiau priei-
nama anglakalbiams.

Sovietmečiu Lietuvių enciklopedija to meto inteligentijai buvo tik svajonė. Ji 
buvo saugoma didžiųjų Lietuvos bibliotekų specfonduose, į kuriuos buvo galima pa-
tekti tik su atskiru leidimu. Ir tenai patekus, dažniausiai pačiam skaitytojui pasirinkti 
ką skaityti, kurį tomą paimti, ne visuomet buvo leidžiama. Specfondo darbuotojas tą 
tomą, kuriame būdavo skaitytojo pageidaujamas enciklopedinis straipsnis, atnešda-
vo pats. Bet būdavo ir išimčių. Nepaisant formalių suvaržymų, Lietuvos mokslininkai, 
ypač humanitarai, rasdavo būdų skaityti ne tik jiems reikalingus straipsnius, bet ir 
susipažindavo su enciklopedijos turiniu plačiau. Lietuvių enciklopedija buvo savotiškas 
„langas į Vakarus“. Ir šiuo metu ne vienas tyrinėtojas, ypač istorikas ir lituanistas, nau-
dojasi šiuo svarbiu šaltiniu.

J. Kapočius 1995 m. buvo apdovanotas LDK Gedimino III laipsnio ordinu.

136 Kniežaitė, M. Lietuviškas lobis iš už Atlanto (2013-04-17) http://lzinios.lt/lzinios/print.php?id=76624 (žiū-
rėta 2017 09 22)

Vasario 16 d. šventimas Washington’e 1948 m. 
LCVA, f. 656, ap. 2, b. 786, l. 198i.

Proclamation. LCVA, f. 656, ap. 2, b. 786, l. 198c.
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Vasario 16 d. reikšmė išeivijai. Išeivija siekė kasmet išryškinti Vasario 16-ąją ir 
sureikšminti šios datos minėjimą. Pavyzdžiui, Cicero mieste, prieš pradedant mi-
nėjimą, būdavo pakeliama Tautinė vėliava, atnašaujamos iškilmingos pamaldos Šv. 
Antano parapijos bažnyčioje. Po jų šventės dalyviai vykdavo į Šv. Antano parapijos 
salę, kur prasidėdavo minėjimo akademinė dalis – JAV ir Lietuvos himnai, invoka-
cija, perskaitomas Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo aktas. Prisimenami ir 
pagerbiami žuvusieji kovotojai už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Išklausoma 
šventei pritaikyta paskaita. Vasario 16-osios minėjimo proga būdavo renkamos au-
kos tik Lietuvos laisvinimo reikalams – ALT‘ai. Po aukų rinkimo skelbiamos rezo-
liucijos. Prasidėdavo meninė programa, kurioje dalyvaudavo solistai, šokėjai, dekla-
muotojai137. Panašiai vykdavo ir kitose JAV lietuvių kolonijose.

Svarbiausio lietuviams minėjimo proga JAV Kongrese buvo sakomos sena-
torių ir kongresmenų kalbos, vertintinos kaip ryškus JAV plėtotos okupuotų Baltijos 
valstybių nepripažinimo politikos aspektas. Pavyzdžiui, 1958 m. Lietuvos nepriklau-
somybės proga JAV Senate ir Kongrese apie Lietuvą kalbėjo 25 senatoriai ir 88 kon-
gresmenai; 15 gubernatorių ir 21 meras ar savo valstijoje, ar savo mieste Vasario 16 
dieną paskelbė Lietuvos Respublikos diena; 52 laikraščiai įdėjo straipsnius apie Lie-
tuvą ir apie lietuvių renginius. Visiems, kurie kokiu nors būdu atsiliepė apie Vasario 
16-ąją, gavo padėkos laiškus. 1960 m. jau 27 senatoriai ir 107 kongresmenai sakė kal-
bas; 16 gubernatorių ir 16 merų paskelbė Vasario 16-ąją Lietuvos Respublikos diena, 
net 108 laikraščiai aprašė Vasario 16-osios minėjimus, kai kurie įdėdami vedamuo-

137 Amerikos Lietuvių Tarybos 50-ties metų veiklos sukaktis. Chicago: ALT leidinys, 1991, p. 36.

Vasario 16 d. minėjimas ir koncertas New York‘e 1986 m. „Draugo“ redakcijos archyvas
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sius straipsnius138. 1963 m. JAV Senate ir Kongrese nepriklausomybės proga kalbėjo 
20 senatorių ir 78 kongresmenai. O štai Lietuvos vyčių organizacija pateikia tokius 
tų pačių metų duomenis: 138 laikraščiai išgarsino apvaikščiojimus miestuose, kur yra 
lietuviškos parapijos; 117 kongresmenų ir 26 senatoriai kaip visuomet įdėjo savo kalbas 
apie Lietuvą į Congressional Record – dauguma jų pasakė kalbas Kongrese arba ten, kur 
vyko apvaikščiojimai; 13 gubernatorių ir 14 merų paskelbė Vasario 16 dieną kaip Lietu-
vos Respublikos dieną savo valstijoje ir mieste. Taip vyko metai iš metų. 

Lietuvos pasiuntinybės pateiktais duomenimis, kalbas JAV Kongrese sakyda-
vo apie 100 politikų. JAV Kongreso narių aktyvumas, laikantis JAV Baltijos valstybių 
okupacijos nepripažinimo politikos, į minėjimus padėdavo pritraukti daugiau daly-
vių139. Į tai reaguodavo JAV spauda ir tokiu būdu nuolat JAV visuomenei primindavo 
apie Lietuvos ir kitų Baltijos šalių okupaciją, žmogaus teisių pažeidimus, atkreipdavo 
dėmesį į JAV lietuvių aktyvumą, jų organizacijų daromas pastangas. Tuo pačiu tai ak-
tyvino ir pačią lietuvių išeiviją.

Lietuvių informacinio centro veikla New York‘e

Viena labiausiai nusipelniusių įstaigų, turėjusių didžiausią įdirbį šviečiant 
užsienio šalių visuomenę, dirbant su žiniasklaida ir politikais, buvo Lietuvių 
informacijos centras (toliau – LIC), kuris nuo kitų išeivių iniciatyvų skyrėsi tuo, kad 
šiame centre dirbo ne savanoriai, o samdomi profesionalai140.

LIC buvo įsikūręs New York‘e ir priklausė Lietuvių katalikų religinei šalpai – 
organizacijai, veikusiai nuo 1961 m. Pastaroji aktyviai rūpinosi parama sovietų režimo 
persekiojamai Lietuvos Katalikų Bažnyčiai, vėliau, 1979 m., savo veiklą praplėtė. 
Žinioms apie įvykius Lietuvoje skleisti atidarė filialą New York‘e – LIC, kuriam visą 
jo gyvavimo laiką vadovavo politikos ir istorijos studijas baigusi Gintė Damušytė. 
Dirbdami kartu su Lietuvių katalikų religinės šalpos vadovu kunigu Kazimieru 
Pugevičiumi, jie rūpinosi informacijos sklaida. Pati G. Damušytė nurodo, kad LIC 
darbą reikėtų padalinti į du etapus – prieš ir po 1987 metų. 1979-1987 metais Informacijos 
centras rėmėsi Lietuvos pogrindžio šaltiniais, kurie prasiverždavo pro sovietų blokadą 
ir pasiekdavo New York‘ą tik Religinei šalpai žinomais ir patikimais keliais. Į kurjerio 
darbą buvo įsitraukę ne tik Lietuvos rezistentai ir jiems prijaučiantys akademikai, 
bet ir kai kurie užsienio diplomatai ir korespondentai. Dėka jų drąsos ir ryžtingumo 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika, Aušra, Perspektyvos ir daugybė kitų pogrindžio 

138 Liet. Vyčių Lietuvių reikalų komisijos veikla. Garsas, 1958, rugsėjo 4, nr. 31, p. 4;  Visi dabar žino Lietu-
vos Vyčių tautinį darbą. Darbininkas, 1960, rugpjūčio 30, nr. 60, p. 5.

139 Janauskas, G. Kongresinė akcija: JAV ir Kanados lietuvių politinis lobizmas XX amžiaus 6-9 dešimtmečiais. 
Vilnius: Versus aureus, 2009, p. 225-226.

140 Antanaitis, A. Paramos Lietuvai sąjūdis: pasaulio lietuvių istorijos apžvalga ir užsienio lietuvių pagal-
ba atsikuriančiai Lietuvos valstybei 1987-1993 m. Asmenybės. 1990-2015 m. Lietuvos pasiekimai. Kaunas: 
VšĮ Leidybos idėjų centras, 2015, p. 74.
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leidinių, deklaracijų bei pareiškimų, pranešimų bei nuotraukų atkeliaudavo įvairiais 
užslaptintais būdais141.

LIC uždavinys buvo kuo greičiau iššifruoti gautą informaciją, originalo kopiją 
perduoti Laisvosios Europos, Amerikos balso ir Vatikano radijo lietuviškoms laidoms bei 
glaustai anglų kalba surašyti ir išplatinti aktualiausias žinias žiniasklaidos priemo-
nėms. Kaip prisimena G. Damušytė, „būtų netikslu tvirtinti, kad Informacijos centro 
pranešimus iš pradžių priėmė palankiai. Kai steigėsi centras, vienas kolega žurnalistas 
teigė, kad mums nepavyks prasimušti pro sieną, t.y. pro egzistuojantį spaudos priešiš-
kumą nepatikimiems informacijos šaltiniams“142. Tačiau palaipsniui, sistemingai tei-
kiant informaciją be komentarų, leidžiant kalbėti patiems faktams, pavyko išsikovoti 
autoritetą ir vietą ne tik JAV regioninėje spaudoje, bet ir platesnėje pasaulio žiniasklai-
doje – straipsniai pasirodydavo prestižiniuose, plačiai skaitomuose laikraščiuose, kaip 
New York Times, Washington Post, Frankfurter Allgemeine Zeitung.

LIC paruošta informacija sklido kitose šalyse ne be tose šalyse gyvenančių 
lietuvių išeivių pagalbos. Jie platino tą informaciją patys, naudojo ją kaip priemonę 
pristatyti Lietuvos situaciją savo šalies politikams. Kartais būdavo organizuojami ma-
siniai laiškų rašymo vajai, taigi LIC prisidėjo ir prie lietuvių bendruomenių pasaulyje 
mobilizavimo.

1987 m. Sovietų Sąjungoje padėtis keitėsi, režimas švelnėjo, viešų protestų 
prieš sistemą daugėjo, o tai turėjo reikšmės ir LIC darbui New York‘e. Padidėjęs infor-
macijos srautas iš Lietuvos, atpažįstamas intensyvesnis savarankiškumo siekis centro 
darbuotojus vertė plėsti ir keisti savo veiklą. Greta žmogaus teisių, Bažnyčios padėties 
nušvietimo informacijos centras pradėjo kalbėti ir apie Lietuvos nepriklausomybę143. 

141 Damušytė, G. Lietuvių informacijos centro vaidmuo užsienyje. XXI amžiaus priedas apie Lietuvą ir 
pasaulį. 2007, sausio 10, nr. 1 (138) http://www.xxiamzius.lt/archyvas/priedai/horizontai/20070110/2-1.html 
(žiūrėta 2016 m. rugsėjo 8 d.)

142 Ten pat.

143 Antanaitis, A. Įvykius Lietuvoje nušviečiant: Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių veikla 1987-1992 m. 
Oikos. Lietuvių migracijos ir diasporos studijos, 2012, nr. 2 (14), p. 64-65.

LKRŠ reikalų vedėjas Kazimieras 
Pugevičius pasirašo sutartį su 
rangovais, praplečiant LKRŠ 
būstinę Brooklyn‘e. Iš kairės stovi: 
kun. Leonardas Andriekus, Gintė 
Damušytė, Marijona Skabeikienė, 
vyskupas Paulius A. Baltakis, 
architektas V. Vytuvis. Lietuvių katalikų 
religinės šalpos veiklos fragmentai 1961-
2011 m. New York, 2012, p. 91
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Teko įsteigti LIC filialą Washington‘e, kuriam vadovavo Viktoras Nakas. Jis užpildė 
veiklos spragas ir dirbo politinį darbą su JAV Kongresu.

LIC veikla buvo brangi pareiga Lietuvių katalikų religinei šalpai – nuo 1987 m. 
iki 1992 m. centras kainuodavo daugiau nei 100 tūkst. dol. per metus. Didžiąją dalį 
išlaidų sudarė pašto, telefono, telefakso mokesčiai144.

JAV radijo laidos į Lietuvą

Lietuvių tautos kovoje dėl laisvės svarbiausi darbai yra laisvės ir pasiprieši-
nimo idėjų skelbimas ir platinimas. Pogrindiniai laikraščiai ir kiti leidiniai supažin-
dindavo gyventojus su partizanų kova ir gyvenimu, besikeičiančia politine padėtimi 
Lietuvoje ir pasaulyje, perspėdavo apie gresiančius pavojus, komunistų valdžios 
veiklą Lietuvoje, perteikdavo užsienio informaciją. Nelegalios spaudos Lietuvoje in-
formaciją ir pranešimus papildydavo užsienio radijas. Pirmasis nuo 1940 m. vidurio, 
kai tik raudonoji armija okupavo Lietuvą, laidas lietuvių kalba pradėjo transliuoti 
Vatikano radijas. Tačiau to nepakako, nes laidos buvo epizodiškos, daugiau religinio 
pobūdžio. Vis dėlto tai buvo pretekstas galvoti apie sistemingas ir labiau informaty-
vias radijo laidas.

 „Amerikos balso“ ir kitų radijo transliacijų lietuvių kalba atsiradimas. Siekda-
mi plėsti kovą dėl laisvės ir demaskuoti komunistinės propagandos užmačias, JAV 
lietuviai dėjo pastangas organizuoti lietuvių radijo valandėles, kurios pasiektų Lie-
tuvą. Savaitraštis Dirva 1948 m. liepos 9 d. išspausdino ilgą straipsnį, pavadintą Ap-
lankykime pavergtą Lietuvą bent radijo bangomis. Straipsnyje rašoma: „Lietuviai šian-
dien nežino, kas vyksta laisvajame pasaulyje. Tuo tarpu mes, lietuviai Amerikoje ir 
Vakarų Europoje, sėdime sudėję rankas ir nededame pastangų juos painformuoti 
apie kovą, vedamą išeivių dėl Lietuvos laisvės. Tokia informacija per kai kuriuos 
Vakarų Europos radiofonus jau teikiama lenkų ir rusų kalbomis. Kodėl gi negalėtų 

144 Antanaitis, A. Paramos Lietuvai sąjūdis: pasaulio lietuvių istorijos apžvalga ir užsienio lietuvių pagal-
ba atsikuriančiai Lietuvos valstybei 1987-1993 m. Asmenybės. 1990-2015 m. Lietuvos pasiekimai. Kaunas: 
VšĮ Leidybos idėjų centras, 2015, p. 75. 

Voice of America lietuviškos transliacijos 
pradžios ceremonija. Iš kairės: Voice of Americe 
Š. Europos sk. viršininkas Robert A. Bauer, JAV 
Valstybės departamento Viešųjų reikalų Rytų 
Europos sk. valdininkas J. Kolark, tarptautinių 
transliacijų operacijų sk. viršininkas A. Puhan, 
Lietuvos ministras Povilas Žadeikis, tarptautinių 
transliacijų viršininkas F. D. Kohler, Lietuvos 
vicekonsulas New Yorke Anicetas Simutis ir JAV 
Valstybės departamento Pabaltijo reikalų sk. 
viršininkas dr. H. C. Vedeler. www.bernardinai.
lt/2009-01-26-laisves-kryzkeles-balsai-is-uz-gelezines-
uzdangos/3366
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užsienio radijas bent du tris kartus per savaitę ir lietuviškai prabilti? (...) Amerikos 
lietuvių vadovaujamieji organai turėtų padėti visas pastangas susitarti su kuriuo 
nors Vakarų Europos radiofonu“. Lietuvių politinės organizacijos suprato, kad už-
sienio radijo laidos stiprina žmonių laisvės viltis, tikėjimą krašto išvadavimu, ryžtą 
tęsti pradėtą kovą, todėl radijo transliacijų organizavimas buvo svarbus jų veiklos 
uždavinys145.

1949 m. rugpjūčio 12-13 d. L. Šimutis ir P. Grigaitis lankėsi Washington‘e Ame-
rikos balso lietuvių, latvių ir estų kalbomis programų įkūrimo reikalu. Vedė pokal-
bius JAV Valstybės departamente ir Kongreso Atstovų rūmuose su atsakingais pa-
reigūnais, susitiko su kongresmenais Daniel‘iu Flood‘u ir John‘u Rooney‘iu, kurie 

145 Bagušauskas, J. R. Užsienio radijo laidos tautos kovoje dėl laisvės sovietinio režimo metais. http://
genocid.lt/Leidyba/10/juozapas.htm (žiūrėta 2016 m. liepos 24 d.)

„Amerikos balso“ lietuvių skyriaus 
vadovas dr. Konstantinas Jurgėla 
kalbasi su prof. Mykolu Biržiška.  
„Lietuvių dienos“, 1952, nr. 1

„Amerikos balso“ lietuvių skyriaus pareigūnai. Pirmoje eilėje iš kairės Kipras Bielinis,  Juozas 
Audėnas, Barbora Darlys, Vaclovas Sidzikauskas, dr. K. R. Jurgėla, Lietuvos generalinis konsulas 
Jonas Budrys, Povilas Labanauskas, vicekonsulas Vytautas Stašinskas; antroje eilėje dešinėje 
sėdi: Jonas Aistis ir dr. Bronius Nemickas; stovi:  vicekonsulas New Yorke Anicetas Simutis, 
Čečetienė, dr. M. Brakas, L. Dambriūnas, A. Vaičiulaitis, Pranas Vainauskas, Petras Petrutis,  
J. Blekaitis, Vincas Rastenis, H. Kačinskas. „Lietuvių dienos“, 1954, nr. 12
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pažadėjo paremti lietuvių prašymą. Nuo to momento prasidėjo „sąjūdis už įvedimą 
pabaltijiečių kalbomis skyrių į Voice of America tarnybą“146. 1950 m. lapkričio 17-18 d. 
vykusiame ALT suvažiavime New York‘e dr. K. Jurgėla, ALIC vadovas, informavo, 
kad Amerikos balse jau numatyta 4 valandas laidų per savaitę skirti lietuvių, latvių 
ir estų kalbomis, išskiriant baltiečius iš slavų grupės. Buvo pažymėta, kad šis rei-
kalas JAV valdžios struktūrose užsitęsė dėl galutinio apsisprendimo, siekiant išsi-
aiškinti, „kiek naudos bus pasiekta“147. Amerikos balso lietuviškos laidos, kaip atsvara 
sovietinei propagandai, pradėtos transliuoti 1951 m. vasario 16-ąją (iš New York‘o, 
o nuo 1954 m. – iš Washington‘o). Jų parengimui ir transliavimui vadovavo buvęs 
ALIC direktorius K. Jurgėla (dirbo iki 1974 m.), lietuviškos laidos redaktoriumi pa-
skirtas Povilas Labanauskas, režisieriais – Juozas Boley-Bolevičius ir Jokūbas Stukas, 
bendradarbiais tapo Barbora Darlys, Valerija Grigaitytė, dr. Vytautas A. Dambrava, 
Pranas Padalis, Antanas Vaičiulaitis ir Leonardas Dambriūnas. Nuo 1951 m. birželio 
1 d. nuolatinė lietuviškų laidų redakcija, kuriai vadovavo buvęs Dirvos redaktorius 
Vincas Rastenis, pradėjo veikti Laisvosios Europos radijo stotyje. Amerikos balso lie-
tuviškosios redakcijos pareigūnai Juozas B. Laučka (dirbo iki 1973 m.) ir pulk. Kazys 
Grinius Amerikos balso lietuviškojo skyriaus padalinį organizavo Miunchen‘e. 1952 m. 
gegužės 15 d. Amerikos balso transliacijos lietuvių kalba prasidėjo ir iš München‘o148.

Bendromis lietuvių pastangomis, padedant draugiškiems JAV senatoriams 
ir kongresmenams, pasiekta, kad lietuviškų laidų transliacijos buvo pradėtos per 
Laisvės radiją New York‘e. Pirmuoju laikinuoju redaktoriumi buvo paskirtas prof. 
Algirdas Landsbergis. Pirmoji JAV įsteigtos ir tiesiogiai užsienio politiką vykdančios 
stoties laida Lietuvos gyventojus pasiekė 1975 m. sausio 4 d. Radijas stengėsi apimti 
kuo platesnes žinių sritis, savo klausytojus informavo apie taikos pastangas, nusigin-
klavimo siekimus, kultūrinę laisvę, ypač pabrėždavo žmogaus teises ir laisvės sie-
kius, rūpinosi, kad klausytojai patys darytų išvadas. München‘e įvairiu laiku dirbo 
Kęstutis Čerkeliūnas, Mykolas Drunga, Kęstutis Jokubynas, Eglė Juodvalkė, Jonas 
Jurašas, Aušra M. Jurašienė, Kęstutis Girnius, Aleksandras Katzas, Saulius Kubilius, 
Vytautas Mackevičius, Viktoras Nakas, Edvardas Tuskenis ir kt. 

Amerikos balso Lietuvių skyriaus vadovai be Konstantino Jurgėlos buvo: An-
tanas Vaičiulaitis (1974-1976), Alfonsas Petrutis (1976-1986), Romas Sakadolskis (iki 
1995) ir Linas Rimkus (1995-2000). Laisvės radijo (arba Laisvosios Europos radijas – Radio 
Free Europe) Lietuvių tarnybai vadovavo: Juozas B. Laučka (1974-1978), Kajetonas Če-
ginskas (1978-1989), Kęstutis Girnius (1989-2000), Saulius T. Kondrotas (2001-2004). 

146 Šimutis, L. Amerikos lietuvių taryba. 30 metų Lietuvos laisvės kovoje 1940-1970. Chicago, 1971, p. 132.

147 1950 m. lapkričio 17-18 d. vykusio ALT suvažiavimo Niujorke posėdžių protokolo nuorašas. LTSC/PLA, 
L. Šimučio fondas, dėžė  ALT-Congresses, b. ALT suvažiavimo protokolai 1950-1951, l. n.

148 Bagušauskas, J. R. Užsienio radijo laidos tautos kovoje dėl laisvės sovietinio režimo metais. http://
genocid.lt/Leidyba/10/juozapas.htm (žiūrėta 2016 07 24)
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Radijo laidų tematika ir sovietų pastangos laidas slopinti. Lietuvoje ir išeivijoje 
tarybinė propaganda skleidė mintį, kad dabartinė Lietuvos padėtis esanti stabilizuota 
visiems laikams, kad visos pastangos atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę esan-
čios tuščios. Kartu būdavo pabrėžiama, kad dabartinėmis sąlygomis lietuviams atsi-
skleidžia plačiausios kultūrinės veiklos galimybės ir didžiausi pasiekimai. Tuo tarpu 
užsienio radijų komentarai griaudavo Lietuvos SSR propagandistų bandymus įtikinti 
lietuvius ne tik Lietuvoje, bet ir išeivijoje, kad Lietuva laisva, nepriklausoma, suvereni 
socialistinė valstybė; pasakojo apie pasaulio lietuvių organizacijų veiklą keliant Lietu-
vos okupacijos klausimą, atskleisdavo komunistinio režimo nusikalstamą veiklą Lie-
tuvoje. Radijo laidose buvo ryški idėja, kad komunistinis režimas yra laikinas ir kad 
anksčiau ar vėliau Lietuva ir kiti kraštai atkurs prarastą valstybingumą taikiu būdu, 
susiklosčius tam tikroms istorinėms aplinkybėms, nes komunistinė sistema nuolat 
iro, nors ir ne taip sparčiai, kaip daug kam norėjosi. Amerikos balso laidose išsamiai 
pasakota apie Atgimimo sąjūdį Lietuvoje, operatyviai nušviesti 1991 m. sausio 13 d. tra-
giškieji įvykiai, šios radijo stotys teikė informaciją užsienio žiniasklaidai.

Radijo laidose aktyviai dalyvaudavo ALT, VLIK, PLB, JAV LB ir kitų organi-
zacijų atstovai. Pavyzdžiui, prie VLIK veikė informacinė agentūra ELTA, kuri kaupė 
ekonominę, kultūrinę ir religinę informaciją iš Lietuvos, sekė užsienio lietuvių ir 
kitą spaudą, radijo transliacijas, susijusias su Lietuva, ir tuoj pat perduodavo per 
Amerikos balsą, Laisvosios Europos ir kitas radijo stotis. Su ta medžiaga supažindinda-
vo JTO įstaigas149. Vykdavo pasikalbėjimai su į Vakarus pasitraukusiais disidentais. 
Vasario 16 d. proga tautiečius Lietuvoje sveikindavo Lietuvos diplomatinės tarnybos 
atstovai: S. Lozoraitis, P. Žadeikis, J. Kajeckas, S. Bačkis, P. Daužvardis, J. Budrys,  
A. Simutis ir kt. Kasmet radijo laidų tinklas bei dažnumas plėtėsi ir Lietuvos žmonės 
galėjo gauti vis išsamesnės informacijos.

Komunistinė valdžia dėjo pastangas, kad tiesos žodis nepasiektų Lietuvos 
žmonių. Pradžioje, tuojau po karo, buvo bandoma iš gyventojų konfiskuoti radijo 
aparatus. Tačiau tai nepasiteisino, nes laikas ir techninis progresas įveikė tas 
pastangas. Jau 1958 m. Lietuvos SSR gyventojai turėjo 200 000 radijo aparatų ir 100 
000 radijo taškų (atitinkamai Latvijos SSR gyventojai – 225 000 ir 105 000, o Estijos 
SSR – 142 000 ir 78 000)150, vėliau jau kiekviena šeima turėjo radijo aparatus, ir net 
po kelis. Lietuvos SSR saugumas rinko informaciją apie besiklausančius užsienio 
radijo laidų. Naujausi tyrimai rodo, kad apie 34% suaugusių Lietuvos gyventojų 
reguliariai klausė užsienio radijo laidų. Daugiausia tai miesto gyventojai, išsilavinę 
vidutinio amžiaus vyrai ir jaunimas. Sovietinis saugumas teisingai nustatė, kad 
didžiausias užsienio radijo laidų keliamas pavojus Lietuvos gyventojams buvo 

149 Ten pat.

150 Zakšauskienė, I. Vakarų radijo transliacijos į sovietinę Lietuvą 1950-1990 metais. Daktaro disertacija. 
Humanitariniai mokslai, istorija (05 H). Vilnius: Vilniaus universitetas, 2015, p. 83.
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viešosios nuomonės tarybų valdžios atžvilgiu pasikeitimas bei grėsmė ideologiniam 
visuomenės auklėjimui151.

Todėl SSRS, ir tuo pačiu Lietuvos SSR, buvo sukurtas didžiulis ir brangiai 
kainuojantis techninis mechanizmas (slopinimo aparatų tinklas) užsienio radijo 
stočių laidoms slopinti, kurio darbas nutrūko tik 1989 m. pradžioje.

Taigi „geležinė uždanga“, kurios negalėjo įveikti Vakarų spauda ir literatū-
ra ir be saugumo priežiūros negalėjo veikti kultūriniai mainai, buvo pralaidi radijo 
bangoms, kurios buvo panaudotos skleisti Sovietų Sąjungai ideologiškai nepagei-
daujamą informaciją. Vakarietiškų idėjų ir vertybių sklaida radijo bangomis buvo 
vienas reikšmingiausių veiksnių, privedusių SSRS prie suirimo152. 

Margučio radijas. JAV lietuviai telkiniuose turėjo ir turi savo vietinį radiją. 
Buvo laikas, kai Amerikoje buvo skaičiuojama iki kelių dešimčių radijo programų. 
Tai svarbi priemonė palaikyti lietuvybę ir informuoti išeiviją apie Lietuvos reikalus. 
Pirmąją lietuvišką radijo valandėlę 1932 m. balandžio 11 d. Chicago‘je, Cicero radijo 
stotyje, pradėjo transliuoti muzikas Antanas Vanagaitis, finansiškai remiamas versli-
ninko Juozo Bačiūno-Bachuno. A. Vanagaitis sugalvojo ir specifinį žodį „dienžodis“. 
Jis sakė: „Dienžodis, tai yra tas pats kas dienraštis, tik skirtumas tas, kad dienraštis 
išeina spausdintas popiery, o dienžodis – radijo bangomis“. Lietuviško radijo popu-
liarumą rodo ir tai, kad pradžioje programa tęsėsi tik 15 minučių kasdien, o po kelių 
mėnesių programos laikas pradėjo ilgėti – iki 30 min., 45 min., o dar vėliau tęsėsi va-

151 Ten pat, p. 182.

152 Ten pat, p. 13-14.

Radijo „Margutis“ 
surengtas Čiurlionio 
ansamblio koncertas 
Chicago‘s Operos rūmuose 
1950 m. balandžio 16 d., kur 
buvo susirinkę daugiau 
kaip 3500 lietuvių. „Draugo“ 
redakcijos archyvas
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landą, sekmadieniais – dvi. Radijui stipriai tal-
kino advokatas Antanas Olis153. Radijas subūrė 
senuosius lietuvius emigrantus, vėliau – ir po 
Antrojo pasaulinio karo atvykusius politinius 
pabėgėlius. Margučio radijo laidos buvo trans-
liuojamos ir į Lietuvą. Garsios buvo Margučio 
gegužinės didžiausiuose Chicago‘s parkuose ir 
koncertai Operos rūmuose.

Po A. Vanagaičio mirties radijo veiklą 
tęsė jo žmona Lilija Vanagaitienė ir jos talki-
ninkai – Bronius Dirmeikis, Antanas Lapins-
kas, C. Devaikis, Algimantas Mackus. Vėliau ilgą laiką programos vedėjais dirbo 
Dalia Sruogaitė ir Petras Petrutis. Buvo sudaryta direktorių taryba (vadovas Valdas 
Adamkus), tęsusi Margučio veiklą. 1995 m. dėl didelių skolų radijo stočiai P. Petručio 
vedamas Margutis sustabdė savo veiklą, kuri vėliau atgaivinta jau Margučio II pavadi-
nimu. Tuokart prie Margučio II veiklos daug prisidėjo Birutė Jasaitienė ir daug kitų 
žmonių, kurie sudarė šios radijo laidos tarybą ir valdybą. Čia dirbo M. Remienė, 
Vaclovas Momkus, S. Daubaras, Vidžiūnas, Bronius Siliūnas ir kt. Laidos vedėjais 
buvo Leonas Narbutis, Dalia Sokienė, R. Januška bei kt. Kai radijo pajamos ir pa-
rama pradėjo mažėti, labai išaugo išlaidos, todėl 2011 m. sausio 31 d. seniausias JAV 
lietuvių radijas nutilo154. Margučio radijo laidos suvaidino itin svarbų vaidmenį Lie-
tuvos laisvinimo darbe: radijas skelbė, vienijo ir būrė tautiečius reaguoti į okupantų 
veiksmus Lietuvoje.

3. Finansinė-materialinė parama lietuviams

BALF‘o įkūrimas ir jo veikla

Prieš Antrąjį pasaulinį karą ir karo metais išeivijoje veikė keletas srovinių 
šalpos fondų, tarp kurių pažymėtinas Lietuvių tautinis šelpimo fondas (Lithuanian 
National Relief Fund), kuris buvo įregistruotas JAV Karo šalpos kontrolės taryboje ir 
turėjo savo numerį. Tautininkų fondo veikla buvo JAV vyriausybės legalizuota, bet 

153 Plačiau žr.: Dapkutė, D. Lietuviškos širdies ambasadorius Juozas Bachunas-Bačiūnas (1893-1969). Vilnius: 
Versus aureus, 2014, p. 101-123; Antanas Vanagaitis. Jo gyvenimas ir veikla. Red. Vyt. Alantas. Cleveland: 
Vilties spaustuvė, 1954, p. 96.

154 Čikagoje nutilo „Margutis“ http://tvmuzos.blogspot.lt/2011/02/cikagoje-nutilo-,margutis.html (žiūrėta 
2017 09 17); Istorinė „Margučio“ concerto nuotrauka – Vilniuje. Draugo šeštadieninis priedas Kultūra, 
2017, rugsėjo 23, nr. 34, p. 3. 

Petras Petrutis veda laidą „Margutyje“. http://
www.zilionis.lt/lituanica/usa-il/margutis.htm


