
          Pulk. KAZIMIERO ŠKIRPOS archyvas 
                             
 
Archyvinė Kazimiero Škirpos medžiaga sudėta i 23 dėžes .  
Šį didelį archyvą bandyta sugrupuoti chronologine tvarka, t.y. 
metu seka . 
 Didžiąją archyvo dalį sudaro:  1) įvairūs  susirašinėjimai su 
organizacijomis, draugijomis, spaudos leidyklomis ir pavieniais 
asmenimis 2) įvairi informacija ( pranešimai iš Lietuvos, ELTOS 
pranešimai, EKSTRA biuleteniai,, straipsniai, iškarpos iš lietuvių 
laikraščių Amerikoje politinėmis temomis, proginių kalbų 
medžiaga, knygų rankraščiai ir kt .)  
 Pagrindinė archyvo kalba – lietuvių . Šalia lietuviškos archyvo 
dalies galima rasti ir skaityti  anglų ,prancūzų, vokiečiu, rusų 
kalbomis rašytą dokumentinę informaciją. 
  Archyvo turinys pateikiamas kituose lapuose pagal dėžių, 
kuriuose viskas sudėta, numeriukus . 
  K. Škirpa – įdomus nepriklausomos Lietuvos laikų politikas, 
diplomatas, Lietuvos kariuomenės pulkininkas.  
Tai spalvinga asmenybė savo pažiūromis, idėjomis, veikla.  
  
 ________ Apie K. Škirpą plačiau________biografijų žinyne“ 
Jungtinių Amerikos Valstijų LIETUVIAI“ II T. (psl. 348-350) 
 K.Škirpos archyvinė medžiaga yra labai įdomi diplomatijos 
aspektu ,tikrai verta gilesnių studijų, teminių mokslo darbų ar 
kitokių daugiaspekčių tyrinėjimų . 
 
 Archyvas saugomas „ ALKOS“ rūsyje, VLIK‘o kambaryje.  
                                  
 
 
 
 
 



                                      TURINYS  
 
  
Dėžės Nr.                               Turinys  
      1  Susirašinėjimai 1943-1956m. 

 Paryžiaus korespondencija 1945 – 1946m. 
 Susirašinėjimai nuo 1947m. I dalis 
 Susirašinėjimai nuo 1947m. II dalis 

      2  Susirašinėjimai 1948-1950m. 
 Susirašinėjimai su  S. Lozoraičiu 
 1952m. korespondencija . S. Lozoraitis 
 Asmeninė korespondencija . Laiškai žmonai, 
sveikinimai ir kt. 
 Atsiminimai „ Mano statusas ir taktika“ 
                      „ Sugrįžimas  į pareigas“ 

     3  Susirašinėjimai . įvairių metų 
 BALF‘-ą  ir VLIK‘-ą liečiantys dokumentai iki 
1961m. 
 Oficialūs susirašinėjimai su laikraščių red., kolegijų 
atstovais, bažnyčios atstovais ir kt. – I dalis 
 Oficialūs susirašinėjimai su laikraščių red., kolegijų 
atstovais, bažnyčios atstovais ir kt. – II dalis 
 K. Škirpos veikalas apie 1941m. Lietuvos 
Vyriausybės kelią . Diplomatijos pasipriešinimas 
agresijai 
 

      4  Įvairi informacinė korespondencija 
 ( pranešimai iš Lietuvos, EKSTRA biuleteniai, 
straipsniai, kt.) – I dalis 
 Įvairi informacinė korespondencija  
( pranešimai iš Lietuvos, EKSTRA biuleteniai, 
straipsniai, kt.) – II dalis 
 Įvairi informacinė korespondencija 
 ( pranešimai iš Lietuvos, EKSTRA biuleteniai, 



straipsniai, kt). – III dalis 
 Įvairi informacinė korespondencija 
( pranešimai iš Lietuvos, EKSTRA biuleteniai, 
straipsniai, kt.) – V dalis 

     5  Laiškai archyvo autoriui – I dalis 
 Laiškai archyvo autoriui – II dalis 
 Laiškai archyvo autoriui – III dalis 
 Susirašinėjimai nuo 1946m.  Dublinas 
 Atsiminimų ir dokumentų rinkinys 
 „ Diplomatas prieš savo valią“ 
 ( spausdinta ir rankraštinė medžiaga) 
 „ Mano šeimos likimas“- atsiminimai 

      6  Susirašinėjimai dėl knygos „ Sukilimas“ leidybos ir 
platinimo 
 Susirašinėjimai dėl kn. „ Sukilimas“ -1973m. 
 Korespondencija dėl kn. „Sukilimas“ platinimo - 
1975-78m. 

      7  Laiškai . 1968-1970m. Dėl kn. „Sukilimas“ įvairūs 
straipsniai ir jų ruošiniai 
 Rankraštis veikalo“Golgotos kelias“ 
 Atsiminimų rankraštis (18) „ Pasitraukus nuo 
aukštosios scenos“ 
 1967- 1970m. laiškai 

      8  Rankraštis knygos apie kalinimą nacių lageriuose 
 Straipsniai, kalbos, publikacijos spaudoje –II dalis 
1968-1969m.įvairi archyvinė dokumentacija. Laiškai. 
Straipsnių iškarpos 

       9  1965- 1968m. korespondencija 
 Susirašinėjimai 1967-1968m. dėl Lietuvos LV 
pripažinimo 

     10 Įvairūs susirašinėjimai, laikr. iškarpos- 1970m. 
 Laiškai  - 1970-1971m. straipsnių iškarpos 
 Laiškai  - 1971m/. 
 



     11  1971m. susirašinėjimai, straipsnių iškarpos 
 1971-1972m. laiškai, iškarpos 
 1970-1972m. laiškai dėl paramos veikalams išleisti 

     12  1972m. archyvinė dokumentika ( daug laikr. str. 
iškarpų) 
 Įvairūs susirašinėjimai, kreipimaisi,str. iškarpos iš 
Amerikos lietuvių spaudos – 1972m. 
 Laiškai dėl kn. „Sukilimas“ išleidimo ir kt. 
susirašinėjimai- 1972m. 

     13  1972- 1973m.laiškai, iškarpos 
 1973-1975m.susirašinėjimai , straipsniai 

     14  1975-1976m.laiškai, str. iškarpos 
 1975-1976m.laiškai, str. iškarpos 
  Susirašinėjimai, iškarpos - 1979m. 

     15  Laiškai, str. iškarpos – 1977m. 
 Laiškai, atsiliepimai, iškarpos – 1976-1978m. 

     16  Korespondencija dėl kn.“ Sukilimas“ platinimo 
reikalų 1973-1977m. 

     17  Veikalas vokiečių kalba „ Aufstand Gegen Die 
Sowjets im Juni 1941“ 
 Nuotraukos 
 Rankraštis knygos vokiečių kalba ( 339psl.) 
Veikalas vok. kalba 1955m., išleistas Miunchen 

      18  Įvairi dokumentacija vok, kalba 
      19  Įvairios informacijos  -I, II, III, IV dalys 

 K.Škirpos straipsniai ir kiti veikalai, publikacijos 
spaudoje, proginės kalbos –I dalis 
 Spaudos biuleteniai „ Current News On The 
Lithuanian situation“ – 1946,1947,1948,1949m – I 
dalis 
 Spaudos biuleteniai „ Current News On The 
Lithuanian situation“ – 1946,1947,1948,1949m – II 
dalis 
 



     20  Lietuvos pasiuntinybės Berlyne dokumentai I  
 Lietuvos pasiuntinybės Berlyne dokumentai II 
 Lietuvos pasiuntinybės Berlyne dokumentai III 
 

      21  Lietuvos pasiuntinybės Berlyne dokumentai IV 
 Lietuvos pasiuntinybės Berlyne dokumentai V 
 Lietuvos pasiuntinybės Berlyne dokumentai VI 
 LVL sąjungos dokumentacija.  Memorandumas ir 
kiti susirašinėjimai.  A.Geručio laiškai 
 

      22  Laikraščių iškarpos 
 

      23  Likusi pabira informacija, pavieniai laiškai, ir kt. 
 

 
 
                             Archyvą peržiūrėjo ir tvarkė  Vilma G.  
                              Putnam, CT 2006/08/09 


