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Dėl informacijos pateikimo
Viešumoje prasidėjus naujoms diskusijoms dėl Jono Noreikos – Generolo Vėtros
(1910-1947), skelbiame LGGRT centro atsakymus į Lietuvos piliečio G. A. Gochino
„69 puslapių tyrimą” apie J. Noreiką. Atkreipiame dėmesį, kad LGGRT centras jau
kelinti metai atsakinėja į G.A. Gochino kaltinimus, kurie tik stiprėja ir plečiasi (žiūr. 1
atsakymą).
Paskutiniuose LGGRT centrui siųstuose savo raštuose dėl K. Škirpos ir J. Noreikos
G.A.G. Gochinas atskleidžia savo „tyrimų“ esmę: bando įrodyti, kad Holokaustą
pradėjo ne naciai, o lietuviai (4, 5, 25 ir kt. atsakymai).
G.A. G. Gochino “tyrime” apie J. Noreiką, nepateikiant svarių įrodymų, galimai
pažeidžiant LR Konstituciją ir LR Baudžiamąjį kodeksą, kaltinama daug asmenų:
Laikinosios Vyriausybės ministras pirmininkas Juozas Brazaitis, kurio veikla 1975 m.
JAV Kongreso prašymu buvo išsamiai tirta ir jis reabilituotas JAV Teisingumo
ministerijos, politinis kalinis Viktoras Ašmenskas ir kt. (žiūr. 1 atsakymą).
Ypač pabrėžtini G.A. Gochino kaltinimai Holokausto vykdymu 1946 m. sovietų
sušaudytam Telšių vyskupui Vincentui Borisevičiui ir kitiems Telšių vyskupijos
kunigams, nes vyk. V. Borisevičius, Telšių vyskupijos kunigai Vladislovas Polonskis,
Vladislavas Taškūnas Lietuvos Respublikos Prezidento apdovanoti už žydų gelbėjimą.
(žiūr. 1 ir 10 atsakymus).
Bandydamas sumenkinti J. Noreiką ir kitus lietuvius, kalėjusius Štuthofo
koncentracijos stovykloje, G. A. Gochinas savo „tyrime“ aiškina, neva jie ten nevargo,
jų veikla nebuvo tirta, neva jie kalėjo tik „kaip lietuvių tautos įkaitai“ (ats. Nr. 11).

LGGRTC atsakymai (.pdf, 650KB)
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Jau metus Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras aA
sulaukia nuožmaus reikalavimo sudėtingą ir skausmingą Lietuvos
istoriją vertinti ne pagal istoriogra joje priimtus metodus, ne pagal istorinius
faktus, bet pagal atskirų asmenų norus.
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erdvėje, taip pat ir tarptautinėje skleidžiant netiesą apie centrą,
Lietuvą, istorinius veikėjus, šmeižiant bei atvirai grasinant sunaikinti
centrą arba pakeisti jo vadovybę.
Vienas iš tokių netiesos skleidimo atvejų baigėsi tuo, kad pernai
minint Adolfo Ramanausko-Vanago 100-ąsias gimimo metines jo
gimimo vietoje, New Britaine (JAV), buvo nelauktai atsisakyta ilgai
siekto susitarimo pastatyti partizanų vadui centro pagamintą
paminklą.
Centras ne kartą kantriai ir išsamiai aiškino savo tyrimų rezultatus,
bandydamas šį puolimą paversti civilizuotu istoriniu dialogu,
būdingu Vakarų demokratijoms, tačiau JAV gyvenančio Lietuvos
piliečio G. A. Gochino sukurtas judėjimas remiasi principu, kad daug
kartų pakartota netiesa galiausiai bus priimta už tiesą, o teiginiai, iš
esmės prieštaraujantys tarptautinėje istoriogra joje pripažintiems
faktams (pvz., kad neva ne vokiečiai, o lietuviai sumąstė ir pradėjo
Holokaustą), taps moksliniu pagrindu.
REKLAMA

SUSIJĘ STRAIPSNIAI:

•

Arkadijus Vinokuras. Genocido centras gina netiesą. Kodėl? (174)

•

Teisme - ginčas dėl istorinės išvados apie generolą Vėtrą (191)

Vienas iš tokių necivilizuoto spaudimo pavyzdžių yra Arkadijaus
Vinokuro straipsnis „Genocido centras gina netiesą. Kodėl?"
(DELFI, 2019-03-07), kuriame be neteisingų, niekuo nepagrįstų
kaltinimų centrui, akivaizdžių istorinės tiesos iškraipymų yra ir
tiesioginis bandymas paveikti teismą, šiuo metu nagrinėjantį G.
A.Gochino skundą prieš centrą.
Centras laikosi principo, kad teismo proceso metu diskusijos ir
argumentai ginčijamu klausimu turi būti išsakomi teismo salėje, o
ne žiniasklaidoje, todėl savo nuomonę apie centrui metamus
kaltinimus dėl tyrimo Jono Noreikos-Generolo Vėtros atžvilgiu
atsakys tik teismui priėmus sprendimą.
Tačiau į kitą neteisingą kaltinimą, pareikštą A. Vinokuro straipsnyje
ir ne kartą minėtą G. A. Gochino ir jo advokato raštuose
valstybinėms institucijoms, būtina sureaguoti dabar.
Tai kaltinimas, neva centras savanaudiškais arba politiniais tikslais

klastoja istoriją (G. A. Gochino ir A. Vinokuro leksika), teigdamas,
jog Laikinosios Vyriausybės ministro pirmininko Juozo
https://www.delﬁ.lt/news/ringas/politics/lggrtc-genocido-tyrimo-centras-nepasiduos-vulgariam-spaudimui.d?id=80566671
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Ambrazevičiaus-Brazaičio veikla 1974 m. JAV Kongreso prašymu
buvo išsamiai tirta ir jis reabilituotas JAV teisingumo ministerijos.
Nepaisydami istorinių dokumentų ir daugkartinių centro argumentų,
jo priešininkai užsispyrusiai teigia savo: neva J. AmbrazevičiausBrazaičio veiklos tyrimas buvo nutrauktas dėl jo mirties, todėl neva
jis nereabilituotas ir neva centras sąmoningai meluoja.
Šis istorinis faktas (ir tokios netiesos paneigimas) yra labai svarbus
Lietuvai, nes tiek nacių, tiek komunistų režimų bandymai vokiečių
nusikaltimus suversti lietuviams, o Lietuvos Laikinąją Vyriausybę
paversti atsakingą už Holokaustą Lietuvoje, nuolat įvairiais lygiais
tebekartojami ir šiandien.
Todėl Centras dar kartą viešai akcentuoja: dėl šių kaltinimų 1974 m.
JAV Kongreso prašymu buvo tirta Lietuvos laikinosios vyriausybės
vadovo Juozo Brazaičio-Ambrazevičiaus ir šios vyriausybės vidaus
reikalų ministro Jono Šlepečio veikla ir po išsamaus tyrimo jie buvo
reabilituoti (išbraukti iš įtariamųjų sąrašo), nes jų veikloje nebuvo
rasta nusikaltimo įrodymų.
Tai akivaizdžiai liudija šie JAV institucijų dokumentai.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras
REKLAMA

JAV Atstovų rūmų Teismų
Komitetas
Vašingtonas, KOLUMBIJOS
APYGARDA 20515
JAV Kongreso Atstovų rūmų
pastatas (2429 Rayburn House

O ce Building)
Vašingtonas, Kolumbijos
apygarda 20515
1975 m. sausio 13 d.
DEVYNIASDEŠIMT TREČIASIS KONGRESAS
IMIGRACIJOS, PILIETYBĖS IR TARPTAUTINĖS TEISĖS
PAKOMITETIS
DŽOŠUA EILBERGAS (JOSHUA EILBERG), JAV Atstovų rūmų narys
nuo PENSILVANIJOS valstijos, PIRMININKAS
DŽEROMAS P. VALDY (JEROME P. WALDIE), nuo KALIFORNIJOS
VALSTIJOS
VALTERIS FLAUERSAS (WALTER FLOWERS), nuo ALIASKOS
VALSTIJOS
DŽONAS F. SEIBERLINGAS (JOHN F. SEIBERLING), nuo OHAJO
VALSTIJOS
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ELIZABETĖ HOLTZMAN (ELIZABETH HOLTZMAN), nuo NIUJORKO
VALSTIJOS
VILJAMAS J. KYTINGAS (WILLIAM J. KEATING), nuo OHAJO
VALSTIJOS
TOMAS REILSBEKAS (TOM RAILSBACK), nuo ILINOJAUS
VALSTIJOS
ČARLZAS R. VIGINSAS (CHARLES R. WIGGINS), nuo KALIFORNIJOS
VALSTIJOS
HAMILTONAS FIŠAS, JAUNESNYSIS (HAMILTON FISH, JR.) nuo
NIUJORKO VALSTIJOS
GARNERIS J. KLAINAS (GARNER J. CLINE), PATARĖJAS TEISĖS
KLAUSIMAIS
ARTURAS P.ENDRESAS, JAUNESNYSIS (ARTHUR P. ENDRES, JR.)
PATARĖJO PADĖJĖJAS
REKLAMA

DONALDAS G. BENAS
(DONALD G. BENN) PIRMASIS
PATARĖJO PADĖJĖJAS
FRANSIS F. KRISTI (FRANCES F.
CHRISTY), TEISĖS AKTŲ
ANALITIKAS

Antidotas  lėtiniam  skausmui
1  paprastas  apgauti  kūno  skausmui.  Jūs  
visada  galite  atsikratyti  skausmo

P. Stanislovui A. Gečiui (Mr.

Solea  Mag

Stanley A. Gecys)
JAV lietuvių bendruomenės

(Lithuanian-American Community, Inc.)
Vykdomajam viceprezidentui
1004 Robinson Building
42 South 15th Street
Filadel ja, Pensilvanijos valstija 19102
Gerb. p. Gečy,
Siunčiame iš Imigracijos ir natūralizacijos tarnybos gauto rašto
kopiją, kurioje teigiama, jog Juozo Brazaičio ir Jono Šlepečio
pavardės pašalintos iš JAV gyvenančių, bendradarbiavimu su
naciais įtariamų asmenų sąrašo; šių asmenų atžvilgiu vykdytas
tyrimas sustabdytas.
Toks sprendimas pagrįstas tuo, jog Imigracijos ir natūralizacijos
tarnyba nustatė, jog nėra jokių įrodymų, kad minėti asmenys
dalyvavo kokiose nors prieš žydus nukreiptose arba nacius
remiančiose veiklose.
Tikiu, jog šis dokumentas pasitarnaus palengvinant spaudimo ir
https://www.delﬁ.lt/news/ringas/politics/lggrtc-genocido-tyrimo-centras-nepasiduos-vulgariam-spaudimui.d?id=80566671
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nevilties naštą, tekusią minėtiems asmenims ir jų draugams ryšium
su jiems mestais kaltinimais.
Su geriausiais linkėjimais,
REKLAMA

Pagarbiai
DŽOŠUA EILBERGAS
JUNGTINIŲ VALSTIJŲ
TEISINGUMO
DEPARTAMENTAS
IMIGRACIJOS IR
NATŪRALIZACIJOS
TARNYBA

VAŠINGTONAS, KOLUMBIJOS APYGARDA, 20536
PRAŠOME ATSAKYMĄ PERSIŲSTI
IR NURODYTI ŠIOS BYLOS NR.
CO 703.951
Gerb. pirmininke Eilbergai,
Patvirtinu, jog gavau Jūsų 1974 m. gruodžio 20 d. laišką, kuriame
prašoma pateikti bendradarbiavimu su naciais įtariamų Juozo
Brazaičio ir Jono Šlepečio atžvilgiu šios Tarnybos vykdyto tyrimo
ataskaitą. Tarnyba parengė bendrą ponų Brazaičio ir Šlepečio
atžvilgiu vykdyto tyrimo ataskaitą, kadangi šiems asmenims mesti
kaltinimai beveik identiški: Lietuvos Laikinosios Vyriausybės
gyvavimo laikotarpiu, nuo 1941 m. birželio 23 d. iki 1941 m. liepos
12 d. (trys savaitės), p. Brazaitis, veikdamas kaip švietimo ministras
ir laikinai einantis Ministro Pirmininko pareigas, ir p. Šlepetys,
veikdamas kaip vidaus reikalų ministras, buvo atsakingi už Žydų
mažumos atžvilgiu organizuotas represijas, vykdytas jų abiejų
išleistų įsakų pagrindu.
Siekdamas Jums reikalingą informaciją pateikti aiškiai,
kompaktiškai ir racionaliai, išvardiju pridedamų, su šiomis bylomis
susijusių, dokumentų kopijų pavadinimus:
REKLAMA

1. Informacinis dokumentas
apie Joną Šlepetį.
2. Informacinis dokumentas
apie Juozą Brazaitį.
3. Spausdintos medžiagos

Skausmo  reduktorius

apie p. Brazaitį kopija.

Tai  skausmo  malšinimo  proveržis.  Jūs  
atsikratysite  skausmo  amžinai

Medžiaga publikuota 1958 m.

Solea  Mag

Juozo Kapočiaus leidyklos
išleistoje „Lietuvių

enciklopedijoje" (anglų kalba), atspausdintoje spaustuvėje

Lithuanian Encyclopedia Press, Inc., veikusioje Bostone,
https://www.delﬁ.lt/news/ringas/politics/lggrtc-genocido-tyrimo-centras-nepasiduos-vulgariam-spaudimui.d?id=80566671
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Masačiusetso valstija.
4. Dokumentas, sudarytas kiekvienai iš minėtų asmenų bylų
atskirai, kuriame išvardyti subjektai, į kuriuos buvo kreiptasi vykdant
minėtą tyrimą: karo dokumentų saugojimo centrai, organizacijos,
pavieniai asmenys, Vokietijos prokurorai, žurnalistai ir kiti karo
nusikaltimų sferoje pripažinti ekspertai.
Be to, kas paminėta pradžioje, buvo susisiekta su maždaug
keturiasdešimt (40) galimų informacijos šaltinių Jungtinėse
Valstijose, Europoje ir Artimuosiuose Rytuose. Nė iš vieno šių
šaltinių nebuvo išgauta jokios įrodomojo pobūdžio informacijos. P.
Šlepetys savo valia atvyko pas Tarnybos pareigūnus ir, patvirtinęs
savo liudijimą priesaika, nuodugniai apibūdino savo buvusią
tarnybą Laikinojoje Lietuvos Vyriausybėje bei su ja susijusius savo
veiksmus. P. Šlepetys kategoriškai neigė kaltinimų tikrumą.
Bandant išgauti panašų liudijimą iš p. Brazaičio, sužinota, jog
pastaruoju metu šis asmuo buvo patyręs ketvirtą širdies smūgį ir
buvo gydomas ligoninėje. P. Brazaičio gydytojas teigė, jog jo
paciento prognozė nepalanki, gydytojas negalėjo pasakyti už kiek
laiko būtų galima apklausti p. Brazaitį nepadarant žalos jo būklei.
Vertinimo komitetas, į kurio

REKLAMA

sudėtį įeina itin aukštos
kvali kacijos Tarnybos skyrių
pareigūnai, atsakingi už visų
bylų, susijusių su Jungtinėse
Valstijose gyvenančių,
bendradarbiavimu su naciais
Apartamentai Senamiestyje
Išskirtinė, moderni G. Natkevičiaus architektūra
Kauno širdyje. Susisiekite!
Senamiesčio apartamentai

ATIDARYTI

įtariamų asmenų bylų
nagrinėjimo priežiūrą,
stebėseną ir vertinimą,
neseniai užbaigė ponų

Brazaičio ir Šlepečio bylų nagrinėjimą. Šio komiteto teigimu, tiriant
su bylomis susijusią medžiagą, nebuvo gauta jokių esminių
įtarimus (žr. aukščiau) patvirtinančių įrodymų. Todėl komitetas
mano, jog, nesant priešingai tvirtinančios informacijos, tolimesnis
tyrimas tampa nereikalingas.
Atsižvelgus į tai, kas aukščiau išdėstyta, ponų Brazaičio ir Šlepečio
pavardės pašalintos iš Jungtinėse Valstijose gyvenančių,
bendradarbiavimu su naciais įtariamų asmenų sąrašo, o atitinkamo
tyrimo veiksmai sustabdyti. Nepaisant to kas atlikta, nagrinėjant
tokio tipo bylas, yra įprasta, atsiradus naujiems informacijos
šaltiniams, juos užklausti dėl tapatybės nustatymo ir įrodomąją
vertę turinčios informacijos gavimo. Jei, vykdant tokią procedūrą,
reikšmingi duomenys aptinkami, tyrimo veiksmai atnaujinami
siekiant tų pačių tikslų.
REKLAMA

Tikimės, jog aukščiau pateikta
informacija buvo naudinga ir
Jums pagelbėjo.
Pagarbiai,
Įgaliotasis komiteto narys
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Leonardas F. Čapmanas,
Jaunesnysis (Leonard F.

Chapman, Jr.)
Gerbiamam Džošua Eilbergui
Atstovų rūmai
Vašingtonas, Kolumbijos
apygarda, 20515
BYLOJE REGISTRUOJAMAS DOKUMENTAS
byla: BRAZAITIS, Juozas A8 222 100
Siekiant informacijos aukščiau nurodytu klausimu, buvo susiekta su
toliau išvardytais, užsienyje veikiančiais karo dokumentų saugojimo
centrais, Vokietijos prokurorais, organizacijomis, pavieniais
asmenimis ir kitais informacijos šaltiniais. Šiai dienai nebuvo gauta
jokios įrodomojo pobūdžio informacijos nė iš vieno tų šaltinių.
1-Žydų geto kovotojų, stovyklų kalinių ir nacių aukų Amerikos
federacija, 505 Penktoji Aveniu, Niujorkas, Niujorko valstija
2-Žydų kultūros klubai ir draugijos, 1133 Brodvėjus, Niujorkas,
Niujorko valstija
3-Morning freiheit, redaktorius Chaimas Suleris (Chaim Suller); 35
Rytų 12-oji Gatvė, Niujorkas, Niujorko valstija
4-Jewish Currents, redaktorius Norisas Šapesas (Norris Schappes);
22 Rytų 17-oji Gatvė, Niujorkas, Niujorko valstija
5-Pasaulio žydų kongresas, 15

REKLAMA

Rytų 84-oji Gatvė, Niujorkas,
Niujorko valstija
6-Amerikos žydų kongresas,
15 Rytų 84-oji Gatvė,
Niujorkas, Niujorko valstija
Apartamentai Senamiestyje
Išskirtinė, moderni G. Natkevičiaus architektūra
Kauno širdyje. Susisiekite!
Senamiesčio apartamentai

ATIDARYTI

7-Rusijos žydų bendruomenės
centras, 20 Vakarų 72-oji
Gatvė, Niujorkas, Niujorko

valstija
8-Sandoros sūnų (B'nai B'rith) lyga prieš šmeižtą, 315 Lexington
Aveniu, Niujorkas, Niujorko valstija
9-Žydų darbo komisija, 25 Rytų 78-oji Gatvė, Niujorkas, Niujorko
valstija
10-Lenkijos žydų federacija, 345 8-oji Aveniu, Niujorkas, Niujorko
valstija
11-Komitetas prieš nacizmą ir antisemitizmą, 345 8-oji Aveniu,
Niujorkas, Niujorko valstija
https://www.delﬁ.lt/news/ringas/politics/lggrtc-genocido-tyrimo-centras-nepasiduos-vulgariam-spaudimui.d?id=80566671
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12-Vienigosios restitucijos organizacija, 1241 Brodvėjus, Niujorkas,
Niujorko valstija
13-Ukrainos naujienos, redaktorius Mikaelis Hanusiakas (Michael

Hanusiak), 85 Rytų 4-oji Gatvė Niujorkas, Niujorko valstija
14-Žydų mokslinių tyrimų institutas YIVO, 86-oji Gatvė, Niujorkas,
Niujorko valstija
15-Dorotė Rabinovič (Dorothy Rabbinovitz), reporterė, 55 Rytų 9-oji
Gatvė, Niujorkas, Niujorko valstija
16-Fricas Veinšenkas (Frits Weinschenk), Vokietijos konsulato
Niujorke konsulas, 630 5-oji Aveniu, Niujorkas, Niujorko valstija
REKLAMA

1974 m. rugsėjo 23 d.,
NYC 50/40.378
(Dėl Jungtinėse Valstijose
gyvenančių nacių karo
nusikaltėlių sąrašo) (tęsinys)
17-Frederikas Alberti
(Frederick Alberti), advokatas,
1180 6-oji Aveniu, Niujorkas,

Niujorko valstija
18-Širlė Korman (Shirley Korman), ekspertė, 69-12 Exerter Gatvė,
Kvinsas, Niujorkas
19-Čarlzas Alenas (Charles Allen), 175 Vakarų 79-oji Gatvė,
Niujorkas, Niujorko valstija
20-Henrika Mitron (Henrika Mitron), stovyklą išgyvenusi kalinė, 6539 171-oji Gatvė, Flašingas, Niujorkas
21-Elnaras Rauchas (Elnar Rauch), konsulas, Generalinis Vokietijos
konsulatas, Niujorkas, Niujorko valstija
22-Deividas Trageris (David Trager), Jungtinių Valstijų prokuroras,
Niujorko Rytų rajonas, Bruklinas, Niujorko valstija
23-Robertas Wolfe (Robert Wolfe), Trofėjinių dokumentų poskyris,
Karinių archyvų skyrius, Nacionalinis archyvas, Niujorkas, Niujorko
valstija
24-Rabinas Vornikas (Wornik), prezidentas, Safolko rabinų taryba,
Rytų Nortporto žydų centras, Rytų Nortportas, Niujorkas
25-Leonardas Libermanas (Leonard Lieberman), Oklahoma Sitis,
Žydų bendruomenės taryba, 1100 H. Dewy Gatvė, 103, Oklahoma
Sitis, Oklahomos valstija
REKLAMA

26-Natanas Lešolcas (Nathan

Leshalc), Talsos Žydų
bendruomenės taryba, 3314,
https://www.delﬁ.lt/news/ringas/politics/lggrtc-genocido-tyrimo-centras-nepasiduos-vulgariam-spaudimui.d?id=80566671
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Rytų 51-oji Gatvė, Ste T.,Talsa,
Oklahomos valstija
27-Džordžas Voldas (George

Wald), Mozės įstatymo
kongregacija, 2300 Serra
Bulvaras, Sakramento,
Kalifornijos valstija
ĮSIGYTI  DABAR

28-Rabinas Martinas
Sandbergas (Martin Sandberg), Betelio (Beth-el) sinagoga, 903
Ponco de Leon, Santures, Puerto Rikas
29-Markas Solsotka (Mark Solsotka), Koncentracijos stovyklas
išgyvenusių žydų bendrijos, Hartfortas, Konektikuto valstija
30-Savitarpio pagalba, 137 Wodbino Gatvė, Providencija, Rodo sala
31-LACR, 531 Pietų Plimuto teismas, Čikaga, Ilinojaus valstija, Solo
Godšteino (Sol Godštein) adresas
32-Janušo Korčako (Janusz Korgzak) namai, 2628 W. Touhy,
Skokie, Ilinojaus valstija, Deivido Rozenscvaja (David Rosenswają)
adresas
33-Naujųjų piliečių klubas, 6916 Algonquin, Čikaga, Ilinojaus
valstija, Aleno Kredovo (Allen Kredow) adresas
34- Šalom (Shalom), 555 Vakarų Ruzveltas, Čikaga, Ilinojaus
valstija, Leo Seifmano (Leo Seifman) adresas
35-Jom ha-Šoa (Yom haShoah) Holokausto memorialo programa,
Bafalas, Niujorko valstija
REKLAMA

66%

83%

36-IMA klubas, 69 Carpenter
Aveniu, Bafalas, Niujorko
valstija
37-Naujųjų amerikiečių

24%

49%

organizacija, 5 Greenside
Lane, Ročesteris, Niujorko
valstija
38-Kol Izraelio fondas,
Klivlendas, Ohajo valstija

39-Nacizmą išgyvenusieji žydai, 1580 Summit Road, Cincinatis,
Ohajo valstija
40-Naujosios vilties sinagoga, 1625 Crest Hill, Roselawn, Cincinatis,
Ohajo valstija
41-Bendžaminas Miuleris (Benjamin Muler), ekspertas, 3618
Castano, Deitonas, Ohajo valstija
42-Žydų bendruomenių tarpusavio santykių reikalų taryba, Sent
Polas, Minesotos valstija
https://www.delﬁ.lt/news/ringas/politics/lggrtc-genocido-tyrimo-centras-nepasiduos-vulgariam-spaudimui.d?id=80566671
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43-Žydų advokatų paslaugos, Niuarkas, Naujojo Džersio valstija
NYC 50/40.378
(Dėl Jungtinėse Valstijose gyvenančių nacių karo nusikaltėlių
sąrašo) (tęsinys)
44- Haris Feldmanas (Harry Feldman), ekspertas, 2616 Murray
Aveniu, Pitsburgas, Pensilvanijos valstija
45-Išgyvenusieji nacių holokaustą, 1523 Joy Road, Detroitas,
Mičigano valstija
46-Rabinas Haris Skai (Harry Sky), 400, Deering Aveniu, Portlandas,
Meino valstija
47-Rabinas Aleksanderis (Alexander), B'nai Emanuelio kongregacija,
3536 Travel Gatvė, San Franciskas, Kalifornijos valstija
48-Rabinas Traubas (Traub),

REKLAMA

Kongregacija Adath Izraelis,
1851, Noriega Gatvė San
Franciskas, Kalifornijos
valstija
49-Kongregacija B'nai Izraelis,
Apartamentai Senamiestyje
Išskirtinė, moderni G. Natkevičiaus architektūra
Kauno širdyje. Susisiekite!
Senamiesčio apartamentai

1575 Annie Gatvė, Kolma,
Kalifornijos valstija

ATIDARYTI

50-Rabinas Cuche (Zucheu),
795, Carey Drive, San Leandras, Kalifornijos valstija
51-Amerikos žydų kongresas, 7803 Clayton Road, Kleitonas,
Misūrio valstija
52-Žydų bendruomenių centrų asociacija, , 11001 Shuetz Road,
Kreve Kueris, Misūrio valstija
53-B'nai B'rith draugija, 9378, Olive Bulvaras, Sent Luisas, Misūrio
valstija
54-Sent Luiso žydų federacija, 611 Olive Gatvė, Sent Luisas, Misūrio
valstija
55-Žydų bendruomenių taryba tarpusavio santykių reikalams, 722
Chestnut Gatvė, Sent Luisas, Misūrio valstija
56-Žydų įdarbinimo tarnyba, 1727 Lowst Aveniu, Sent Luisas,
Misūrio valstija
57-Naujųjų amerikiečių klubas, 603 vakarų 86-oji Terasa, Kanzas
Sitis, Misūrio valstija, Džeko Igielniko (Jack Igielnik) adresas
58-Naujojo gyvenimo asociacija, San Diegas, Kalifornijos valstija
59-Žydų bendruomenių centras, 2562 Balltown Road, Skenektadis,
Niujorko valstija
https://www.delﬁ.lt/news/ringas/politics/lggrtc-genocido-tyrimo-centras-nepasiduos-vulgariam-spaudimui.d?id=80566671
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60-Žydų šeimų tarnyba, 291,

REKLAMA

State Gatvė, Olbanis, Niujorko
valstija
61-Naujųjų amerikiečių
asociacija, 17 Silverbrook
Road, Niutonas, Masačiusetso
valstija

Apartamentai Senamiestyje
Išskirtinė, moderni G. Natkevičiaus architektūra
Kauno širdyje. Susisiekite!
Senamiesčio apartamentai

62-Simonas Vyzentalis (Simon

ATIDARYTI

Wiesenthal), Nacių karo
nusikaltimų dokumentavimo centras, Viena, Austrija
63-Ruta Kliuger (Ruth Kluger), rašytoja, Tel Avivas, Izraelis
64-Žydų geto kovotojų muziejus, Tel Avivas, Izraelis
65-Jad Vašem (Yad W'shem) dokumentavimo centras, Jeruzalė,
Izraelis
66-Nacių karo nusikaltimų dokumentavimo centras, Liudviksburgas,
Vokietija
67-Berlyno dokumentų centras, Vokietija
68-Dokumentų centras, Vysbadenas, Vokietija
69-Frankfurto, Hanoverio, Dortmundo, Hamburgo apygardos
prokurorų įstaigos, Vokietija
70- Vynerio (Wiener) biblioteka, Londonas, Anglija
Dokumentas anglų kalba.
530
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Įvertink šį straipnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
1





2

3

4

5

(37 žmonės įvertino)

stiprybės  -  Stiprybės  genocido  centrui  ginant  lietuvių  orumą  ir  istorinę  tiesą.    
Vinokuras  nevertas  nei  Lietuvos  pilietybės,  nei  socialdemokratų  nario  vardo...

gal  sakau  -  perskaitęs  šia  medžaigėlę  ir  Tomas  Venclova  užsičiaups  visiems
laikams  šia  tema?

gs  -  Žito  žydelio-komunisto  norasa  yra  supriešiti  Lietuvos  tautą  su  žydais.  Už  tai
gresia  baudžiamoji  atsakomybė.  Laikas  prokuratūrai  tuo  susidomėti.  Nuo  seno...

Registruota   (22)

Anoniminė   (105)

Parašykite  savo  nuomonę
Prisijunkite  su:

arba  diskutuokite  anonimiškai  čia
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Jūsų  nuomonė

Skelbdami  savo  nuomonę,  Jūs  sutinkate  su  taisyklėmis

Skelbti
Rodyti  diskusiją

DELFI socialiniuose tinkluose:
Būkite įvykių sūkuryje ir svarbiausias naujienas sužinokite pirmi!
Sekite DELFI naujienas Facebook, Twitter, LinkedIn ir Instagram!

Susiję straipsniai
POLITIKO AKIMIS

Arkadijus Vinokuras. Genocido centras
gina netiesą. Kodėl? (174)  180
Antradienį, kovo 5 dieną, Vilniuje, 10.00 val.,
Žygimantų g. 2, Vilniaus apygardos

LIETUVOJE

Teisme - ginčas dėl istorinės išvados
apie generolą Vėtrą (191)
Vilniaus apygardos administracinis teismas (
VAAT ) pradėjo nagrinėti Granto Arthuro

LIETUVOJE

Neskelbtos kraupios detalės apie
Ramanausko-Vanago kankinimus: jis
buvo sukarpytas gyvas (2583)  2825
Lietuvos partizanui, Laisvės Kovos Sąjūdžio
(LLKS) ginkluotojų pajėgų vadui Adolfui...

LIETUVOJE

Skelbia dokumentus: Lietuvos
okupacija buvo kruopščiai planuota
SSRS operacija (170)  189
Lietuvos okupacija buvo kruopščiai planuota
politinė ir karinė SSRS operacija, teigia

LIETUVOJE

Disidentas Petras Cidzikas bus
palaidotas Rokantiškių kapinėse
Vilniuje (30)
Disidentas ir visuomenininkas Petras Cidzikas
ketvirtadienį bus laidojamas Vilniuje esančiose...

LIETUVOJE

KGB bendradarbių skrynia:
konservatorius siūlo raktą istorikams,
šie stoja piestu (135)
https://www.delﬁ.lt/news/ringas/politics/lggrtc-genocido-tyrimo-centras-nepasiduos-vulgariam-spaudimui.d?id=80566671
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Konservatorius Arvydas Anušauskas įsitikinęs, kad atėjo laikas praskleisti
prisipažinusių KGB...

Top naujienos
UŽSIENYJE

JAV diplomatas Rusiją po Sovietų
Sąjungos griūties matė iš arti: vaizdai –
absurdiški (49)
Senasis Kaukazo kurortas Kislovodskas merdėjo,
kaip ir pati Sovietų Sąjunga . Buvo 1991 metų...

DARBAS





Kaip netikėčiausios situacijos gali virsti
svajonių darbu: lietuvis be pinigų įkūrė
verslą (13)
„Nuotykių ieškotojas – toks turėtų būti mano
amplua, bet šiaip tvarkau dviračius“, –...

BAUSTI NEGALIMA PASIGAILĖTI

MULTIMEDIJA

Tragiškai pasibaigusi radijo pažintis: į
pirmą pasimatymą išsiruošusią
merginą apiplėšė ir sudegino (34)  324
Per radijo stotį išgirdęs skelbimą apie pažinčių
ieškančią merginą vyras pasiūlė jai...

KELIONĖS





Lietuvis dvasios ramybę randa
būdamas po žeme: niekas nedraudžia
ten lankytis, klausimas, ar iš ten išlįsite
(42)

Vienas iš speleologijos Lietuvoje pradininkų Erikas Laiconas jau kelis
dešimtmečius landžioja...

UŽSIENYJE





Niujorke sušaudytas liūdnai pagarsėjęs
ma jos bosas: nusikaltėlių grupuotėse
– galios pasikeitimai (53)
Toks įvykis galėtų tapti kokio nors Holivudo lmo
scenarijumi. Garsiosios Gambino nusikaltėlių...

SPORTAS



Maslobojevas išpildė prieš dvikovą
duotą pažadą – pasiuntė galingą britą į
nokautą (99)  548
Akivaizdus lietuvių dominavimas. Taip galima
trumpai apibūdinti šeštadienį Vilniuje vykusį...

SPORTAS

Italui jokių vilčių nepalikęs Berankis
kovos dėl titulo – pateko į turnyro
Kanadoje nalą (35)  622
Kanadoje vykstančio Teniso profesionalų
asociacijos (ATP) „Challenger“ serijos turnyro...

LIETUVOJE

Kitą savaitę sugrįš šiluma – atkeliauja tikras pavasaris (3)
https://www.delﬁ.lt/news/ringas/politics/lggrtc-genocido-tyrimo-centras-nepasiduos-vulgariam-spaudimui.d?id=80566671
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Sekmadienio naktį pragiedrulių bus daugiau, o
kritulių mažai: nakties pradžioje dar kiek...

VEIDAI



Mirė Rusijos dainininkė Julija
Načialova (320)  1420
Rusijos pramogų pasaulis gedi – mirė dainininkė
Julija Načialova, skelbia lenta.ru. Žinoma...

KRIMINALAI IR NELAIMĖS

Žiniasklaida: tiesioginės feisbuko
transliacijos metu mirė žmogus piliečius
ragina nebūti abejingais, pranešti policijai (261)
 2408

Šeštadienio vakarą naujienų portalas „Kas vyksta Kaune“ pranešė, kad vienoje
itin...
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REKLAMA
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CONGRESSMAN
B Iti.D SHERMAN
SIIwINc TIlE SAN FERNANDO VALLEY

September 25, 2019
Hon. Saulius Skvernelis
Prime Minister of the Republic of Lithuania
In Care of: Hon. Rolandas Kriiunas
Ambassador the Republic of Lithuania
Embassy of Lithuania
2622 16th St., N.W.
Washington, DC 20009
Re: Nazi-Era Lithuanian Leader Juozas Ambrazeviëius-Brazaitis
Your Excellency,
As a Member of Congress, I am deeply committed to maintaining strong ties between the United
States and Lithuania.
As a result of recent statements issued by the Genocide and Resistance Research Centre of
Lithuania, an agency of your government, I am writing to ask you to either provide specific and
credible references to the exoneration and rehabilitation of Juozas Ambrazevièius-Brazaitis,
former Minister of Education and acting Prime Minister under the Provisional Government of
Lithuania in 1941, or to publicly retract the Centre’s claims for the misstatement of facts and
misuse of U.S. Congressional documents in your government’s efforts to address the history of
the Holocaust in Lithuania.
On three separate occasions dating back to February 26, 2018, the Genocide and Resistance
Research Centre of Lithuania (LGGRTC) asserted that the United States Congress and the
United States Immigration and Naturalization Service (INS) “completely exonerated” Juozas
Ambrazeviëius-Brazaitis for culpability in the murder of Jews in Lithuania.’
The United States Department of Justice conducted an investigation into the allegation that from
June 23, 1941 to July 12, 1941, during the life of the interim Provisional Government of
Lithuania, Mr. Brazaitis, as Minister of Education and acting Prime Minister, “was responsible

Letter Reference 55R-21, 14R-82; DELFI, “LGGRTC: The Genocide Research Center Will Not Stand
Vulgar Pressure In Response to Mr. Vinokurui/’ March 8, 2019. Letter Reference 14R-53, dated February
26, 2018.

P:NTEO ON RECYCtEO FAPR

for the issuance and enforcement of repressive edicts against the Jewish minority.”2 The letter
sent from Commissioner Leonard Chapman, Jr. to Chairman Joshua Eilberg of the Subcommittee
on Immigration, Citizenship, and International Law in December 1974 states that in an attempt to
elicit testimony from Mr. Brazaitis as to the activities of the Provisional Lithuanian Government,
Mr. Brazaitis was unable to testi& as he had sustained his fourth heart attack and was
hospitalized. Mr. Brazaitis died on October 24, 1974. The letter then states that in the opinion of
the review committee, “further investigation in these matters appeared unwarranted.”3 As a
result, the Immigration and Naturalization Service determined to remove Mr. Brazaitis’ name
from the active list of Alleged Nazi War Criminals residing in the United States. The U.S.
Department of Justice and U.S. Congressional Committees do not usually continue investigations
after a subject has died; thus, they would have concluded the investigation without findingsexactly as the letter indicates.
Notably, the review of Mr. Brazaitis by the U.S. Department of Justice was cursory and was
conducted only as a result of pressure by Congresswoman Elizabeth Holtzman of New York, a
member of the Subcommittee on Immigration, Citizenship, and International Law of which Mr.
Eilberg was Chairman, to investigate and deport Nazis who had been offered protection by the
U.S. government.1 In 1974, the Immigration and Naturalization Service was “ill-equipped” and
made “half-attempts” to deport known Nazis, until a formal office was established for this
purpose in the U.S. Department of Justice in 1979. In 1974. Congresswoman Holtzman herself
accused the INS of conducting a “half-hearted, dilatory investigation” of more than 60 alleged
Nazi war criminals and charged specifically that the investigation was headed by “three part-time
bureaucrats without the background or authority to direct an investigation of this nature,” who
failed to contact the German or Israeli governments for pertinent data, the National Archives in
Washington, or Soviet Jews now in Israel who may have had pertinent information.6 Similar to a
number of other known Nazi perpetrators who emigrated to the United States following World
War II, Mr. Brazaitis gained entry to the United States as a result of his “operational value” for
the Central Intelligence Agency.7
Since the United States Department of Justice conducted its investigations into Mr. Brazaitis’
responsibility for “repressive edicts against the Jewish minority,” key documents regarding the
activities of the Provisional Lithuanian Government have been made public. In 2001, the
Genocide and Resistance Research Centre of Lithuania historian Rytas Nanydas discovered and
published the authentic minutes and decrees of the Provisional Government. In 1974,
problematically, these documents were held by the Soviets. The volume included the
“Regulations on the Situation of the Jews” with Brazaitis’ signature, which asserts that the Jews
had exploited the Lithuanian nation economically for hundreds of years, had demoralized it, and
2

U.S. Department of Justice, Immigration and Naturalization Service, Letter to Chairman Eilberg from
Commissioner Chapman, Jr., December 1974.
Ibid.
Mr. Brazaitis was a “covert contact” of the Central Intelligence Agency.
Eric Lichtblau, The Nazis Next Door, Houghton Mifflin Harcouft, 2014.
6 Joseph Polakoff,
“INS Accused of Conducting Dilatory Probe of More than 60 War Criminals,” Jewish
Telegraphic Agency Daily News Bulletin, May 21, 1974, http://pdfs.jta.org/1974/1974-0521_098.pdP_ga=2. 142121586. 1937063510. 1569271901-1798217195. 1563368735.
April 19, 1955, “Re-entry Permit for Juozas Brazaibs,”
https:f/www.cia.gov/library/readingroom/docs/BRAZAmS%2C%2OJUQZAS_0072.pdf.

in recent years, under the mantle of Bolshevism, had most widely developed their battle against
Lithuania’s independence and the Lithuanian nation. The Genocide and Resistance Research
Centre also included the minutes from a meeting on July 5, 1941, in which Brazaitis and the
Provisional Government approved requested ifinding for 824 members of the TDA Battalion and
the concentration camp at Kaunas VII fort. From June 28 to July 6, the TDA Battalion murdered
approximately 5,000 Jewish men, and held many Jewish women and children without food or
water at Kaunas VII fort.
As the Immigration and Naturalization Service only considered the actions of the Provisional
Government from June 23, 1941 to July 12, 1941, the approval of ffinding for the TDA Battalion
and the conclusion of the “Regulations on the Situation of the Jews” were not considered as such
actions fell outside of the designated time frame.
Finally, in 2005, the International Commission for the Evaluation of the Crimes of the Nazi and
Soviet Occupation Regimes in Lithuania concluded their review of “the Persecution and Mass
Murder of Lithuanian Jews during Summer and Fall of 1941
The Commission determined that
the Provisional Government approved segregating the Jews of Lithuania and expropriating their
property, and did not publicly disassociate itself from the murder of Lithuania’s Jewish citizens.
To this point, the Commission recognized the TDA Battalion as a “Responsible Agency” as a
result of their participation in the killings of Jews. The Provisional Government funded the TDA.
The Commission also concluded that the Provisional Government’s approval of the “Regulations
on the Situation of the Jews” was the most comprehensive expression of the Government’s
official anti-Semitism. Thus, there is no question as to Mr. Brazaitis’ involvement in cementing
Lithuania’s anti-Semitic history and the considerable violence that took place before the arrival
of the Germans.
.“

I hope you will take concrete steps to demonstrate your government’s commitment to accurate
historical portrayal and recognize the darkest realities of the Holocaust.
Sincerely,

BRAD SHERMAN
Member of Congress
CC: Office of the Special Envoy to Monitor and Combat Anti-Semitism
Special Envoy for Holocaust Issues

8

International Commission for the Evaluation of the Crimes of the Nazi and Soviet Occupation Regimes in
Lithuania, “The Persecution and Mass Murder of Lithuanian Jews during Summer and Fall of 1941:
Sources and Analysis,” CONCLUSIONS, April 20, 2005.
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ATVIRAS LAIŠKAS DĖL J. AMBRAZEVIČIAUS-BRAZAIČIO IŠKILMINGO
PERLAIDOJIMO
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Mes, žemiau pasirašiusieji Lietuvos piliečiai ir jų palikuonys, ryžtingai
pasisakome prieš Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos
Seimo, Kauno miesto pareigūnų ir kitų oﬁcialių asmenų sprendimą pagerbti
1941 m. birželio–rugpjūčio mėnesiais – nacių okupacijos metu – veikusios
Laikinosios Lietuvos Vyriausybės vadovą Juozą Ambrazevičių, išeivijoje
pasivadinusį Brazaičiu.
Daugelis lietuvių siekė išsivaduoti iš stalinistinės okupacijos 1941 m. birželį.
Antisovietinio sukilimo dalyvių motyvus, žodžius ir veiksmus derėtų vertinti
individualiai. Tačiau sukilimas buvo lydimas antisemitinės retorikos, naciams palankių atsišaukimų, ir prievartos prieš
nekaltus civilius.
Laikinoji Vyriausybė, be abejonės, buvo įkvėpta ir vedama Lietuvos Aktyvistų Fronto, kurio antisemintinė ir
autoritarinė programa yra išsamiai pagrįsta istoriniais šaltiniais. Vyriausybės retorika, veiksmai ir bendradarbiavimas
su Vokietijos valdžia, neišvengiamai kompromituoja jos teisėtumą ir moralinį statusą. Juozas Ambrazevičius-Brazaitis,
būdamas tos Vyriausybės Ministru Pirmininku, negali išvengti atsakomybės dėl jos veiksmų.
Išlikusi dokumentinė medžiaga liudija, kad J. Ambrazevičiaus-Brazaičio vadovaujama Laikinoji Vyriausybė neatsiribojo
nuo pronacistinę politiką aktyviai palaikiusių Kazio Škirpos ir jo įsteigto Lietuvių Aktyvistų Fronto. Maža to, visą savo
gyvavimo laikotarpį Laikinoji Vyriausybė deklaravo siekį prisidėti prie Europos sutvarkymo „naujais pagrindais“ ir
vykdė naciams palankią politiką. Verta prisiminti faktą, kad Laikinoji Vyriausybė priešų ieškojo ir tarp lietuvių
inteligentijos, pavyzdžiui, tarp Vytauto Didžiojo Universiteto profesūros atstovų.
Vyriausybė, kuri dalį savo piliečių atidavė diskriminacijai ir persekiojimui, o vėliau negynė jų nuo masinių žudynių,
kurias vykdė okupantai ir jų kolaborantai, negali vienareikšmiškai teigti kovojusi už laisvę. Su žmogiškumu
prasilenkiantys žodžiai ir veiksmai visiems laikams aptemdė ir suteršė visa tai, ką Laikinoji Vyriausybė tariamai pasiekė
nesėkmingai bandydama įtvirtinti Lietuvos suverenitetą. Ko vertas suverenitetas, kurio įgyjimo kaina – nekaltų
žmonių kraujas?
Neseniai įvyko valstybės remiama Juozo Ambrazevičiaus-Brazaičio perlaidojimo ceremonija. Ši ceremonija, ir ją
lydėjęs šio žmogaus gyvenimo ir veiklos iškilmingas minėjimas buvo didelė moralinė klaida. Aukštintas ir lyderiu
laikomas buvo žmogus, kuris neišlaikė pagrindinio lyderystės egzamino, nes nebuvo teisingas ir neužstojo nekaltų
bendrapiliečių.
Mirusiojo šeima ir draugai turi teisę į privačią ceremoniją. Tačiau Lietuvos Respublikos Vyriausybė, oﬁcialieji asmenys
ir kiti iškilmėse dalyvavę šalies pareigūnai, viešai pagerbdami Juozą Ambrazevičių-Brazaitį bei skirdami lėšų jo
perlaidojimui bei paminėjimui, daugeliui žmonių sukėlė sumaištį dėl pamatinių vertybių, kuriomis remiantis sukurta
Lietuvos Respublika.
Pareigūnai, kurie atsisakė dalyvauti paminėjime, turėtų būti teigiamai įvertinti.
Visgi turime padaryti dar daugiau. Todėl tvirtai ir vienareikšmiškai sakome, kad
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- smerkiame nekaltų Lietuvos piliečių ir visų kitų žmonių persekiojimą ir naikinimą, vykdytą Juozo AmbrazevičiausBrazaičio vadovaujamos Laikinosios Vyriausybės valdymo metu;
- kritinis Laikinosios Vyriausybės žodžių ir veiksmų įvertinimas nėra kurios nors vienos žmonių grupės ar organizacijos
reikalas. Tai principinis visų Lietuvos piliečių reikalas;
- Lietuvoje turi būti ginamos visų žmonių teisės ir orumas;
- net ir reikšmingi pasiekimai neturi būti išaukštinti, jei dėl jų buvo aukojamos žmogaus teisės ir orumas.
Pasirašė:
prof. dr. Egidijus Aleksandravičius
doc. dr. Milda Ališauskienė
prof. dr. Auksė Balčytienė
dr. Eglė Bendikaitė
prof. dr. Andrius Bielskis
prof. dr. Alfredas Bumblauskas
prof. dr. Leonidas Donskis
mokyt. Dainora Eigminienė
dr. Linas Eriksonas
dr. Margarita Jankauskaitė
doc. dr. Jurga Jonutytė
Ervinas Koršunovas
dr. Marija Krupoves
Faina Kuklianskaja
prof. dr. Antanas Kulakauskas
prof. dr. Šarūnas Liekis
prof. dr. Raimundas Lopata
prof. dr. Gintautas Mažeikis
Henrikas Mickevičius
kun. Rimas Mikalauskas
prof. dr.A lvydas Nikžentaitis
Svetlana Novopolskaja
Rūta Puišytė
doc. dr. Andžėjus Pukšto
doc. dr. Eligijus Raila
Birutė Sabatauskaitė
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dr. Vilana Pilinkaitė Sotirovič
Dalia Sruogaitė
dr. Darius Staliūnas
doc. dr. Gintaras Stauskis
prof. dr. Saulius Sužiedėlis
kun. Tomas Šernas
Violeta Rakauskaitė-Štromas
dr. Mindaugas Tamošaitis
mokyt.Vytautas Toleikis
dr. Darius Udrys
dr. Nida Vasiliauskaitė
prof. dr. Irena Veisaitė
dr. Linas Venclauskas
prof. dr. Tomas Venclova
Linas Vildžiūnas
Bernardinai.lt
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LEVITON LAW GROUP, A P.C.
Stuart L. Leviton, Esq.
TELEPHONE (213) 402 - 4576
FACSIMILE (213) 559 - 0572
sleviton@levitonlawgroup.com
Los Angeles Office
515 S. Figueroa St.
Suite 1110
Los Angeles, CA 90071

Palm Springs Office
777 E. Tahquitz Canyon Way
Suite 200-136
Palm Springs, CA 92262

November 27, 2018
Dear Mr. Gochin:
I have been a civil attorney for 25 years. After completing my undergraduate studies at
the Wharton School of the University of Pennsylvania, I graduated with honors from the University of
Texas at Austin School of Law, attaining the degree of Doctor of Jurisprudence. In the United States, I am
a member in good standing of the Bars of the United States Supreme Court and the California Supreme
Court, among others.
You have requested my professional opinion as to the meaning of the letter from the
Committee of the Judiciary dated January 13, 1975, addressed to Mr. Gecys, signed by Joshua Eilberg
(the “1975 Letter”). In short, the 1975 Letter has little, if any, meaning today, and should not be relied
upon to draw any conclusions regarding Messers. Brazaitis and Slepetys.
The 1975 Letter may well have been a true recitation of a fact in 1975, namely that the
subject Committee did not find sufficient evidence from which to draw adverse conclusions regarding
these men. Critically, a lack of evidence does not mean, however, that someone is not guilty of
wrongdoing; rather, a lack of evidence simply means that as of a certain date, wrongdoing cannot be
proven by the applicable standard of proof.
If, subsequent to the issuance of the 1975 Letter, evidence of wrongdoing has been
discovered, such evidence must be evaluated and considered and given appropriate weight. It would be
and is improper to ignore relevant evidence that may have been discovered after the issuance of the 1975
Letter.
Moreover, regardless of whether subsequently discovered evidence could be used in a
court of law, your fundamental concern is about setting the record straight and ensuring, to the extent
possible, that truth prevails. To the extent there is subsequently discovered evidence of wrongdoing, it
must be considered, and the 1975 Letter in no way changes this outcome.
Anyone who is relying on the 1975 Letter to conclude that these men did not engage in
wrongdoing is misusing the 1975 Letter. As noted above, at most, the 1975 Letter documents a lack of
evidence in 1975, and says nothing about any evidence that may have been discovered over the next 40+
years.
Sincerely,
LEVITON LAW GROUP, A P.C.
Stuart L. Leviton

