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Gimë A. Stulginskis 1885 m. vasario 26 d. Kutaliø kaime (Kalti-
nënø vlsè., Raseiniø apskr., dabar – Ðilalës rajono teritorija). Tëvai
buvo beþemiai valstieèiai (kumeèiai), auginæ 12 vaikø. Aleksan-
dras buvo jauniausias ið jø. Zigmas Tamakauskas publikacijoje
„Prezidentas Aleksandras Stulginskis – mûsø gyvenimo pavyz-
dys“1  pateikia nemaþai ádomiø A. Stulginskio gyvenimo faktø, ku-
riø oficialiose biografijose nerasi. Kaip raðo Z. Tamakauskas, të-
vams didþiulæ ðeimynà auginti padëjo vyresnieji vaikai, kurie su-
augæ iðvyko á JAV, ten ásidarbino ir ðelpë tëvus. Jø padedami pasta-
rieji galëjo ir nedidelá ûkelá nuomoti.

Pradiná iðsilavinimà Aleksandras gavo Kaltinënø liaudies mo-
kykloje. Uþbaigus ðià pradþios mokyklà, mirë mama. Aleksandras
metus dirbo Kaltinënø valsèiaus raðtininko padëjëju. Tëvas ûkinin-
kauti nebenorëjo ir tai, kà buvo uþgyvenæs, iðdalijo vaikams. Alek-
sandrui atiteko arklys. Pardavæs já uþ 40 rubliø, susiruoðë mokslø
tæsti á Liepojos (Latvija) gimnazijà, kur 1904 m. baigë keturias kla-
ses, o vëliau, 1908 m., – Kaune veikusià Þemaièiø kunigø semina-
rijà. Tais paèiais metais papraðë seminarijos vadovybës, kad ði
jam atidëtø kunigo ðventimus ir leistø tæsti studijas bei apsispræsti,
ar tikrai toliau nori eiti kunigystës keliu. Gavæs sutikimà, vienerius
metus gilino teologines ir filosofines þinias Insbruko (Austrija) tëvø
jëzuitø universiteto Teologijos filosofijos fakultete. Tada jis galutinai
apsisprendë likti pasaulieèiu ir tæsë studijas. 1913 m. baigë Halës
(Vokietija) universiteto Þemës ûkio institutà.

Vëliau, gavæs Rusijos dûmos atstovo Martyno Yèo rekomenda-

PARENGË GINTAUTAS ÈIÞIÛNAS

Aleksandras Stulginskis – vienas þymiausiø nepri-
klausomos Lietuvos valstybës ir politikos veikëjø, Lie-
tuvos Nepriklausomybës Akto (1918 m. vasario 16 d.)
signataras. Garsëjo jis ir kaip teologas-filosofas, þe-
mës ûkio specialistas, spaudos darbuotojas.

cijà, ásidarbino Alytaus rajoniniu agronomu. 1914–1915 m. reda-
gavo „Vienybës“ priedà ûkininkams „Viensëdis“.

Prasidëjus Pirmajam pasauliniam karui, ásikûrë Vilniuje ir ási-
jungë á visuomeninæ veiklà, tapo vienu ið Lietuviø draugijos nuken-
tëjusiems dël karo ðelpti vadovø Vilniuje. 1915 m. suorganizavo
Pedagogikos kursus pradiniø mokyklø mokytojams ir ðiems kur-
sams vadovavo iki 1919 m., tapo atgaivintos ðvietimo draugijos
„Rytas“ pirmininku. Karo metais dëstë gamtos mokslus Lietuviø
gimnazijoje, vadovavo Lietuviø pedagoginiams kursams, dirbda-
mas Komitete nukentëjusiems nuo karo ðelpti, rûpinosi to komiteto
ásigyto darþo reikalais (apie 10 ha plotas) ir já tvarkë iki 1919 metø.

A. Stulginskis – vienas ið Lietuvos krikðèioniø demokratø parti-
jos steigëjø ir jos programos kûrëjø, 1917 m. tapæs ðios partijos
pirmininku.

1918 m. A. Stulginskio iniciatyva pradëtas leisti jo paties reda-
guotas laikraðtis „Ûkininkas“, 1918–1919 m. iðleistas „Ûkininko
kalendorius“.

A. Stulginskis dalyvavo 1917 m. rugsëjo 18–2 d. Vilniuje vyku-
sioje Lietuviø konferencijoje ir joje buvo iðrinktas Lietuvos Tarybos
(vëliau – Valstybës Tarybos) nariu, kuri 1918 m. vasario 16 d. pa-
skelbë Lietuvos Nepriklausomybës Aktà.

Dalyvaudamas politinëje veikloje, A. Stulginskis itin daug dëme-
sio skyrë krikðèioniðkos demokratijos idëjø plëtojimui ir ágyvendini-

Lietuvos Nepriklausomybës Akto signataras ir pirmasis Lietuvos
Respublikos prezidentas Aleksandras Stulginskis. Fotoreprodukcija ið
RKIC archyvo
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mu, rûpinosi lietuviðkos policijos bei lietuviðkos kariuomenës orga-
nizavimo reikalais, tvirtai laikësi pozicijos, kad kariuomenës vadai
turi bûti susipratæ lietuviai, savo kraðto patriotai, pritariantys Lietu-
vos nepriklausomybës idëjoms.

Jis buvo ir Ûkininkø sàjungos steigëjas bei pirmininkas, vado-
vavo Valstybës Tarybos Tremtiniø ir belaisviø gràþinimo komisijai.

Kaip ir daugelis kitø ano meto valstybës ir politikos veikëjø,
aktyviai bendradarbiavo spaudoje.

1918–1919 m. dirbo Vyriausybëje: II Mykolo Sleþevièiaus (1918-
12-26–1919-03-12) Ministrø kabinete  buvo ministras be portfelio;
III Prano Dovydaièio (1919-03-12–1919-04-12) Ministrø kabinete –
Ministro Pirmininko pavaduotojas, vidaus reikalø, maitinimo ir vie-
ðøjø darbø ministras; IV Mykolo Sleþevièiaus (1919-04-12–1919-
10-07) Ministrø kabinete – þemës ûkio ir valstybës turtø ministras.

A. Stulginskis buvo vienas ið Ûkio banko steigëjø (1919 m.).
1920 m. Steigiamojo Seimo rinkimus laimëjus A. Stulginskio

vadovaujamam Lietuvos krikðèioniø demokratø blokui, A. Stulgins-
kis buvo iðrinktas Steigiamojo Seimo pirmininku. Laikotarpis buvo
sudëtingas, neatidëliotinø darbø daug, itin aktualus Vilniaus klausi-
mas. A. Stulginskis tada kalbëjo: „Narsi mûsø kariuomenë jau su-
skubo paðalinti ið mûsø kraðto kai kuriuos prieðus ir tikimës, jog ji
nepadës ginklo tol, kol visa Lietuva nebus atvaduota. Þemës refor-
ma Lietuvoj – neatidëliotinas klausimas. Greta dideliø dvarø skurs-
ta beþemiø ir maþaþemiø minios. Lietuvos demokratinëje Respubli-

koje neturës bût sûnø ir posûniø. Lietuva niekam nebus pamotë.
Mokslas turi bûti prieinamas ne tik didþiûnø rûmams, bet ir kaimø
bakûþëms...“

A. Stulginskio vadovaujamas Steigiamasis Seimas priëmë Laiki-
nàjà Lietuvos valstybës konstitucijà. Joje buvo nurodyta, kad Stei-
giamojo Seimo pirmininkas eina ir valstybës Prezidento pareigas.
Taip 1920 m. birþelio 19 d. A. Stulginskis tapo pirmuoju konstituci-
niu Lietuvos Respublikos prezidentu.

Vaizdingai apie A. Stulginskio iðrinkimà prezidentu pasakojama
„Aiduose“ paskelbtoje M. Krupavièiaus publikacijoje „Aleksandras
Stulginskis“: „Krikðèioniðkoji demokratija, turëdama Steigiamajame
Seime savo nariø didþiumà, nusistatë ir savàjá prezidentà iðrinkti.
Kandidatais á prezidentus buvo pastatyti trys asmenys – kun. My-
kolas Krupavièius, Voldemaras Èarneckis ir Aleksandras Stulgins-
kis. Kodël ne vienas Stulginskis? Ne visø vienodas skonis. Vieniems
nepatiko jo þemaitiðkai kietas bûdas, kitems jo tariamas nedraugið-
kumas. Sakau tariamas, nes jis buvo draugiðkas ir neiðdidus, tik
maþakalbis. Susitikimø neieðkojo. Laisvà laikà mëgdavo panaudoti
skaitymui bei raðymui. (Jis buvo rimtas publicistas. Publicistikos
nemetë ir ávairias vietas uþimdamas, net prezidentaudamas. Jo
straipsniø buvo spaudoje visais svarbiais valstybës ir tautos reika-
lais. Pasiraðydavo juos ávairiais pseudonimais). Kai kurie vël abejo-
jo, ar sugebës Stulginskis tinkamai reprezentuoti, kitaip tariant, ar
iðlaikys jis „poniðkàjá“ etiketà, turëdamas santykiø su ávairiø valsty-
biø atstovais. Bet prieð realias sàlygas visos tos baimës bei atsar-
gumai turëjo atkristi. M. Krupavièius savo kandidatûrà atsiëmë, mo-
tyvuodamas svarbiausia tuomi, kad jis dar per jaunas uþsidaryti „bal-
tuose rûmuose“, nesugebësiàs nei „reprezentuotis“, nei atviros min-
ties valdiðkai minkðtai iðreikðti, pagaliau, jis linkæs dirbti platø, kad ir
juodà visuomenës darbà. Èarneckis atsisakë taip pat. Stulginskis
atsisakinëjo taip pat visu savo þemaitiðku uþsispyrimu. Iðëjo net ið
posëdþio. Bet ne maþiau atkakli buvo ir frakcija. Pasitarimai su juo
tæsësi kelias dienas. Spaudþiamas buvo visomis galiomis.

Stulginskis savo prezidentines pareigas atliko garbingai ir Lietu-
vai naudingai. Ið paðalio þiûrint, atrodë, lyg jis bûtø gimæs tai vietai ir
toms pareigoms. [...] Jis visa iðstudijavo, visa iðmoko, ko jam dar
trûko. Gerai mokëjo tik vokieèiø kalbà ið Vakarø Europos kalbø. To
buvo maþa. Jis gerai iðmoko dar prancûzø ir anglø kalbas. Jis jautë
turás etiketiniø spragø. Paðalino ir jas teorinëmis ir praktinëmis stu-
dijomis. Ir cilinderis tvirtai ant jo galvos stovëjo, ir frakas juto savo
vietoj gulás. Reprezentaciniuose pobûviuose Stulginskis savo laiky-
sena visiems imponavo. Su kiekvieno didþiojo kraðto atstovu jis mo-
këjo kalbëti jo gimtàja kalba. Su Ðv. Tëvo atstovu jis galëjo kalbëti
visai sklandþia ir taisyklinga lotynø kalba. Dideliu ponu rodytis jis
nemëgo, bet kadangi tarp ponø Lietuvos labui jis laikë pareigà po-
niðkumà pademonstruoti, jis tai atlikdavo gerai ir vykusiai, nors ir
savo poniðkumà jis sugebëjo kaþkaip suderinti su demokratiðku pa-
prastumu, ir dël to jo ta etiketinë laikysena buvo natûrali ir atrodë
praktikuota ið jaunø dienø. Jis buvo kiek ðaltokas ir oficialus, nors
mokëjo kalbëtis ávairiomis temomis.

Já labai laimingai papildë jo þmona Ona Stulginskienë-Matulaity-
të (1894–1962), augusi ir brendusi prie pat Marijampolës graþiuo-
se paðeðupiuose. Jos charakteris lygus, kaip lygûs jos kraðto lau-
kai; jos bûdas graþus, kaip graþios Ðeðupës pakrantës. Mokslai ir
miesto gyvenimas jos natûralumo nepakeitë, pasiliko ir bûdama pre-
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zidentienë, kaip nesugadinta kaimo mergaitë. Gilus inteligentiðku-
mas ir ðvelnus paprastumas veiksmuose ir þodþiuose darë jà pa-
trauklia. Jà mëgo ne tik lietuviai, bet ir aukðtieji kitø valstybiø ponai.
Á politikà ji nesikiðo, ne dël to, kad jos nemëgtø, bet þinojo, kad tai
ne jos darbas ir nenorëjo vyrui kliudyti ar daryti toj srity jam savo
átakos. Su kitais kalbëdavo paprastai nepolitinëmis temomis. Taèiau,
atsiradus reikalui, kai to reikalavo Lietuvos gerovë, ji sugebëdavo ir
politinëmis temomis kalbëtis, visai laisvai kalbëdama keliomis Va-
karø Europos kalbomis.

Stulginskis ir prezidentaudamas pasiliko toks pat rûpestingas ir
darbðtus, koks buvo ir kitas pareigas eidamas. Visi Steigiamojo
Seimo jam atsiunèiami pasiraðyti ástatymai jo buvo kruopðèiai stu-
dijuojami, reikalui esant ir su atitinkamais specialistais. Tik tuomet
juos pasiraðydavo, kai buvo visa aiðku ir, jo ásitikinimu, Lietuvai
naudinga. Buvo atsitikimø, kad jis, pasirëmæs jam palikta konstitu-
cine teise, gràþindavo Seimui persvarstyti tuos ástatymus, kurie, jo
ásitikinimu, buvo tuo ar kitu atþvilgiu nevykæ. Jis atsidëjæs sekë
visà Vyriausybës darbà. Ið ministrø reikalavo praneðimø apie jø
darbus. Su ministrais iðdiskutuodavo visus svarbesnius sumany-
mus. Konstitucija leido jam dalyvauti Vyriausybës posëdþiuose ir
jiems pirmininkauti. Ta teise jis plaèiai naudojosi.“ [4]

1922 m. spalio mënesá ávykusiuose Pirmojo Seimo rinkimuose
Lietuvos krikðèioniø demokratø blokas taip pat gavo daugiausiai
balsø. Pagal tuo metu jau patvirtintà Nuolatinæ Lietuvos valstybës
konstitucijà 1922 m. gruodþio 21 d. A. Stulginskis Seimo nariø bal-
sø dauguma buvo iðrinktas Lietuvos Respublikos prezidentu.

1923 m. geguþës mënesá vykusiuose rinkimuose á Antràjá Seimà
vël daugiausiai balsø surinko krikðèioniø demokratø blokas. Tø pa-
èiø metø birþelio 19 d. Lietuvos Respublikos prezidentu Seimas vël
iðrinko A. Stulginská (ðias pareigas jis ëjo iki 1926 m. birþelio 7 d.).

A. Stulginskiui einant prezidento pareigas, buvo átvirtinta Lietu-
vos nepriklausomybë, atgautas Klaipëdos kraðtas, priimta Lietu-
vos valstybës Konstitucija, iðleisti visi pagrindiniai Lietuvos ástaty-
mai, padëti ûkinio gyvenimo pagrindai (atkurta ekonomika, ávykdy-
ta þemës reforma, ávesta stipri to meto valiuta – lietuviðkas pinigas
litas), suorganizuoti svarbiausi mûsø tautinës kultûros þidiniai, ákur-
tas Lietuvos universitetas, pastatyta daug mokyklø. Tuo laikotarpiu
ir Jungtinës Tautos pripaþino Lietuvos valstybæ.

Tæsdamas pasakojimà apie A. Stulginskio prezidentavimo lai-
kotarpá, jau minëtoje publikacijoje M. Krupavièius raðo: „Beveik
visi svarbesnieji Vyriausybës svarstomieji klausimai buvo jo noru
svarstomi jam dalyvaujant. Diskusijose jis dalyvaudavo gyvai ir á
visus sprendþiamus klausimus áneðdavo savo þinojimo ir patyrimo.
Visà savo platøjá þinojimà Stulginskis ágijo kruopðèiomis studijomis.

Prie kiekvieno klausimo, kuriuo jis norëjo ar turëjo tarti savo
þodá, rengësi. Kai knygos neástengdavo jam duoti reikiamø atsaky-
mø, jis kviesdavosi rimtø specialistø ir su jais tuos klausimus
perdiskutuodavo. Taip þiûrëdamas á savo pareigas Stulginskis, pri-
dëjus dar oficialius priëmimus bei ávairius kitus interesantus, lais-
vo laiko turëti negalëjo. Jo darbo diena tæsësi nuo ankstyvo ryto ligi
vëlyvos nakties. Suprantama, kad tokiose sàlygose jis ir norëda-
mas neturëjo galimybës palaikyti glaudesnio ryðio su platesne lie-
tuviø visuomene, lankytis provincijoj á tautines ðventes, suvaþiavi-
mus ir t. t. Nors reikia pripaþinti, kad Stulginskis tokiø pasirodymø ir
nemëgo. Tas jo uþsidarymas prezidentûroje daugelio jam buvo pri-

kaiðiojamas kaip bëgimas nuo lietuviðkos visuomenës. Priekaiðtas,
kaip matëme, neturëjo pateisinamo pagrindo.

Privatinis prezidento Stulginskio gyvenimas buvo kuklus ir ra-
mus. Prabangos, pobûviø, baliø nemëgo ir vengë. Gyveno kaip pa-
siturás ûkininkas. Tai tiko jo ir jo þmonos ûkininkiðkai psichologijai.
Stulginskis buvo Prezidentas – lietuviðkasis ûkininkas. Toks visai
tikslus jo apibûdinimas pilnai nusako ir jo privatiná gyvenimà. Tas
charakteris atsispindëio ir jo oficialiuose bei vieðuose pasirodymuo-
se. Stulginskio privatinio gyvenimo kuklumas plaukë ið jo lietuviðkø
tradicijø ir ûkininkiðkos psichologijos. Tai nebuvo jo ðykðtumo ar
prisiriðimo prie pinigo árodymas. Tiesa, jis pinigø neðvaistë, kur ne-
reikëjo. Bet jø nesigailëjo, kur buvo rimtas reikalas. Jis aukodavo
nemaþas pinigø sumas kultûros reikalams, studentams ðelpti, lab-
darai ir t. t. Nepaisant to, kad turëjo gerai apmokamas vietas, kai
iðëjo á privatiná gyvenimà ir panoro nusipirkti dvaro centrà, savo su-
taupytais pinigais to padaryti neástengë. Reikëjo skolintis ið privati-
niø asmenø ir bankø.“

Krikðèionims demokratams pralaimëjus rinkimus á III Seimà, ið
A. Stulginskio Lietuvos Respublikos prezidento pareigas perëmë Ka-
zys Grinius, aukðtai vertinæs savo pirmtako nuopelnus Lietuvai. Kreip-
damasis á A. Stulginská, K. Grinius tada pasakë: „Tamstai preziden-
taujant, Lietuvos þemiø rinkimas þenkliai paþengë pirmyn, Lietuvos
garbë yra pakelta viso pasaulio akyse“.

Kurá laikà A. Stulginskis ir vëliau dar aktyviai dalyvavo Lietu-
vos politiniame gyvenime, dalyvavo ir III Seimo darbe. Tuo metu
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jis gyveno kukliame name Vasario 16-osios gatvëje, pragyvenimui uþ-
sidirbdavo bendradarbiaudamas periodiniuose leidiniuose.

Kai 1927 m. balandþio 12 d. buvo paleistas III Seimas, A.Stul-
ginskis kreipësi á tautà, kviesdamas nenutraukti demokratinës lie-
tuviø visuomenës raidos ir skelbti naujus Seimo rinkimus.

A. Stulginskis grieþtai kritikavo 1926 m. gruodþio 17 d. perversmà.
Voldemaras, norëdamas, kad A. Stulginskis iðvyktø ið Lietuvos,

jam pasiûlë Lietuvos pasiuntinio vietà Londone. A. Stulginskis atsi-
sakë. Jis kartu su buvusiu Prezidentu K. Griniumi, grupe buvusiø
premjerø paskelbë Prezidentui A. Smetonai adresuotà Pareiðkimà
dël gyventojø nepasitenkinimo. Ðiame dokumente buvo siûloma ávesti
vieðà valstybës lëðø naudojimo kontrolæ, reikalaujama laisvës spau-
dai (buvo nurodoma, kad ji turi bûti atsakinga tik teismui).

Lietuvoje ásigalint diktatûrai, A. Stulginskis nutarë pasitraukti ið
politikos. 1927 m. jis pasiskolino pinigø, nusipirko Kretingos rajono
Jokûbavo miestelyje apleistà dvarà ir iðvyko ten gyventi bei ûkinin-
kauti. Minëtoje publikacijoje prelatas M. Krupavièius taip apibûdina
Jokûbave ðeimininkavusá A. Stulginská: „Kelis kartus buvau aplan-
kæs naujà, ádomø, ið prezidentø iðëjusá ûkininkà. Në karto neradau
jo bepavësiaujanèio ar iðtaigingai fotely iðsitiesusio, savo rûme-
liuose nerûpestingai laikà leidþianèio, kaip buvo pratæ seni dvarø
savininkai elgtis. Stulginskis ne tik  kaip  agronomas, dar  anks-
èiau, kaip þemdirbio sûnus, suprato þemës balsà, þinojo jos pavy-
dumà ir reikalavimà ja rûpintis tik paties savininko, þinojo gyveni-
mo praktikos taisyklæ – svetimomis rankomis þemës ûkis veda-
mas netunka. Pagaliau, jo darbðtumas ir rûpestingumas neleido
senø dvarininkø pëdomis sekti, be to, pirkdamas ûká, ábrido á ne
visai maþas skolas. Reikëjo tikrai rimto rûpestingumo ir darbðtu-
mo ið tø skolø iðbristi. Stulginskis dirbo. Kiek kartø já aplankyda-
vau, tiek kartø já rasdavau laukuose vienmarðkiná, basà, paraitoto-
mis kelnëmis ir rankovëmis prie tokiø darbø, kokius darbymeèiu
dirba kiekvienas ûkininkas. Jis pats veþdavo á Kretingà pienà ir pats
iðneðiodavo pieno bidonus á reikiamas vietas. Stulginskis pats veþ-
davo á tà pat Kretingà bulves, javus, darþoves ir pats rinkoje, ant
veþimo sëdëdamas, laukë pirkëjø. Ne vienas piktinosi tokiu Stul-
ginskiu ûkininku. Girdi, buvusiam prezidentui nedera toks suûki-
ninkëjimas. Bet sàþiningas þmogus visur yra sàþiningas. Sàþinin-
gas prezidentas pasidarë sàþiningu ûkininku. Stulginskio ûkininkas
ðiuo atþvilgiu prilygo senosios Romos Cincinatui – atliko tëvynës
darbà ir gráþo prie savo arklo. Cincinato tokià dorybæ áver tino ir
áamþino istorija.“

Nepriklausomos Lietuvos metais A. Stulginskis dalyvavo Ateiti-
ninkø organizacijos veikloje, buvo iðrinktas Studentø ateitininkø
visuomenininkø Vytauto klubo garbës nariu, 1925–1930 m. ðefavo
Lietuvos skautø brolijà.

1926–1941 m. jis dirbo Pauliaus Dogelio gamybinio ûkio vedë-
ju, buvo kooperatyvø „Lietûkis“, „Linas“ tarybø narys.

Pirmosios sovietinës okupacijos laikotarpiu prasidëjus trëmi-
mams, 1941 m. birþelio 8 d. A. Stulginskis kartu su þmona buvo
suimtas ir iðtremtas á Reðiotus (Krasnojarsko kraðtas). Valdþia ty-
èia, norëdama sugniuþdyti ir paþeminti buvusá Lietuvos prezidentà, já
laikë kartu su vagimis ir banditais. 1952 m. A. Stulginskiui buvo
paskelbtas nuosprendis – 25 metai kalëjimo. Kalëjo 2 metus. Iðëjæs

(Atkelta ið 7 p.) ið kalëjimo, iðvyko pas savo þmonà, kuri buvo iðtremta á Komiø Res-
publikà, ten dirbo agronomu.

1956 m. gruodþio mënesá A.Stulginskiui ir jo þmonai buvo leista
sugráþti á Lietuvà.

1957–1959 m. A. Stulginskis dirbo vyresniuoju moksliniu ben-
dradarbiu Vytënø sodininkystës darþininkystës bandymø stotyje.
Savo ðeimos tuometines gyvenimo sàlygas A. Stulginskis yra taip
apibûdinæs: „Kambariukà mes turime 2,5 x 2,5 m didumo. Talpina-
mës. Bendrai imant, jauèiuosi neblogai. Turime nusipirkæ sofà se-
nelei gulëti, o að guliu sudedamoj lovutëje. G. paskolino staliukà,
këdæ – tai visi mûsø baldai...“

Sovietinë valdþia ir Lietuvoje persekiojo buvusá prezidentà,
pasiekë, kad jis bûtø atleistas ið darbo, o pensija jam buvo paskirta
tokio dydþio, kad ðeima ið jos galëjo pragyventi vos tris dienas.

Pats A. Stulginskis tuo laikotarpiu, kaip ir visada, stengësi elgtis
santûriai. Kaip atsimena jo amþininkai, prezidentas buvo nepaprastai
kuklus, nemëgo pramogø, pobûviø, buvo maþakalbis.

1962 m. liepos 18 d. mirë A. Stulginskio þmona Ona. Jam dar
buvo lemta gyventi septynerius metus. A. Stulginskis  palaikë ryðius
su uþsienyje gyvenusia savo dukra medike Aldona Stulginskyte-Juo-
zevièiene (tai vienintelis Onos ir Aleksandro Stulginskiø vaikas, buvo
baigusi medicinos studijas ir gyveno JAV) bei vaikaite Ramune. Ðios
pagal galimybes materialiai rëmë Lietuvoje gyvenantá savo tëvà ir
senelá.

Mirë A. Stulginskis 1969 m. rugsëjo 22 d. Kaune. Palaidotas Pa-
nemunës kapinëse, greta savo þmonos Onos.

Nekrologe, kuris 1969 m. buvo iðspausdintas þurnale „Aidai“,
raðoma, kad A. Stulginskis „Savo bûdu [...] simbolizavo mûsø isto-
riðkai susiklosèiusá tautiná charakterá. Paprastas ir kuklus, ne kal-
bø, o darbo þmogus. Drauge patvarus ir atsparus, þemaitiðkai kie-
tas. Þemdirbio paprastumas jame buvo susilydæs su didvyriniu
nepalenkiamumu. Ateities kartoms jis liks pavyzdþiu tos tautinës
atsparos, kuri yra laisvës viltis.

Ið visø trijø buvusiø nepriklausomos Lietuvos prezidentø jo vie-
nintelio þemiðkieji palaikai amþinajam poilsiui palaidoti tëvynës
þemelëj. Jie liudys, kaip giliai a. a. Aleksandras Stulginskis buvo
áaugæs á savo tëvynæ ir tautà.“
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