
AMERIKOS LIETUVIŲ RYŠIAI SU TĖVYNE

I. Visuomeninė kristalizacija

Prie vartų į naująjį pasauli, New Yorko uosto angoje, stovi 
milžiniška Laisvės statula, dešinėje rankoje aukštai iškėlusi žibintą. 
Jos galvą puošia saulės spindulių vainikas. Ji nušviečia kelią visiems 
priespaudos prislėgtiems ir drąsuoliams, kurie perplaukė vandenyną, 
ieškodami išsiilgtos laisvės ir laimės. Tai labai simboliška prancūzų 
tautos dovana laisvai Amerikai.

Šiemet sukanka 75 metai, deimantinis jubiliejus, kai ji šviečia 
bėgantiems nuo tironijos, kuriems jos rankoje laikoma knyga, Jung
tinių Amerikos Valstybių nepriklausomybės deklaracija, skelbia, kad 
visi žmonės sutverti laisvi ir lygūs. Šis laisvės švyturys tarp dau
gelio ateivių ligi šiol yra pasitikęs apie ketvirtadali visos lietuvių 
tautos, apleidusios savo senąją tėvynę 1.

Jau bemaž šimtas metų praslinko nuo to laiko (1868), kai lie
tuviai pradėjo vykti į Ameriką didesniais kiekiais. Juos į čia nu
kreipė keletas socialinių priežasčių. Visų pirma, tai baudžiavos pa
naikinimas (1861), paskui nepasisekęs sukilimas prieš rusų jungą 
(1863), ir pagaliau badmečiai, ištikę dėl vienų perdaug lietingų, o 
kitų sausros metų (1867-1868). Nestokojo taip pat ir asmeniškų 
motyvų. Dalis jaunų vyrų apleido savo kraštą, vengdami tarnauti 
rusų kariuomenėje, kiti, — kad buvo kritę į akį rusų policijai dėl 
politinės ar kitokios nepageidaujamos veiklos. Kartą pradėjusi sklisti, 
ateivių banga vėliau beveik savaime didėjo, nes vieni parsitraukė 
iš krašto savo žmonas, kiti seseris, merginas, brolius, ir savais laiš
kais bei pasigyrimais paviliojo gimines bei kaimynus.

Iki XIX amžiaus galo, kaip apskaičiuoja Amerikos lietuvių 
istorijos tyrinėtojai2, yra atvykę nuo 50 ligi 100 tūkst. lietuvių

1 Šis pranešimas ribojasi dviem uždaviniais : pavaizduoti, kaip susikris
talizavo lietuvių ateivių Amerikoje visuomeninis gyvenimas apie XX amžiaus 
pradžią, ir kaip jie reiškėsi kovoje dėl Lietuvos nepriklausomybės ir jos at
statymo. Norintieji susipažinti su visa J. A. Y. lietuvių veikimo apžvalga, 
prašomi pažiūrėti Lietuvių Enciklopedijoje, X tomo 36-70 psl.

2 Tomas Astramskas, Jr. Jonas - kun. Jonas Žilius, Antanas Kučas, kun. 
Antanas Milukas ir Vytautas Širvydas. Smulkiau dėl lietuvių skaičiaus žr. 
Viktoras K. Račkaukas, Amerika, 119-137 psl. A. Kučas, Lietuvių Encik
lopedija, X t., 36-40 psl.
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ateivių. Pati didžioji jų banga atplūdo XX a. pradžioje, ligi pir
mojo pasaulinio karo. Tarp 1899-1914 metų oficialūs imigracijos 
šaltiniai parodo atvykusių 252.594 lietuvius, kurių tarpe 170.699 
vyrai ir 81.895 moterys. Visai pagristai spėjama, kad faktinas lie
tuvių skaičius buvo gerokai didesnis, nes valdininkai, kurie ateivius 
registravo, dažnokai painiojo tautybę su krašto administracija, ir 
dėl to daug lietuvių galėjo klaidingai patekti į slavų grupę.

Kadangi Lietuvoje daugumas lietuvių gyveno kaimuose, tai ir 
ateivių didžiumą sudarė ūkininkų vaikai ir ūkiuose dirbusieji sam
diniai. Nedaug tebuvo amatininkų, o dar mažiau kokius nors moks
lus išėjusių profesionalų. Aukščiau minėtoji statistika parodė dar 
ir kitą liūdną faktą — virš pusės (134.069) jų buvo beraščiai. Tai, 
žinoma, nėra dėmė lietuvių tautai, bet rusų valdžiai, kuri varžė 
lietuvių švietimą, draudė lietuvių spaudą, persekiojo katalikų tikė
jimą, ir visai nesirūpino kelti krašto pramonę, prekybą, amatus, ar 
gerinti ūki. Visiškas ekonominis skurdas ir laisvės prošvaistės stoka 
pastūmėjo energingesnį elementą laimės paieškoti užjūriuose.

Pirmiesiems ateiviams teko pati sunkiausioji dalis naujajame 
krašte. Greta imigracijos valdininkų, New Yorke juos pasitiko būriai 
apgavikų bei sukčių, kurie dėdavosi geradariais, siūlydami pigias 
nakvynes ir gerus darbus, kad tik išviliotų daugiau pinigų iš nemo
kančių susikalbėti ateivių. Kompanijų agentai čia pat verbavo juos 
į darbus ir gabendavo iš New Yorko įvairiomis kryptimis. Iš pat 
pradžių daug lietuvių pateko į Pennsylvaniją prie geležinkelių tie
simo ir į anglių kasyklas. Sunkiai ir už mažą atlyginimą dirbdami, 
jie keletą metų stumdėsi iš vietos į vietą, kol pagaliau ėmė spiestis 
didesniais būriais Shamokino, Shenandoah, Mt. Carmel ir Plymouth 
miesteliuose bei jų apylinkėse.

Angliškai nemokantiems susikalbėti visada tekdavo patys pras
čiausi ir sunkiausi darbai, kurių nenorėdavo kiti. Teko leistis giliai 
po žeme, kur to meto darbo sąlygose įvykdavo daug nelaimiu: susi
žeisdavo, apsinuodindavo anglių dujomis, užgriūdavo. Jokio apdrau
dimo nebuvo. Kompanijos daug daugiau sielodavosi dėl užmušto 
mulo, negu darbininko. Sparčiai plečiantis kasykloms, darbininkams 
būdavo sunku gauti gyvenamas patalpas. Tekdavo gyventi po kelis 
viename kambaryje. Tokios bendrabutinės sąlygos būdavo sunkiai 
pakenčiamos, todėl, tik iš darbo grįžę, tuojau skubėdavo į smukles 
ne tik « gerklės išplauti », bet ir pasimatyti su tautiečiais, pasiklau
syti naujienų apie darbus ir žinių iš tėvynės, jei kas buvo gavęs 
laišką. Tai pavadavo šių dienų radiją ir televiziją, bet drauge ne 
vieną įpratino gerti ir pasigerti, ir pasipešti.

Ilgainiui lietuvių ateivių ratas plėtėsi už Pennsylvanijos ribų. 
Susikūrė židiniai Bostone, Philadelphijoje, Baltimorėje, paskui Cle-
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velande, Chicagoje, Detroite ir kitur. Lietuviai dirbo geležies ir 
plieno liejyklose, cukraus fabrikuose, skerdyklose, audyklose ir siu
vyklose. Į ūkius nedaug kas palinko : tas darbas jau buvo jiems 
apkartęs savo krašte. Tačiau, kai kiek prasigyveno, kai kurie pir
kosi ir ūkius. Gyvenusieji miestuose ir miesteliuose griebėsi prekybos 
ar kokio amato, kad tik galėtų išsisukti iš sunkaus ir pavojingo 
darbo.

Naujos gyvenimo sąlygos atsiliepė ir į dvasinį, ne tik medžia
ginį gyvenimą. Amerika darė ateiviui didelį įspūdį. Iš vienos pusės 
jis jautėsi laisvas, iš kitos — gujamas kaip svetimšalis, potencialus 
darbo atėmėjas senesniam ateiviui. Tai labai ryškiai buvo paste
bima iš angliškai kalbančių, o ypatingai iš airių, kurie visus kitaip 
kalbančius mėgdavo pravardžiuoti « polanderiais ».

Pomėginkime tad pažvelgti į naujo ateivio širdį ir suprasti dva
sinę jo būklę. Amerikon atvykdamas, ateivis atsiveža savo senosios 
tėvynės subrandintą dvasią, į jo sielą ir kraują įaugusias tradicijas 
bei papročius. Visa, kas naujame krašte skirtinga, jo dvasioje suke
lia daug stipresnę reakciją, negu tai būtų normaliose ir įprastinėse 
jo tėvynės sąlygose. Toji reakcija tuojau pasireiškia lyginant savojo 
ir naujojo krašto sąlygas, kuri dažnai išsilieja į kritiką. Tai ateivio 
širdyje dar labiau grūdina paliktosios tėvynės meilę. Tokia dvasios 
būsena nelengvai pasiduoda išorinėms įtakoms. Tai pastebi visi so
ciologai, tyrinėjusieji naujų ateivių amerikonėjimo procesą. Beveik 
visų bendra išvada, kad pirmosios kartos ateivis jokiu būdu negali 
virsti pilnu amerikonu3, nors daug kas mėgina.

Apamerikonėti paviršutiniškai daug lengviau. Ypač to griebiasi 
mažesnio išsilavinimo žmonės. Pirmiausiai jie taikosi prie ameri
koniškų parėdų, paskui apsipranta su valgiais, darbo ir poilsio sąly
gomis, o vėliau jau pradeda marginti savo dvasios turtą — kalbą. 
Pasak pirmojo Amerikos lietuvių istoriko (kun. Jono Žibaus), lie
tuvis tuojau pakeitė taip į yes, ne — į no, sudiev — į gudbai, o 
vėliau jau jis ėjo per strytą, į štorą, pirkosi lotą, bildino auzą, įsi
taisė forničius ir karpetus ... 4.

Kadangi joki įstatymai darbininko neglobojo nelaimės atveju, 
tai kiekvienam buvo gyvas reikalas apsidrausti, kad reikalui ištikus 
gautų kokią nors pašalpą. Tam tikslui buvo steigiamos vadinamosios 
pašalpinės draugijos, kurios už nedidelį mėnesinį mokestį sušelpdavo 
savo narius. Tokios draugijos paprastai steigdavosi tautiniu — bro
liškumo — pagrindu. Jų turėjo airiai, vokiečiai ir, į juos nusižiū
rėję, lenkai. Lietuvoje neturėję progos dalyvauti jokiame organiza

3 Annie E. Beard, Hannibal G. Duncan, Henry P. Fairchild, Edward 
A. Steiner ir kiti.

* Jr. Jonas, Lietuviai Amerikoj, 171-172 psl.
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ciniame darbe, lietuviai dairėsi pavyzdžių į kitus. Tą aplinkybę 
panaudojo lenkai, kviesdami dėtis prie jų ir kai kur net siūlydami 
įstatus surašyti abiem kalbom. Taip atsirado mišrios draugijos. Jos 
atrodė daug parankesnės, nes esant mažesniam narių skaičiui, susi
rinkdavo nedaug nė pinigo. Tas pat buvo ir steigiant kai kurias 
pirmąsias parapijas. Tačiau lietuviams teko labai skaudžai nusivilti 
vienomis ir kitomis. Kai tik draugija ar parapija sustiprėdavo, len
kai tuojau imdavo kelti triukšmą prieš lietuvių kalbą, apšaukdami 
ją pagoniška. Kildavo ilgos kovos, kurios su nedidelėmis išimtimis 
baigėsi lenkų naudai. Netekę kantrybės ar nepajėgdami atsispirti 
lenkų įžūlumui, lietuviai paliko visus ten sudėtus įnašus ir išėjo 
steigti savų atskirų draugijų bei parapijų.

Gera buvo tiek, kad Amerikoje organizaciniam gyvenimui buvo 
pilna laisvė. Padaugėjus ateivių, visur steigėsi taip pat ir grynos 
lietuvių draugijos, daugumoje pasivadindamos šventųjų ar Lietuvos 
kunigaikščių vardais. Greta pašalpinių augo religinės, kultūrinės, 
mokslo, meno, muzikos, blaivininkų, kariškos, moterų ir t. t. Bemaž 
visų įstatuose būdavo aiškiai pažymimi « apšvietos ir tėvynės labo » 
reikalai. Daugelio lietuvių parapijų įsteigimas buvo taip pat kurios 
nors vietinės draugijos, dažniausiai pašalpinės, nuopelnas.

1879 m. atsirado pirmasis lietuviškas laikraštis Gazieta Lietu
wiszka, kurį leido buvęs mokytojas Mykolas Tvarauskas. Nors lai
kraštis buvo palankus lietuvių lenkų brolystei, bet jame jau buvo 
aiškių pasisakymų už skyrimąsi nuo lenkų ir savų lietuviškų drau
gijų steigimą. Dėl stokos skaitytojų, po 16 numerių laikraštis su
stojo. 1884 m. tas pats Tvarauskas New Yorke ėmė vėl leisti kitą 
laikraštį Unija, kuris sulaukė to paties likimo. Jam tą laikraštį 
padėjo redaguoti neseniai Amerikon atvykęs Jonas Šliūpas, kuris
1885 m. pradėjo leisti savo Lietuwiszkąjį Balsą. Po kelių mėne
sių, 1886 m. Plymouthe pasirodė Juozo Paukščio ir Antano 
Pajaujo leidžiama Wienibė Lietuwnikų, kuri Vienybės vardu tebeina 
iki šiol.

Paskutinių dviejų laikraščių pasirodymas atnešė į jauną lietu
višką ateiviją dar vieną nesantaikos obuolį, tur būt, patį didžiausią 
ir pavojingiausią. Iš pradžių pasižadėjęs atsidėti lietuvybės gaivini
mui, Lietuviškasis Balsas labai nedraugiškai sutiko už jį puošnesnį 
ir didesnį laikraštį, kuris taip pat atėjo lietuvybei tarnauti. Tą ne
palankumą lydėjo ne vien baimė netekti daugelio skaitytojų, kas 
ir įvyko, bet ir katalikiška Vienybės Lietuvnikų kryptis. Norėdamas 
savo priešus pažeminti, Šliūpas nesigailėjo vienybininkams įžeidžian
čių žodžių, patriotizmą tepripažindamas tik sau, anuos apšaukė 
naujalenkiais ir žemiausios doros žmonėmis. Nemaloniai sutiktas, 
naujasis laikraštis sugebėjo atrasti žodį už žodį ir dar savo pridėti.



Tai buvo pradžia ateizmo kovos prieš tikėjimą, įnešusi begaliniai 
daug nesantaikos lietuvių ateivijoje ir juos demoralizavusi.

Lietuvių ateivių kolonijoms plečiantis ir augant, 1886 m. kilo 
sumanymas steigti visų pašalpinių draugijų susivienijimą, kaip tai 
buvo padariusios kitos tautos, o ypač lenkai, kurie nesiliovė lietu
vius vilioję į savo Związką. Tas reikalas buvo svarstomas abiejuose 
laikraščiuose, kur netrūko piktų ginčų ir užgauliojimų vieni kitiems. 
Iš to aiškėjo, kad lietuviai į vieną susivienijimą nesutilps. Taip ir 
įvyko. Balsiečiai savo seimą sukvietė į Shenandoah rugp. 15, o vie
nybiečiai — į Plymouthą lapkr. 22 d. Abu seimai turėjo apie po 
dešimtį atstovų nuo kelių pašalpinių draugijų. Prasidėjo rungtynės, 
kuris iš jų pritrauks daugiau narių. Po dviejų metų balsiečių susi
vienijimas mirė, o vienybiečiai pasiliko gyventi ir augti. Tas faktas 
dar labiau įtūžino Šliūpą prieš katalikus, ypač jų vadus — kunigus 
ir visą katalikų Bažnyčią. Dėl stokos skaitytojų ir paramos, 1889 
m. pradžioje sustojo ėjęs ir jo Lietuviškasis Balsas.

Katalikų susivienijimas pradžioje dar turėjo vargo, kol nusi
kratė lenkiškos įtakos. Paskui, kaip dera susivienijimu besivadinan
čiai organizacijai, jis visados rūpinosi ir bendrais Amerikos lietuvių 
ir Lietuvos reikalais. Tuojau buvo įkurtas Tautiškų Centų fondas, 
kurį sudarė visų narių privalomas ekstra mokestis. Surinktieji pini
gai seimuose būdavo paskirstomi bendriems visuomenės ir tautos 
reikalams. Būdavo jautriai atsiliepiama su protestais prieš rusų 
valdžią dėl jų vykdomos priespaudos Lietuvoje, pavyzdžiui, spaudos 
draudimas, Kražių skerdynės. Protestuota prieš senatoriaus Lodge 
pasiūlymą neįsileisti Amerikon beraščiu; paremtas lietuvių skyriaus 
organizavimas Paryžiaus pasaulinėje parodoje ir t.t.

Amerikos lietuvių gyveniman daug naujos dvasios įnešė kun. 
Aleksandras Burba, kurį iš Lietuvos išgujo rusų ir lenkų persekio
jimai. 1889 m. jis buvo išrinktas susivienijimo prezidentu ir savo 
žinion perėmė Vienybę Lietuvnikų. Jis visomis priemonėmis skatino 
lietuvius skirtis nuo lenkų, o pačių lietuvių tarpe jis mėgino įgy
vendinti vienybę. Suėjo į gerus santykius su Šliūpu, sutarė bendrai 
veikti lietuvybės reikaluose ir išgavo jo pažadą nekelti religinių 
ginčų. Šliūpas išvažiavo į Baltimore studijuoti medicinos. Tų paliau
bų sustiprinimui kun. Burba suteikė jam piniginę paramą. Ten 
Šliūpas 1889 m. įsteigė Lietuvių Mokslo Draugiją, kurion nariu įsi
rašė ir kun. Burba. Lenkišką dvasią iš lietuviškų organizacijų kun. 
Burba išveisė, bet įdiegti Šliūpui tolerancijos jam nepavyko. Savo 
draugiją Šliūpas tuojau ėmė naudoti bedievybės propagandai. Kai 
kun. Burba mėgino jį sudrausti, Šliūpas pašalino jį iš draugijos. 
Baigęs mokslus, Šliūpas visu savo karštu temperamentu metėsi į 
kovą prieš tikėjimą ir lietuvių tautos išganymą matė tik socializme.
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Ginčai įgavo užgaulias formas. Savo gražbylystę prakalbose 
Šliūpas panaudojo tikinčiųjų ir kunigijos niekinimui. Nebuvo skai
tomasi nei su tiesa, nei su žodžiais. Atgarsiai pasklido ir Lietuvoje. 
Dr. Kudirka Varpo skiltyse ragino Šliūpą prie nuosaikumo, o dr. 
Vincas Pietaris 1892 m. parašė jam ilgą laišką, kuriame prašė liau
tis sėjus tarp lietuvių nesantaiką ir pulti kunigiją, kuri sudaro pa
grindinę pajėgą kovoje su mūsų tautos naikintojais. Jis priminė taip 
pat, kad lietuvių tautoje nėra jokio pagrindo socializmui skleisti. 
Asmeniškų įsitikinimų jis galįs laikytis kokių tik nori, tačiau pir
moje eilėje jis turįs būti lietuviu ir neįžeidinėti savo tautiečių. 
« Mūsų tauta yra labai dievuotiška; platinant vidur jos bedievystę, 
reikia užgauti jausmus beveik visos tautos ...»

Savo atsakyme Šliūpas išlieja visą savo tulžį prieš kunigus, 
vadindamas juos tėvynės neprieteliais, žmogėdžiais, palaidūnais, 
dvasiškais rakaliais, krokodilais, vagimis ir kitais nevertais pakartoti 
žodžiais. Gale laiško jis šaukia: «Kapokime aną hydrą, kuri ėda 
mūsų geriausią tautos dalį — biedniokus ir inteligenciją; — ardy
kime anuos vortinklius, supintus aplink mūsų , ubagus dvasioje ’ 
per išblyškusius Romos inkvizitorius ... Ardykime bastilijas devynio
liktojo šimtmečio ! Kaskime urvus, kaip kurmiai, apačioje tironų 
dvasiškų ir svietiškų, idant gabaus įpultų į prapuolenės duobę visi 
tie, kurie siurbia, lyg dielės, gyvasties sultis žmonių darbo, pasken
dusių nežinėn ir bėdon »5.

6 Apszvieta, 1893 m. 827-841 psl. Tie laiškai ištisai perspausdinti kun. 
A. Miluko, Amerikos Lietuviai XIX šimtmetyje, 316-331 psl. Atsipalaidavęs 
nuo gėdos ir tiesos, Šliūpas rado reikalo pavaizduoti katalikų dvasininkus 
dar savo knygoje Tikyba ar mokslast Tyrinėjimai tikėjimiszki, moksliszki ir 
draugijiszkai polytikiszki, Bitėnai 1895.

Susipažinkime su ano meto polemikos ir kalbos išraiška; štai pora pa
vyzdžių :

Iš Lietuviszkojo Balso 1886 m. apie katalikus :
« Tokie kaip Pauksztys mažai ką stengs, nors kun. Varnagiris jam lizdą 

veja ... Ak, tos kiaulės Plymouthe tai tik durnos: ką mato žmonės daro, 
tai ir jie lyg bezdžionkos; aš jų norėčiau paklausti, kiek yra lietuviszkų 
nacijų, ir kiek susivienijimų reikia, ale ką tu su kuiliu, tuojau mane putomis 
apdrėbtų, taip kaip ne vieną brolį jau apdrėbė Naujorke ir Szenadoryje, o 
vis tai daro per savo aklybę neva su Dievo žodžiu, nors pažiūrėjęs visą tą 
kiaulių didybę, rastum po szimtą velnių ... ».

Ištrauka iš katalikų susiviejimo protokolo, kuri rašė 1886 m. Juozas 
Paukštys :

«Po tam šenaunas daktaras Kasakovskis taiposgi labai puikią pasakė 
prakalbą čysta lietuviška kalba, iš kurio žodžių kožnas suprato, kas per 
puiki dūšia to žmogaus ir kad yra tikru lietuvninku, kuris užlaikė vierą ir 
narodavastį savo tėvų ir senių. Tokis vyras, kaip daktaras Kasakovskis, 
galima prilyginti prie žydinčios kvietkos lietuviško narodo ».



Nors buvo smarkiai šaukiama prieš tikėjimą ir tikinčiuosius, 
nors visur jiems buvo segamas tamsuolio ir atžagareivio vardas, o 
bedievis vadinamas pažangiu ir šviesuoliu, vis tik lietuvio darbininko 
širdis pasiliko ištikima savo šventiems iš pamaldžiosios Lietuvos 
atsivežtiems jausmams. Skleidžiama neapykanta paveikė tik tokius, 
kurie panoro pigiu būdu tapti «pažangiais » ir kuriems buvo per
sunkus dorovės principai. Tikintis lietuvis ir naujoje šalyje norėjo 
garbinti Dievą lietuviškai. Tam reikalui jis nesigailėjo nei savo triū
so, nei sunkiai uždirbto pinigo. Savanoriškai apsidėdami mokesčiais 
ir daug kur iki išnaktų be atlyginimo dirbdami prie statybų, jie 
kūrė lietuviškas parapijas, statė bažnyčias ir mokyklas.

Iki XIX a. galo lietuviai ateiviai jau buvo įsisteigę apie 40 
parapijų, kurių daugumas jau spėjo pasistatyti bažnyčias. Kai ku
riose parapijose veikė mokyklos, kitos stengėsi mokyti vaikus lie
tuviškų dalykų šeštadieniais, sekmadieniais ir vasarinėse mokyklose. 
Buvo rūpinamasi ir suaugusių švietimu. Skaitymo bei rašymo vado
vėliai buvo leidžiami po 10-15 tūkst. egzempliorių. Draugijos rengė 
prakalbas, vaidinimus, koncertus, rūpinosi kultūriniu kilimu ir lie
tuvybės palaikymu. Pirmoji lietuviška knyga, — brolio Augustino 
Zaicos vertimas : Istorija septynių mokytojų — išspausdinta 1880 m. 
Chicagoje. Po 19 metų kun. J. Žiliaus paruoštas sąrašas Amerikoje 
išleistų knygų jau priskaitė 193 6. Tai daugumoje pavienių asmenų 
ar laikraščių leidėjų nuopelnas. Jų vertė nelygi. Daugiausiai buvo 
išspausdinta apysakų — 59. Istorijos 22, tikybos 14, politikos 12, 
mokslo 11, dramų 11, vadovėlių 7 ir t.t.

Leidžiamos knygos ir laikraščiai pripratino lietuvius skaityti ir 
padėjo tautiškai susiprasti. Šliūpo įsteigtai Lietuvių Mokslo Drau
gijai dėl ideologinių apsiribojimų susilpnėjus, 1896 m. Jurgio Kazake
vičiaus ir Tomo Astramskio iniciatyva susikūrė Tėvynės Mylėtojų 
draugija, kuri vyriausiu uždaviniu užsibrėžė leisti knygas. Kaip pats 
draugijos vardas rodo, ji stojo grynai ant tautiško pagrindo.

Visuomeninei ir kultūrinei veiklai augant, katalikai pastebėjo, 
kad jiems trūksta išlavintų pasauliečių veikėjų. Todėl 1899 m. įkū
rė Motinėlės draugiją mokslus einančiai jaunuomenei remti. Jos 
dėka per ilgesnį laiką aukštuosius mokslus išėjo apie 100 jaunuolių. 
Porą metų vėliau (1901) atsirado ir kita panašių tikslų draugija, 
Aušra, kuri žadėjo remti visokius mokslus einačius, iškyrus kuni
gus. Ji pajėgė daug mažiau pagelbėti.

Paskutinis XIX a. dešimtmetis pasižymėjo aštriausiomis ideo
loginėmis kovomis. Pasak T. Astramsko « Lietuvių nebeliko : buvo 
tik bedieviai šliuptarniai ir katalikai kryžiokai, kurie savo tarpe
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6 Jr. Jonas, Suskaita arba statistika visų lietuviszkų knygų.
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piovėsi iš paskutinių ne vien žodžiais, bet kumštimis, akmenimis 
ir kitais įnagiais. Kalti vadai, bet kalčiausias buvo pats dr. J. 
Šliūpas. Tiesa, kun. Burba nebuvo be silpnybių, bet jis giliau daly
kus išmanė negu dr. Šliūpas »7. Lietuvai išeivija atsidūrė nesan
taikos ir šmeižtų verpetuose, kurie siautėjo ir vienintelėje visus 
vienijančioje organizacijoje — Susivienijime Lietuvių Amerikoje. 
Trūkstant kvalifikuotų pasauliečių, Susivienijimo prezidentais bū
davo išrenkami kunigai. Kadangi visa šliūpinė propaganda buvo 
specialiai nukreipta prieš kunigus, tai ji veikė ir dalį Susivienijimo 
narių, kurie siekė atimti iš jų, ir apskritai iš katalikų, vadovybę.

Atvira kova iškilo 1901 m. Susivienijimo seime Wilkes-Barre, 
Pa. Didelė delegatų dauguma seimo pirmininku išrinko kun. Simo
ną Pautienių. Nepatenkintieji ėmė protestuoti, kaltindami, kad ne
teisingai buvę atmesti kai kurių delegatų įgaliojimai. Kilo triukšmas, 
ir dalis seimo delegatų (apie trečdalis visų atstovu) protestuodami 
apleido seimą. Pasilikusieji posėdžiavo toliau ir nusprendė aiškiai 
atsiriboti nuo laisvamanių, pataisyti Susivienijimo konstituciją ir 
organizaciją pavadinti «Susivienijimas Lietuvių Rymo Katalikų 
Amerikoje». Atsiskyrusieji posėdžiavo tris dienas ir nutarė turėti 
atskirą susivienijimą, kuriam pasiliko seną vardą (Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje), nes katalikai pasirinko kitą. Prasidėjo trejus 
metus trukusi byla dėl turto pasidalinimo, kol pagaliau susitarė.

Po ilgesnių varžybų dėl narių, abi pusės jautėsi patenkintos, 
nes aprimo vidujinė nesantaika. Tačiau S. L. A. džiaugsmas buvo 
neilgas, nes vėl prasidėjo trynimasis tarp tautiečių (taip tada va
dino tautinės krypties nusistatymo žmones) ir socialistų, kurie bū
davo tautiniams reikalams abejingi ir net priešingi. Įtampa didėjo 
lėtai, bet jaučiamai. 1930 m. Chicagos seime įvyko antras skilimas, 
kai komunistai mėgino užgriebti vadovybę į savo rankas. Seime 
kilusį triukšmą apmalšino tik iškviestoji policija. Išmestieji laikė 
save teisėtais S. L. A. nariais ir, suorganizavę atskirą Darbininkų 
susivienijimą, dar ilgai bylinėjosi dėl turto.

Palyginti per trumpą visuomeninės veiklos laikotarpį Amerikos 
lietuviai suskilo į dvi ideologiniai priešingas grupes : tikinčiuosius 
katalikus ir bedievius laisvamanius. Normaliose sąlygose tai būtų 
nieko ypatinga, nes visais laikais ir visur tokių skirtingumų yra 
buvę. Tačiau mūsų išeivijoje bedievybė iškilo ne kaip asmeninio 
apsisprendimo ar akademinių diskusijų apraiška, bet kaip totalinis 
paneigimas egzistencijos teisių kitaip manantiems. Tas kitų teisių 
neigimas buvo išreiškiamas su didžiausia neapykanta, panieka ir 
šmeižtais, ir absoliučiai nieko nebuvo siūloma teigiamo ir konstruk

7 T. Astramskas, Susivienijimo Lietuvių Amerikoje istorija, 1916, 81 psl.
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tyvaus. Kai tikintis lietuvis išeivis čia statėsi bažnyčias ir mokyklas, 
Šliūpas jam pranašavo, kad ateis laiminga diena, kada « sukiš kry
žius ir šventuosius į pečių ... ir pakorins kunigus ir zokoninkes 
varpnyčioje ... » 8.

Kovai su katalikais gimė ir mirė visa eilė laikraštukų, kurie 
skelbėsi esą socialistiškais. Pagaliau 1905 m. Newarke, N. J., buvo 
įkurta Lietuvių Socialistų Sąjunga. Tai, žinoma, buvo atgarsis kilu
sios Rusijoje revoliucijos. Steigėjai pradžioje į sąjungos veikimą 
įtraukė ir kovą dėl Lietuvos laisvės. Bet po dviejų metų sąjungos 
seimas po ilgų ginčų dėl lietuviško veikimo nutarė jį visai išbraukti 
ir skelbti klasių kovą, paremtą tarptautiniu darbininkų solidarumu. 
Po šio nutarimo iš sąjungos pasitraukė daug patriotingesnių lietu
vių, ir sąjungos veikla toliau bazavosi ant tuščių revoliucinių šūka
vimų, neapykantos visiems kitiems ir ypatingai religijai. Visai tad 
natūralu, kad po bolševikų revoliucijos Rusijoje, 1919 m. suvažia
vimas vienbalsiai nutarė sąjungą likviduoti ir jos vietoje įkūrė Lie
tuvių Komunistų Federaciją.

Nepaisydami visokių puolimų, katalikai sėkmingai tęsė lietu
vybės išlaikymo darbą ir giliai sielojosi visais Lietuvos reikalais. 
Didžiausio dėmesio jie kreipė į lietuvybės išlaikymą jaunoje kartoje. 
1906 m. Wilkes-Barre, Pa., buvo sušauktas pirmasis Amerikos lie
tuvių katalikų kongresas, kuriame plačiai svarstyti švietimo, auklė
jimo ir spaudos reikalai. Katalikų visuomeniniam darbui jungti ir 
stiprinti, ypač rūpintis jaunimo švietimu ir lietuviškų mokyklų stei
gimu, įkurta Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Federacija (A. L. 
R. K. F.). Kitais metais kun. Antano Staniukyno pastangomis įsteig
tas Šv. Kazimiero seserų vienuolynas mokytojoms ruošti. 1909 m. 
to paties kun. Staniukyno buvo suorganizuota Amerikos Lietuvių 
Kunigų Sąjunga ir pradėtas leisti savaitraštis Draugas, kuris 1916 
m. virto dienraščiu.

Bendrinių katalikiškų organizacijų sambūriai dygo kas metai: 
Parapijų Chorų Sąjunga (1910), Vargonininkų Sąjunga (1911), Moks
leivių Susivienijimas (1912), Blaivininkų Sąjunga (1913), Vyčių Są
junga (1913), Katalikių Moterų Sąjungą (1914), Labdarių Sąjunga 
(1914), Darbininkų (Šv. Juozapo) Sąjunga (1915) ir t.t. Visos jos 
leido savo laikraščius, rengė vaidinimus, šventes, išvažiavimus, kon

8 «Reikia tikėties, kad žmonės nesiduos ilgai pramydžiotiesi isz savęs, 
iszjuokti ir mulkinti save, ale kokią gražią dieną jie sukisz kryžius ir szven- 
tuosius į pečių, pavers monstrancijas ir taures [kielikus] į naudingus sudy- 
nus, panaudos bažnyčias dėl koncertų, teatrų ar susirinkimų, arba, jei jos 
dėl to netiktų, pavers jas į klėtis ir arklides, pakorins kunigus ir zokoninkes 
varpinyčioje ir negalės tiktai vieno daikto suprasti: kaip tai parėjo, kad 
nepadarė tai seniau jau ! » (Šliūpas, Dievas, Dangus ir Pragaras, 18 psl.).
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certus, paskaitas, visų jų vedamoji idėja buvo Dievui, Tėvynei ir 
artimui.

Greta katalikų ir socialistų visuomeniniame gyvenime reiškėsi 
ir Šliūpo 1900 m. įkurtas Laisvamanių susivienijimas, kuris norėjo 
užimti lyg tarpinę vietą. Ne retai jis save identifikuodavo su tau
tiečiais, — tėvynę mylinčiais žmonėmis, kurie nebuvo pritapę prie 
jokios srovės, ir neorganizuoti. Ilgainiui veiklesnieji « tautiečiai » 
įsitikino, kad bendradarbiavimas su laisvamaniais ar socialistais 
jiems nenaudingas. 1915 m. jie suorganizavo atskirą visuomeninę 
grupę, kuri pasivadino Amerikos Lietuvių Tautinė Sandara.

Taigi, prieš pirmąjį pasaulinį karą ir jo metu, tos trys grupės
— katalikai, socialistai ir tautiečiai — buvo viešos Amerikos lie
tuvių nuomonės reiškėjai.

II. Pareiga Tėvynei

Dabar bent trumpai pažvelgkim į konkrečius faktus ir žygius, 
kuriuose reiškėsi Amerikos lietuvio ryšiai bei rūpesčiai su tėvyne.

Kur beatsidūrė ir ką beveikė išeivis lietuvis, jis niekados nega
lėjo pamiršti savo tėvynės, arba bent artimųjų. Į ten buvo nukreip
ta jo meilė ir auka, nes iš ten jo kraujas ir širdis. Svetimame 
krašte sąmoningesnis lietuvis bijojo pasilikti vienas, jis dėjosi prie 
organizacijų, kurios savo keliu įdiegė jam visuomeninę pareigą ir 
ryžtą veikti ne tik savo, bet ir bendram labui.

Pats pirmasis lietuvius apvienijantis junginys, Susivienijimas, 
atsirado iš grynai asmeninio reikalo apsidrausti nelaimės atvejais. 
Tikrumoje gi atrodo, kad iš pat pirmųjų dienų jis ėmėsi lietuviško 
parlamento vaidmens. Štai 1888 m. seime jis įpareigoja visas jam 
priklausančias draugijas steigti vakarines mokyklas, kuriose lietuvis 
turi išmokti skaityti, rašyti ir skaičiuoti. Bendriems lietuvybės rei
kalams remti steigiamas skarbas nepajudinamas — specialus fondas, 
vadinami tautos centai, į kurį kiekvienas narys turi mokėti 25 
centus metams. Kitame seime nutariama padirbdinti nario ženklelį 
su Lietuvos žirgvaikiu (Vytimi) ir lietuviška bei amerikoniška vė
liava. Toliau susirūpinama lietuviškų knygų ir vadovėlių leidimu, 
kuriems aukos turi būti renkamos bažnyčiose ir pavieniui. Nuta
riama kovo 4, šv. Kazimiero dieną, švęsti kaip tautišką šventę, pa
skirtą baudžiavos numetimo ir lietuvių pergalės prieš rusus ties Orša 
prisiminimui. Svarstomas aukštesniosios lietuvių mokyklos steigimas.

1894 m. prasiveržia griežtais protestais prieš rusų valdžią dėl 
Kražių skerdynių. Siunčiamas memorandumas popiežiui Leonui 
XIII, prašant globos persekiojamiems katalikams Lietuvoje. Ameri
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koje organizuojami protesto mitingai, informuojama spauda ir daro
ma žygių atkreipti Europos įvairių kraštų vyriausybių dėmėsi. Ne
trukus lietuviškai išverčiama ir išleidžiama grafo Lelivos parašyta 
knyga Apie lietuvių tautos būklę Rusų imperijoje. Susivienijimo cen
tro valdyba su savo lydimuoju raštu išsiuntinėjo tos knygos rusišką 
laidą carui ir jo ministeriams ir kitų kraštų diplomatams. 1896 m. 
seime išrinkta speciali komisija iškelti protestus prieš rusų caro da
romus persekiojimus Lietuvoje.

Iš tautos centų fondo paskiriama 100,00 dolerių konkursui para
šyti lietuvių kalbos gramatiką. Jį laimėjo Jonas Jablonskis (Kriau
šaitis). Kitas 100,00 dolerių skiriamas lietuvių emigrantų globai. Vėl
100,00 dolerių paskirta pasaulinės Paryžiaus parodos reikalams, 
kur kun. Žibaus ir kun. Miluko rūpesčiu buvo rengiamas lietuvių 
skyrius, pasauliui parodyti persekiojamą lietuvišką knygą ir lietu
viškus tautodailės darbus bei vargo mokyklą.

Susivienijimui skilus (1901), keletas metų praslinko savų žaizdų 
gydymui. Tik po 1905 m. revoliucijos Rusijoje abiejų susivienijimų 
dėmesys vėl pakrypsta į visuomenišką veiklą. Tautiečiai remia nuo 
revoliucijos nukentėjusius socialistus, paskui Valparaiso universitete 
studijuojančius liberališkos krypties studentus ir Žiburėlio draugiją 
Lietuvoje, kuri rūpinosi tokios pat krypties moksleivių šelpimu. 
Katalikai savo tautinius centus nukreipė tėvynės reikalams, emi
grantų pagalbai, knygoms ir vadovėliams leisti, o Lietuvoje stipriai 
rėmė vienintelę lietuvišką Marijampolės Žiburio draugijos laikomą 
mergaičių gimnaziją. Nuo 1910 m. kasmet skiriamos didesnės su
mos šv. Kazimiero seserims, po mažiau paskirstoma emigrantams 
globoti, Marijampolės gimnazijai, Saulės mokytojų kursams Kaune, 
Ryto draugijos fondui prie Vilties redakcijos, Lietuvos mokslo ir 
dailės namams Vilniuje, Lietuvių informacijos biurui Paryžiuje, 
Lietuvių katalikų moksleivių susivienijimui, studentų stipendijų 
fondui ir t.t. 9.

Didžiajam Vilniaus seimui (1905) pareikalavus Lietuvai auto
nomijos, sukruto atsiliepti ir Amerikos lietuviai. Kun. Jonas Žilius 
kreipėsi į dr. Joną Šliūpą ir juodu sutarė sukviesti Visuotinį Ame
rikos lietuvių seimą Philadelphijoje 1906 m. vasario 22, Washing- 
tono gimimo, dieną. Suvažiavo 169 delegatai ir parėmė Lietuvos 
autonomijos reikalavimą. Tai buvo plačiai išgarsinta amerikiečių 
spaudoje. Seime buvo išrinktas iš įvairių grupių komitetas aukoms 
rinkti. Po dviejų mėnesių iš to komiteto pasitraukė katalikų atsto
vas, nes aukų skirstymui griebės vadovauti socialistai, kurie norėjo 
remti vien tik socialdemokratus. Visas entuziazmas tuojau išgaravo.

9 A. Kučas, Lietuvių Romos Katalikų Susivienijimas Amerikoje.
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Pirmas platesnis aukų rinkimo vajus tarp Amerikos lietuvių 
įvyko 1911 m., kai iš Lietuvos atvyko kun. Juozas Tumas ir kun. 
Konstantinas Olšauskas pinigų rinkti Saulės draugijos statomiems 
namams Kaune. Jie pervažiavo beveik visas lietuvių kolonijas ir 
surinko 19.000 dolerių. Socialistai juos boikotavo ir šmeižė kiek 
įmanydami. Tokiu pat būdu socialistai pasitiko ir dr. Joną Basa
navičių ir Lietuvos atstovą Rusijos Dūmoje Martyną Yčą, kurie 
važinėjo 1913 m. aukų rinkti Vilniaus Lietuvių Mokslo Draugijos 
namams. Patriotingoji visuomenė jiems sudėjo apie 25.000 dolerių. 
1914 m. aukas rinko kun. Motiejus Gustaitis Suvalkijos ir Vilnijos 
lietuviškoms mokykloms remti, ir Juozas Gabrys Lietuvių informa
cijos biurui Paryžiuje. Ir jų broliai amerikiečiai neišleido tuščiomis, 
nors visų širdis sukrėtė ir sujaudino prasidėjęs karas.

Visiems buvo aišku, kad, susidūrus vokiečių ir rusų imperijoms, 
Lietuva pavirs karo lauku. Dėl to nukentės visas kraštas ir gyven
tojai. Iš kitos pusės, buvo tikimasi, kad karas gali atnešti politinių 
pasikeitimų. Kilo gyvas reikalas Amerikos lietuviams susirinkti į 
platesnį seimą ir aptarti, kuo jie galėtų padėti savo tėvynei. Kata
likų Federacija jau anksčiau buvo pradėjusi ruošti savo seimą Chi
cagoje. Todėl grynai praktiškais sumetimais katalikai siūlė šaukti 
politinį lietuvių seimą Chicagoje tuo pačiu metu. Kitos srovės įžiū
rėjo katalikų norą diktuoti, ir reikalavo seimą šaukti New Yorke. 
Pasitarimai tarp srovių atstovų dėl seimo programos ir vietos sutiko 
daug kliūčių ir nusidelsė. Laukti atrodė beprasmiška ir katalikai 
paskelbė šaukią « Amerikos lietuvių politišką seimą » Chicagoje 1914 
m. rugsėjo 21-22 d. ir kvietė visas lietuvių organizacijas atsiųsti 
savo delegatus. Socialistai ir tautiečiai paskelbė savo atskirą seimą 
New Yorke spalių 1-3 d.

Chicagos seimas (dalyvavo 218 delegatu) nutarė reikalauti Lie
tuvai kuo plačiausios autonomijos. Etnografiniu principu remiantis, 
turi būti prijungta prie Lietuvos Mažoji Lietuva ir kitos lietuvių 
kilmės žmonių gyvenamos žemės. Išreiškiamas pageidavimas federa
linių ryšių tarp autonominės Lietuvos ir Latvijos. Lietuvos intere
sus Europoje ginti pavesta Informacijos biurui Paryžiuje. Kitas pa
našus biuras turi veikti Amerikoje. Nukentėjusiems nuo karo šelpti 
ir Lietuvos autonomijos reikalais rūpintis steigiamas Tautos Fondas, 
ir visi lietuviai kviečiami aukoti jam vienos dienos uždarbį. Paga
liau nutarta įkurti Amerikos Lietuvių Tautos Tarybą, kurią suda
rytų atstovai nuo didžiųjų organizacijų: po vieną nuo daugiau kaip 
tūkstantį ir po du daugiau kaip 5000 turinčių narių. Visos taip 
kvalifikuotos organizacijos kviečiamos prisidėti.

New Yorko seime dalyvavo 275 delegatai. Jiems įgalioti nebuvo 
laikomasi jokių proporcingumo normų. Socialistai jau iš anksto buvo
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pasiruošę ir savo dauguma dominavo seime. Jie nesiėmė svarstyti 
apie jokias laisves, tik ilgose kalbose reikalavo pasmerkti karą ir 
militarizmą. Tautiečiams siūlant svarstyti Lietuvos autonomijos 
reikalus, kildavo didžiausias triukšmas. Tautiečiams beliko tik seimą 
apleisti ir susirinkti atskirai. Taip jie ir padarė : 63 delegatai priėmė 
tokius pačius autonomijos reikalavimus, kaip čikagiškiai, ir įsteigė 
Lietuvos Gelbėjimo Fondą (šalpai), Lietuvos Autonomijos Fondą ir 
Tautinę lietuvių pirmeivių partiją. Socialistai pripažino tik šelpimo 
reikalą ir įsteigė savo Šelpimo Fondą.

Kiekvienas fondas rinko aukas savo keliu. Vieną kitą kartą 
buvo mėginama tartis, bet vieningo kelio nerasta. Vienoje srovių 
atstovų konferencijoje (Wilkes-Barre, Pa., 1916.VIII.17) nutarta 
bendrai dirbti tik rengiant Lietuvių Dieną, bet socialistai tuojau 
pasitraukė. Katalikai su tautininkais sudarė bendrą komitetą. Kolo
nijose buvo suorganizuota apie 400 vietinių komitetų, kurie surengė 
visoje Amerikoje rinkliavą nuo karo nukentėjusiems lietuviams. 
Prezidentas Wilsonas Lietuvių Dienos rinkliavai paskyrė lapkričio
1 d. Viso buvo surinkta 130.000 dolerių. Bet pinigų išsiuntimas į 
Lietuvą nusidelsė net iki 1919.VI.12 d., nes Amerika įstojo į karą 
su Vokietija. Raudonasis Kryžius dar pridėjo nuo savęs 100.000 
dolerių ir už tuos pinigus buvo išsiųsta vaistų, medikamentų ir 
kitų dalyku.

Katalikai vis stengėsi įtraukti į Tautos Tarybą visų srovių at
stovus, bet nerado pritarimo. Mat, jos reikalavo, kad iš visų srovių 
būtų po vienodą skaičių atstovų. Todėl 1915 m. ją sudarė vieni, 
įtraukdami po vieną atstovą iš savo didesniųjų organizacijų. Buvo 
rezervuojamos vietos ir kitų srovių atstovams, jei ateis iš organiza
cijų, turinčių po 1000 narių ir savo kuopas kolonijose.

Karui pasibaigus fondai paskelbė savo apyskaitas. Socialistų 
Šelpimo Fondas 1920 m. paskelbė per šešerius metus surinkęs 
37.661,50 dolerių. Tautininkų liberalų Autonomijos (nuo 1917 m. 
Neprigulmybės) Fondas — 85.201,10 dolerių (jų Lietuvos Gelbėjimo 
Fondas 1914 m. gale buvo įjungtas į Autonomijos fondą). Katalikų 
Tautos Fondas ligi 1922.VII.31 d. surinko 590.136,91 dolerių. Sudė
jus viską krūvon, išeitų 712.999,51 dolerių.

1916 m. tautiečiai siuntė savo atstovą į Stockholmą, kur turėjo 
atvykti į konferenciją dar atstovai iš Lietuvos ir iš Rusijos, bet 
pastarieji negavo leidimo. Katalikai tais pačiais metais išsiuntė du 
savo atstovu (dr. J. J. Bielskį ir kun. dr. V. Bartušką) į Lietuvą 
susipažinti su padėtimi vietoje. Socialistams jokio atstovo nereikėjo, 
nes jų žmogus, adv. Andrius Bulota, buvo atvykęs tuo laiku į Ame
riką aukų rinkti socialdemokratams ir kiek beįmanydamas koliojo 
katalikus ir Lietuvių Centrinio Komiteto Nuo Karo Nukentėjusiems
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Šelpti narius, ypač A. Smetoną ir M. Yčą, kurių pirmasis veikė 
Vilniuje, o antrasis Rusijoje.

Pajudinus lietuvius į kovą dėl Lietuvos autonomijos, reikėjo 
kelti balsą ir amerikiečių visuomenėje. Tam partizanišku būdu pasi
tarnavo Philadelphijos šv. Kazimiero parapijos klebonas kun. Juozas 
Kaulakis, leisdamas nedidelį anglų kalba žurnaliuką A Plea for 
Lithuania (1916-1919) ir Tomas Šamis kas mėnuo išleisdamas The 
Lithuanian Booster (1916-1921), kuriuos jie savo lėšomis siuntinėjo 
kongresininkams, žymesniems veikėjams ir spaudai, prašydami pa
dėti Lietuvai išgauti laisvę. Dideli šuolį tokios pat propagandos 
padarė katalikų Tautos Taryba, išleisdama lietuvių, anglų ir pran
cūzų kalbomis peticiją (1915.IV.20), reikalaujančią suteikti Lietuvai 
pilną autonomiją, suvienijant ją su Mažąja Lietuva, apimant Kau
no, Vilniaus, Suvalkų ir Gardino gubernijas, Klaipėdą ir Karaliau
čių 10.

Kitas tos pačios tarybos svarbus žygis buvo sukvietimas 1917.
1.10-11 d. Į Pittsburgą 33 žymesnių katalikų veikėjų aptarti svar
bių tautos reikalų. Suvažiavimas paskelbė pirmąją Lietuvos nepri
klausomybės deklaraciją, kurią septynių didžiausių lietuvių kata
likų organizacijų vardu jų įgaliotiniai, kun. J. Žilius ir dr. J. J. 
Bielskis, įteikė J. A. V. prezidentui ir Europos valstybių ambasa
doriams Washingtone. Glaudesniems ryšiams su valdžios žmonėmis 
palaikyti, katalikai Washingtone įsteigė Lietuvių Informacijos biurą. 
Ilgainiui ir tautininkai liberalai apjungė jų įtakoje esančias organi
zacijas ir 1917.VI.27 d. įsteigė Tautinę Tarybą.

Kai prezidentas Wilson 1918.1.8 d. savo kalboje iškėlė 14 punktų 
programą pokarinei Europai tvarkyti, jis paminėjo ir istorinės Len
kijos atstatymą, bet nieko neužsiminė apie Lietuvą. Tai labai su
jaudino lietuvius veikėjus. Katalikų vadai, suvažiavę Washingtonan, 
nusprendė šaukti visuotinį Amerikos lietuvių seimą ir nustatė dele
gatų rinkimo taisykles. Kvietė visų srovių atstovus. Tautininkai 
pritarė, o socialistai atsisakė.

Seimas įvyko 1918.III.13 d. New Yorke, Madison Square Gar
den, kur suvažiavo apie 1200 delegatų (apie du trečdaliai katalikų 
ir vienas trečdalis tautininkų liberalu). Dar nieko nežinodamas apie 
Vasario 16 d. aktą Vilniuje, seimas deklaravo Lietuvos nepriklauso
mybę ir reikalą turėti Lietuvos atstovą taikos konferencijoje. Spe
cialioje rezoliucijoje seimas pasveikino prezidentą Wilsoną 700.000 
lietuvių vardų ir prašė paremti Lietuvos reikalus. Seimas nutarė 
įsteigti abiejų Tarybų bendrą Vykdomąjį (Ekzekutyvinį) Komitetą

10 Kazys Pakštas, Amerikos lietuviai katalikai kovoje dėl Lietuvos nepri
klausomybės. Amerikos Lietuvių Katalikų Darbai, 307-317 psl.
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rūpintis Lietuvos nepriklausomybės reikalais. Gegužės 3 d. prezi
dentas Wilson priėmė Amerikos lietuvių delegaciją, kuriai vadovavo 
inž. Tomas Naruševičius ir kun. Jonas Žilius. Prezidentas pažadėjo 
remti Lietuvos nepriklausomybę.

Vykdomasis komitetas paskyrė lietuvių delegaciją Paryžiaus 
taikos konferencijon ir lyg kokia diplomatinė atstovybė darė nuola
tinius žygius Valstybės Departamente, reikalaudamas pripažinti lai
kinąją Lietuvos vyriausybę ir vėliau išvystė akciją gauti Lietuvos 
pripažinimą de jure. Tam reikalui Amerikoje buvo surinktas mili
jonas parašų, susiūtų į 138 knygas, kurias speciali delegacija 1921. 
V.30 d. įteikė prezidentui Harding. Pripažinimas buvo paskelbtas 
1922.VII.27 d. Tais pačiais metais Chicagoje buvo nuliedintas Lais
vės Varpas su Įrašu : « Skambink per amžius vaikams Lietuvos, kad 
laisvės nevertas, kas negina jos ». Varpas buvo nugabentas Lietu
von ir pakabintas Karo Muziejuje.

Lietuvoje bevykstant karams su rusais bolševikais ir lenkais, 
kurie mėgino užgrobti kraštą, Amerikos lietuviai Vyčiai ėmė orga
nizuoti karinius dalinius ir juos siusti į Lietuvą nepriklausomybei 
ginti. Savanorių atsirado gana daug, bet dėl tarptautinių kompli
kacijų jie į Lietuvą nebuvo išleisti. Amerikos lietuviai gausiai įsi
jungė ir į ekonominį Lietuvos atstatymą. Buvo įsteigta akciniais 
(šėru) pagrindais visa eilė bendrovių, kaip antai : Lietuvos Atstaty
mo Bendrovė, Lietuvių Prekybos Bendrovė, Lietuvos-Amerikos Pre
kybos ir Pramonės Bendrovė, Drobės Bendrovė, Lietuvių Filmų 
Bendrovė, Garlaivių Bendrovė, Lietuvos Žemės Bankas ir t.t. Jos 
visos sutelkė apie porą milijonų dolerių kapitalo, bet dėl daugelio 
visokių nesėkmių bei nesąžiningumo, tik maža dalis to pinigo pa
siekė Lietuvą. Įsisiūbavo ir platesnis pinigų siuntimas privačiai 
savo giminėms. Tuo keliu per kelerius metus Lietuvą pasiekė geras 
pusmilijonis dolerių. Lietuvai ieškant paskolos, 1919 m. gale įsi
steigė Lietuvos Laisvės paskolai remti komitetas. Paskolos bonai 
buvo platinami per visokius lietuvių susitelkimus ir per trejus metus 
jų išparduota už 1.800.000 doleriu.

Nepriklausomai Lietuvai įsikūrus ir Amerikai įvažiavimo kvotą 
įvedus, naujų ateivių atvykdavo nedaug. Amerikos lietuvių skaičius 
liovėsi augęs, net ėmė mažėti, nes dalis grįžo į Lietuvą. Antrosios 
ir trečiosios kartos lietuviai jau kitaip suprato lietuvybę, ir geroka 
dalis nuo jos tolo. Mokslus išėjusieji lietuviškomis organizacijomis 
beveik nesidomėjo. Nutautėjimo procesas spartėjo. Jo žingsnius gal 
kiek galėjo apstabdyti Lietuvos vyriausybės pastangos, sudarant 
Amerikos lietuvių jaunimui sąlygas studijuoti Lietuvoje arba remiant 
lietuviškas mokyklas vadovėliais, mokslo priemonėmis ir lietuviško
mis knygomis. Bet viso to stokojo, nes tautininkų valdžia nemėgo
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demokratiškos kritikos amerikiečių lietuvių spaudoje. O amerikiečiai 
daug ką galėjo prikišti: partijų veikimo sustabdymą Lietuvoje, 
katalikiškų (net moksleiviu) organizacijų persekiojimą, kunigų areš
tus už pamokslus, popiežiaus nuncijaus arkiv. Bartoloni iš Lietuvos 
išvarymą ir t.t. Tai buvo žiaurus atsilyginimas amerikiečiams lie
tuviams už jų dideles aukas ir pasišventimą Lietuvos laisvinimo ir 
atstatymo darbe.

Bet vis tik amerikiečiai nesiliovė iškilmingai minėję Vasario 16 
ir Vilniaus gedulo dieną. Tuščiomis neišleido nė vieno įvairių orga
nizacijų atstovo, atvykusio aukų rinkti. Kiekviena grėsmė, palietusi 
Vilnių ar Klaipėdą, čia buvo pergyvenama su didžiausiu susijaudi
nimu : mitingais, protestais, rezoliucijomis, kuriomis užversdavo ne 
tik savo valdžią, bet ir didžiųjų valstybių ambasadorius.

Trumpai peržvelgę visuomeninės ir politinės veiklos eigą, stab
telkim kiek ties jų kultūrine darbuote. Iš savo krašto lietuviai atei
viai neatsivežė jokių kultūrinio gyvenimo tradicijų. Ir čionai jie 
neturėjo į ką nusižiūrėti. Tad viskas prasidėjo grynai partizaniniu 
būdu : ir draugijos, ir laikraščiai, ir parapijos, ir mokyklos. Išsibarstę 
po saujelę tarp svetimųjų, lietuviai neturėjo vienijančio centro. 
Kiekviena kolonija tvarkėsi kaip beišmanydama. Galima sakyti, kad 
beveik su kiekvienos draugijos įkūrimu ėmė atsirasti ir pirmieji 
kultūros daigai. Tačiau draugijos apėmė palyginti mažą žmonių 
ratelį. Daug plačiau lietuvius apjungė sava bažnyčia bei parapija, 
pamažu tapdama kolonijos centru. Bet parapija be mokyklos tai 
tas pat, kas ir bevaikė šeima. Todėl švietimu ir mokyklomis buvo 
susirūpinta tuojau. Kai kurios parapijos pajėgė atidaryti nuolatines 
mokyklas, kitos tenkinosi šeštadieninėmis, sekmadieninėmis bei va
sarinėmis (mokyklomis).

Toliau į ateitį žvelgiantieji kunigai suprato, kad lietuvių moky
kla yra svarbiausioji priemonė išlaikyti savo tautybę priaugančiose 
kartose. Kilo klausimas, kur gauti mokytojų. Atsakymas tebuvo 
vienas : steigti lietuvaičių seserų vienuolyną, kuris svarbiausiu užda
viniu pasiimtų mokytojų paruošimą. Tai atrodė svajonė, kurią kun. 
dr. Antano Staniukyno pasišventimas pavertė realybe. 1907 m. 
įsteigtas Šv. Kazimiero seserų vienuolynas ir jo parapijoje, Mt. 
Carmel, Pa., atidaryta pirmoji lietuvaičių seserų vedama mokykla. 
Dabar mokyklose dirba 423 seserys : 222 lietuvių 32-jose parapinėse 
mokyklose; 111 savo kolegijoje, ir dviejose aukštesniosiose moky
klose; 90 dirba įvairiose (11) nelietuviškose. Be to, jos administruoja 
tris ligonines.

Lietuviškų mokyklų darbe kazimierietėms į talką stojo 1922 m. 
įsisteigusios seserys pranciškietės Pittsburge, kurių 172 mokytojos
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dirba 22 lietuviškose parapijinėse mokyklose ir dalis kitataučių 
mokyklose. 1924 m. Įkurtosios Nukryžiuotojo Jėzaus seserys turi 78 
mokytojas devyniose lietuviškose parapinėse mokyklose. Tėvai Ma
rijonai 1926 m. įsteigė berniukams kolegiją, kuri dabar žinoma 
Marianapolio vardu ir yra išauginusi geroką skaičių lietuvių kunigų 
ir katalikų veikėjų. Iš vėlesniųjų vienuolija į kultūros ir auklėjimo 
darbą įsijungė Nekaltojo Prasidėjimo seserys, Tėvai Jėzuitai ir Pran
ciškonai, kurie 1956 m. atidarė lietuvių berniukų aukštesniąją moky
klą Kennebunkporte, Maine.

Įsteigimas Amerikoje 126 lietuviškų parapijų yra neabejotinai 
didelis įnašas ne tik religiniame, kultūriniame, bet ir lietuvybės 
išlaikymo darbe. Be jų Amerikos lietuvių tautinės gyvybės koeficien
tas šiandien būtų nereikšmingai menkas. Į savo bažnyčių, mokyklų, 
parapijos svetainių statybą ir kitokios nuosavybės įsigijimą lietuviai 
yra įdėję mažiausiai apie 50 milijonų dolerių. Jų išlaikymas kai
nuoja kasmet apie tris milijonus — viskas eina iš savanoriškų aukų.

Lietuvių amerikiečių spauda yra kitas žymus veiksnys, padėjęs 
žmonėms apsišviesti ir tautiškai susiprasti, išskyrus, žinoma, tą jos 
dalį, kuri nuo lietuviškų interesų nusigrįžo. Žymi dalis seniau išė
jusių knygų būdavo pirma perleidžiama per laikraščius. Kun. Milu
ko ir Vytauto Širvydo apskaičiavimu, Tėvynės Mylėtojų draugija 
yra išleidusi 47 knygas, Lietuva ir jos leidėjas Antanas Olšauskas
— 131, Vienybė Lietuvninkų — 102, kun. Milukas ir jo Žvaigždė — 
180. Iš visų tų knygų apie 40% buvo įvairių sričių mokslo popu
liarizacijų ir dalis mokslinių. Komunistinė lietuvių literatūros drau
gija yra išleidusi apie 50 knygų, kurių daugumas yra propogandinės.

Kultūrinis lietuvių gyvenimas reiškėsi ir meno srityse, kaip mu
zika, drama, koncertai. Daugiau jaunimo ėjo aukštuosius mokslus 
įvairiose mokyklose, dalis net Lietuvoje. Išaugo visa eilė profesio
nalų, tik deja, palyginti nedidelis jų nuošimtis jungėsi į lietuvišką 
veikimą. Žalgirio kautynių 500 metų sukaktuvės (1910) davė progos 
lietuviams pasirodyti viešai su vaikštynėmis — paradais, kur daly
vavo uniformuoti kariai ir karietos bei automibiliai su gyvais pa
veikslais. Dar platesniu mastu buvo pasirodyta Vytauto Didžiojo 
metais (1930). Būdavo taip pat progų pasirodyti rengiamose lietu
vių dienose — didesniuose piknikuose ir įvairių organizacijų meti
niuose suvažiavimuose.

Naujai veiklai lietuvius išjudino antrasis pasaulinis karas, į 
kurio sūkurį buvo skaudžiai įvelta Lietuva. Kai 1940 m. birželio
15 d. Lietuvą okupavo rusų bolševikų raudonoji armija, Amerikos 
lietuviškoji visuomenė reagavo griežtais protestais, kurie buvo siun
čiami Amerikos ir kitų kraštų vyriausybėms ir skelbiami spaudoje. 
Ligi šiol atskirai veikusioms įvairių srovių organizacijoms pasidarė
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aišku, kad visiems lietuviams atsirado labai svarbus naujas užda
vinys — išvaduoti vergijon patekusią Lietuvą.

Pirmieji, kaip paprastai, atsiliepė katalikai. Savo suvažiavime 
Pittsburge (1940.VIII.9) Katalikų Federacija nutarė kviesti visas 
lietuvių sroves į bendrą Lietuvos vadavimo darbą. Sekančią dieną 
ten pat jau buvo sudaryta katalikų ir tautinės srovės atstovų Lie
tuvai Gelbėti Taryba, prie kurios po mėnesio prisijungė ir socialis
tinis Vilniaus kraštui šelpti komitetas, ta proga persiorganizavęs į 
Demokratijos ir Lietuvos nepriklausomybės sąjungą. Spalių 15 d. 
tų trijų srovių delegacija nuvyko pas prezidentą Rooseveltą, kuris 
užtikrino, kad Lietuva bus laisva, — ji tik laikinai neteko nepri
klausomybės. Po priėmimo pas prezidentą, delegatai susirinko posė
džio Lietuvos pasiuntinybėje Washingtone. Jame buvo sudarytas 
tarpsrovinis Lietuvai gelbėti komitetas, kuris 1941 m. pradžioje 
pasivadino Amerikos Lietuvių Taryba (A. L. T.). Ją sudaro 34 atsto
vai : po septynis nuo Katalikų Federacijos, Tautinės Sandaros, 
Socialdemokratų ir Tautininkų, ir po tris nuo susivienijimų — 
L. R. K. S. A. ir S. L. A. Nesutikdami su kitų narių nusistatymu dėl 
būsimos Lietuvos santvarkos, tautininkai iš jos tuojau pasitraukė 
ir grižo tik 1948 m. A. L. T. pirmininku visą laiką yra Leonardas 
Šimutis.

Tik karui prasidėjus, Kunigų Vienybė suorganizavo komitetą 
nuo karo nukentėjusiems šelpti. Vėliau panašius komitetus sudarė 
ir kitos grupės. Kai paaiškėjo, kad bendrai visiems šalpos darbą 
varant, gali būti vilčių gauti paramos iš Américain National War 
Fund, 1944 m. atsirado Bendras Amerikos Lietuvių Šalpos Fondas 
(B. A. L. F.). Viltys realizavosi ir tai įgalino B. A. L. F. išplėsti šel
pimą iki šiol lietuvių tarpe negirdėtu mastu. Šiam kilniam darbui 
nuo pat pradžios vadovauja kan. dr. Juozas Končius.

Dviejų didelių bendrų organizacijų atsiradimas Amerikos lie
tuvių išeivijoje yra kultūrinio subrendimo ženklas. Metę į šalį bergž
džius ideologinius ginčus, jie pasijuto vienos tautos vaikais ir lais
vai ištiesė šelpiančią ranką karo išguitam broliui lietuviui, ir glau
džiai surėmė pečius vaduoti pavergtai Lietuvai. Jų balso, tiesa, 
neišgirdo komunistų suklaidintieji, bet nėra ko ir tikėtis, nes lie
tuvių tautai jie mirė nuo virus šliūpiensis dar prieš pirmąjį pasau
lini karą. Prisikėlusių nedaug.

Abiejų didžiųjų organizacijų ir senesniųjų išeivių dėka, į Ame
riką atvyko apie 30,000 naujų ateivių. Jų tarpe matome daug 
šviesuomenės, išėjusios mokslus nepriklausomoje Lietuvoje. Jų vai
kai spiečiasi į Amerikos mokyklas, auga naujos jėgos. Žymiai padi
dėjo lietuvių išeivijos pajėgumo potencialas ir drauge jų pareiga 
tautai.
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A. L. T. sėkmingas darbas nusitęsė per du dešimtmečiu. Seni 
veikėjai ilsta, o kovos galo dar nesimato. Reikia jaunesnių jėgų. 
Tai būtinybė. Nesibaigė dar nė B. A. L. F. misija. Ir ji laukia mūsų 
besąlyginės talkos. Kadangi mes visi esam liudininkais tos milži
niškos veiklos, tai jos čia nesiimu smulkiau vaizduoti, — apie ją 
bylos lietuvių tautos istorija.

Vienybė yra magiškas žodis. Ji taps gyvu kūnu, kai šio krašto 
piniguose įrašytas šūkis E pluribus unum bus taikomas ne vien ban
ko knygelei, bet ir didžiam kilniam savos buities istoriniam užda
viniui — išvaduoti iš vergijos mūsų brangią tėvynę.

Antanas Kučas

Scrantonas, Pa., J.A.V., 1961 m. rugpiūčio 6 d.
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AMERIKA-LITAUER UND IHRE BEZIEHUNGEN ZUM 
HEIMATLAND

von
Prof. Dr. Antanas Kučas 

Zusammenfassung

I. Bildung des gesellschaftlichen Gefüges bei den Amerika-Litauern. Die erste größere Einwanderung aus Litauen in die Vereinigten Staaten Amerikas geht auf die Zeit um das Jahr 1868 zurück. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts sind hierher ungefähr 50.000-100.000 Litauer eingewandert. Zwischen 1899 und 1914 ist die Zahl der litauischen Einwanderer, nach den offiziellen Statistiken, noch größer gewesen : es kamen im Ganzen 252.594 Litauer (170.699 Männer und 81.895 Frauen). Die meisten von ihnen haben sich in Pennsylvania niedergelassen, wo sie in den Kohlenbergwerken und an den Baustellen der Eisenbahnen Arbeit fanden. Hier sind auch die ersten litauischen Organisationen und Pfarreien entstanden sowie die ersten litauischen Zeitungen erschienen. Anfangs hatten die Litauer an einigen Orten mit den polnischen Einwanderern in ihren Organisationen und Pfarreien zusammengearbeitet, bald aber mußte diese Zusammenarbeit wegen der nationalen Unterschiede und der unerträglichen Anmaßung der Polen auseinanderfallen.Die erste litauische Zeitung Gazieta Lietuvių erschien im Jahre 1879. Sie brachte es aber nur auf 16 Nummern. Dann kam im Jahre 1885 
Lietuvių Balsas unter der Leitung von Dr. J. Šliūpas heraus. Die Katholiken gründeten ein Jahr später ihre Vienybė Lietuvninkų. Die beiden Zeitungen hatten das gleiche Ziel — das Wecken des litauischen Volks- bewußtseins ; sie waren aber durch gegensätzliche Ideologien geschieden : J. Šliūpas war antiklerikal eingestellt, trat für Sozialismus ein und bekämpfte scharf den Katholizismus. Der Kampf hat sich verschärft, als es Šliūpas nicht gelang, den Verein der Wohlfahrtsorganisationen, den er 1886 gegründet hatte, gegenüber einem ähnlichen von den Katholiken geleiteten Verein aufrecht zu erhalten. Das Ergebnis des Kampfes war die Uneinigkeit und Spaltung der litauischen Gemeinschaften.II. Hilfeleistungen an ihr Heimatland. Die katholischen Einwanderer aus Litauen haben überall in den Vereinigten Staaten eigene Pfarreien, eigene Schulen errichtet und eigene Vereine gegründet, die sich auf alle ihre Kolonien erstreckten. Auch die litauischen Sozialisten haben sich im Jahre 1905 zu einem Verband zusammengeschlossen, der aber schon nach



21* AMERIKOS LIETUVIŲ RYŠIAI SU TĖVYNE 427zwei Jahren vom kulturellen Leben anderer Litauer abwandte und sich einzig den Problemen des internationalen Proletariats widmete. Aus diesem Grunde haben sich verschiedene mehr patriotisch eingestellte Liberale, die zuerst mit den Sozialisten zusammengingen, später von ihnen wieder getrennt.Während des ersten Weltkrieges ist unter den Amerika-Litauern eine große Bewegung entstanden, die sich als Ziel setzte, dem durch den Krieg verwüsteten Heimatland Hilfe zu leisten und für seine Unabhängigkeit zu kämpfen. Die litauischen Sozialisten haben damals nur eine Sorge gehabt, nämlich den Krieg und den Militarismus zu verurteilen. Bald sind sie zu den Kommunisten übergegangen. Die Katholiken und die patriotisch denkenden Liberalen haben eng für die Befreiung Litauens zusammengewirkt. Sie haben zu diesem Zweck etwa 700.000 Dollar gesammelt und die Anerkennung Litauens de iure (1922) von seiten der Vereinigten Staaten erwirkt.Diesem Zwecke diente das Litauische Informationsbüro, das von Amerika-Litauern gegründet und erhalten wurde. Sie haben ferner beim Präsidenten der Vereinigten Staaten Wilson erreicht, daß er den « Tag Litauens » verkündete und die Durchführung einer Straßensammlung im ganzen Lande erlaubte. Außerdem haben sie unter der Petition zugunsten der Unabhängigkeit Litauens eine Million Unterschriften gesammelt. Eine besonders starke Hilfe hat von ihnen ihr Heimatland bei seinem Wiederaufbau erfahren. Man hat damals mehrere Handels- und Profitgenossenschaften gegründet und Papiere der Litauischen Freiheitsanleihe im Wert von zwei Millionen Dollar angekauft.Während des zweiten Weltkriegs sind von Amerika-Litauern zwei neue Vereine ins Leben gerufen worden: Amerikos Lietuvių Taryba (ALT) — Rat der Amerika-Litauer und Bendras Amerikos Lietuvių Fon- das (BALF) — Allgemeiner Wohlfahrtsfonds der Amerika-Litauer. Die beiden Einrichtungen bestehen noch heute. In besonderer Weise haben sie sich Verdienste erworben durch die Beihilfe, die sie bei der Einwanderung von ungefähr 30.000 vor dem bolschewistischen Terror geflüchteten Litauern in die Vereinigten Staaten geleistet haben.


