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Buvolaikai...

Tai bu vo koks tu zi nas me tų, tarp 1903 ir 1915, kuo met, eko no mi nių ir 
po li ti nių są ly gų spau džia mi, bet jau tru pu tį pra ku tę ir akis pra si krapš tę, Lie tu-
vos ber nai ir ber nio kai pra dė jo ne be rim ti ru sų ap sės to je sa vo tė vy nė je. Jiems 
vis la biau ryš kė jo, kad ru sai at ėjo Lie tu von la biau siai tam, kad iš nau do tų vie tos 
žmo nes Ru si jos nau doj ir vie to je sustab dytų tau ti nį vi suo me ni nį gy ve ni mą pa gal 
se niai ži no mą ru sų po sa kį: „der žatj, ne pus čatj“. Lie tu vos jau ni mo, ypač ne tur-
tin ges nio jo, da lis lei dosi į to li mus kraš tus, dau giau sia į Jung ti nes Vals ti jas, kad 
ga lė tų ne varžomi iš ban dy ti sa vo jė gas kad ir sun kia me fi zi nia me dar be, kurs 
Ame ri koj bu vo daug ge riau at ly gi na mas.

Pro tiš kai ma žiau ver žlūs vy rai vi sai bu vo pa ten kin ti sa vo už dar biais, o kai 
ku rie sa vo su tau po mis su ge bė jo pra si lauž ti į ver slus: įsi gi jo krau tuvėles, daž nai 
ir pel nin gas smuk les. Ta čiau tarp dau ge lio tūks tan čių at ei vių bu vo tuo me tu bent 
ke li ne gau sūs šim te liai ne nu ora mų, įsi spok so ju sių į aukš to jo moks lo di plo mus. 
Tai lyg ir var tai į pa to ges nes pro fe si jas. Ne vi si tie šim te liai, bet vis dėl to la-
bai žy mūs bū riai tuo metinių ber nų, Ru si jos ri bo se ėju sių pra džios moks lą ar 
net pra dė ju sių gim na zi jos laip tus min džio ti, čia, Ame ri ko je, be dirb da mi ir la bai 
sun kiai be si mo ky da mi, sa vo kiek ap rum bė ju siais sme ge ni mis vis dėl to kaž kur 
pra si ver žė: ta po gy dy to jais, ad vo ka tais ir ki to kiais pro fe sio na lais. Ir jie at li ko 
la bai nau din gas funk ci jas iš ei vi jos tirš to se so dy bo se.

O tarp su ram bė ju sių ber nų bū da vo tru pu tis ir vik res nių, jau nes nių ber-
nio kų ar pus ber nių, at si ve žu sių Ame ri kon po pu sę gim na zi jos ar net dau giau. 
Na, ši tų am bi ci joms ir ga lo ne si ma tė! Kur tau! Šie už si ma nė ne tik to kią aukš tą 
pro fe si ją įsi gy ti, bet ir in te li gen tais pa tap ti: kal bė ti aukš tes nė mis te mo mis, im tis 
net ko kios li te ra tū ros, ra ši nė ti ei les, straip snius, prašmat nias pra kal bas sa ky ti...

Bet tie kan di da tai į aukš tas sfe ras, į „ar tis tus“, bu vo pa dū ku siai skur dūs, 
kaip baž ny čių žiur kės: mi to su de gu sių žva kių la jum, kel nių ne pro si no, pra si ma-
ny da vo vi so kių prie mo nių gy ve ni mui pa pi gin ti ir at sitiktinių pa ja mų pra si krapš-
ty ti. To kių am bi cin gų ber nio kų bu vo 1914-1918 m. gal iki tu zi no. Tarp jų la bai 
jau ryš kiai bu vo pa ste bi mas aukš to kas ir lie sas, vis ge ro ūpo jau nas Le o nar das 
Ši mu tis. Vie šu mo je, vi suo me nė je jis daž niau siai per si vers da vo links mo jon pu-
sėn: į juo ke lius, anek do tus, dai nuš kas... Per tai jau ni mo jis bu vo la bai ver ti na-
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mas, ogi tuo me ti nių mer-
gič kų, jei su prat ly vų pa-
si tai ky da vo, vi sai aiš kiai 
Ši mu čio pu sėn sim pa ti-
jos kon cen truo da vo si... 
Sa ky čiau, taip ir rei kia...

Ankstipradėjorašinėti

1911 m. L. Ši mu-
tis pa ra šė pir mą ją ko res-
pon den ci ją (apie blai vi-
nin kų veik lą) ir iš spaus-
di no ją Kau no „Vie ny bė-
je“. Pas kiau jis vis la biau 
kry po po ezi jon. Jo pir mą 
ei lė raš tį iš spaus di no 
„Žvaigž dė“ 1913 m. Phi-
la delp hi joj. Tais pa čiais 
me tais jis pra dė jo ra ši-
nė ti ir „Drau gui“. Jo vis 

spaus din da vo. Aš be ne tris kar tus ban džiau ei les kep ti, bet nie kas ne si ė mė jų 
spaus din ti. Ne daug ge riau se kė si ir mūs ben dram prie te liui stud. A. Rač kui. Ogi 
stu den tas-me ni nin kas I. Ile kis (vi si ke tu ri gyve nome vie na me ka va lie riš ka me 
bu te 1915-1916 m.) kiek vie ną ei lu tę pra dė da vo ma žą ją rai de, o baig da vo di dži ą-
ja; jo ir gi ne spaus din da vo nie kas. Tai mes trys jo bi čiu liai greit ir at si svei ki nom 
su po ezi ja.

Pakrypstažurnalizman

Lie tu viš kai gry na jai kū ry bai Ame ri ka tei kia la bai lie są dir vą ir per daug 
šal tą kli ma tą. Bet raš to žmo nės vis dėl to bu vo rei ka lin gi po rai tu zinų lie tu viš kų 
laik raš tė lių, ei nan čių ke liuo se Ame ri kos mies tuo se. Čia už ma žy tę al ge lę ga lė jo 
vis dėl to ve ge tuo ti bent po ra tu zi nų ra šan čių žmo nių. Jų ei lėn duo da si įtrauk ti 
ir Le o nar das Ši mu tis. Pir miau sia jis pa teko trum pa am žio dien raš čio „Ka ta li ko“ 
re dak ci jon ir joj kiek pa dir bė jo 1914 m. Ogi 1915 m. va sa rą „Vy čių“ Sei mas 
Chi ca go je nu ta rė leis ti sa vo žur na liu ką „Vy tį“; jo re dak to riais iš rin ko stu den tus 
Al. Rač kų ir K. Pa kštą, o ad mi nist ra to rium – Le o nar dą Ši mu tį. Šie trys be si-
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spaig liuo ją jau nik liai tu rė jo suor ga ni zuo ti vy čiams žur na lą. Jie tu rė jo su ge bė ti 
kar tu ir vie nin gai dirb ti, nors iš kel mo iš spir ti tru pu čiu ką pi ni gų, su si ras ti ir 
kuk liai įreng ti re dak ci ją ir ad mi nist ra ci ją. Nu tar ta – pa da ry ta. Bet Le onardas 
Ši mu tis bu vo ne vien to laik raš tė lio ad mi nist ra to rium: jis daug dir bo pa čiai or-
ga ni za ci jai, ypač Chi ca go je, ir vis ra šė po ezi jas. „Vy tis“ iš spaus di no gan daug 
jo ei lė raš čių, ko me di ją „Kū mu tės“ ir ei lė mis ra šy tą te at ra li nį vaiz de lį „Už Tė-
vy nę“. Tuo pat me tu jis ra ši nė jo „Dar bi nin kui“, „Drau gui“ ir „Moks lei viui“. 
1918 m. bu vo pa kvies tas sa va ran kiš kes niam dar bui: re da guo ti sa vai ti nį LRKSA 
or ga ną „Gar są“, kurs tuo met pra dė jo ei ti Bro ok ly ne, prie Grand Stre et. Tą laik-
raš tį jis re da ga vo iki 1926 m. pa vasario. Tarp 1914-1926 m. jis pa ra šė ne ma žai 
be let ris ti nių da ly kų ir ei lė raš čių. 1917 m. pa ra šė ope re tei „Į Tė vy nę“ žo džius: 
jai mu zi ką su kompanavo kom po zi to rius A. Alek sis iš tos pa čios di de lių jau ni mo 
bruz del nin kų „šai kos“. 

Šimutis–LietuvosSeimonarys

Jau na Lie tu vos Res pub li ka la bai do mė jo si Ame ri ka ir jos gy ve ni mu. 
Ame ri kos lie tu viai bu vo lai ko mi sa vais žmo nė mis Lie tu vo je. Vi sa Ame rika bu-
vo lai ko ma bent kiek gi mi nin ga sa vo krau ju ma žai Lie tu vai. 1926 m. pa va sa rį, 
ar tė jant Sei mo rin ki mams, Krikš čio nių de mok ra tų par ti ja nu tarė pa gerb ti Ame-
ri ką ir Ame ri kos lie tu vius la bai kon kre čiu ir vi siš kai ori gi na liš ku bū du: iš rink ti 
Lie tu vos sei mam po pu lia riau sią Ame ri kos lie tuvį Le o nar dą Ši mu tį. Nu tar ta ir 
pa da ry ta. 1926 m. va sa ros pra džioj L. Ši mu tis su vi sa sa vo šei ma jau vyks ta 
Lie tu von ir tai ne be ko kiu ei li niu pi lie čiu, bet jau Sei mo na riu di de lės ir įta kin-
gos par ti jos, ku ri tuo me tu kaip tik bu vo pra lai mė ju si rin ki mus. Kai ši par ti ja 
pra lai mi rin ki mus, tai ir pats Sei mas Lie tu voj il gai ne si lai ko, nes ne be si ran da 
ki tos tiek stip rios par ti jos, ap link ku rią pa sto viau su sior ga ni zuo tų po li ti nis gy ve-
ni mas. Tai ir ta sai Sei mas ne iš gy ve no pil nų me tų... Bet Le o nar dui Ši mu čiui vis 
dėl to bu vo pro gos apie me tus pa gy ven ti pa čia me Lie tu vos po li ti kos ir kul tū ros 
ka ti le, kur jis pui kiai su si pa ži no su at gi mu sios Lie tu vos gy venimu ir kū ry ba. 
Iš gy ve nu siam per tu zi ną me tų sve tur Ši mu čiui bu vo la bai pra var tus ir rū tų, ir 
bul via ka sio kva pas, ir gims tan čios Lie tu vos ope ros gar sai, moks lo ir kul tū ros 
pa tys pir mie ji žie dai, ir jos jau ni, daug ža dą žmo nės pa žin ti. Tas pla tus ap si pa-
ži ni mas pa da rė Ši mu tį dvie jų kon ti nen tų lie tu viu, da vė jam daug nau jų drau gų, 
pra plė tė jo hori zontus, pa ruo šė jį su dė tin gam tarp tau ti niam po li tiš kam dar bui 
ir va do va vi mui. Ži no ma, Lie tu vos gy ve ni mas bu vo daug skur des nis kai ku riais 
ma te ria li niais po žiū riais, bet Ši mu tis ne si skun dė nie kam, lie tu viš kų sun kes nių 
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są ly gų ne pei kė ir vi sai na tū ra liai bu vo su si lie jęs su Lie tu vos var gais. Tad vi-
sų bu vo my li mas ir ger bia mas. Lie tu vo je jis rašyda vo kau niš kiam „Ry tui“ apie 
Ame ri kos lie tu vių gy ve ni mą ir jų pa sie ki mus. Jis bu vo ten Ame ri kos lie tu vių 
am ba sa do rium. Ir tai jam gražiai sek da vo si.

GrįžtaAmerikon

Su grį žęs Ame ri kon jis tuoj (1927 m. bir že lio mėn.) bu vo pa kvies tas 
„Drau go“ dien raš čio re dak to rium. Tai gi tą dien raš tį jis be per trau kos re daguoja 
jau 25 me tus. Pa ra šė jam tūks tan čius straips nių ir straips ne lių. Bet vie nom pa-
rei gom jis nie kad ne ap si ri bo da vo. Vis kai ką pri mes da vo tai li te ra tū rai, tai vi-
suo me nei, tai po li ti kai. Ne ma žai jo ei lė raš čių api py nė sa vo kom po zi ci jo mis mu-
zi kai A. Alek sis, A. Po cius, Že mai tis ir ga lop jo vy res ny sis sū nus Le o nar das, 
Jr. Vė liau sias ben dras tė vo ir sū naus kū ri nys tai dai na „Min dau go gar bei“. Yra 
da vęs raš tų „At ei čiai“, „Stu den tų žo džiui“ ir „Ai dams“. Da bar yra „Tė vy nės sar-
go“ re dak ci nio ko lek ty vo na rys.

Visuomeninėirpolitinėveikla

Vi suo me nė je bruz dė ti Ši mu tis bu vo pra dė jęs jau Lie tu vo je 1911 m. Nuo 
1915 m. pra džios jo veik la Ame ri kos lie tu vių jau ni mo tar pe pas idarė in ten sy vi. 
Ji apė mė vy čius ir moks lei vi ją. Čia jis daž nai da ly va vo sei muo se, daž nai pir-
mi nin ka vo kuo poms ir ap skri tims, or ga ni za vo vaka rinius li tu a nis ti kos kur sus, 
skai tė pa skai tas, re ži sa vo spek tak lius, pats daž nai vai di no ir dai na vo cho ruo se; 
žo džiu, su kė si kaip vi jur kas.

Pir mo jo pa sau li nio ka ro pa bai go je, 1918 m., jis jau kė lė ko ją net ir į gi-
lesnius po li tiš kus van dens. Pri si me nu, kai 1918 m. ge gu žės mėn. pra džio je gar-
sus pre zi den tas Wil son pri ėmė lie tu vių de le ga ci ją. Ši mu tis ir aš bu vom jau niau si 
tos de le ga ci jos na riai. Ir su pran ta ma, kad šie aukš to se sfe ro se dar ne bu vę 24-25 
me tų de le ga tai bu vo la biau siai su si jau di nę: kaip čia da bar elg tis žy miau sio je 
pa sau lio pre zi den tū ro je, kaip ap si reng ti, ką at sa ky ti, jei di de li po nai pra kal bin-
tų... Daug min čių tuo met pra bė go per jau nus smil ki nius. Bet ge riau sia bu vo, kad 
mum ne reikėjo kal bė ti... Vie nas už vi sus „li ta ni ją“ at skai tė.

Vi so kiau sio se pa rei go se Le o nar das Ši mu tis yra bu vęs. Ame ri kos lie tuvių 
vi suo ti nia me sei me 1918 m. ko vo mėn. jis yra bu vęs pir muo ju sek retorium. 
1918-1919 m. jis, kaip Tau tos fon do sek re to rius, va do vau ja di džiau siai rin klia-
vai vi so je Ame ri kos lie tu vių is to ri joj: rin klia va da vė apie $350 000, ku rių ge rą 
da lį (per $100 000) su rin ko pats Ši mu tis sa vo pa ties pra kal bo se. Veik liai da ly-
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va vo rin ki me mi li jo no pa ra šų už Lie tu vos ne pri klau so my bę. Bu vo tuo me ti nės 
Ame ri kos lie tu vių ta ry bos na riu. Am. Liet. R. kat. fe de ra ci jos veik loj da ly vau ja 
jau nuo 1914 m., o jos sek retorium bū na jau dvi de šim tus me tus. Liet. R. K. su-
si vie ni ji mui pir mininkauja nuo 1934 me tų. 1935 m. vėl lan kė si Lie tu vo je ir da-
ly va vo Pa saulio lie tu vių kon gre se pir mu vi ce pir mi nin ku.

Gal būt di džiau sias jo po li ti nis nuo pel nas, tai suor ga ni za vi mas tarps ro vi-
nės Ame ri kos lie tu vių ta ry bos, sėk min gai vei kian čios nuo 1940 m. ru dens. Vi są 
lai ką jis tai ta ry bai ir pir mi nin kau ja. Kaip pir mi nin kas to kios svar bios or ga ni za-
ci jos jis va do va vo dau ge liui ALT de le ga ci jų į Bal tuosius rū mus: 1940 m. lan kė si 
pas pre zi den tą Ro o se vel tą, 1946, 1948 ir 1952 m. – pas pre zi den tą Tru ma ną. Dar 
dau giau kar tų lan kė si pas Val stybės sek re to rius ar pas ki tus vals ty bės de par ta-
men to val di nin kus, pas se na to rius ir pas kon gres ma nus vis tais pa čiais lie tu viš-
kais rei ka lais: Lie tuvos lais vės, trem ti nių įkur di ni mo ir šal pos rei ka lais. Daug 
pri si dė jo ir prie tarps ro vi nio BALF suor ga ni za vi mo ir bu vo jo di rek to rium. Pir-
mininkavo trims vi suo ti niams Ame ri kos lie tu vių kon gre sams. 1951 m. NCCM 
(Ame ri kos ka ta li kų vei ki mo cen tro ša ka) iš rin ko jį di rek to rium trims me tams. 
Jo pir min kau ja mi ko mi te tai New Yorke ir Chi ca goj su rengė vi są ei lę pa trio ti nių 
mi nė ji mų ir pla čiau pa gar si no Lie tu vos rei ka lus. Jis da ly vau ja ir Ame ri kos po li-
ti kos gy ve ni me: 1931 m. Chi ca gos bur mist ras jį bu vo pa sky ręs po li ci jos per so-
na lo ins pek to rium.

Per sa vo veik lą, jud rų gy ve ni mą jis yra pa sa kęs tūks tan čius pa trio ti nių 
kal bų, jaut riai nu teik da mas mū sų pub li ką.

Gražiųjųlietuviškųsavybiųžmogus

Sve tin gu mas – tai di džiau sio ji kul tū rin go jo žmo gaus sa vy bė, la bai ryš kiai 
at si spin din ti ypač Lie tu vos pro vin ci joj. Ši mu čių šei ma iš li ko nep aliesta mies-
čio niš ko bar ba riz mo: jį jau kiai sve tin ga.

Šimu tis di de lio jaut ru mo žmo gus, bet kar tu jis mo ka iš lai ky ti ir sa vo že-
mai tiš ką šal tu mą tuo se kri tiš kuo se vi suo me ni nių gin čų mo men tuo se, kuo met tik 
šal tu mas ir su si lai ky mas ga li iš ves ti iš keb lių si tu a ci jų. Vie to je pyk čio tru pu tis 
hu mo ro – tai Ši mu čio re cep tas įkai tu siai po li ti nei at mosferai. Tai ver tin ga do ry-
bė žmo gui, pa ko pu siam į vi suo me ni nės-po li ti nės pi ra mi dės vir šū nę.

Po li ti ko je Ši mu tis ne var to ja jo kių suk ty bių, keis tų vin gių ir in tri gų, ku-
rios taip ne gra žiai nu da žo kai ku rių „di plo ma tų“ vei dą. Ši mu tis vei kia ge ru mu...

Ap link Ši mu tį su ka si taip di de lis lie tu viš kas ra tas, kad be jo, sa ky sim: 
jam kur nors iš Chi ca gos iš va žia vus il gam lai kui Chi ca gos lie tu viš ka sai pul sas, 
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at ro do, nu sto tų bent pu sės sa vo veik los ir žmo niš ko jau ku mo. Aš ži nau, kad Le-
o nar das ne no ri sa vo „se nat vės“ mi nė ti, kad ir la bai ap valaus 60 m. ju bi lie jaus. 
Bet Ame ri kos lie tu viams, vi sai tau tai, ogi ypač tam mil ži niš kam kai mui, ku rį 
va di na me Chi ca ga, Ši mu tis, jo Po nia ir jo šei ma la bai rei ka lin ga vi suo me ni nei 
at mos fe rai pa šil dy ti ir pa gra žin ti. Tad jo dar bus čia nors trum pai pri si me na me ir 
ta pa čia pro ga jam lin kime dar il gus me tus ta pa čia kryp ti mi ir tuom pa čiu links-
mu, jau kiu ūpu žings niuo ti.

„Tėvynėssargas“,IIItomas(1952);
perspausdintaišLeonardasŠimutis„Lietuvąaplankius“,1995
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