
221

Vyriausieji „Draugo“ redaktoriai

LeonardasŠimutis–politikas
AudronėV.Škiudaitė

AudiencijapasLietuvosprezidentąAntanąSmetoną

Va din ti Le o nar dą Ši mu tį-Ši le lį vi suo me ni nin ku bū tų per ma ža. Gal tiks-
liau bū tų va din ti po li ti ku. Nors ofi cia liai po li ti ku jis te bu vo ke le tą mė ne sių – 
1926-1927 m., kai Krikš čio nių de mok ra tų blo ko są ra še bu vo iš rink tas į Lie-
tu vos Res pub li kos Sei mą, bet vi sas jo vei ki mas – ir dar eg zis tuo jant Lie tu vos 
vals ty bei, ir ją oku pa vus – bu vo drą saus ir iš min tin go po li ti ko vei ki mas. Net gi 
1935 m. su kul tū ri ne mi si ja at vy kęs į Lie tu vą iš Ame ri kos į Pa sau lio lie tu vių 
kon gre są jis pra šo si au dien ci jos pas pre zi den tą An ta ną Sme to ną, kad jam iš klo-
tų Ame ri kos lie tu vių ne pa si ten ki ni mą dėl de mok ra ti jos pro ble mų Lie tu vo je. Tai 
bu vo be ne pir mas jo reikšmingesnis vi zi tas vals ty bės va do vų būs ti nė je. Po to 
jis, Ame ri kos lie tu vių ta ry bos va do vas, daug kar tų Was hing to ne bu vo su si ti kęs 
su JAV pre zi den tais, pri min da mas Bal tie siems rū mams apie JAV pažadus ne pri-
pažin ti Lie tu vos oku pa ci jos. 

Sa vo vi zi tą pas Lie tu vos pre zi den tą An ta ną Sme to ną jis ap ra šė ke lio nės į 
Pa sau lio lie tu vių kon gre są die no raš ty je, ku rį sū nus Le o nar das 1995 m. išlei do 
kny ga. L. Šimu tis tuo met jau be veik dešimt me tis bu vo „Drau go“ re dak to rius ir 
ke lių ka ta li kiš kų or ga ni za ci jų va do vas, be to, JAV de le ga ci jos Pa sau li nia me lie-
tu vių kon gre se va do vas. 

Pa teik si me di des nę ci ta tą iš šios kny gos, kad pa jus tu me su si ti ki mo nuo-
tai ką ir ra šy to jo Le o nar do Ši mu čio lais vu mą ra šant:

„Nors pre zi den tą A. Sme to ną bu vau su ti kęs du kar tu: ati da rant Pa sau lio 
lie tu vių kon gre są ir pre zi den to rū muo se su ki tais kon gre so at sto vais, ta čiau prieš 
iš va žiuo siant iš Lie tu vos nu ta riau dar kar tą su juo pa si ma ty ti ir pa si kal bė ti.

Man rū pė jo pa sa ky ti pre zi den tui tie da ly kai, ku riuos dau gu ma Pa sau lio 
lie tu vių kon gre so at sto vų no rė jo iš kel ti, ta čiau dėl ži no mų ap lin ky bių to pa da-
ry ti ne ga lė jo.

...Pre zi den tas, ma tyt, bu vo ne blo gai nu si tei kęs. Ga na šir din gai ma ne pa-
svei ki no. Su sė do va. Pra dė jo me kal bė ti nuo anek do tų. Pa pra šiau, kad jis man 
do va no tų už „ame ri ko niš ką drą są“. Jis į tai at sa kė pa žy mė da mas, kad jei čia, 
Lie tu vo je, pas žmo nes būt dau giau ame ri ko niš kos drą sos, ge riau būt gy ven ti ir 
di des nę pa žan gą da ry tu me. Į tai at sa ky da mas aš ne ži nia dėl ko ėmiau ir pa sa kiau 
anek do tą, ku ris iš da lies ti ko tuo laik bu vu siai po li ti nei ir eko no mi nei būk lei.

Aš pa sa kiau, kad iš tik ro šiek tiek per daug Lie tu vo je su stin gi mo, lė tu mo, 
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kas už sie nie tį iš da lies er zi na. Op ti miz mas yra ge ras da ly kas, bet per daug di-
de lis op ti miz mas daž nai yra pa vo jin gas. Apie tai kal bant, sa kau, man pri me na 
to kia pa sa kė čia:

Va žiuo ja lai vu du lie tu viai. Kuo met vie nas iš jų mie go jo, o ki tas lai vo vir-
šu je vaikš ti nė jo, lai vas pra dė jo skęs ti. Vaikš čio jęs lai vo vir šu je nu bė go gel bė ti 
mie gan tį drau gą sa ky da mas:

– Jo nai, kelk, sku bėk gel bė tis, lai vas skęs ta!
Bet Jo nas, nie ko ne pai sy da mas, ap si ver tė lo voj ant ki to šo no ir at sa kė:
– Eik tu nuo ma no gal vos, lai vas ne ma no, te skęs ta.
Tą pa sa kė čią pa sa kęs lyg ir su si ga vau, nes, ma niau, gal pre zi den tas iš 

tik ro tą pa sa kė čioj Jo ną sau pri tai ky ti. Bet jis nu si juo kė ir man pa sa kė to kį anek-
do tą:

– Ei na du drau gai gat ve. Į vie ną iš jų va žiuo ja au to mo bi lis. Tas ne si trau-
kia, sa ky da mas, kad di de lio čia daik to, jei jis ma ne su va ži nės, juk jis, o ne aš, 
tu rės už tai at sa ky ti.

Po links mos in tro duk ci jos pra dė jo me rim tai kal bė tis. Pre zi den tas, ma tyt, 
iš anks to ži no jo, ko kiu tiks lu aš pas jį at si lan kiau ir ko kius klau si mus iš kel siu. 

PasprezidentąAntanąSmetoną (viduryje) 1935m. rugpjūčio16d. suAmerikos lietuviais.Leonardas
Šimutispirmasišdešinės.IšLeonardoŠimučiokn.„Lietuvąaplankius“,Lietuviškosknygosklubas,Chicaga,
1995
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Jis pir mas pra dė jo kal bė ti apie esa mus vals ty bei pa vo jus. Pri mi nė, kad tų pa vo jų 
yra ne tik Lie tu vai, bet vi soms Bal ti jos vals ty bėms. Tą pa sa kęs pra dė jo kal bė ti 
apie tau tos at sto vy bę. Be at sto vy bės Lie tu va ne ga lė sian ti ap si ei ti. Ji rei ka lin ga. 
Esą Lie tu va ki to kia ne ga li bū ti, kaip tik de mok ra ti nė vals ty bė. Jau se niai gal-
vo jąs, ko kia ge riau sia at sto vy bė Lie tu vai tik tų. Ne ga li ma im ti pa vyz džio nei 
iš Len ki jos, nei iš Vo kie ti jos, nei pa ga liau iš Ita li jos. Taip pat ne ga li ma grįž ti 
prie to kio Sei mo, ku rį esa me tu rė ję. Tai gi rei kia ką nors nau jo Lie tu vos kraš-
tui pri tai ky ti. Gal bū tų ge riau sia kor po ra ci nė sis te ma – at sto vy bė iš ūki nin kų, 
dar bi nin kų ir na mų sa vi nin kų. Jau pa ga min ti ke li pro jek tai, bet dar nė vie nas jo 
ne pa ten ki nąs.

Iš pre zi den to kal bos su pra tau, kad Sei mas bus, bet ka da ir koks, ir pats 
ne ži no. Čia kas nors pa na šaus į dai ną be ga lo – va sa ra pra eis, žie ma at eis, žie ma 
pra eis, va sa ra at eis.

Kai p. pre zi den tas pa pa sa ko jo apie Lie tu vai esa mus pa vo jus, apie sa vo 
pa žiū ras į tau tos at sto vy bę, kas man ir bu vo rei ka lin ga ži no ti, su pra tau, kad mū-
sų pa si kal bė ji mas bai gias. At si sto jau ir, spaus da mas p. Sme to nos ran ką, dar tris 
klau si mus iš kė liau. Vi sus tris klau si mus pa sa kiau iš kar to.

Pasaulio lietuviųpirmojokongresoKaune1935m.rugpjūčio13d.dalyviųgrupė.Delegacijosvadovas
LeonardasŠimutis–antrasiškairės



224

„Draugui“ – 100. Už tikėjimą ir lietuvybę

Pir miau sia kal bė jau apie stu den tų ir moks lei vių or ga ni za ci ją – at ei ti nin-
kus. Aš pa sa kiau, kad mums, už sie nie čiams, keis ta ir skau du, kad tos or ga ni za-
ci jos vei ki mas yra var žo mas. Juk at ei ti nin kai yra la bai daug Lie tu vai nu si pel nę. 
Ne vie nas at ei ti nin kas sa vo gal vą už tė vy nę pa gul dęs. Ir da bar ta or ga ni za ci ja 
yra mū sų tau tai iš ti ki miau sia ir vals ty biš kiau sia. To kia moks lei vi ja ir stu den ti-
ja – tai mū sų tau tos at ei tis. Dėl to pra šiau, ar ne ga lė tų p. pre zi den tas pa nau do ti 
sa vo įta ką ir ne leis ti var žy ti šios kil nio sios or ga ni za ci jos vei ki mo lais vės.

Ant ras ma no pra šy mas bu vo, kad bū tų su nor muo ti Lie tu vos san ty kiai su 
Šven tuo ju Sos tu. Aš pa sa kiau, kad to kie san ty kiai, ko kie da bar yra, kliu do tau tos 
vie ny bei at steig ti ir ma ži na tau tos ir vals ty bės pres ti žą. Ma žes nė Lat vi jos vals-
ty bė, ir dar pro tes tan tiš ka, tu ri Nun ci jų ir tuo di džiuo ja si, o Lie tu va, ka ta li kiš kas 
kraš tas, da ro prie šin gai. Iš ro do, kad di des nė ir ka ta li kiš ka Lie tu va baž ny ti nių 
san ty kių at žvil giu tu rės pri klau sy ti nuo ma žes nės pro tes tan tiš kos Lat vi jos. Pa si-
sa kiau gir dė jęs, kad to kia Es ti ja, kur vi sai ma ža ka ta li kų sau je lė tė ra, krei pė si į 
Va ti ka ną pra šy da ma Nun ci jaus, bet Lie tu va jo kių pa stan gų ne da ro.

Tre čias ma no pa lies tas da ly kas bu vo – tau tos vie ny bės klau si mas. Sa kiau, 
kad kaip pats p. pre zi den tas pri pa žįs ta, Lie tu vai yra pa vo jų iš lau ko ir eko no mi-
nių sun ku mų vi du je. To kiu mo men tu kaip tik rei ka lin ga tam pri tau tos vie ny bė. 
To kios vie ny bės rei ka lin gu mą ma tė ir Pa sau lio lie tu vių kon gre sas. Ame ri kos 
lie tu viai ka ta li kai tik rai džiaug tųs ir jiems leng viau bū tų dirb ti tau ti nį dar bą, 
jei Lie tu voj su si da ry tų ben dras vi sų vals ty biš kai nu si tei ku sių po li tiš kų gru pių 
fron tas, jei vi sos jė gos su ei tų į ben drą vals ty bi nį dar bą. Pas mus, sa kiau, kil tų 
di džiau sias en tu ziaz mas.

Spė ju, kad p. pre zi den tas ne si ti kė jo, kad aš iš drį siu jam to kius klau si mus 
sta ty ti. Į juos ne bu vo pa si ruo šęs at sa ky ti, bet vis tiek at sa kė.

Dėl moks lei vių at ei ti nin kų vei ki mo už drau di mo at sa kė, būk tai ne sąs pe-
da go giš ku at žvil giu svei kas da ly kas leis ti moks lei viams or ga ni zuo tis į gru pes. 
Jei vie niems lei si, tai tu ri leis ti ir ki tiems. Tuo met iš ei na po li ti ka vi mas ir try ni-
ma sis.

Dėl san ty kių su Va ti ka nu taip pat nie ko aiš kaus p. pre zi den tas ne pa sa kė. 
Esą ir krikš čio nių de mok ra tų vy riau sy bė kon kor da to ne pa da rė. Nun ci jus iš Lie-
tu vos iš pra šy tas dėl jo pa ties ne tak to.

Tau tos vie ny bė esan ti rei ka lin ga. Apie tai ne kar tą kal bė jęs su ka ta li kų 
va dais. Bet kaž ko dėl ne su si ta ria ma. Dar mė gin si ąs tar tis ir ei ti prie vie ny bės“. 

Šis L. Šimu čio po kal bis su Lie tu vos pre zi den tu bu vo tar si ge ne ra li nė re pe-
ti ci ja prieš bū si muo sius žy gius dėl Lie tu vos, ku rių pri rei kė 1940 m., kai So vie tų 
Są jun ga už gro bė Lie tu vą. Bū tent „ci vi lis“ ka ta li kų vei kė jas, laik raš ti nin kas, o 



225

Vyriausieji „Draugo“ redaktoriai

ne ofi cia lūs Lie tu vos at sto vai, tu rė ję dau giau ga li my bių, ėmė si ini cia ty vos Ame-
ri ko je or ga ni zuo tai tam prie šin tis. Jis iš kė lė idė ją ir ėmė ją re a li zuo ti – steig ti 
Ame ri kos lie tu vių ta ry bą, ku ri ra gin tų JAV vy riau sy bę rei ka lau ti iš ves ti So vie tų 
Są jun gos ka riuo me nę iš Lie tu vos ir vi sų ki tų už grob tų kraš tų. 

L.Šimutis–AmerikosLietuviųTarybos
steigėjasirilgametisvadovas

Le o nar do Ši mu čio – di džio jo iš ei vi jos po li ti ko pėd sa kais au to ri te tin gai 
mums pa dės žings niuo ti jo pa ties pa reng ta kny ga „Ame ri kos lie tu vių ta ry ba: 30 
me tų Lie tu vos lais vės ko vo je 1940-1970“, ku rią jis ra šė va do vau da ma sis sa vo 
die no raš čiais, rašytais kiek vie ną die ną. (Be veik 500 psl. kny ga iš leis ta 1971 
m. „Drau go“ spaus tu vė je, Chi ca go je, 3 tūks tan čių eg zem plio rių ti ra žu). Is to ri-
kas dr. Juo zas Ski rius, ku riam te ko ty ri nė ti šiuos die no raš čius, sa ko, kad „te nai 
už fik suo ta dau ge lis svar bių įvy kių ir fak ti nės me džia gos, ku ri neat si spin di ofi-
cia liuo se do ku men tuo se ar JAV lie tu vių spau do je. L. Ši mu čio die no raš čiai – tai 
JAV lie tu vių veik los kro ni ka, is to ri nis tur tas, ku rio pra ra di mas bū tų ne do va no-
ti nas“.

Apie vie ną di džių jų Le o nar do Ši mu čio po li ti nių žy gių – Ame ri kos lie tu-
vių ta ry bos su kū ri mą bei il ga me tį va do va vi mą šiai or ga ni za ci jai taip ra šo ka ta li-
kų vei kė jas Juo zas B. Lauč ka „Ai duo se“, 1972 m. lap kri čio nu me ry je: 

„So vie tų Są jun gos įvyk dy ta Lie tu vos oku pa ci ja 1940 m. bir že lio 15 d. 
di džiai su krė tė Ame ri kos lie tu vius. L. Ši mu tis tuo jau at si lie pė į mo men to rei ka-
la vi mus. Dar tą pa tį bir že lio mė ne sį su kvies ta me Lie tu vių ka ta li kų fe de ra ci jos 
cen tro val dy bos po sė dy je Wil kes Bar re mies te kė lė min tį sku biai kur ti vi sų pa-
trio ti nių or ga ni za ci jų cen trą vie nam tiks lui – pa gel bė ti Lie tu vai at gau ti ne pri-
klau so my bę. Įvai rios or ga ni za ci jos už py lė Was hing to ną pra šy mais ne pri pa žin ti 
prie var ti nio Lie tu vos in kor po ra vi mo So vie tų Są jun gon. Vals ty bės de par ta men-
tas pa skel bė Pa bal ti jo vals ty bių oku pa ci jos pa smer ki mo ir anek si jos ne pri pa ži-
ni mo de kla ra ci ją. L. Ši mu čio pa stan gos su kur ti ben drą or ga ną bu vo sėk min gos. 
1940 m. spa lio 15 d. įsi stei gė Ame ri kos lie tu vių ta ry ba (iš pra džių pa si va di nu-
si Lie tu vai gel bė ti ta ry ba), tuo jau po jung ti nio ap si lan ky mo Was hing to ne pas 
pre zi den tą F. D. Ro o se vel tą. Ta me pa si ma ty me, ku riam va do va vo L. Ši mu tis, 
pa dė ko ta pre zi den tui už Lie tu vos prie var ti nio in kor po ra vi mo So vie tų Są jun gon 
ne pri pa ži ni mą ir pa ta ri mą pa tva riai lai ky tis tos po li ti kos.

Vi sai na tū ra lu, kad AL T sa vo pir muo ju pir mi nin ku iš si rin ko Le o nar dą Ši-
mu tį, ben dro jo dar bo pra di nin ką, gi lų to le ran tą, di džios kan try bės as me nį. Bū-
da mas AL T prie ša ky je vi są ket vir tį šimt me čio (1940-1965) L. Ši mu tis va do va vo 
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1962m.ALTirJAVLBdelegacijapasJAVprezidentąJohnF.Kennedy1962m.Baltuosiuoserūmuose.
Iškn.LeonardasŠimutis„Amerikoslietuviųtaryba“.Draugas,1971

Lietuvai gelbėti tarybos, vėliau pasivadinusios Amerikos Lietuvių Taryba, delegacija pas prezidentą
FranklinD.Roosevelt.1940m.spalio15d.L.Šimutis–pirmojeeilėje,antrasišdešinės,šaliaprezidento.Iš
kn.LeonardasŠimutis„Amerikoslietuviųtaryba“.Draugas,1971
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vi soms Ame ri kos lie tu vių de le ga ci joms pas pre zi den tus Ro o se vel t, Tru ma n, Ei-
sen ho we r, Ken ne dy ir dau gy bę kar tų lan kė si Vals ty bės De par ta men te, Kon gre se 
ir ki to se įstai go se. Apie tai la bai san tū riai ir iš sa miai iš dės ty ta jo vei ka le „Ame-
ri kos Lie tu vių Ta ry ba“, ku rio pa ra šy mu L. Ši mu tis įė jo ir į is to ri kų gran di nę“.

Pats L. Ši mu tis kny go je „Ame ri kos Lie tu vių Ta ry ba“ šios or ga ni za ci jos 
pra džią pri si me na de ta liau: 1940 m. bir že lio 15 d. So vie tų Ru si jai oku pa vus Lie-
tu vą tą pa čią die ną jis su kvie čia Chi ca gos lie tu vių vei kė jų pa si ta ri mą Plai san ce 
vieš bu ty je. Pa si ta ri mo da ly viai pa sky rė ko mi si ją pa ruoš ti ir nu siųs ti pro tes tą 
Jung ti nių Vals ti jų sek re to riui Cor dell Hull ir pa pra šy ti, kad JAV pa da ry tų žy gių 
ag re so riui su draus ti ir pa rei ka lau ti, kad oku pan tas tuoj pa si trauk tų iš Lie tu vos ir 
ki tų Pa bal ti jo vals ty bių. 

Pa si ta ri mas, įpa rei go tas pa da ry ti ati tin ka mų žy gių Was hing to ne, įvy ko dr. 
St. Bie žio bu te. Su si rin ki me da ly va vo šie ko mi si jos na riai: dr. An ta nas Ra kaus-
kas, tei si nin kas Ka zys Čes nu lis, dr. Bie žis ir L. Ši mu tis. Pa ruoš tas ir te leg ra ma 
iš siųs tas sekr. Hull raš tas. Jo ko pi ja bu vo iš siųs ta ir Lie tu vos mi nis te riui Was-
hing to ne Po vi lui Ža dei kiui. Ki ti pa si ta ri mai įvy ko bir že lio 16, 17 ir 18 d. Nu tar-
ta su šauk ti ma si nį su si rin ki mą, ku ris įvy ko bir že lio 21 d. Da riaus ir Gi rė no le-
gio nie rių pos to sa lė je. Su si rin ki mas bu vo gau sus. Bu vo pri im tos griež to pro tes to 
re zo liu ci jos prieš bol še vi kų smur tą.

Min tį or ga ni zuo ti ben drą vi sų Ame ri kos lie tu vių są jū dį pa dė ti Lie tu vai iš-
si lais vin ti iš žiau rios oku pa ci jos L. Ši mu tis iš kė lė sa vo drau gų vei kė jų tar pe. Jie 
– dr. A. Ra kaus kas, ALRKF pir mi nin kas, kun. dr. Jo nas Na vic kas, MIC, Ma ri jo-
nų pro vin ci jo las JAV, tei si nin kas Frank Mast (Mas taus kas), kun. dr. Ka zi mie ras 
Rėk lai tis ir kun. dr. Juo zas  Vaš kas – bu vo su si rin kę „Drau go“ re dak ci joj to liau 
tęs ti pra dė tus pa si ta ri mus. Ši mu čio iš kel ta min tis bu vo pri im ta ga na abe jin gai. 
Ta da jis pa gal vo jo, kad tik rai bus sun ku vi sus lie tu vius su trauk ti Lie tu vai lais-
vin ti or ga ni za ci jon, o dar sun kiau bus jo je dirb ti.

1940 m. bir že lio 25, 26, ir 27 d. Wil kes Bar re, Pa., įvy ko Lie tu vių Romos 
katalikų su si vie ni ji mo Amerikoje di rek to rių ta ry bos su va žia vi mas, ku ria me L. 
Ši mu tis iš kė lė klau si mą, kad, Lie tu vai at si dū rus tra giš koj būk lėj, rei kia pra dė ti 
pla čią ir efek tin gą Ame ri kos lie tu vių veik lą. Šio je drau gi jo je jis ra do pri ta ri mą. 
Bū da mas ne tik LRKSA pir mi nin kas, bet ir ALRKF vyk do ma sis sek re to rius pa-
siū lė tuoj su kvies ti ir fe de ra ci jos cen tro val dy bos pa si ta ri mą. Taip ir bu vo pa da-
ry ta. „At vy kus fe de ra ci jos cen tro val dy bos vi ce pir mi nin kui Juo zui B. Lauč kai 
toks pa si ta ri mas įvy ko. Ja me da ly va vo ALRKF pir mi nin kas dr. An ta nas Ra kaus-
kas, vi ce pirm. Juo zas Lauč ka, kun. Pra nas Ju ras, Ma tas Zu jus, Vin cas Kvet kus, 
Ka zys Vil niš kis, Kos tas Ven čius ir Le o nar das Ši mu tis. Šį su si rin ki mą ten ka lai-
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ky ti pa čiu pir muo ju Ame ri kos lie tu vių ta ry bai or ga ni zuo ti žings niu. Pa si ta ri mo 
pra džioj bu vo skir tin gų nuo mo nių. Vie ni gal vo jo, kad ta ry bą rei kia kur ti iš vie nų 
ka ta li kų, kaip bu vo I Pa sau li nio ka ro me tu, ki ti sto vė jo už vi sų ben drą su si ta ri-
mą ir veik lą. Su šiais ėjo ir L. Ši mu tis.

Šia me ALRKF cen tro val dy bos pa si ta ri me nu tar ta reng ti ALRKF ta ry bos 
su va žia vi mą 1940 m. sug pjū čio 9 ir 10 d. Pit tsburg he, Pa., ir tar tis su tau ti nin-
kais bei san da rie čiais dėl ben dro Lie tu vai lais vin ti or ga no su kū ri mo. Su si rin ki-
mas įga lio jo L. Ši mu tį, J. Lauč ką ir dr. A. Ra kaus ką vyk ti pas mi nist rą Po vi lą 
Ža dei kį į sos ti nę tar tis Lie tu vai gel bė ti rei ka lais ir pa pra šy ti, kad jis tuoj pa-
smerk tų Lie tu vos oku pa ci ją ir da ry tų vis ką, kad ne rei kė tų ati duo ti oku pan tui 
Lie tu vos pa siun ti ny bės.

„Te le fo nu iš Wil kes Bar re pa skam bi nus į Was hing to ną min. P. Ža dei kis 
mie lai su ti ko pa si tar ti su fe de ra ci jos at sto vais. Pa si ta ri mas įvy ko bir že lio 29 
d. pa siun ti ny bė je. Jis tę sė si vi są die ną. Iš pir mų jų mi nis te rio pa si sa ky mų apie 
oku pa ci ją lyg at ro dė, kad p. Ža dei kis dar ne bu vo įsi ti ki nęs, ar reik tų griež tai iš-
ei ti prieš Mask vos pa sta ty tą J. Pa lec kio re ži mą, bet mes (Ras kaus kas, Lauč ka, 
Ši mu tis) pa si sa kėm griež tai sto vė sią prieš oku pan tus ir jų pa skir tus pa ka li kus ir 
taip pat pro tes tuo si me prieš tuos Lie tu vos di plo ma tus, ku rie ne iš drįs nu trauk ti 
ry šių su pa lec ki niais. Bu vo pri min ta ir tai, jog be rei ka lo pa siun ti ny bė ku rį lai ką 
tar pi nin ka vo per siun ti nė ti Jus to Pa lec kio re ži mo ko mu ni ka tus Ame ri kos lie tu vių 
spau dai.

At si svei ki nant su mi nis te riu bu vo džiu gu, kad pa si ta ri mas bu vo nau din-
gas ir sėk min gas, nes po vi sų iš si kal bė ji mų bei dis ku si jų pri ei ta prie vie no ben-
dro nu si sta ty mo – ko vo ti prieš oku pa ci ją, prieš pa lec ki nius ir tai ko vai tin ka mai 
su sior ga ni zuo ti. Pa si ta ri mo pra džio je min. Ža dei kis ne bu vo lin kęs pri tar ti or ga-
ni zuo tis į bet ko kį po li ti nį są jū dį Lie tu vos iš lais vi ni mo rei ka lui, o pa si ten kin ti 
tik šal pos or ga ni za ci jos su kū ri mu, bet vė liau pa si sa kė ir už ben dros Ame ri kos 
lie tu vių ta ry bos stei gi mą“, – rašo L. Šimu tis.

„Da rant pir muo sius or ga ni za vi mo si žy gius Lie tu vai gel bė ti dar ne bu vo 
ži no mas Jung ti nių Vals ti jų nu si sta ty mas Pa bal ti jo vals ty bių oku pa ci jos at žvil-
giu, to dėl tiek lie tu vių ka ta li kų fe de ra ci jos, tiek tau ti nin kų-san da rie čių bei ki tų 
di des nių or ga ni za ci jų, o taip pat at ski rų ko lo ni jų vei kė jų pa reiš ki mais rei ka lau-
ta, kad JAV vy riau sy bė ne pri pa žin tų Lie tu vos oku pa ci jos ir Mask vos Lie tu vai 
pri mes tos „val džios“.

Pa trio tiš ko ji Ame ri kos lie tu vių vi suo me nė la bai nu džiu go, kai 1940 m. 
lie pos 23 d. lai ki nai ėjęs Vals ty bės sek re to riaus pa rei gas Sum ner Wel les Jung ti-
nių Ame ri kos Vals ty bių vy riau sy bės var du pa skel bė, kad Ame ri ka ne pri pa žįs ta 
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So vie tų Ru si jos smur to bei Lie tu vos, Lat vi jos ir Es ti jos oku pa ci jos“.
To kia bu vo Le o nar do Ši mu čio ke le to de šimt me čių ko vos dėl sa vo tė vy-

nės lais vės pra džia. Jis 25-erius me tus ak ty viai ir at kak liai vei kė kaip Ame ri kos 
lie tu vių ta ry bos pir mi nin kas, kas met per ren ka mas nau jai ka den ci jai, o, at si ra dus 
opo zi ci jai, tuo jau pat pa si trau kė.

Le o nar das Šimu tis bu vo dau ge lio Ame ri kos lie tu vių ta ry bos do ku men tų 
au to rius. Jis pa ren gė bū si mo sios or ga ni za ci jos sta tu to pro jek tą ir nuo sta tus. 

1940 m. rug pjū čio 30 d. įvy ko su si rin ki mas de le ga ci jos pas JAV pre zi den-
tą F. D. Ro o se vel t rei ka lu. Nu tar ta į de le ga ci ją kvies ti ir so cial de mok ra tus. L. 
Ši mu tis jau ki tą die ną pa si kvie tė so cial de mok ra tų va dą – „Nau jie nų“ dien raš čio 
re dak to rių dr. Pi jų Gri gai tį, ku ris ta po nau jai ku ria mos ALT sek re to riu mi ir juo 
iš bu vo be veik dvi de šimt me tų. 

Au dien ci jo je pas pre zi den tą su ti ko da ly vau ti Pi jus Gri gai tis ir Mi kas Vai-
dy la – „San da ros“ re dak to rius (san da rie čių va do vas). Au dien ci ją pa dė jo iš rū pin-
ti iš Chi ca gos ki lęs M. Vai dy los pa žįs ta mas žur na lis tas Vik to ras Šo lis (Sho lis). 

Ro o se vel t lie tu vių de le ga ci ją pri ėmė 1940 m. spa lio 15 d. Pir mo jo je šios 
or ga ni za ci jos au dien ci jo je da ly va vo: L. Ši mu tis (pir mi nin kas), P. Pi va ro nas, K. 
Kar pius, kun. J. Švagž dys, J. Lauč ka, M. Vai dy la, P. Gri gai tis, ku ris pa si ė mė dar 
po rą so cial de mok ra tų – P. Mi le rį ir adv. F. Ba go čių. De le ga ci ja pa ren gė ir pre zi-
den tui įtei kė me mo ran du mą, ku ria me bu vo pa ci tuo tas vals ty bės pa sek re to riaus 
Sum ner Wel les pa reiš ki mas dėl Pa bal ti jo vals ty bių oku pa ci jos ne pri pa ži ni mo ir 
pa pra šy ta, kad pre zi den tas da ry tų vis ką, kad oku pan tas pa si tauk tų iš Lie tu vos.

L. Ši mu tis smul kiai at pa sa ko ja Ro o se vel t žo džius, ku rie šian dien skam ba 
la bai įspū din gai, net gi sim bo liš kai:

„Man ma lo nu pa tir ti, kad jūs, lie tu vių kil mės Ame ri kos pi lie čiai, esa te 
taip gi liai su si rū pi nę sa vo gim to jo kraš to li ki mu... Bet leis ki te man pa sa ky ti, kad 
jūs pa da rė te dvi klai das. Pir mo ji yra jū sų raš te, ku rį man įtei kė te. Ten pa sa ky ta, 
kad Lie tu va pra ra do sa vo ne pri klau so my bę. Klai din ga taip teig ti, Lie tu va ne-
pri klau so my bės ne pra ra do – Lie tu vos ne pri klau so my bė tik lai ki nai per trauk ta. 
At eis lai kas, ir Lie tu va vėl bus lais va. Tai at si tiks gal grei čiau, ne gu jūs ga li te 
ti kė tis. Ki ta klai da, kaip aš pa ste bė jau, bu vo pa da ry ta vie no jū sų kal bė to jo, ku ris 
apie Lie tu vą iš si ta rė kaip apie la bai ma žą vals ty bę. Pa si žiū rė ki te į Lo ty nų Ame-
ri kos res pub li kas ir pa ma ty si te, kad jų tar pe yra net ma žes nių už Lie tu vą, o jos 
vis dėl to lais vai ir lai min gai gy ve na. Ne tik tų kal bė ti apie Lie tu vos ma žu mą, nes 
ir pa ti ma žiau sia tau ta tu ri ly giai to kią pat tei sę bū ti ne pri klau so ma, kaip ir pa ti 
di džiau sia tau ta“.

Ka dan gi de le ga ci jo je bu vo pa grin di nių po li ti nių jė gų spau dos re dak to-
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riai, šie JAV pre zi den to žo džiai bu vo pla čiai pa skleis ti lie tu vių iš ei vi jo je ir ta po 
ker ti niu ak me niu to les nė je ko vo je dėl Lie tu vos ne pri klau so my bės. Jie ne tik 
drą si no lie tu vius, bet ir lei do pri min ti ir pa ra gin ti tuos Ame ri kos biu rok ra tus, 
ku rie su svy ruo da vo ir ban dy da vo šį klau si mą su švel nin ti, kad ne er zin tų So vie tų 
Ru si jos. 

Po au dien ci jos pas pre zi den tą Lie tu vos pa siun ti ny bės pa tal po se įvy ko 
Lie tu vai gel bė ti ta ry bos su si rin ki mas, ku ria me da ly va vo trys gru pės – Lie tu vių 
Ro mos ka ta li kų są jun gos Ame ri ko je, Su si vie ni ji mo lie tu vių Ame ri ko je (tai kaž-
ka da bu vu sios vie nos, vė liau ide o lo giš kai iš si sky ru sios or ga ni za ci jos dvi sro vės 
– ka ta li kiš ko ji ir li be ra lio ji-tau ti nė) ir Lie tu vių so cial de mok ra tų są jun ga. Vi si 
bu vo pa ki lios nuo tai kos. Pa si ten ki ni mą kė lė ne tik drą si nan tys pre zi den to žo-
džiai, bet ir tai, kad su si vie ni jo vi sos stam biau sios po li ti nės sro vės. 

L. Ši mu tis kny go je „Ame ri kos lie tu vių ta ry ba“ ra šo: „Pa si džiaug ta ir dėl 
to, kad bent kar tą Ame ri kos lie tu viai bei jų va dai ir vei kė jai iš au go iš tuš čių, be-
pras miš kų gin čų, pik tos po le mi kos spau do je ir su ta rė dirb ti ben drą ir vie nin gą 
Lie tu vos lais vi ni mo dar bą“. 

Šią vie ny bę įvai rių pa žiū rų Ame ri kos lie tu viai, su si bū rę į Ame ri kos lie tu-
vių ta ry bą, iš lai kė iki šios die nos.

Kaip liu di ja dau ge lis au to rių, pa grin di nis šios vie ny bės ga ran tas bu vo 
Le o nar das Ši mu tis – ka ta li kų vei kė jas. Įdo mi de ta lė – kad jo au to ri te tas bu vo 
ne gin či ja mas, ro do tai, kad pra de dant lie tu vių kon gre sus bu vo kal ba ma mal da 
– in vo ka ci ja, ku riai bū da vo kvie čia mas ku ni gas. Ir tam ne si prie šin da vo net gi so-
cial de mok ra tai. Kaip pri si me na L. Ši mu tis, so cial de mok ra tas, ALT sek re to rius 
P. Gri gai tis, pats pri min da vo, ar in vo ka ci jai jau yra pa rink tas ku ni gas.

Ta pa čia pro ga rei kia pa sa ky ti, kad Le o nar das Ši mu tis bu vo ir BAL Fo – 
Ben dro jo Ame ri kos lie tu vių fon do (įkur to 1943 m.) – lab da ros or ga ni za ci jos, 
įsteig tos ALT ini cia ty va – stei gi mo ini cia to rius. Jis sie kė, kad šelp ti ka ro pa bė-
gė lius, rink ti au kas pi ni gais, me di ka men tais, dra bu žiais, mais tu im tų si vi si lie-
tu viai, ne pai sant įsi ti ki ni mų ir pa žiū rų. BAL F įkū rė Ku ni gų vie ny bės, Ame ri kos 
lie tu vių Ro mos ka ta li kų fe de ra ci jos, Tau ti nin kų są jun gos, San da rie čių są jun gos, 
so cial de mok ra tų ir abie jų su si vie ni ji mų at sto vai. Nors vi są lai ką BAL Fui va do-
va vo ka ta li kų at sto vai, bet ja me dir bo, o ypač jį ma te ria liai rė mė vi si Ame ri kos 
lie tu viai. BAL F bu vo pri im tas į Na cio na li nį ka ro fon dą – Na tio nal War Fund, 
ku ris jau pir mais me tais BAL F pa sky rė 265 000 dol. šal pą 1944-1945 m. veik-
lai vys ty ti. Po ka ro 30 tūkst. lie tu vių iš Vo kie ti jos pa bė gė lių sto vyk lų vykstant 
į JAV BAL F rū pi no si jų per si kė li mu, ap gy ven di ni mu ir įdar bi ni mu Ame ri ko je, 
kaip jiems gy ve nant Vo kie ti jo je rū pi no si jų mai ti ni mu ir ap ren gi mu. 
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BAL F bai gė sa vo dar bą 
tik 2008 m. pra džio je. 

Nors L. Ši mu tis sa ko, 
kad ku riant ALT ne si ti kė ta, jog 
ji bus rei ka lin ga taip il gai, ji 
eg zis tuo ja ir šian dien, kar tu su 
JAV Lie tu vių Ben druo me ne ak-
ty viai ir svar biau sia – kar tu da-
ly vau ja JAV val džią spau džiant 
pri im ti Lie tu vai pa lan kius 
spren di mus: taip bu vo Lie tu-
vai sto jant į NA TO. Ame ri kos 
vy riau sy bę nuo lat lai ky ti „ant 
pa va dė lio“ – ir bu vo dau ge lio 
de šimt me čių lie tu vių or ga ni za-
ci jų už da vi nys. Lie tu vių bal suo to jų ne bu vo tiek daug, kad ga lė tų lem ti rin ki mus, 
bet jie bu vo la bai ak ty vūs ir vi si JAV bū si mie ji pre zi den tai bu vo pri vers ti jiems 
ža dė ti rū pin tis Lie tu vos ir vi sų Bal ti jos vals ty bių li ki mu, o pa ža dė ję tu rė jo to 
ne pa mirš ti, nes lie tu viai ne lei do to pa mirš ti. Le o nar das Ši mu tis bu vo vie nas iš 
tų ašt rių jų rakš čių, ku ris nuo lat įvai rio mis pro go mis dur da vo į Ame ri kos są ži nę. 
So vie tai ne li ko sko lin gi – jų agen tai (daž niau siai tai bu vo Ame ri kos lie tu viai ko-
mu nis tai) skun dė Ame ri kos lie tu vių ta ry bos va do vus FBI kaip na cius, ir tik rin-
da mi skun dus FBI at sto vai bu vo daž ni sve čiai ALT ofi suo se. Šių skun dų tiks las 
bu vo tal kin ti Mask vai – kad JAV vy riau sy bė pri pa žin tų Lie tu vą So vie tų Ru si jai, 
kad pa nai kin tų Lie tu vos pa siun ti ny bę ir kon su la tus JAV. L. Ši mu tis sa ko: „Jei gu 
ne ALT aky la, nuo la ti nė ir ener gin ga veik la, gal jie to ir bū tų pa sie kę“.

Ste bė ti na, kaip 25 me tus Le o nar das Ši mu tis su ge bė jo va do vau ti ir dien-
raš čiui „Drau gui“, ir ALT. Jis ra šo, kad 1945 m. „ne daug bu vo die nų, ka da ne-
bū tų rei kė ję bet ko kį dar bą Lie tu vos ir lie tu vių rei ka lu at lik ti. Jei ne te le fo ni niai 
pa si kal bė ji mai bei at sa ky mai į laiš kus ar jų ra šy mas, tai va ka ri niai su si rin ki mai 
ir pa si ta ri mai tiek su ALT, tiek su ki tais vei kė jais. Pla nuo ja mi žy giai į Was hing-
to ną, svars to mi ra jo ni nių kon fe ren ci jų rei ka lai, ruo šia ma me džia ga me mo ran du-
mams, duo da mos ži nios ame ri kie čių spau dai apie Lie tu vos skau džią būk lę, ieš-
ko ma ke lių, kaip pa dė ti iš trem tiems iš Lie tu vos žmo nėms, ban do ma kon tak tuo ti 
iš blaš ky tus po lais vą jį pa sau lį vei kė jus ir pa siek ti li ku sius Lie tu vo je. To kiais 
rū pes čiais gy ve no vi si ALT prie ša ky je sto vė ju sie ji lie tu viai vei kė jai“.

Bai giant kal bą apie Le o nar dą Ši mu tį – po li ti ką rei kia bū ti nai pri dur ti jo 

1964m.priėmimeBaltuosiuose rūmuoseL. Šimutį,ALT
irLRKSApirmininką,priimaprezidentasLyndonB.Johnson.
Iškn.LeonardasŠimutis„Amerikoslietuviųtaryba“.Draugas,
1971
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drau gų pa mi nė tą sa vy bę – kad tai bu vo tik ras de mok ra tas. Pats bū da mas gi lus 
ka ta li kas ir iš įsi ti ki ni mo rem da mas, at ro do, res pub li ko nus, Lie tu vos lais vi ni mo 
veik lo je ben dra dar bia vo su abiem par ti jo mis – ir de mok ra tais, ir res pub li ko nais. 
Vie na me iš ALT su va žia vi mų jis kal bė jo: „Ame ri kos Lie tu vių Ta ry bo je dir ba ir 
de mok ra tų, ir res pub li ko nų žmo nės. Ne da rė me jo kio skir tu mo, kai Was hing to ne 
bu vo de mok ra tų ad mi nis ta ci ja, ne da ry si me ir at ei ty je, kai res pub li ko nai paims 
kraš to val dy mą. Tai ati tin ka ame ri kie čių de mok ra ti jos prin ci pus ir prak ti ką. Sa-
vo po li ti nė je veik lo je nie kuo met ne sky rė me, ar se na to rius bu vo de mok ra tas, ar 
res pub li ko nas. Bu vo svar bu, kad jis pa rem tų mū sų rei ka lą. Taip pat ir Ame ri kos 
lie tu vių de le ga ci jo se pas pre zi den tus bu vo abie jų par ti jų as me nų.

JAV val džios ir vi suo me nės sluoks niuo se mū sų vie ny bė sta to ma pa vyz-
džiu, o tas iš kė lė lie tu vių var dą, pel nė mums prak tiš kos nau dos ir pa si se ki mo 
mū sų po li ti nė se pa stan go se“.

1967m.ChicagojelietuviųveikėjaisusitinkasusenatoriumiRobertKennedy:(iškairės)A.Rudis,dr.K.
Bobelis,sen.R.Kennedy,dr.L.Kriaučeliūnas,kun.V.Rimšelis,MIC,L.Šimutis,kun.P.Garšva,MIC.Iškn.
LeonardasŠimutis„Amerikoslietuviųtaryba“.Draugas,1971


