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JAV lietuvių darbai Lietuvai 1918-2018

I. PIRMOSIOS LIETUVOS RESPUBLIKOS 
LAIKOTARPIS. 1918-1940 m. 

1. JAV lietuvių politinė veikla

Prasidėjęs Pirmasis pasaulinis karas, Rusijos valdžios pasitraukimas iš kraš-
to davė impulsą ne tik Lietuvos, bet ir išeivijos lietuviams dėti pastangas atkurti savo 
valstybę. JAV lietuvių vadai savo veiklą sutelkė dviem svarbiausiomis kryptimis: a) 
skelbti straipsnius Lietuvos valstybingumo temomis ne tik lietuviškoje, bet ir angla-
kalbėje spaudoje bei b) bandyti užmegzti ryšius su JAV valdžios struktūromis, sie-
kiant būsimai nepriklausomai Lietuvai gauti paramos ir pripažinimo. Išeivijoje jau 
buvo pradėta vesti propaganda dėl karo nusiaubtos Lietuvos atstatymo, būtinumo 
remti kraštą pinigais, savanoriais kariais ir ūkio specialistais. Pastebimas iki tol ne-
regėtas tautinis išeivijos pakilimas, nuoširdus grynorių siekis aukoti. Atsiranda viltis 
sugrįžti į laisvą Lietuvą. Karo meto laikotarpis JAV lietuviams dar labai svarbus, nes 
tuo metu galutinai susiformavo jų ideologinės srovės, padėti pagrindai bendriems 
veiksmams siekiant savo senajai Tėvynei nepriklausomybės ir paramos. Iki 1918 
metų išeivijos darbus gana plačiai yra aprašęs ne vienas autorius (Stasius Michelso-
nas, Antanas Kučas, Vincentas Liulevičius ir kiti).

„Vienybėje – galybė“. 
Atvirutė, išleista New 
York‘e 1916 m.  
J. Skiriaus asmeninis 
archyvas
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      Vieninga kova už Lietu-
vos nepriklausomybę 1918 metais 

JAV lietuvių Visuotinis seimas  
New York‘e. 1918 metų pradžioje pirmą 
kartą įvyko tai, ko siekė visa lietuvių 
išeivija – dvi įtakingiausios ideologinės 
srovės – katalikai ir tautininkai – pa-
galiau nusprendė politinėje plotmėje 
veikti išvien. Kas galiausiai paskatino 
JAV lietuvių vadus ryžtis tam žingsniui? 
Tai JAV prezidento Woodrow Wilson‘o 
1918 m. sausio 8 d. paskelbta 14 punktų 
Taikos programa, kurioje JAV lietuviai 
nerado Lietuvos vardo. Lenkija buvo, o 
Lietuvos – ne! Tarp išeivių kilo didelis 
triukšmas. Iškilusį pavojų lietuvių tau-
tai Europoje jautė ne tik išeivijos lyde-
riai, bet ir eiliniai lietuviai. Iš visų lie-
tuvių telkinių į Washington‘ą pasipylė 
telegramos ir protesto rezoliucijos. Ma-
sinis sujudimas vertė sroves glaudžiau telktis. Sausio pabaigoje vyko derybos tarp 
katalikų, tautininkų ir socialistų vadovų. Buvo nutarta 1918 m. kovo 13-14 dienomis 
New York‘e sušaukti Visuotinį lietuvių seimą. Tačiau į jį sutiko atvykti tik katalikų 
ir tautininkų atstovai. Socialistai atsisakė ir savo spaudoje griežtai kritikavo Seimą 
bei ragino kitus jame nedalyvauti. Matyt, dėl to, kad Seime buvo numatoma kalbėti 
apie visiškos Lietuvos nepriklausomybės reikalavimą. JAV lietuviai pradėjo rinkti 
savo delegatus1.

Seimui New York‘e buvo išnuomota didžiulė Square Garden teatro salė, kur 
kovo 13 d. susirinko 1101 delegatas. Du trečdaliai jų atstovavo katalikiškoms orga-
nizacijoms, vienas trečdalis – tautininkams. Kiekviena srovė skyrė ir savo kalbėto-
jus seime. Kilusius nesklandumus pavyko įveikti, ir seimas baigė darbą nesuiręs. 
Priimta 12 labai svarbių rezoliucijų. Viena svarbiausių – nepriklausomybės Lietuvai 
reikalavimas, pabrėžiant būtinybę sudaryti demokratinę valstybę etnografinėse ri-
bose. Lietuvos nepriklausomybę privalo garantuoti taikos konferencija, kurioje turi 
dalyvauti ir Lietuvos atstovai. Prezidentui W. Wilson‘ui buvo pasiųsta sveikinimo 
rezoliucija, kurioje jam reiškiama pagarba kaip mažų ir pavergtų tautų, tarp jų ir lie-

1 Skirius, J. Lietuvių visuomenininkas ir diplomatas Bronius Kazys Balutis (1880-1967): Tėvynei paaukotas 
gyvenimas. Vilnius: Vaga, 2001, p. 144-145.

Madison Square Garden, N.Y., vykusio seimo 
vieta. Laisvėn Bežengiant. Amerikos Lietuvių 
Visuotinojo Seimo Protokolas ir Paveiksluotas 
Aprašymas / Tvarkė ir išleido Povilas Mulevičius. 
Brooklyn, N.Y., 1918, p. 21
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tuvių, siekių užtarėjui ir rėmėjui2. Šie seimo nutarimai buvo svarbi JAV lietuvių pa-
rama Vilniuje vasario 16 d. paskelbtam Lietuvos nepriklausomybės aktui, apie kurį 
seimo delegatai greičiausiai nieko nežinojo arba tuo metu dar nesugebėjo jo įvertinti. 
Tai iš dalies iliustruoja to meto JAV lietuvių dienraščio Draugas 1918 metų numerių 
analizė3. Tuo tarpu Jonas Šliūpas dar 1917 m. spalio 4 d. iš Stockholm‘o siuntė į JAV 
laišką, kur nurodo, kad Vilniuje eina laikraštis Lietuvos aidas, kuriame atvirai kalbama 
apie Lietuvos nepriklausomybę. Laiškas ėjo labai ilgai, nes jis buvo paviešintas SLA or-
gane – savaitraštyje Tėvynė tik 1918 m. kovo 22 d. numeryje4. O informaciją apie Vasario 
16 aktą tas pats laikraštis Tėvynė paskelbė birželio 14 dieną5.

Iki Visuotinio lietuvių seimo New York‘e politinį darbą katalikai ir tautinin-
kai dirbo atskirai. Dabar nutarta politinį Lietuvos laisvinimo darbą dirbti kartu ALT 
(Amerikos lietuvių tarybos) ir ALTT (Amerikos lietuvių tautinės tarybos) suorga-
nizuotame Vykdomajame komitete (tuo metu jis dar buvo vadinamas Pildomuoju 
arba Egzekutyviniu) Washington‘e. Komiteto narių skaičių ir jo būstinę pavedė nu-
statyti taryboms. Tik spalio 29 d. susiformavo Vykdomasis komitetas. Jo pirmininku 
paskirtas Tomas Naruševičius, sekretoriumi – kunigas Jonas Žilius, nariais – Jonas 
Šliūpas ir K. Česnulevičius. Jie visi turėjo gyventi Washington‘e. Vėliau komitetas 
pasipildė dar šiais nariais: nuo tautininkų – dr. Matas Vinikas, Juozas Širvydas,  
J. Liū tas ir A. Strimaitis, o nuo katalikų – Julius Kaupas, Balys Mastauskas, J. Lopatto 
ir Leonardas Šimutis, kurie galėjo gyventi savo vietovėse. Komiteto būstinė įsikūrė 
Lietuvių informacijos biuro patalpose. Pats biuras buvo perduotas Vykdomojo ko-

2 Laisvėn bežengiant. Amerikos lietuvių Visuotinojo seimo protokolas ir paveiksluotas aprašymas. Tvarkė ir 
išleido Paulius Mulevičius. Brooklyn, N. Y., b. m., p. 46, 50-61.

3 Škiudaitė, A.V. 1918-ųjų vasaris „Draugo“ laikraštyje. Draugas, 2016, vasario 16, nr. 19, p. 2.

4 1917 10 04 J. Šliūpo iš Stokholmo laiškas L. Šliūpienei į JAV (iškarpa iš savaitraščio Tėvynė). ŠUB RSS, 
f. 1, b. 119, l. 74.

5 Tėvynė, 1918, birželio 14, nr. 24, p. 6.

Seimo salė.  
Gineitis, K. Amerika 
ir Amerikos lietuviai. 
Su 167 paveikslais. 
Kaunas, 1925, p. 86
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miteto žinion. Biurui toliau vadovavo Julius Bielskis6. Vykdomasis komitetas laikinai 
atliko Lietuvos neoficialios atstovybės funkcijas. Ne tik JAV lietuvių, bet ir Lietuvos 
vyriausybės vardu jis įvairiais klausimais kreipdavosi į JAV valdžios įstaigas, infor-
muodavo JAV visuomenę, nuolat primindavo Lietuvos pripažinimo būtinumą. 1919 
m. pabaigoje atvykusi Lietuvos vyriausybės delegacija (vadovas Jonas Vileišis, nariai 
majoras Povilas Žadeikis ir kunigas Jonas Žilius) perėmė Vykdomojo komiteto funk-
cijas, paliekant jos narius toliau dirbti Lietuvos valstybei.

JAV lietuvių delegacija lanko prezidentą W. Wilson‘ą. 1918 m. kovo 23 d. kaizeri-
nės Vokietijos vyriausybės aktas, pripažįstantis Lietuvos valstybingumą, prieštaravo 
JAV lietuvių lozungams. Jie tą aktą suprato kaip monarchijos reikalavimą Lietuvai, 
labiau pajungiant ją Vokietijai. Lietuviams iškilo grėsmė susikompromituoti JAV vy-
riausybės akyse. Siekdama pasukti įvykių eigą sau naudinga kryptimi, 1918 m. balan-
džio 26 d. ALT kreipėsi į JAV Valstybės departamentą, prašydama pripažinti Lietuvos 
nepriklausomybę, kad tokiu būdu būtų sustabdytas Vokietijos kišimasis į politinius 
Lietuvos reikalus. Amerikiečiai nesiruošė tokių prašymų tenkinti, nes vokiečiai dar 
buvo stiprūs, o Lietuvos nepriklausomybė, kaip teigė A. Kučas, gyvavo tik popieriu-
je. JAV Valstybės departamentui buvo gerai žinomi kaizerinės Vokietijos politiniai 
žingsniai Lietuvoje, ir tai leido jam Lietuvos krašto tarybą laikyti provokiška. Tuo iš 
dalies paaiškinamas JAV vyriausybės nenoras atsakyti į ALT memorandumus, raš-
tus ir t. t.7 Tokia padėtis kurstė lietuvių aktyvumą kuo greičiau išgauti JAV pritarimą 

6 Skirius, J. Julius J. Bielskis (1891-1976). Gyvenimas Amerikoje tarnaujant Lietuvai: JAV lietuvių veikėjas ir 
diplomatas. Chicago: Lithuanian Research and Studies Center, Inc., 2004 (1 leidimas); Skirius, J. Julius 
J. Bielskis (1891-1976). Gyvenimas Amerikoje tarnaujant Lietuvai: JAV lietuvių veikėjas ir diplomatas. Vilnius: 
Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2008, p. 58.

7 Skirius, J. Lietuvos užatlantės diplomatija 1918-1929 metais: santykių su JAV politiniai ir ekonominiai aspek-
tai. Vilnius: Garsų pasaulis, 1995, p. 15.

Pirmosios Lietuvos 
atstovybės – JAV 
lietuvių Vykdomojo 
komiteto patalpos 
Washington‘e.  
SLA Auksinio jubiliejaus 
Albumas 1886-1936. New 
York, 1936, p. 270
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ir tokiu būdu paveikti kitas Antantės valstybes 
palankiau žiūrėti į Lietuvą. Balandžio 30-gegu-
žės 3 dienomis Washington‘e įvyko skubus ALT 
ir ALTT  atstovų suvažiavimas. Čia teisingai buvo 
pastebėta, kad Antantės ir JAV tylėjimas ir Lietu-
vos klausimo ignoravimas verčia Europos lietu-
vius linkti į Vokietijos pusę. Tiesa, Europos ir Lie-
tuvos sudėtinga karinė padėtis reikalavo lankstu-
mo ir tam tikrų laikinų kompromisų. Tačiau to 
negalėjo suvokti išeivijos vadai. Įvertinus situaciją 
buvo nutarta dėti pastangas suorganizuoti didelį 
judėjimą už nepriklausomą ir demokratinę Lietu-
vą, padarant JAV viso šio judėjimo centru8. Be to, 
buvo nutarta pasiųsti į Šveicariją savo delegatus, 
kurie proantantiška orientacija paveiktų Lietuvos 
krašto tarybos atstovus. Suvažiavimas priėjo prie 
išvados, kad be JAV vyriausybės garantijos, jog ji 
pritars Lietuvos valstybingumui, nebus galima 
suaktyvinti Lietuvos gyventojų kovos prieš vokie-
čius. Tuo tikslu suvažiavimas nutarė kreiptis tie-
siai į JAV prezidentą.

Gegužės 3 d. JAV lietuvių delegatus priė-
mė W. Wilson‘as. Priėmimą išrūpino advokatas  
B. Mastauskas. Atsineštą memorandumą per-
skaitė kunigas J. J. Jakaitis, primindamas, jog per 
amžius Lietuva siekė būti nepriklausoma, bet per 
amžius ji „buvo malama tarp dviejų girnų – Rusi-
jos ir Vokietijos“. Jis prašė JAV vyriausybės remti 
Lietuvos siekius ir tai įjungti į 14 punktų progra-
mą. Prezidentas 6 minučių kalboje išreiškė užuo-
jautą lietuvių reikalams ir jų viltims, tačiau nieko 
aiškaus nepažadėjo. Sunku paaiškinti prezidento 
motyvus, kuriais vadovaudamasis jis sutiko pri-
imti  JAV lietuvių delegatus. Aišku viena, jog JAV 
valdantiesiems demokratų sluoksniams lietuvių 
organizacijų palankumas buvo naudingas vidaus 
politikos sumetimais. Gegužės 7 d. oficialiai buvo 

8 Lietuvių reikalai Washingtone. Vytis, 1918, nr. 7, p. 3.

JAV prezidentas 1913-1921 metais 
Woodrow Wilson‘as. https://www.google.
lt/search?q=woodrow+wilson&sa=N&rlz=1C
1SKPL_

Lietuvos pirmasis ir ketvirtasis 
prezidentas Antanas Smetona (1874-
1944). Atvirutė-nuotrauka, išleista 
Kaune. J. Skiriaus asmeninis archyvas
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paskelbtas delegacijos memorandumas ir prezidento 
atsakymas, kuriame, beje, delegacija buvo įspėta, kad 
jos troškimų įgyvendinimas priklausys nuo sąjungi-
ninkų pergalės ir kad bus atsižvelgta į tautos padėtį 
bei susidariusias aplinkybes. Taigi, kaip pripažino 
JAV lietuvių veikėjas dr. M. Vinikas, patys amerikie-
čiai lietuvių taryboms davė suprasti, kad JAV palan-
kumas bus pasiektas tik tuomet, kai lietuvių tauta at-
sikratys visos vokiečių įtakos, stos į kovą su jais ir pa-
keis dabartinę – provokišką Lietuvos tarybą nauja, są-
jungininkams palankia9. Praktiškai dėl šių priežasčių 
JAV lietuvių politinėje veikloje 1918 metais pastebime 
aiškią antivokišką propagandą. JAV lietuviai mėgino 
paneigti Lietuvos visuomenės veikėjų tariamas pro-
vokiškas pozicijas. Susitikimas su prezidentu plačiai 
nuskambėjo ne tik lietuvių, bet ir JAV spaudoje, kur 
buvo rašoma apie prezidento simpatijas lietuviams ir 
pažadą rūpintis Lietuva.

Jonas Šliūpas ir senatorius Henry Cabot Lod
ge‘as. J. Šliūpo aktyvumas ginant Lietuvos reikalus 
puikiai atsispindi jo santykiuose su senatoriumi 
Henry Cabot Lodge‘u nuo Massachusetts‘o valstijos. 
Senatorius 1918 m. rugpjūčio 23 d. JAV Senate pasakė 
kalbą, kur užsiminė apie Rusiją, kaip nedalomą vals-
tybę. Jis pareiškė, kad „rusiškos provincijos, atimtos iš 
Rusijos smurtiška Lietuvos Brastos taika, turi būti grą-
žintos Rusijai“. Į senatoriaus kalbą tuojau sureagavo J. 
Šliūpas, kandidatas į JAV lietuvių Vykdomąjį komite-
tą. Kažkokiu būdu jam pavyko susitikti su senatoriu-
mi ir įteikti jam Memorandumą, kurį paprašė įtraukti 
į Congressional Record. Senatorius H. C. Lodge sutiko, 

ir rugpjūčio 29 d. Senato posėdžio protokole buvo išspausdintas J. Šliūpo Memoran-
dumas su paties senatoriaus įvadine kalba. Memorandumo turinys – reikalavimas ne-
priklausomybės lietuvių ir latvių tautoms. Reikalavimas grindžiamas iš dalies paties 
senatoriaus kalba, iš dalies istorija ir, svarbiausia, pataisytu amerikiečių požiūriu 
į Rusiją. Tikroji Rusija tegali aprėpti vien tik didžiarusius, o kitos tautos turi būti 

9 Amerikos lietuvių istorija. Red. dr. Antanas Kučas. Boston: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1971, p. 356-
357;  Skirius, J. Lietuvos užatlantės diplomatija 1918-1929 metais: santykių su JAV politiniai ir ekonominiai 
aspektai. Vilnius: Garsų pasaulis, 1995, p. 16.

JAV senatorius Henry Cabot 
Lodge‘as.  https://en.wikipedia.org/wiki/
Henry_Cabot_Lodge#/media

Dr. Jonas Šliūpas 1918 m.  
http://parodos.leu.lt/su/exhibits/show/dr-
j-sliupo-archyva-bevartant/jonas-sliupas-
ir-siauliai
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nepriklausomos. J. Šliūpas įrodi-
nėjo, kad Lietuva yra pribrendusi 
nepriklausomam gyvenimui, at-
kreipdamas dėmesį į pastaruoju 
laikotarpiu pagyvėjusį lietuvių 
tautos sąjūdį, kultūrinį pakili-
mą. Su šiuo Memorandumu, kaip 
pažymi aušrininko biografas dr. 
Juozas Jakštas, J. Šliūpas „buvo 
pirmas lietuvis įsiterpęs į Ame-
rikos senatą ir iš jo tribūnos per 
surastą tarpininką iškėlęs Lietu-
vos nepriklausomybės reikalą“10.

Išsivadavimo deklaracijos pasirašymas Philadelphia‘joje. 1918 m. spalio 4 d. 
su JAV vyriausybės pritarimu Washington‘e buvo įkurta dvylikos nepriklausomy-
bės siekusių Vidurio ir Rytų Europos kraštų išeivių organizacija – Vidurio Europos 
tautų demokratinė sąjunga (Mid-European Union), vadovaujama Tomáš Garrigue 
Masaryk‘o (1850-1937), būsimojo pirmojo Čekoslovakijos prezidento. Sąjungoje dar-
bavosi čekų, slovakų, vengrų, jugoslavų, ukrainiečių, rumunų, lenkų, suomių, latvių, 
estų ir lietuvių atstovai. Jos darbe aktyviai dalyvavo lietuviai, ypač pasižymėjo Jo-
nas Šliūpas. Sąjungos nariai dažnai rinkosi į posėdžius ir svarstė įvairius politinius, 
etnografinius ir kitus klausimus. Čia J. Šliūpas aštriai diskutavo su lenkų atstovais 
Romanu Dmovskiu ir Ignacu Pederevskiu, kurie matė Lietuvą autonomine sritimi 
Lenkijos sudėtyje. Būtent J. Šliūpas pradėjo diplomatinę kovą su lenkais, kuri tęsėsi 
per visą nepriklausomos Lietuvos gyvenimą11. Vidurio Europos tautų demokratinė 
sąjunga vainikavo savo veiklą spalio 26 d. Philadelphia‘joje, Nepriklausomybės sa-
lėje (Independence Hall), kur 1776 metais buvo pasirašytas JAV nepriklausomybės pa-
skelbimo dokumentas, surengusi kongresą. Jame kiekvienos tautos (iš dalyvavusių 
vienuolikos) atstovai išdėstė savo programą ir pasirašė bendrą deklaraciją už visų 
mažųjų tautų laisvę. Lietuvių vardu pasirašė Tomas Norus-Naruševičius, JAV lietu-
vių Vykdomojo komiteto pirmininkas. Iškilmes plačiai aprašė JAV spauda, pabrėž-
dama tautų apsisprendimo idėją12.

JAV lietuvių atstovų dalyvavimas konferencijoje Lozanoje. Tai buvo trečioji Lie-
tuvių konferencija Lozanoje (Šveicarija), vykusi 1918 m. rugsėjo 5-16 d., ir šeštoji iš 

10 Jakštas, J. Dr. Jonas Šliūpas. Jo raštai ir tautinė veikla / Fotografuotinis leidinys. Šiauliai: Saulės delta, 
1996, p. 232-233.

11 Ten pat, p. 231.

12 Amerikos lietuvių istorija. Redagavo dr. Antanas Kučas. Boston: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1971, 
p. 364.

JAV Kongreso rūmai.   
https://www.google.lt/search?q=Kongreso+rūmai+JAV&rlz
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visų vykusių karo metu. Iš Lietuvos 
į Lozaną atvyko Lietuvos valstybės 
tarybos pirmininkas Antanas Sme-
tona, nariai – Martynas Yčas, kuni-
gas Alfonsas Petrulis ir Augustinas 
Voldemaras. Šveicarijos lietuviams 
atstovavo kanauninkas Konstantinas 
Olšauskas (Lietuvių tautos tarybos 
Šveicarijoje pirmininkas), vicepirmi-
ninkas kunigas V. Bartuška (atvykęs 
iš JAV), Lietuvių informacijos biuro 
pirmininkas Juozas Gabrys-Paršaitis, 
Juozas Purickis, V. Daumantas-Dzimi-
davičius ir „Lituania“ pirmininkas ku-
nigas A. Steponaitis. Pavėlavę, rugsėjo 
12 d., iš JAV atvyko trys ALT įgalioti-
niai: kunigas J. Dabužis, advokatas 
Balys Mastauskas (delegacijos vado-
vas) ir Kazys Pakštas. Konferencijai 
pirmininkavo kan. K. Olšauskas. Kie-
kvienos tarybos nariai supažindino 
susirinkusius su nuveiktais darbais 
Lietuvoje, Šveicarijoje ir JAV politikos 
bei propagandos srityse. K. Pakštas 
supažindino delegatus su JAV lietu-
vių seimo New York‘e sprendimu dėl 
Lietuvos nepriklausomybės siekimo. 
Konferencijos metu išryškėjo skirtin-
gi požiūriai į Lietuvos valstybės ateitį. 
Tiesa, tai sąlygojo Lietuvos situacija, 
ypač krašto priklausymas nuo oku-
pacinės vokiečių kariuomenės vado-
vybės. Lietuvos atstovai nesutiko pri-

pažinti konferencijos diktato Lietuvos valstybės tarybai, laikėsi diplomatinio ben-
dradarbiavimo su Vokietija pozicijų (manė, kad dar anksti nutraukti ryšius su ja). 
JAV lietuvių delegatai, derindami savo veiksmus su JAV ambasada Berne, Lietuvos 
delegatams patarė labiau suartėti su Antantės šalimis, nepritarė Lietuvos valstybin-
gumo monarchinei formai, čekų ir lenkų pavyzdžiu skatino paskubėti Šveicarijoje 
arba JAV sudaryti „provizorinę“ valdžią, kuri sąjungininkams nebūtų įtartina – pro-
vokiška. Siūlė Lietuvos valstybės tarybą pripažinti lygiaverte Lietuvių tautos tarybai 

Būsimasis Čekoslovakijos prezidentas Tomaš‘as 
Masaryk‘as Philadelphia‘joje pasirašo Pavergtų tautų 
nepriklausomybės deklaraciją. Iš kairės antras – Tomas 
Norus-Naruševičius. Gineitis, K. Amerika ir Amerikos 
lietuviai. Su 167 paveikslais. Kaunas, 1925, p. 22
     

Lietuvių delegatai Lozanos konferencijoje: kun. Jonas 
Dobužis (JAV), Kazys Pakštas (JAV), Antanas Smetona 
(Lietuva), Martynas Yčas (Lietuva), Pranas Mastauskas 
(JAV). Lietuvos Albumas. 2-asis (fotografuotas) leid. Vilnius: 
Sietynas, 1990, p. 134
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Šveicarijoje, o už jas aukštesnę pripažinti sudarytąją bendrą tarybą – Vyriausiąją 
lietuvių tarybą, į kurią įeitų visų lietuvių tarybų atstovai ir kuri bandytų įsigyti są-
jungininkų, ypač Prancūzijos, pasitikėjimą13. Kaip prisiminė K. Pakštas, JAV lietuvių 
delegatai naujosios tarybos sudėtį siūlė sudaryti bent iš 12 žmonių: 6 iš Lietuvos (po 
vieną nuo stambiausių trijų partijų ir po vieną nuo lojalių Lietuvos lenkų, gudų ir 
žydų), 3 iš JAV ir 3 iš kitų užsienio šalių. Šios Tarybos pirmininku pasiūlė dr. Joną 
Basanavičių. Kai kas tokiai tarybai pritarė, kai kas abejojo. Bet iš Lietuvos žmonės 
nebuvo atsiųsti ir taryba nesusiorganizavo14. 

ALT delegacija K. Pakštui pavedė parengti atitinkamą dokumentą, kuria-
me būtų išdėstytas jos požiūris į Lietuvos politinę ateitį. Spalio 25 d. dokumentas 
buvo įteiktas Lietuvos valstybės tarybos atstovui prof. Augustinui Voldemarui. JAV 
lietuviai pritarė Lietuvos valstybės tarybos kovai dėl nepriklausomybės, valstybės 
valdymo formos klausimą paliekant spręsti Steigiamajam Seimui. JAV lietuviai pa-

13 Skirius, J. Lozanos lietuvių konferencija. Visuotinė lietuvių konferencija. Vilnius: MELI, 2008, t. 13, p. 
644;  Lietuvių konferencijos Lozanoje 1918 m. rugsėjo 5-16 d. protokolai (parengė R. Lopata). Lietuvos 
istorijos metraštis 1994 metai. Vilnius: Alma litera, 1995, p. 162-164.

14 Pakštas, K. Amerikos lietuviai katalikai kovoje dėl Lietuvos nepriklausomybės. Amerikos lietuvių kata-
likų darbai. B.v.: Kunigų vienybės leidinys, 1943, p. 314-315.

1918 m. spalio 15 d. K. Pakšto iš Lozanos laiškas J. Bielskiui į Washington‘ą. 
LCVA, f. 656, ap. 1, b. 724, l. 1-2
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sisakė už nepriklausomos valstybės kūrimą „demokrati-
nės respublikos pamatais“, reikalavo, kad „visi lietuviai, be 
atžvilgio į luomų, kalbų, lyties ir tikybos skirtumų turėtų 
lygias laisvų piliečių teises“. Ryžtingai protestavo prieš ku-
nigaikščio Uracho pakvietimą Lietuvos karaliumi, reiškė 
pasiryžimą priešintis bet kokioms konvencijoms su Vokie-
tija. Pasak K. Pakšto, pastarieji teiginiai labai nepatiko A. 
Voldemarui. K. Pakštas informuodavo ALT veikėjus, skel-
bė šveicarų spaudoje palankius sąjungininkams straips-
nius apie Lietuvą15. Vertinant JAV lietuvių delegatų veiklą 
galima pasakyti, kad jai trūko diplomatinio lankstumo, 
toliaregiškumo, geresnio Lietuvos padėties suvokimo. Ta-
čiau plati JAV lietuvių politinė veikla, sukaupti pinigai bei 
griežtas JAV lietuvių nusistatymas siekti Lietuvai respu-
blikos formos be jokios abejonės veikė Lietuvos valstybės 
tarybos narius ir skatino juos toliau darbuotis.

Lietuviųlatviųestųukrainiečių bendradarbiavi mas JAV. Pirmasis pasauli-
nis karas suaktyvino JAV gyvenančius europiečius, ypač tuos, kurių tautos buvo 
priklausomos, pavergtos arba priešiškų valstybių okupuotos. To rezultatas – jau  
1915 m. buvo įkurta vadinamoji Mažų ir pavergtų tautų sąjunga, kuri veikė iki  
1918 m., t.y., iki Vidurio Europos tautų demokratinės sąjungos sukūrimo jos pagrin-
du. Mažų ir pavergtų tautų sąjungoje savo atstovų turėjo ir lietuviai, latviai bei estai. 
Sąjungos įkūrėjas ir jos sekretorius buvo Vincas F. Jankauskas (1875-1955), dirbęs 
JAV valstybinėje Imigracijos tarnyboje16. Sąjungos veiklos dokumentų trūkumas 
neleidžia plačiau aprašyti jos veiklos, pažvelgti į nuveiktą politinį-propagandinį 
darbą. Bet pats faktas leidžia teigti, kad būtent tuo metu JAV lietuvių, latvių ir estų 
politinio pobūdžio veikla jau vyko. Tautų bendradarbiavimas teikė didesnės vilties 
sulaukti JAV vyriausybės, kuri visuomet pasisakydavo už plačias tautines bei poli-
tines sąjungas, dėmesio.

Karo pabaigoje susidarė palankios sąlygos priklausomų teritorijų gyvento-
jams išreikšti tautinį siekį kurti tautines valstybes. Tai jau priklausė nuo Antantės 
valstybių ir JAV požiūrio. Todėl 1918 metais V. F. Jankausko iniciatyva sukuriama 
Estų, Latvių, Lietuvių ir Ukrainiečių sąjunga, kuri veikė iki 1922 metų. V. F. Jankaus-
kas išrenkamas sąjungos prezidentu. Sąjungos tikslas – „paveikti Aljentų diploma-
tus pripažinti tų tautų nepriklausomybę; Amerikos visuomenę supažindinti su poli-
tinėmis, ekonominėmis ir tautinėmis sąlygomis Rytų Europoje ir paveikti Amerikos 

15 Pšibilskis, V. B. Kazys Pakštas: tarp vizijų ir realybės. Monografija. Vilnius: VU leidykla, 2003, p. 45-46.

16 Juozas O. Širvydas (1875-1935). Biografijos bruožai / Redagavo Vyt. Širvydas. Cleveland: Spauda Dirvos, 
1941, p. 413.

V. F. Jankauskas. Laisvėn 
Bežengiant. Amerikos Lietuvių 
Visuotinojo Seimo Protokolas ir 
Paveiksluotas Aprašymas / Tvarkė 
ir išleido Povilas Mulevičius. 
Brooklyn, N.Y., 1918, p. 41
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vyriausybę ten susikūrusias respublikas pripažinti“. JAV latviams ir estams, kurių 
Amerikoje buvo kur kas mažiau nei lietuvių ir ukrainiečių, veikti kartu buvo nau-
dinga. 

Ryškiausias ir aktyviausias šios sąjungos veikimas pastebimas 1919 metais. 
Gegužės 25 d. New York‘e sušauktas didelis keturių tautų mitingas, kuriame iš JAV 
vyriausybės buvo pareikalauta pripažinti Estiją, Latviją, Lietuvą ir Ukrainą. Aktyvi 
veikla sudarė galimybę keturių tautų atstovams  tais pačiais metais rugpjūčio 29 d. 
susitikti su JAV Senato nariais ir jiems išdėstyti savo skriaudas, kurias padarė Versa-
lio sutartis. Tuo metu JAV Kongresas svarstė sutarties ratifikavimo galimybę. Versa-
lio sutartis Kongrese nebuvo ratifikuota. Rugsėjo 16-17 dienomis sąjunga New York‘e 
sušaukė savo kongresą, kuriame dalyvavo daugiau kaip 100 delegatų. Kongresui 
pirmininkavo V. F. Jankauskas ir buvo priimtos rezoliucijos: 1) Pripažinti tų keturių 
tautų nepriklausomybę, 2) Pareikalauti, kad maršalas Ferdinand‘as Foch‘as privers-
tų vokiečių kariuomenę evakuotis iš Baltijos šalių ir Ukrainos. Šias rezoliucijas pa-
siuntė JAV ir pagrindinių Europos valstybių vyriausybėms. Be to, propagandos tiks-
lais išleistas leidinukas anglų kalba The Case of the New Republics of Esthonia, Latvia, 
Lithuania and Ukraine, kur pateikiami argumentai, kodėl reikia pripažinti šias vals-
tybes. Kongresas numatė ir sąjungos veikimo tolesnę programą: 1) Išgauti kiekvie-
nos tautos atstovams po vieną dieną susitikimui su JAV Senato nariais, kuriems turi 
būti išdėstyti paaiškinimai ir prašymai; 2) Išgauti šių tautų atstovams pasimatymą su 

Lietuvių-ukrainiečių draugija Chicago‘je 1928 m. Sėdi iš kairės: pulk. Shakalow, kun. Ignas 
Albavičius, prof. Mykolas Biržiška, neatpažintas, adv. John B. Borden-Bagdžiūnas. Stovi 
iš kairės: dr. Aleksandras M. Račkus, Leonardas Šimutis, dr. Miroslav, adv. Frank Mast-
Mastauskas, John Elias, ukrainiečių atstovas. Iš S. Balzeko lietuvių kultūros muziejaus fondų, – dėkoju 
muziejaus bendradarbėms Ritai Jenz ir Karilei Vaitkutei
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prezidentu W. Wilson‘u; 3) Pareikalauti pagreitinti ambasados ir konsulatų steigimo 
tose valstybėse svarstymą JAV Kongrese; 4) Sukurti žymių amerikiečių komitetą, ku-
ris padėtų Sąjungai patarimais ir pažintimis: 5) Raginti JAV kuo greičiau užmegzti 
komercinius ryšius su Baltijos valstybėmis.

Toliau ši sąjunga lyg ir veikė, bet jos aktualumas tarsi ėmė trauktis į antrą 
planą, kai 1919 m. pabaigoje į JAV atvyko pirmasis neoficialus Lietuvos atstovas Jonas 
Vileišis, kuris ėmėsi proteguoti lietuvių, latvių ir estų sąjungos idėją. Vėliau sąjunga 
tapo pamatu 1922 m. kuriant Baltijos-Amerikos draugiją su filialais lietuvių, latvių ir 
estų kolonijose17. 

JAV lietuvių karių-savanorių organizavimas 

Vieni pirmųjų tuo klausimu užsiminė JAV lietuviai Petras Jurgėla ir Vytautas 
Širvydas. Vėliau apie tai plačiau rašė istorikai Konstantinas Jurgėla, Albertas Ta-
rulis, Antanas Kučas ir Vincas Liulevičius. Lietuvoje šia problema, ypač Amerikos 
brigados klausimu, domėjosi istorikai Kostas Navickas, Alfonsas Eidintas ir Juozas 
Skirius.

Mintis formuoti atskirus JAV lietuvių karinius dalinius kilo dar 1917 metais. 
Tuo metu buvo pradėti formuoti JAV lenkų legionai, o JAV valdžia svarstė įstaty-
mą, pagal kurį įvairių tautų atstovai, gyvenantys JAV ir neturintys pilietybės, priva-
lės grįžti į savo valstybes (tai buvo susiję tik su JAV sąjungininkėmis) ir tarnauti jų 
kariuomenėse. Šiuo atveju JAV lietuviai privalėjo grįžti į Rusiją ir stoti į jos armiją. 
Tai ne juokais išgąsdino išeiviją. Tuo reikalu Amerikos lietuvių tarybos pirminin-
kas ir Lietuvių informacijos biuro vadovas Julius Bielskis įteikė JAV prezidentui W. 
Wilson‘ui peticiją, pasižadėdami raginti JAV lietuvius stoti į JAV armiją, prašant juos 
išskirti į atskirus dalinius – Lietuvių legionus. Šios idėjos esmė – išeivija savo krauju 
pasiruošusi iškovoti Lietuvai laisvę. Idėja buvo populiari tarp išeivijos jaunimo ir 
lietuvių – JAV karių. Nors tam JAV valdžia nepritarė, bet lietuvių karinių dalinių 
siūlymai buvo akivaizdi ir labai reikalinga antivokiška propaganda18.

Lūžis įvyksta 1918 m. rugpjūčio 27-29 dienomis Lietuvos vyčių seime, kur 
su dideliu entuziazmu buvo priimta rezoliucija prie JAV kariuomenės organizuoti 
Lietuvių legionus. Tuo klausimu nuo rugpjūčio 30 d. pradėjo rūpintis JAV lietuvių 
vykdomojo komiteto pirmininkas J. Šliūpas. Jis lankėsi JAV Karo departamente, kur 
tuo klausimu gavo pritarimą. Šiuo metu idėja turėjo ne tiek karinės, kiek politinės-
propagandinės reikšmės. Rugsėjo 16 d. JAV lietuvių tautinės tarybos narys Bronius 

17 Ten pat; Skirius, J. Lietuvių-latvių-estų bendradarbiavimas JAV 1918-1922 m. (pranešimas). I konferen-
cija Lietuva-Latvija: praeitis, dabartis, ateitis. Programa. Vytauto Didžiojo universitetas. Kaunas, 1994 m. 
spalio 20-22 d.

18 Skirius, J. Julius J. Bielskis (1891-1976). Gyvenimas Amerikoje tarnaujant Lietuvai: JAV lietuvių veikėjas ir 
diplomatas. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2008, p. 51-53.
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K. Balutis, atkreipęs dėmesį į šių dalinių politinę reikšmę, pabrėžė, kad jeigu JAV 
vyriausybė parems šią idėją, tai ji ir kiti sąjungininkai bus priversti pripažinti Lietu-
vos nepriklausomybę. Rugsėjo 26 d. JAV lietuvių Vykdomasis komitetas laikraštyje 
Darbininkas paskelbė atsišaukimą, ragindamas išeiviją kurti JAV lietuvių karinius 
dalinius Lietuvai. Pirmosios knygos, skirtos JAV lietuvių istorijai, autorius Stasius 
Michelsonas pažymėjo, jog atsišaukimas pritarimo išeivijoje nerado, ir kalbos apie 
Lietuvių armiją pritilo19. Nepaisant to, spalio 23-24 dienomis New York‘e vykusiame 
JAV lietuvių abiejų tarybų pasitarime buvo nutarta JAV vyriausybei įteikti memo-
randumą, prašant leidimo organizuoti lietuvių kariuomenę Amerikoje. Pagal suma-
nymą ji tuo metu turėjo būti naudojama prieš vokiečius Lietuvoje. Ši kariuomenė, 
kaip manė JAV lietuvių veikėjai, turėjo galutinai patvirtinti lietuvių tautos vienybę 
su sąjungininkais ir garantuoti Lietuvos valstybingumo pripažinimą.

Po karo paleisti iš JAV armijos lietuviai grįžo į savo telkinius. Dalis jų susi-
būrė dviejose karinėse organizacijose. 1919 m. pradžioje Jonas K. Milius-Miliauskas 
sukvietė būrį jaunuolių, daugiausia vyčių, į laikraščio Garsas redakciją Brooklyn‘e 
pasitarti dėl karių savanorių organizavimo. Nutarė steigti lietuvių savanorių sąjun-
gą, kuri vėliau, susidarius daugiau būrių, pasivadino Lietuvos laisvės sargais. Išrink-
ta sąjungos centro valdyba: pirmininkas Jonas J. Romanas, sekretorius V. Vaškelis ir 
organizatorius J. K. Milius-Miliauskas. Patarėju pakviestas JAV lietuvių Vykdomojo 
komiteto narys J. J. Bielskis. Savanorių padaugėjo keliais tūkstančiais. Nustatytomis 
dienomis buvo rengiama karinė mankšta ir kautynių pratybos. Iš Lietuvos buvo gau-

19 Skirius, J. Lietuvių visuomenininkas ir diplomatas Bronius Kazys Balutis (1880-1967): Tėvynei paaukotas 
gyvenimas. Vilnius: Vaga, 2001, p. 147-148;  Lietuvių išeivija Amerikoje (1868-1861) / Medžiagą surinko ir 
spaudai paruošė S. Michelsonas. So. Boston: išleido Keleivis, 1961, p. 261-262.

Amerikos lietuviai JAV kariai, tarnavę Pirmojo pasaulinio karo metais, 1920 m. lapkričio 7 d. 
surengė protesto prieš lenkų veržimąsi į Lietuvą demonstraciją Worcester‘yje.  
Gineitis, K. Amerika ir Amerikos lietuviai. Su 167 paveikslais. Kaunas, 1925, p. 237
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ti karinės komandos terminai ir karių uniformos bei ženklai, kuriuos savanoriai pri-
sitaikė sau. Tuo tarpu Čikagoje 1919 m. rugpjūčio 14 d. įsisteigė Susivienijimas Ame-
rikos lietuvių kareivių. Centro valdybos pirmininku išrinktas karo gydytojas leit. dr. 
S. Biežis, sekretoriumi – leit. J. Zamkus. Rudenį jau buvo apie 1500 narių. Čikagoje 
susidarė 7 kuopos, o užmiestyje – dar dvi. Šios organizacijos tikslas: 1) jungti tarna-
vusius ir netarnavusius kariuomenėje vyrus, 2) kovoti dėl Lietuvos laisvės, siunčiant 
ten savanorius, aukas, skelbiant protestus prieš Lietuvos priešų siekimus, 3) padėti 
Lietuvos valstybei stiprėti, ginti jos reikalus bei garbę. Tokio tikslo siekė ir Lietuvos 
laisvės sargai. Šalia karinio pasiruošimo jie rengė eisenas ir garsino Lietuvos vardą. 
Buvo siekiama savanorius ne tik paruošti, bet ir perkelti juos į Lietuvą. Tam reikėjo 
gauti ne tik JAV valdžios leidimą, bet ir lėšų20. 

Lietuvos vyriausybei buvo žinomos JAV lietuvių iniciatyvos ir buvo planuo-
jama tuos karinius dalinius pirmiausia panaudoti prieš bolševikų valdžią Lietuvoje. 
Kai 1919 m. balandžio 21 d. Lenkijos kariuomenė užėmė Vilnių, Lietuvos premjeras 
Mykolas Sleževičius kitą dieną išsiuntė laišką Lietuvos delegacijai Paryžiuje, įgalio-
damas gauti iš JAV vyriausybės leidimą perkelti 10 000 JAV lietuvių karių į Lietuvą. Ir 
Lietuvos vyriausybė tikėjosi, jeigu JAV vyriausybė pritars savanorių organizavimui 
ir perkėlimui jų iš JAV į Lietuvą, tai tuo neoficialiai pripažins Lietuvos valstybę. Tuo 
pačiu tikėjosi, kad tai bus ir JAV moralinė parama, ypač prieš Lenkiją, su kuria lietu-
vių santykiai vis labiau komplikavosi. Tačiau JAV vyriausybė nebuvo linkusi paremti 
JAV lietuvių karinės grupuotės, kuri tarnautų svetimoje valstybėje. Bet JAV iniciaty-
va į kovą su bolševikine Sovietų Rusija buvo numatyta įtraukti naujai susikūrusių 
valstybių kariuomenes. Tai žinodami Lietuvos delegacijos Paryžiuje nariai priėjo 
išvados, kad reikia pakviesti svetimšalių karininkų tarnybai Lietuvos kariuomenėje, 
tuo pačiu pagerinti santykius su JAV bei Antante ir greičiau gauti karinę, ekonomi-
nę, politinę paramą21. 1919 m. rugpjūčio mėn. Paryžiuje lietuviams pavyko užmegzti 
ryšius su JAV armijos kapitonu V. H. Sworthout‘u, kuris atstovavo keliolikai JAV ka-
rininkų, suinteresuotų tarnyba Lietuvos kariuomenėje. V. H. Sworthout‘as, pasivadi-
nęs lietuviškai Juododžiu (jau tapęs Lietuvos kariuomenės pulkininku, o vėliau pats 
sau suteikęs brigados generolo laipsnį), turėjo planą dėl Amerikos lietuvių brigados 
iš 5-6 tūkstančių karių – JAV lietuvių formavimo per tris mėnesius. Jis skubiai iš-
vyko į JAV. JAV lietuvių Vykdomojo komiteto raštinėje Washington‘e buvo įkurtas 
brigados štabas, kuris pradėjo verbuoti karius ir sudarinėti jų sąrašus. Pulkininkas 
V. H. Sworthout-Juododis užmezgė kontaktus su JAV valdžios atstovais, siekdamas 
gauti leidimą karių perkėlimui į Lietuvą. Tiesa, tokia brigada kaip karinė jėga tuo 

20 Jurgėla, P. Sparnuoti lietuviai Darius ir Girėnas. Čikaga, 1935, p. 36-37; Amerikos lietuvių istorija. Redagavo 
dr. Antanas Kučas. Boston: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1971, p. 377.

21 Skirius, J. Lietuvos užatlantės diplomatija 1918-1929 metais: santykių su JAV politiniai ir ekonominiai aspek-
tai. Vilnius: Garsų pasaulis, 1995, p. 42-43, 49.
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metu Lietuvai vargu ar jau bebuvo reikalinga. Tačiau, atrodė, Lietuvos delegacijai 
Paryžiuje tas karinis dalinys žadėjo politinę perspektyvą – glaudesnius ryšius su JAV 
valdžios oficialiais atstovais. Amerikos brigada buvo reikalinga kaip priedanga lie-
tuvių politinei veiklai22.

1919 m. lapkričio 4-5 dienomis Pittsburgh‘e posėdžiavo ALT ir ALTT atstovai. 
V. H. Sworthout-Juododis padarė pranešimą. Amerikos lietuvių brigados kūrimui 
buvo pritarta, nes iš Lietuvos buvo gauta palanki telegrama ir JAV Karo departamen-
to atstovai pritarė tokio dalinio kūrimui. Posėdyje nutarta, kad visą reikalą turi fi-
nansuoti Lietuvos vyriausybė, bet einamuoju momentu abi tarybos skiria 21 000 do-
lerių paskolą. Taip pat nutarta, kad V. H. Sworthout-Juododis su dviem Vykdomojo 
komiteto nariais turi vykti į Kauną derinti brigados reikalų su Lietuvos vyriausybe. 
J. Bielskis ir Vladas Leščinskas-Lazdynas buvo paskirti vyriausiais organizatoriais, 
suteikiant jiems Lietuvos kariuomenės kapitono laipsnį23.

1919 m. gruodžio 18 d. į JAV atvykęs Povilas Žadeikis savo pirmtako veiklą 
Amerikos brigados klausimu įvertino neigiamai. Jis rado užrašytus tik 300 vyrų, 
kurie norėjo grįžti į Lietuvą, bet ir tarp jų buvo abejojančių. Lietuvos vyriausybė 
nusprendė palaipsniui likviduoti Amerikos lietuvių brigadą ir tik nedidelę dalį sa-
vanorių, kurie privalėjo turėti specialybes (mechanikų, technikų, lakūnų ir pan.), 
planavo už valstybės pinigus perkelti iš JAV į Lietuvą. O ne specialistai tarnybai į 
Lietuvą turėjo atvykti savo lėšomis. Jau 1920 m. liepos mėn. savanorių grupinis 
siuntimas į Lietuvą buvo baigtas. JAV lietuvių istorikas K. R. Jurgėla, rašydamas 

22 Ten pat, p. 49-53; Tarulis, A. N. American-Baltic Relations 1918-1922. The Struggle over Recognition. Wash-
ington, D.C.: The Catholic University of America Press, 1965, p. 272-277.

23 Jurgėla, K. R. Lithuania and the United States: the Establishment of State Relations. Chicago: Lithuanian 
Research and Studies Center, 1985, p. 194; Amerikos lietuvių istorija. Redagavo dr. Antanas Kučas. Bos-
ton: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1971, p. 378-379.

Pirmojo Lietuvos atstovo 
Jono Vileišio ir JAV 
lietuvių karių-savanorių 
organizatoriaus majoro 
Povilo Žadeikio sutikimas 
Boston‘e. Gineitis, K. 
Amerika ir Amerikos lietuviai. 
Su 167 paveikslais. Kaunas, 
1925, p. 192)
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apie savanorius, nurodė, jog tarnybą Lietuvoje atliko 
penki šimtai išeivių. Tačiau archyvų dokumentai rodo, 
kad Lietuvą pasiekė tik 74 savanoriai. Iš jų tik 47 prisi-
statė Krašto apsaugos ministerijai, kuri juos paskirstė po 
įvairius karinius dalinius. O sulyginus JAV karininkų, 
panorusių tarnauti Lietuvai, algas ir gyvenimo sąlygas 
su Lietuvos karininkų, jų noras išblėso. P. Žadeikis juos 
atleido, su jais palaipsniui atsiskaitęs pinigais, ir likvida-
vo brigados štabą. V. H. Sworthout-Juododis susipyko su 
Lietuvos valdžia ir išvyko į JAV. Taip baigėsi gana bran-
giai kainavusios Amerikos lietuvių brigados istorija. JAV 
lietuviai jos formavimui sumokėjo 9913,99 dolerių. Bet, 
anot istoriko A. Kučo, karinio dalinio organizavimas pa-
žadino JAV lietuvių jaunimo entuziazmą ir meilę senajai 
Tėvynei, ko „neįmanoma išmatuoti nei pinigais, nei žo-
džiais“. O dar tuo klausimu buvo vykdoma  propaganda 
ir pokalbiai su JAV valdžios atstovais! Būsimasis Lietu-
vos pasiuntinys JAV P. Žadeikis, įvertindamas JAV lietu-
vių pastangas sukurti karinį dalinį ir jį pasiųsti į Lietuvą, 
štai ką tuo metu pasakė: „Amerikos Brigados idėja buvo 
gera ir naudinga Lietuvai ir ne Amerikos lietuvių kaltė, 
kad tas sumanymas, vos pradėtas vykdyti, šiandien yra 
likviduojamas. Politiniu žvilgsniu Amerikos Brigados 
vardas savo rolę sulošė, atnešdamas, be abejo, Lietuvai 
nemažai naudos“24.

JAV lietuviai Lietuvos valstybės tarnyboje

Pirmaisiais Lietuvos nepriklausomybės metais 
JAV lietuviai į kraštą važiavo masiškai. Juos domino ne 
tik gimtinė, bet ir galimybė savo sukauptą kapitalą in-
vestuoti į besikuriantį valstybės ūkį, perduoti savo patir-
tį valstybės administracijoje, visuomeniniame gyvenime 
ir versle.  

Buvęs JAV lietuvis, garsus keliautojas Matas Šal-
čius rašė, kad 1920 metais Lietuvą aplankė apie 5 tūks-

24 Skirius, J. Lietuvos užatlantės diplomatija 1918-1929 metais: santykių su JAV politiniai ir ekonominiai aspek-
tai. Vilnius: Garsų pasaulis, 1995, p. 69-72; Skirius, J. Julius J. Bielskis (1891-1976). Gyvenimas Amerikoje 
tarnaujant Lietuvai: JAV lietuvių veikėjas ir diplomatas. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidy-
kla, 2008, p. 92-95.

Julius Kaupas – Steigiamojo 
seimo (1920-1922) narys. Laisvėn 
Bežengiant. Amerikos Lietuvių 
Visuotinojo Seimo Protokolas ir 
Paveiksluotas Aprašymas / Tvarkė ir 
išleido Povilas Mulevičius. Brooklyn, 
N.Y., 1918, p. 9

Leonardas Šimutis – III seimo 
(1926-1927) narys. Šimutis, L. Lietuvą 
aplankius. Pirmojo Pasaulio Lietuvių 
Kongreso įspūdžiai. Chicago, Il.: 
Draugo spaustuvė, 1995, p. V
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tančius JAV lietuvių, o iki 1923 metų tas skaičius vis augo. 
Tais metais iš JAV atvyko 10 tūkstančių žmonių. Bet vė-
liau jų pradėjo mažėti25. Išeivijos susidomėjimo savo gim-
tine mažėjimą reikia aiškinti to meto Lietuvos valdžios 
nepasirengimu saugiai priimti ir suteikti garantijų atve-
žamiems ir siunčiamiems išeivių pinigams. Išeivija savo 
indėlius Lietuvoje prarado, labai nusivylė ir didžioji dalis 
nusisuko nuo savo Tėvynės26. Dalis atvykusiųjų liko Lie-
tuvoje. Jie įsijungė į jaunos valstybės kūrimo darbą: dirbo 
valstybės administracijos struktūrose, švietime, užsiėmė 
verslais. Tuo metu, ypač pirmaisiais metais, Lietuvai la-
bai trūko išsilavinusių žmonių, įvairių sričių specialistų. 
JAV lietuviai talkino Lietuvos seimų darbe (Julius Kau-
pas ir Leonardas Šimutis)27. Užsienio reikalų ministe-
rijos veikloje (advokatas Bronius K. Balutis, inžinierius 
Tomas Norus-Naruševičius, kunigai Jonas Žilius ir Jonas 
Dobužis, teisininkai Matas Bagdonas, Petras Daužvardis 
ir Antanas Šalna, medikas dr. Julius Bielskis, medikas ir 
kultūrininkas dr. Jonas Šliūpas, Karolis Račkauskas-Vairas, Magdalena Avietėnaitė, 
dr. Matas Vinikas); kultūros, mokslo ir švietimo srityse (dr. Antanas Rimka, Jonas 
Šimkus, dr. Kazys Pakštas, dr. Vytautas Andrius Greičiūnas, kunigas dr. Fabijonas 
Kemėšis, dr. Aleksandras Račkus, vyskupas Pranas Būčys ir kt.); teisės srityje (advo-
katas Pranas Bračiulis); verslo ir finansų srityse (Petras Karuža, Jonas J. Romanas, 
Konstantinas Norkus, Pijus Norkus, J. Cunys ir kt.). 

Atvykę į Lietuvą JAV lietuviai iš karto susidūrė su lietuvių valdininkijos abe-
jingumu ir neatsakingumu darbe. Jie norėjo keisti tvarką – sukurti darbinę aplinką, 
įvesti tvarką valstybinėse įstaigose. Vieną iš charakteringų epizodų papasakojo B. K. 
Balutis. Jo bičiulis, taip pat iš JAV atvykęs advokatas P. Bračiulis, Kauno pašte suži-
nojo, kad čia jau kelios savaitės guli keliolika maišų su registruotais laiškais iš JAV. 
Jam buvo paaiškinta, jog trūksta žmonių šiems laiškams išskirstyti. Tuomet greitai 
susiorganizavo būrelis amerikiečių – Bračiulis, Balutis, Račkauskas ir dar keletas – 
ir porą dienų, laisvomis nuo tiesioginio darbo valandomis, talkino paštui. Vėliau 
apie tai B. K. Balutis rašė J. O. Širvydui į Niujorką: „Jūs turėtumėte pamatyti pašto 

25 Šalčius, M. Turizmas kaip tautos šaka. Tautos ūkis, 1934, nr. 6-7, p. 167.

26 Gineitis, K. Amerika ir Amerikos lietuviai. Su 167 paveikslais. Kaunas; Varpo spaustuvė, 1925, p. 302-310;  
Eidintas, A. Lietuvių kolumbai: lietuvių emigracijos istorijos apybraiža. Vilnius: Mintis, 1993, p. 60-66.

27 Gaigalaitė, A. Kaupas Julius. Lietuvos steigiamojo seimo (1920-1922 metų) narių biografinis žodynas. Vil-
nius: VPU leidykla, 2006, p. 186-187;  Skirius, J. JAV lietuvio Leonardo Šimučio parlamentinės veiklos 
bruožai 1926-1927 metais. Parlamento studijos. Mokslo darbai. 2009, t. 8, p. 107-120.

Bronius Kazys Balutis – JAV 
lietuvis, Lietuvos diplomatas, 
pasiuntinys JAV ir Didžiojoje 
Britanijoje. Skirius, J. Lietuvių 
visuomenininkas ir diplomatas 
Bronius Kazys Balutis (1880-1967). 
Tėvynei paaukotas gyvenimas. 
Vilnius: Vaga, 2001
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valdininkų nusistebėjimą, kuomet jie 
pamatė atėjusius „ponus“, kurie ame-
rikietišku būdu nusivilko švarkus, 
užsivyniojo rankoves ir ėmėsi darbo. 
Iš jų veidų buvo matyti, kad jie nieku 
būdu negalėjo suprasti, iš kur tokie 
kvailiai atsirado dirbti už dyka ir dar 
„over time“ laiku. Bet kuomet darbas 
buvo atliktas – tie žmonės, be abejo-
nės, gavo truputį kitokios nuomonės 
apie piliečių pridermes“. Tai ir buvo 
svarbiausias tikslas – savo pavyzdžiu 
Lietuvos valdininkams parodyti nesa-

vanaudišką atsidavimą darbui, pagalbą jaunai valstybei. Suprantama, šitokiu būdu 
anuomet reikštis buvo galima labai daug kur, bet atvykusių iš JAV lietuvių nebuvo 
tiek, kad galėtų didesnį „triukšmą“ sukelti. Kalbamuoju metu B. K. Balutis parodė 
iniciatyvą, kad būtų įkurtas Kaune amerikiečių klubas, o tuomet, anot jo, kai bus 
keliolika narių, mėginsime „ir spardyti, ir rėkti, ir pagelbėti“28.

Vilniaus klausimas JAV lietuvių veikloje

 Jaunai Lietuvos valstybei, kovojusiai su Lenkija dėl savo laisvės ir nepriklau-
somybės, nepavyko apginti sostinės Vilniaus ir apie trečdalio lietuvių etninių žemių 
(32,2 tūkst. kv. km). Sostinės Vilniaus ir kitų žemių praradimas 1920 metais besiku-
riančiai Lietuvos valstybei buvo didelis smūgis. Joms atgauti į kovą telkėsi Lietuvos 
vyriausybė ir lietuvių visuomenė. Nedaugelis lietuvių inteligentų suprato masinės 
visuomeninės organizacijos reikalingumą, jos būtinumą Vilniaus vadavimo idė-
joms skleisti, materialiai ir moraliai lenkų pavergtiems tautiečiams remti. Tokios 
organizacijos kūrimo idėja pirmiausia atsirado tarp JAV lietuvių. 1925 m. su šia idėja 
iš JAV į Lietuvą grįžo kunigas, profesorius Fabijonas Kemėšis29. Tais metais Kaune 
įkuriama Vilniui vaduoti sąjunga (toliau – VVS).

Nuo pirmųjų Vilniaus krašto okupacijos metų JAV lietuviai jautriai išgyveno 
šią nacionalinę nelaimę ir bandė telktis, kad galėtų teikti pagalbą. 1921 m. kunigas 
Antanas Milukas, pasipiktinęs lietuvių persekiojimais Vilniuje, vienas pirmųjų įkū-
rė Vilniaus mažųjų kankinių draugiją (Relief for the Little Martyres of Vilna). Lapkri-
čio 13 d. jis organizavo didelį antilenkišką kelių tūkstančių lietuvių susirinkimą New 

28 Skirius, J. Lietuvių visuomenininkas ir diplomatas Bronius Kazys Balutis (1880-1967): Tėvynei paaukotas 
gyvenimas. Vilnius: Vaga, 2001, p. 273.

29 Kairiūkštytė, N. Vilniaus vadavimo sąjunga. 1925 04 26-1938 11 25: Istorinė apybraiža. Vilnius: Seimo 
leidykla „Valstybės žinios“, 2001, p. 20.

Lietuvos žemėlapis 1923-1940 metai: Klaipėdos ir 
Vilniaus kraštai 
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York‘e, kuriame be A. Miluko kalbėjo kongresmenas Chandler‘is. Buvo priimta griež-
ta rezoliucija, kurioje nušviesta Vilniaus istorinė ir kultūrinė reikšmė Lietuvai, lenkų 
savivaliavimas okupuotame Vilniuje, prašoma sulaikyti teikiamą pagalbą Lenkijos 
valstybei, kuri savo žiauriais ir necivilizuotais ekscesais prieš niekuo neprasikaltusius 
lietuvius daro gėdą visam kultūringam pasauliui. Buvo nutarta rezoliuciją įteikti JAV 
prezidentui, valstybės sekretoriui, Kongreso ir Senato nariams bei įvairių šalių am-
basadoriams Washington‘e. A. Milukas išleido informacinę knygelę Lithuania Confe-
rence, 94 Hull Ave, Maspeth, L.I., N.Y., kurią taip pat išplatino JAV laikraščių redakci-
joms, JAV politikams, diplomatams. Knygelėje buvo surašyti visi žinomi svarbiausi 
lenkų nusikaltimai, lietuvių nužudymai, moksleivių mušimas Vilniuje30. A. Milukui 
1922 m. pradžioje draugijos garbės pirmininku ir globėju pavyko pasikviesti buvusį 
JAV prezidentą Woodrow Wilson‘ą su žmona. Tai draugijai suteikė reikšmingą svorį. 
Draugijos fondas sutelkė nemažai pinigų Vilniaus lietuvių našlaičių prieglaudoms, 
mokykloms, o kartu tarp amerikiečių paskleidė daug medžiagos Vilniaus klausimu31.

Išeiviją ypač papiktino Ambasadorių konferencijos nutarimas pripažinti 
Vilnių Lenkijai. Pradžią organizuotam judėjimui davė 1923 m. kovo 11 d. kunigo S. 
Remeikos parapijos salėje Brooklyn‘e sušauktas New York‘o ir Brooklyn‘o lietuvių 
draugijų (katalikų, santariečių ir socialistų), kur dalyvavo 25 atstovai, konferencija. 
Buvo sudarytas Lietuvos kraštams vaduoti komitetas iš 9 žmonių32. Visi JAV lietuviai 
buvo kviečiami telktis, rengti protesto rezoliucijas, aktyviai pasisakyti už Vilniaus 
grąžinimą Lietuvai, rinkti aukas vilniečiams. Svarbiausias komiteto nutarimas – Vil-
niaus užgrobimo dieną – spalio 9 d. – laikyti gedulo diena ir rengti masinius mitin-

30 Mingėla, V. Kun. Antanas Milukas. Jo gyvenimas ir darbai. Detroitas: Lietuvių enciklopedijos spaustuvė, 
1962, p. 283-286.

31 Milukas, A. Lietuvių enciklopedija. Boston: LEL, 1959, t. 18, p. 483.

32 Susikūrė Lietuvos pakraščiams vaduoti komitetas. Garsas, 1923, kovo 15, nr. 11, p. 8.

Lietuvos kraštų vadavimo 
komitetas Brooklyn‘e 1923-
1924 m. Gineitis, K. Amerika 
ir Amerikos lietuviai. Su 167 
paveikslais. Kaunas, 1925, p. 171
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gus33. Savaitraščio Garsas redaktorius Leonardas Šimutis tampa komiteto pirminin-
ku, o patį komitetą remia katalikiškas Tautos fondas.

Lietuvos pasiuntinybės pastangomis 1924 m. rugsėjo mėn. Chicago‘je 
susikūrė Amerikos lietuvių Vilniui vaduoti komitetas (toliau – VVK), vadovaujamas 
S. Kodžio. Jau rugsėjo 4 d. VVK pasiuntė savo delegatus į Washington‘ą, pas prezidentą 
Calvin‘ą Coolidge‘ą su memorandumu ir prašė jį paveikti, kad Lietuvos ir Lenkijos 
ginčas dėl Vilniaus būtų pavestas Tarptautiniam teismui. C. Coolidge‘as priėmė 
delegaciją ir pažadėjo padaryti ką tik galėsiąs. Kartu JAV lietuvių delegatai nusiuntė 
telegramą Tautų Sąjungos generaliniam sekretoriui. Tiesa, JAV lietuvių spauda 
atkreipė dėmesį į tai, kad prieš rinkimus JAV politikai linkę žadėti viską, nesiimdami 
atsakomybės, ar pažadus įgyvendins. 1925 m. sausio 7 d. Lietuvos užsienio reikalų 
ministerija pasiuntiniui Kaziui Bizauskui atsiuntė platesnes Vilniaus vadavimo 
akcijos instrukcijas. VVK veikla turėjo reikštis dviem kryptimis: a) teikti Vilniaus 
lietuviams materialinę paramą; b) nuolatos visur ir kiekvieną proga kelti Vilniaus 
klausimą. Sustiprėjus lenkų nacionalistų puolimui prieš lietuvių švietimą Vilniuje, 

33 Vilniaus neišsižadėsime. Ten pat, kovo 23, nr. 12, p. 2; Draugijų konferencija. Ten pat, rugsėjo 27, nr. 
39, p. 8.

Prof. Mykolas Biržiška 
Vilniaus vadavimo 
komiteto Chicago‘je 
bankete 1931 m.  
kovo 27 d. SLA Auksinio 
jubiliejaus Albumas 1886-
1936. New York, 1936, p. 264

Kan. F. Kemėšiui 
pagerbti vakaras 1934 m. 
birželio 3 d. Bilietas. 
 J. Skiriaus asmeninis 
archyvas
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Lietuvos vyriausybė padidino finansinę paramą Vilniaus lietuviškoms draugijoms 
per JAV – siųsdami pinigus per VVK, žinoma, su sąlyga, kad reikalas būtų atliekamas 
labai reguliariai, o svarbiausia – išliktų paslaptyje. Tai buvo daroma tam, kad 
Vilniaus lietuviai, jų organizacijos galėtų viešai pareikšti Lenkijos valdžios atstovams, 
iš kur gauna lėšų, ir kartu užkirstų kelią lenkų teiginiams, jog Lietuvos vyriausybė 
finansuoja okupuoto krašto lietuvius34. Tačiau tuo neapsiribota.

JAV lietuviai patys ragino padėti jiems telktis į VVS ir plėtoti tarpusavio ry-
šius. Tai pradėta įgyvendinti nuo ketvirtojo dešimtmečio pradžios. Į JAV buvo pa-
siųstos VVS delegacijos: 1931 m. prof. Mykolas Biržiška, 1934 m. prof. Fabijonas Ke-
mėšis, doc. Bolius Vitkus ir žurnalistas Petras Babickas, o nuo 1936 m. kelis kartus 
pas JAV lietuvius lankėsi žurnalo Mūsų Vilnius redaktorius Vincas Uždavinys. Jie visi 
išeivių kolonijose skaitė paskaitas Vilniaus klausimu; steigė kolonijose naujus VVS 
padalinius (skyrius); rekomendavo užsiprenumeruoti žurnalą Mūsų Vilnius ir tapti 
Vilniaus geležinio fondo (toliau – VGF) nariais. Vengė rinkti aukas, tai palikdami 
pačių išeivių iniciatyvai. Buvo bandoma, tiesa, nesėkmingai, suvienyti JAV lietuvių 
veiklą dėl Vilniaus į bendrą centrą, nes kiekviena JAV lietuvių ideologinė srovė (ka-
talikai, tautininkai, socialistai ir net komunistai) veikė atskirai35. Praktiškai iki 1940 
metų išliko keli vadovaujantys Vilniaus vadavimo reikalams centrai: New York‘e Lie-
tuvos generalinis konsulatas aktyviai rūpinosi Vilniaus akcijų komitetais; Amerikos 
lietuvių Romos katalikų federacijos (ALRKF) centras vadovavo VVS kuopoms, o JAV 
lietuvių tautininkų centras – VVS skyriams.

VVS pastangos suaktyvinti JAV lietuvių Vilniaus vadavimo veiklą davė re-
zultatų, nes vis daugiau JAV lietuvių įsitraukė į šį darbą. Susivieniję išeivių junginiai 
pasivadindavo Vilniaus vadavimo skyriais ar komitetais. Vienas pirmųjų VVS skyrių 
įkurtas 1927 m. Shenandoah mieste, Pennsylvania‘joje. Grand Rapids‘e 1931 m. Vil-
niaus vadavimo komitetas įkurtas iš Lietuvių susivienijimo Amerikoje 60-sios kuo-
pos, Šv. Jurgio draugijos, Šv. Petro ir Povilo draugijos, Lietuvos Didžiojo kunigaikščio 
Vytauto kareivių draugijos. Tais pačiais metais VVS skyrius įsikūrė Hartford‘e. Jį su-
darė 9 įvairių susivienijimų atstovai ir pan. Jeigu 1933 m. buvo 15, tai 1937 m. JAV jau 
buvo 50 įvairių VVS padalinių; veikė apie 100 VGF komitetų (punktų). Kovoje dėl 
Vilniaus didelis laimėjimas buvo tai, kad 1932 m. rugsėjo 28 d. ALRKF susirinkime 
buvo nutarta tapti VVS nariais. Ši organizacija vienijo apie 300 kuopų, turinčių dau-
giau kaip 15 tūkstančių narių. 1936 m. birželio 30 d. ALRKF taryba priėmė „Vilniaus 
ir kitų Lietuvos okupuotų kraštų vadavimo reikalu“ nutarimą, kuriame pabrėžė, kad 
ALRKF skyrių (kuopų) vienas svarbiausių darbų yra materialiai ir moraliai prisidėti 

34 Skirius, J. Klaipėdos bei Vilniaus problemos ir JAV vyriausybės pozicija (1922-1929 m.). Lietuvos istori-
jos metraštis. 1989 metai. Vilnius, 1990, p. 56.

35 Plačiau žr.: Skirius, J. Lietuvos valdžios ryšiai su JAV lietuviais 1926-1940 metais: suartėjimo kelių paieškos. 
Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2016, p. 90-115, 129-138.
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prie vadavimo reikalų. Be to, JAV Vilniaus vadavimo darbą dirbo vadinamieji Vil-
niaus akcijų komitetai, kurių 1935 m. buvo 5036. 

36 Kairiūkštytė, N. Vilniaus vadavimo sąjunga. 1925 04 26-1938 11 25: Istorinė apybraiža. Vilnius: Seimo 
leidykla „Valstybės žinios“, 2001, p. 60-61.
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SLA 1936 m. seime pasirašoma 
protesto rezoliucija.  
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JAV lietuviai aktyviai, ypač pinigais, rėmė VVS ir VGF. Pagal lėšų gavimo 
laiką   skirtini du etapai: pirmasis, t. y. pradinis, prasidėjo atsiradus VVS ir tęsėsi iki 
ketvirtojo dešimtmečio pradžios. Jam būdinga tai, kad gautos lėšos buvo pavienių 
asmenų bei organizacijų aukos. Pavyzdžiui, 1926 metais iš JAV lietuvių buvo gauta 
34 tūkst. litų. Antrajame etape, ketvirtame dešimtmetyje, gaunamų pinigų buvo kur 
kas daugiau, nes tai skatino tampresni ryšiai tarp VVS ir JAV lietuvių. Istorikės Nas-
tazijos Kairiūkštytės nuomone, įplaukos į VVS centrą galėjo siekti 20 tūkst. dolerių37. 

Vilniaus klausimas buvo labai svarbus vienijant į skirtingas sroves suskilusią 
išeiviją bei stiprinant Lietuvos valdžios ryšius su užsienio lietuviais, pirmiausia JAV 
lietuviais.

2. JAV lietuvių propagandinė veikla 

Teisus istorikas Antanas Kučas, sakydamas, kad Pirmasis pasaulinis karas 
užklupo JAV lietuvius visai nepasiruošusius prabilti tėvynės reikaluose vieningai. 
Tačiau karas tuo pačiu ir paskatino išeiviją, jos vadovus telktis, organizuoti ne tik 
materialinę paramą Lietuvai, bet ir pradėti galvoti apie savos propagandos sklaidą, 
skelbiant pasauliui, o ypač JAV vyriausybei ir visuomenei, apie lietuvių tautos aspi-
racijas ir vokiečių okupuotos Lietuvos problemas.

Pradžių pradžia – tai JAV lietuvių finansinė parama Lietuvių informacijos 
biurui Paryžiuje ir Lozanoje (1911-1919 m.), vadovaujamam energingo ir kontroversiš-
kai vertinamo J. Gabrio-Paršaičio. Finansinė parama sustiprėjo Pirmojo pasaulinio 
karo metais, kai J. Gabrys 1914 m. lankėsi JAV ir dalyvavo JAV lietuvių katalikų seime 
Chicago‘je rugsėjo 21-22 dienomis. Ten jis gavo JAV lietuvių Tautos tarybos ir Tau-
tos fondo užtikrinimą, kad biuro veikla bus remiama38. Grįžęs į Prancūziją, nuo 1915 
m., pradeda leisti prancūzų ir anglų kalbomis žurnalą Pro Lituanika ir gina lietuvių 
tautos reikalus. Ši propaganda buvo nukreipta į Europos valstybes ir jų visuomenes. 

Tarp JAV lietuvių pasigirsdavo balsų, kad būtina ir Amerikoje turėti panašų 
informacijos biurą. Pradžią davė 1916 m. pradžioje kunigas Juozas J. Kaulakis, savo-
sios Šv. Kazimiero lietuvių parapijos klebonijoje Philadelphia‘joje įkūręs Lietuvių 
informacijos biurą ir pradėjęs anglų kalba leisti mėnesinį informacinį žurnalą A 
Plea for the Lithuanians, kurio iki 1919 m. išėjo 14 numerių. Paskutinieji buvo pava-
dinti Lithuanian Review. O nuo 1916 m. birželio mėn. Tomas Šėmis (Shamis) pradė-
jo leisti savo anglų kalba mėnesinį žurnalą The Lithuanian Booster. Nuo 1924 metų 

37 Ten pat, p.108-109.

38 Eidintas, A.  Slaptasis lietuvių diplomatas. Istorinis detektyvas. Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1992, 
p. 48.


