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3. Finansinė parama Lietuvai

JAV lietuvių piniginių fondų reikšmė Lietuvos valstybės kūrimui

Piniginių aukų tradicija lietuvių išeivijoje formuojasi, kai kuriasi organi-
zuota užsienio lietuvių visuomenė. Išeivių aukos, skirtos Lietuvos gyventojų porei-
kiams, fiksuojamos gana vėlokai. SLA XIV seime 1899 m. buvo nuspręsta paaukoti 
100 dolerių, paremiant Lietuvių skyrių Pasaulinėje parodoje Paryžiuje 1900 metais. 
O SLA XV seime 1900 metais gimė mintis paremti nukentėjusius kovotojus Lietu-
voje prieš Rusijos valdžios priespaudą. SLA seimas įkūrė Kankinių kasą ir paskyrė 
pirmutinę auką – 50 dolerių120. Kasai globoti buvo sudarytas Kankinių komitetas iš 
dr. J. Šliūpo, A. Olševskio ir J. Adomaičio-Šerno. Per vienerius metus, kaip nurodo S. 
Michelsonas, tas komitetas nusiuntė kankiniams 1001 dolerį ir 53 centus121. Bet išei-
vija daugiausia pinigų sudėjo Lietuvai, kai Europoje prasidėjo Pirmasis pasaulinis 
karas. Kiekviena JAV lietuvių srovė įkūrė savo fondus nukentėjusiems nuo karo Lie-
tuvos gyventojams remti, finansuoti lietuvių visuomenines ir politines organizacijas 
siekiant laisvės Tėvynei. 

JAV lietuvių katalikų Tautos fondas. 1914 m. rugsėjo 21-22 d. Chicago‘je vyko 
Amerikos lietuvių politinis seimas, kuriame daugiausiai dalyvavo katalikų organi-
zacijų atstovai. Tarp visų kitų sprendimų buvo nutarta „steigti Tautos Fondą sušel-

120 Susivienijimo Lietuvių Amerikoje istorija nuo 1886 iki 1915 metų. New York: „Tėvynės“ spaustuvė, 1916, p. 
135, 144.

121 Lietuvių išeivija Amerikoje (1868-1961). Medžiagą surinko ir spaudai paruošė S. Michelsonas. Boston: 
„Keleivis“, 1961, p. 217.

Lietuvių dienos aukoms 
rinkti visų partijų 
Komitetas. Gineitis, 
K. Amerika ir Amerikos 
lietuviai. Su 167 paveikslais. 
Kaunas, 1925, p. 225
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pimui lietuvių nukentėjusių nuo karo ir Lietuvos 
autonomijos išgavimui“122. Aukos į šį fondą buvo ren-
kamos įvairiausiais būdais, net prašoma JAV lietuvių 
aukoti vienos dienos uždarbį. Tuoj pradėta steigti 
Tautos fondo skyrius, kurių 1918 m. pradžioje jau 
buvo 150. Pradžioje Tautos fondas daugiausia pinigų 
skyrė nuo karo nukentėjusiems šelpti, o nepriklauso-
mybės reikalams – mažiau. Iki 1917 m. lapkričio 1 d. pirmajam reikalui išleista 76 744 
dol. ir 97 ct., o nepriklausomybės reikalams – tik 12 863 dol. ir 27 ct. Pagal 1915 m. Tau-
tos fondo seime Scranton‘e priimtą konstituciją pinigai buvo skirstomi: 70% Lietuvai 
šelpti, 20% – politinei propagandai ir 10% – atsargos kapitalui. Vėliau politinei laisvei 
skirta 50% surenkamų pinigų ir buvo ruoštasi tam reikalui skirti net visus pinigus. 
Prof. K. Pakšto, tuo metu Tautos fondo sekretoriaus, skaičiavimais iki 1922 m. rugsėjo 
1 d. Tautos fondas surinko 590 136 dol. ir 91 ct. Po to aukos plaukė dar bent porą metų, 
daugiausia kultūros reikalams ir pasiekė 700 000 dol. Iki 1922 m. rugsėjo 1 d. Tau-
tos fondas išleido: kovai dėl Lietuvos nepriklausomybės – 306 886 dol. ir 47 ct., nu-
kentėjusiems nuo karo šelpti – 115 766 dol. ir 37 ct., kultūros reikalams (mokykloms, 
stipendijoms) – 56 283 dol. ir 29 ct., organizacijos reikalams – 36 677 dol. ir 73 ct. Iš 
viso – 515 613 dol. ir 86 ct. Daugiau kaip 70% surinktų pinigų buvo išleista Lietuvos 
laisvės reikalams123. 

Kai JAV lietuvių veikėjai apsisprendė remti Lietuvos nepriklausomybę, vi-
suomenėje kilo iki tol nematytas entuziazmas, pakilo nuotaika, žmonės dosniai au-
kojo. 1918 m. rugpjūčio 23 d. Tautos fondo seime Baltimorėje fondo sekretoriumi 

122 Pakštas, K. Amerikos lietuviai katalikai kovoje dėl Lietuvos nepriklausomybės. Amerikos lietuvių kata-
likų darbai. B. v.: Kunigų vienybės leidinys, 1943, p. 308-309; Liulevičius, V. Išeivijos vaidmuo nepriklauso-
mos Lietuvos atkūrimo darbe. Chicago: M. Morkūno spaustuvė, 1981, p. 105-106.

123 Ten pat.

Tautos iždas. Atvirutė. J. Skiriaus asmeninis archyvas

Tautos fondo programėlė – titulinis 
puslapis. J. Skiriaus asmeninis archyvas
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buvo patvirtintas savaitraščio Garsas redaktorius L. Šimutis124. Tačiau svarbiausia tai, 
kad seimas nutarė iki Kalėdų fondui surinkti 50 000 dolerių. Tos sumos surinki-
mui paskiriama vadinamoji Laisvės savaitė – nuo lapkričio 24 iki 31 dienos, kiekvie-
nai kolonijai paliekant teisę nusistatyti sau patogų laiką. Buvo numatyta aukotojus 
apdovanoti specialiais ženkliukais, o dosniausias kolonijas – diplomais. Taip pat 
nutarta pasiekti tokį agitacijos intensyvumą, kad kiekvienas Tautos fondo skyrius 
pritrauktų aukoti penktadalį toje kolonijoje gyvenančių suaugusių žmonių. Seimas 
pažymėjo, kad dalis pinigų bus skirta lietuviams tremtiniams padėti grįžti į Lietuvą 
ir moksleiviams, besimokantiems Šveicarijoje125.  

Prasidėjusį rinkliavos darbą trukdė tuo metu JAV siautęs vadinamasis ,,is-
paniškasis“ gripas. Daug žmonių sunkiai sirgo, labai daug jų 1918-1919 metais mirė. 
Nepaisant to, reikėjo darbuotis, važinėti po kolonijas, kalbėti, agituoti, rizikuojant 
patiems užsikrėsti šia liga. Pagal parengtą planą savaitgaliais L. Šimutis lankėsi įvai-
riose parapijose. Istorinė medžiaga iš tų laikų mums išsaugojo įdomios informaci-
jos, kaip ir kiek 1918 metų pabaigoje pavyko Lietuvos šalpai surinkti pinigų. Kelionių 
plane vienas iš pirmųjų objektų buvo Hartford‘as (Conn.). Leonardas, užėjęs į kle-
boniją, rado kleboną Joną Ambotą, sergantį gripu. Kunigas patarė agitatoriui neiti 
į parapijos salę, nes daug žmonių serga ir mažai kas ateis jo prakalbų klausyti. Vis 
dėlto L. Šimutis nusprendė eiti. Salėje buvo susirinkę netoli dviejų šimtų tautiečių. 
Kalbėjo ilgai ir ,,karštai“ – beveik dvi valandas – prašė tautiečių paramos darbu, pa-
siaukojimu ir aukomis. Pabaigoje agitatorius labiau akcentavo jau skelbiamą šūkį: 
,,Lietuva bus laisva dabar arba niekuomet“. Leonardas šūktelėjo: ar tarp susirinku-
sių atsiras bent vienas, kuris šią lemtingą lietuvių tautai valandą paaukotų Tautos 
fondui šimtą dolerių? Visų nuostabai iš karto pakilo šešios rankos ir Tautos fondui 
įteikė šimtines126×. Atsirado tokių ir daugiau. Kai kurie net bėgo į namus atsinešti 
pinigų. Buvo surinkta 3000 dolerių. L. Šimutis telegrama informavo lietuvių spaudą 
apie sėkmingą aukų rinkimo pradžią. Kunigas F. Kemėšis taip pat buvo nustebęs ir 
telegrama užklausė: ,,Pasakyk, Leonardai, kaip galėjai vienu vakaru tiek daug pi-
nigų surinkti Tautos Fondui“127. Kitą savaitgalį kitose kolonijose: mažoje parapijoje 
Jersey City (N.Y.) surinko apie 1500 dolerių; Bridgeport‘e (Conn.) – 3500 dolerių, New 
Haven‘e (Conn.) – 6500 dolerių. Worcester‘yje (Mass.), kur klebonavo kunigas Jonas 
J. Jakaitis, pavyko surinkti tiems laikams rekordinę sumą – 8000 dolerių ir t.t. Visur 

124 Tautos Fondo Seimo Protokolas. LTSC/PLA, L. Šimučio fondas, dėžė – Lith. Catholic Federation, b. 
Tautos fondo protokolai 1914-1921 m., l. 16-17.

125 Ten pat, l. 16.

126 Šiandien tokios sumos neatrodo stulbinančios, bet tais laikais darbininko vidutinis uždarbis nebuvo 
didesnis kaip 20 dolerių per savaitę (Laučka, J. B. Leonardo Šimučio 80 metų sukaktį minint. Aidai, 
1972, lapkritis, nr. 11, p. 392).

127 Didžioji ir vieningoji JAV lietuvių veikla 1918 metais. Iš Leonardo Šimučio atsiminimų. Draugas, 1968, 
vasario 17, nr. 41, p. 2.
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reikėjo daug kalbėti, agituoti, diskutuoti, aiškinti. Gana 
sėkmingai pavyko įveikti aukų priešininkus ir kairiuo-
sius kritikus128.  Tai iš tiesų rodė, kad lietuvių kolonijose 
vyko dar nematytas patriotinis pakilimas. Aukų rinkimas 
sėkmingai vyko visose kolonijose; veikliai darbavosi Tau-
tos fondo skyriai, stipriai rėmė patriotinė spauda. Jeigu 
iki 1918 m. Kalėdų buvo numatyta surinkti 50 tūkstančių 
dolerių, tai pavyko surinkti, kaip fiksuoja L. Šimutis savo 
atsiminimų rankraščiuose, tris kartus daugiau – apie 150 
tūkstančių129. Aukų rinkimas nenutrūko, jis tęsėsi ir 1919 
metais, kuomet į Tautos fondą suplaukė iki 250 tūkstan-
čių dolerių (praktiškai per vienerius metus). Išeivijos is-
torijoje tai buvo neregėtai didelės aukos, surinktos per 
vienerius metus. Per tą laikotarpį, kaip rašoma trumpose 
L. Šimučio biografijose spaudoje, jis vienas, keliaudamas per lietuvių kolonijas, su-
rinko daugiau kaip 100 tūkstančių dolerių130. 

Po lietuvių kolonijas važinėjo ir J. Bielskis, A. Šlikas, J. Miliauskas, A. Račkus, 
K. Česnulevičius, M. Zujus ir kt. J. Bielskis aukų rinkėjams rekomendavo ne tik pra-
šyti pinigų, bet ir išeivius „informuoti apie visą veikimą Lietuvos laisvės reikaluose“. 
Už tai jis spaudoje susilaukė pagyrimo ir pritarimo. Pavyzdžiui, katalikiškas Dar-
bininkas net minėjo, jog iki šiol mažai buvo kreipiama dėmesio į lietuvių politinio 
supratimo ugdymą, nurodant, kokiais būdais geriausia ir išmintingiausia už tautos 
laisvę kovoti ir kaip pasiekti Lietuvos nepriklausomybę. Taigi minėti agitatoriai ke-
lionių po lietuvių kolonijas metu formuodavo bendrą įsitikinimą, kad Lietuvos ne-
priklausomybė yra tikrai pasiekiamas tikslas, jeigu bus visos išeivijos susitelkimas ir 
bus keliami bendri reikalavimai131.

Be to, 1918 m. birželio 18-20 d. vykęs LRKSA 33-iasis seimas Detroit‘e nutarė, 
kad visi susivienijimo nariai (tuo metu jų buvo 14 964) pagal galimybes ir laisvu noru 
mokėtų į Tautos fondą ne mažiau kaip po 25 centus per mėnesį132. Tokiu būdu fondas 
gaudavo pastovias įplaukas.

Istorikas A. Kučas nurodo, jog didesnę Tautos fondo išlaidų dalį sudarė JAV 
lietuvių informacijos biurų Washington‘e ir New York‘e – 73 685 dol., Lietuvių infor-

128 Ten pat.

129 Atsiminimai: 1918 m. Kalėdos. LTSC/PLA. L. Šimučio fondas, dėžė nr. 7, b. 23 (Mano atsiminimai-ran-
kraščiai 1911-1915 m.).

130 L. Šimučio 25 m. Jubiliejaus proga. Draugas, 1937, liepos 30, p. 2.

131 Skirius, J. Julius J. Bielskis (1891-1976). Gyvenimas Amerikoje tarnaujant Lietuvai: JAV lietuvių veikėjas ir 
diplomatas. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2008, p. 60-61.

132 Kučas, A. Lietuvių Romos Katalikų Susivienijimas Amerikoje. Wilkes-Barre, Pa.,1956, p. 198-200.

Kazys P. Gugis. SLA Auksinio 
jubiliejaus Albumas 1886-1936.  
New York, 1936, p. 207
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macijos biuro Šveicarijoje išlaikymas ir lietuvių belaisvių 
Vokietijoje šalpa – 120 000 dol., Lietuvos delegacijos Taikos 
konferencijoje Paryžiuje išlaidos – 90 000 dol., lenkams 
Lietuvą puolant Lietuvos prezidentui nusiųsta 41 000 dol., 
parama Lietuvos katalikiškoms mokykloms – 36 000 dol. 
ir kitos išlaidos, pavyzdžiui, katalikų universitetui organi-
zuoti, stipendijos mokslams Lietuvos ir JAV lietuvių jauni- 
mui ir t. t.133

JAV lietuvių socialistų Lietuvos šelpimo fondas. JAV 
lietuviai socialistai 1914 m. spalio 3 d. antrajame Visuoti-
niame Amerikos lietuvių seime įkūrė Lietuvos šelpimo 
fondą (pirmininkas Kazys Gugis), kurio tikslas – labdara. 
Politinės kovos už Lietuvos laisvę socialistai nerėmė. Nuo 
savo susikūrimo iki 1917 m. vasaros šis fondas surinko 37 
661 dol. ir 50 ct. Didžioji šių aukų dalis, būtent 18 000 dol., 

buvo persiųsta į Vilnių, Agronomijos ir teisių pagalbos, „Grūdo“ ir kitoms, tuo metu 
Lietuvoje veikusioms organizacijoms, su kuriomis JAV lietuviai socialistai buvo su-
sitarę, kad gautas iš fondo lėšas pastarosios paskirstys pagal JAV lietuvių socialistų 
pageidavimą. Mažesnė surinktų aukų dalis – 12 000 dol. – buvo pasiųsta į Petrapilį, 
kur šios aukos buvo panaudotos iš Lietuvos į Rusijos gilumą evakuotiems Lietuvos 
darbo žmonėms šelpti. Nuo 1917 m. vasario mėn. JAV lietuvių socialistų fondas įgavo 
revoliucinę kryptį134. 

Fondo pakviestas į JAV atvyko advokatas Andrius Bulota su žmona ir rašyto-
ja Julija Žymantiene-Žemaite rinkti aukų nukentėjusiems nuo karo šelpti ir moks-
leivių šelpimo organizacijai „Žiburėlis“. 1916 m. kovo-1917 m. balandžio laikotarpiu 
jie aplankė daugelį lietuvių kolonijų ir surinko 13 837 dol. A. Bulotos susikirtimai su 
kompozitoriumi Stasiu Šimkumi, kuris taip pat rinko aukas, jo aiškus antikatalikiš-
kas nusistatymas ir nepamatuoti reikalavimai JAV lietuviams tautininkams sumaži-
no galimybę aukų Lietuvos reikalams surinkti daugiau135.

Fondas 1918-1919 metais tesurinko tik 994 dol. ir 34 ct. Savo veiklą 1920 m. 
birželio 23 d. nutraukė. Jo vietą užėmė kairesnės pakraipos JAV lietuviai. 

JAV komunistuojančių lietuvių finansinė parama Lietuvai. 1920 m. Brooklyn‘e 
buvo sukurtas Agitacijos ir Lietuvos darbininkų gelbėjimo fondas. Šio fondo vado-

133 Amerikos lietuvių istorija. Redagavo dr. Antanas Kučas. Boston: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1971, 
p. 329-330.

134 Kapočius, L. Senoji išeivija ir Lietuva: klasinė, ideologinė ir politinė diferenciacija santykiuose su Lietuva 
(1868-1940 m.). Vilnius: Mintis, 1981, p. 205-207.

135 Skirius, J. Lietuvių visuomenininkas ir diplomatas Bronius Kazys Balutis (1880-1967): Tėvynei paaukotas 
gyvenimas. Vilnius: Vaga, 2001, p. 110-113.

Rojus Mizara. Petronis, J. Rojus 
Mizara. Gyvenimo ir kūrybos 
apybraiža. Vilnius: Mintis, 1989
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vai kreipėsi į JAV lietuvius darbininkus, ragindami juos rengti koncertus, vakarus ir 
kitus kultūrinius renginius aukoms sukelti, Lietuvos darbo žmonių revoliucinį judė-
jimą remti. 1921 m. balandžio mėn. minėtas fondas jau buvo surinkęs 3000 dol., kurių 
dalis buvo pasiųsta Lietuvos Raudonajam Kryžiui „baltojo teroro kalinių gelbėjimui“.  
1922 m. pradžioje Chicago‘je komunistuojantys lietuviai įkūrė Lietuvos draugų atsto-
vybę Lietuvos darbo žmonių kovai remti. Atstovybė iki 1940 metų rinko aukas ir jas 
slapta siuntė į Lietuvą. Kad būtų galima koordinuoti aukų rinkimą, 1925 m. įkuriamas 
Lietuvos darbininkų rėmimo komitetas, kuris iki 1928 m. kovo mėn. surinko 10 759 dol.136 
Tačiau kur kas didesnes suaukotas sumas JAV lietuviai komunistai skyrė ne lietuvių 
reikalams. Pavyzdžiui, 1921 m. Komunistinis internacionalas pakvietė viso pasaulio 
darbininkus remti sausros ir bolševikų valdymo nuniokotą Rusijos Pavolgį, kur kilo 
didžiulis badas. JAV komunistų partijos iniciatyva New York‘e buvo įkurta Sovietų Ru-
sijos draugų organizacija (Friends of Soviet Russia), kuri pradėjo rinkti aukas. Prie šios 
organizacijos susikūrė specialus Lietuvių skyrius (pirmininkas – Rojus Mizara, sekre-
torė – K. Petrikienė, iždininkas – V. Paukštys), pradėjo organizuotis lietuvių komitetai, 
buvo pagaminti atsišaukimai, į kolonijas siunčiami agitatoriai. Per 1921-1922 metus JAV 
lietuvių darbininkai pinigais, drabužiais, avalyne Rusijos badaujantiems suaukojo 70-
80 tūkstančių dolerių137.

JAV lietuvių tautininkų Lietuvos autonomijosneprigulmybės  fondas. 1914 m. spa-
lio 1-3 d. antrajame Visuotiniame Amerikos lietuvių seime Brooklyn‘e tautininkai (vidu-
rio srovė), palyginus su socialistais, turėjo mažumą ir negalėjo pravesti savo sprendimų. 
Aiškiai išryškėjo JAV lietuvių vidurio srovės neorganizuotumas. Spalio 3 d. 63 tautinin-
kų atstovai atskirai pravedė savo taip vadinamą poseiminę konferenciją, kuriai pirmi-
ninkavo dr. J. Šliūpas, o sekretoriavo J. O. Širvydas. Konferencija nutarė reikalauti Lietu-
vai autonomijos, buvo įkurtas Autonomijos fondas (nuo 1917 m. pradžios pervadintas į 
Neprigulmybės fondą), o rūpintis nuo karo nukentėjusiais – Lietuvos gelbėjimo fondas.  

Autonomijos fondas 1915 m. rugsėjo 15 d. išleido 5000 egz. dr. J. Šliūpo anglų 
kalba parašyto informacinio-propagandinio leidinio Lithuania in Retrospect and Pros-
pect. 1916 m. balandžio 16 d. fondas į Europą pasiuntė savo atstovą Romaną Karužą, ku-
ris lankė lietuvių organizacijas Šveicarijoje, susitiko su Lietuvos atstovais A. Smetona, 
Steponu Kairiu ir J. Šauliu. 1917 m. balandžio 28 d. į Europą išvyko dr. J. Šliūpas, kuris 
susitiko su lietuvių veikėjais Petrograde ir Stokholme, išreiškė JAV lietuvių pritarimą 
Lietuvos veikėjų darbams ir politinei propagandai. Švedijoje būdamas dr. J. Šliūpas an-
glų kalba parašė ir išleido veikalą Essays on the Past, Present and Future of Lithuania138. 

136 Kapočius, L. Senoji išeivija ir Lietuva: klasinė, ideologinė ir politinė diferenciacija santykiuose su Lietuva 
(1868-1940 m.). Vilnius: Mintis, 1981, p. 212.

137 R. M. Kiek lietuviai darbininkai surinko Rusijos baduoliams aukų? Darbininkų kalendorius 1925. Chi-
cago: Vilnis, p. 73-74.

138 Juozas O. Širvydas (1875-1935). Biografijos bruožai. Redagavo Vyt. Širvydas. Cleveland, Ohio: spauda 
Dirvos, 1941, p. 312, 320-321.
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Aukos į abu fondus plaukė nuo 1914 metų. 1915-1916 metais Lietuvos gelbė-
jimo fondas į Lietuvą ir Rusiją daugiausiai J. Basanavičiaus vardu į Vilnių pasiuntė 
9008 dol. aukų. 1917 m. liepos 12 d. Lietuvos gelbėjimo fondas buvo atskirtas nuo 
Neprigulmybės fondo ir įjungtas į Amerikos lietuvių Centrinį komitetą nukentėju-
siems nuo karo šelpti, kai iš jo pasitraukė katalikai ir vadovybė liko tautininkų ran-
kose. Į Neprigulmybės fondą, kurio pirmininku buvo B. K. Balutis, 1917 m. suplaukė 
5665 dol. ir 93 ct. Ypač gausiai šiam fondui pradėta aukoti 1918 metais, kai buvo pa-
skelbta Lietuvos nepriklausomybė – iš viso buvo gauta 20 000 dol. Tais metais buvo 
organizuota akcija, pavadinta „Kalėdų eglaitė“ – surinktus pinigus numatyta skirti 
Lietuvos gyventojams, kad jie galėtų džiaugsmingai sutikti svarbiausias tautines ir 
religines šventes. „Kalėdų eglaitės“ akcija puikiai pavyko, ir 1919 m. sausio 8 d. per 
laikraščio Lietuva redakciją į Neprigulmybės fondą buvo persiųsta 10 000 dolerių. 
Iš viso į Autonomijos-Neprigulmybės fondą JAV lietuviai įnešė 85 201 dol. ir 51 ct. 
Fondas likviduotas 1920 m. lapkričio 25 d. ir jo pinigų likutis (1982 dol. ir 3 ct.) buvo 
perduotas Lietuvos atstovybės Washington‘e (vadovas Jonas Vileišis) poreikiams. 
Fondo finansiniu sekretoriumi trejus metus dirbo J. O. Širvydas139.

Pagrindinės fondo išlaidos buvo: Lietuvos delegacijai Taikos konferencijoje 
Paryžiuje – 22 305 dol.; Lietuvos reikalams, siunčiant per Lietuvos atstovybę Paryžiu-
je – 30 000 dol.; Lietuvos karo misijai (Laisvės sargams) – 10 000 dol.; JAV lietuvių 
tautinės tarybos atstovui Washington‘e – 6845 dol.; JAV lietuvių tautinės tarybos 
propagandos reikalams – 5600 dol.; Lietuvos šauliams – 1000 dol.140

Taigi atstatant Lietuvos valstybę JAV lietuvių finansinė parama buvo veiks-
minga priemonė. Tai pirmoji, gyvybiškai svarbi piniginė parama Lietuvos valdžiai, 
JAV lietuvių solidarumo su savo senąja Tėvyne ir meilės jai įrodymas. Tačiau be 
politinės-visuomeninės veiklos, kuri buvo išvystyta lietuvių išeivijoje, tie pinigai 
nebūtų pasiekę tikslo.

Lietuvos laisvės paskola 1919-1923 metais
Lietuvos laisvės paskola (toliau – LLP), surinkta išeivijoje Lietuvos valsty-

bės kūrimosi pradžioje, buvo reikšmingas įvykis Lietuvos vyriausybės ir išeivijos 
santykiuose. LLP – bene vienintelis ryšys, kuris nebuvo nutrūkęs ar rimčiau ap-
gadintas per sudėtingus ir nevienareikšmius Lietuvos vyriausybės ir JAV lietuvių 
kontaktus 1919-1940 metais. Lietuvos vyriausybė bet kokia kaina stengėsi pareigin-
gai vykdyti savo įsipareigojimus išeivijai LLP atžvilgiu, tikėdamasi ateityje pasi-
naudoti JAV lietuvių kapitalu ir jų ekonominės patirties ištekliais.

139 Ten pat, p. 321-322;  Skirius, J. Lietuvių visuomenininkas ir diplomatas Bronius Kazys Balutis (1880-1967): 
Tėvynei paaukotas gyvenimas. Vilnius: Vaga, 2001, p. 117-118;

140 Juozas O. Širvydas (1875-1935). Biografijos bruožai. Redagavo Vyt. Širvydas. Cleveland, Ohio: spauda 
Dirvos, 1941, p. 322.
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Šiuo klausimu lietuviškoji istoriografija nėra gausi. Pagrindinis istorikų 
dėmesys buvo skirtas LLP gavimui 1919-1923 metais, rengiant taip vadinamus du 
paskolos vajus. Išeivijoje ir Sovietų Lietuvoje pokariu buvo keli bandymai ben-
dresniais bruožais aptarti paskolos klausimą ir su tuo supažindinti visuomenę. 
Atkreiptinas dėmesys, kad istorikas Alfonsas Eidintas pirmasis plačiau aptarė LLP 
rinkimo tarp išeivių nepasisekimo priežastis141. Gilesnių tyrinėjimų paskolos klau-
simu nebuvo, nes išeivijos istorikai nepriėjo prie archyvinių dokumentų Lietuvoje, 
o sovietiniai istorikai tuo metu politiniais sumetimais negalėjo atskleisti paskolos 
reikšmės kuriantis nepriklausomai Lietuvos valstybei ir jai įsivedant savo piniginį 
vienetą litą. Minėti enciklopedinio pobūdžio straipsniai daugiausiai rėmėsi prieš-
kariu Lietuvos finansų ministerijos referento Jono Leono publikuotu gana išsa-
miu, ministerijoje esančios faktinės medžiagos pagrindu parengtu, apibendrintu 
straipsniu142. Vėliau istorikas A. Eidintas trumpą informaciją apie paskolos rinki-
mą paskelbė savo knygoje, skirtoje lietuvių emigracijai į JAV nušviesti143. Istorikas 
J. Skirius, tyrinėdamas diplomato Juliaus J. Bielskio veiklą, plačiau aptarė pasko-
los rinkimo problemas antrajame – 1921-1923 metų – etape144. 

Paskolos idėjos atsiradimas ir jos įgyvendinimas. Siekdami Lietuvos valstybei 
sutelkti pinigų, JAV lietuviai jau 1919 m. iškėlė mintį išleisti Lietuvos laisvės pasko-
los lakštus. Laukdama Lietuvos finansinės misijos atvykimo, išeivija pradėjo rūpin-

141 J. Pžm. Lietuvos laisvės paskola. Lietuvių enciklopedija. Boston, 1958, t. 16, p. 131-133;  Eidintas, A. Paskola 
emigracijoje. Gimtasis kraštas. 1982, gruodžio 23, nr. 51, p. 4-5.

142 Leonas, J. Lietuvos laisvės paskola Amerikoje. Tautos ūkis. 1933, nr. 6-7, p. 173-176.

143 Eidintas, A. Lietuvių kolumbai. Lietuvių emigracijos istorijos apybraižos. Vilnius, 1993, p. 57-58.

144 Skirius, J. Julius J. Bielskis (1891-1976). Gyvenimas Amerikoje tarnaujant Lietuvai: JAV lietuvių veikėjas ir 
diplomatas. Chicago, LTSC, 2004, p. 101-115.

LLP bonų pardavimo 
komitetas, kuris veikė 
ALRKF vardu Chicago‘je. 
Iš S. Balzeko lietuvių kultūros 
muziejaus fondų
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tis paskolos Lietuvai organizavimu. Tam klausimui spręsti 1919 m. lapkričio 4 d. New 
York‘e sušaukė organizacijų ir veikėjų suvažiavimą, o lapkričio 5 d. – JAV lietuvių tary-
bų posėdį Pittsburgh‘e. Suvažiavimui nutarus ir taryboms pritarus, nuspręsta sutelkti 
Lietuvai 4 milijonų dolerių paskolą. Gruodžio 18 d. į JAV atvykusi Lietuvos finansinė 
misija, susidedanti iš buvusio finansų ministro Jono Vileišio, majoro Povilo Žadeikio 
ir kunigo Jono Žiliaus, rado jos veiklai jau paruoštas sąlygas.

Misija apsistojo New York‘e, kur buvo sudarytas specialus komitetas. Padedant 
JAV lietuvių organizacijoms ir veikėjams, Lietuvos finansinė misija paskolos realiza-
vimą pradėjo dar tų pačių metų pabaigoje. Buvo suorganizuoti 184 vietos komitetai, 
išvystyta plati propaganda, raginanti pirkti Lietuvos laisvės paskolos lakštus, vadina-
mus bonus (taip šaltiniuose ir literatūroje vadinami Lietuvos valdžios išleisti vertybi-
niai popieriai). Galima buvo pirkti grynaisiais pinigais arba JAV valdžios bonais. Pa-
skola pasisekimą turėjo ne dėl pažadėtų gerų procentų (5,5%) ar kitų pažadų, pirkta 
darant didelę auką Lietuvos laisvei remti145. Į šią akciją įsitraukė dešimtys tūkstančių 
išeivių, aukoję savo sunkiai uždirbtus dolerius.

1919-1923 metais Lietuvos vyriausybės atstovai, realizuodami LLP bonus tarp 
JAV lietuvių, surinko 1 842 166 dolerius ir 93 centus. Istoriko A. Eidinto skaičiavimais, 
bendroji pajamų suma siekė 1 925 442 dolerius ir 52 centus, nes 12 305 dolerius gavo 
kaip procentus už pinigų laikymą bankuose; be to, dalis asmenų įmokėjo 42 499 do-
lerių dalį sumos ir bonų negavo146. Nepaisant to, kad iš viso buvo realizuota tik 36,96% 
numatytos sumos (bonų, t.y. paskolos lakštų, buvo išleista už 5 mln. dol.), surinkti pini-
gai suvaidino reikšmingą vaidmenį naujai susikūrusios Lietuvos valstybės gyvenime: 
iš jos buvo mokami atlyginimai valstybės tarnautojams ir kariškiams, išlaikomos Lie-
tuvos atstovybės užsienyje, tai buvo valiutinė bazė įvedant litą ir t.t.

145 Liulevičius, V. Išeivijos vaidmuo nepriklausomos Lietuvos atkūrimo darbe. Chicago: M. Morkūno spaustu-
vė, 1981, p. 253-254. 

146 Eidintas, A. Lietuvių kolumbai. Lietuvių emigracijos istorijos apybraižos. Vilnius, 1993, p. 57.

JAV lietuviai iš Philadelphia‘os, prisidėję renkant LLP 1920 m. 
Gineitis, K. Amerika ir Amerikos lietuviai. Su 167 paveikslais. Kaunas, 1925, p. 135
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LLP vaidmuo ypač ryškus 1920 m. Lietuvos biudžete. Tais kritiškais laisvės 
kovų metais LLP įplaukos sudarė apie 18% visų tuometinių valstybės pajamų ir net 
90% sumų, gautų iš visų tų metų paskolų. Reikšmingos LLP įplaukos buvo ir 1921 m. 
biudžete, o jau mažiau reikšmingos 1922 metais147. 

Paskolos terminas numatytas 15 metų (iki 1935 m. liepos 1 d.), mokant 5% pa-
lūkanas vieną kartą per metus. Palūkanų mokėjimas prasidėjo nuo 1921 m. liepos 1 d. 
Lietuvos vyriausybė paskaičiavo, kad per 15 metų už LLP reikės sumokėti 1 379 781 dol. 
palūkanų, o su visa paskola teks išleisti 3 227 931 dol.148. Paskolos bonus trimis serijomis 
spausdino garsi JAV fi rma American Bank Note Co.: serija A po 50 dol. – 50 000 bonų, 
serija B po 100 dol. – 20 000 bonų ir serija C po 500 dol. – 1000 bonų. Prie kiekvie-
no bono buvo prijungta 14 kuponų, kurie, kiekvienais metais apmokant palūkanas, 

147 Pžm., J. Lietuvos laisvės paskola. Lietuvių enciklopedija. Boston, 1958, t. 16, p. 132.

148 Tautos ūkis. 1933, nr. 6-7, p. 176.

Lietuvos laisvės 
paskolos 50 dolerių 
bonas. 
J. Skiriaus asmeninis 
archyvas - dokumentas 
buvo publikuotas knygoje: 
Skirius, J. Lietuvos 
valdžios ryšiai su JAV 
lietuviais 1926-1940 
metais: suartėjimo kelių 
paieškos. Vilnius: LEU 
leidykla, 2016, p. 308 
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būdavo po vieną atkerpami. Paskolos palūkanas apmokėdavo Lietuvos pasiuntiny-
bė Washington‘e doleriais ir Lietuvos banko skyriai Lietuvoje pagal dolerio dienos 
kursą litais. 

LLP grąžinimo klausimas. Paskola buvo išplatinta visuomeniniu pagrindu. 
Bonų pirkėjai Jungtinėse Amerikos Valstijose negalėjo tikėtis jokios viešos rinkos 
bonų kursams nustatyti. Pradžioje savininkai savo bonus, jeigu prisireikdavo, par-
duodavo tik už 25-30% nominalios vertės įvairioms privačioms JAV firmoms. Ypač 
pardavimas suintensyvėjo ekonominės krizės metais. (Tiesa, yra žinoma, kad jau 
1927 m. vasario 24 d. Kauno biržoje paskolos bonas buvo perkamas už 47% nomi-
nalios vertės, parduodamas už 55% nominalios vertės, tariamas susitarimo kursas 
turėjo būti apie 51% nominalios vertės. Šis kursas 1927 metais buvo žemiausias.) Tai 
buvo didžiulė skriauda bonų savininkams, kurie turėjo vilties, kad Lietuvos vyriau-
sybė jiems padės dabar, kaip jie padėjo jai kuriantis nepriklausomai valstybei. Kaž-
kaip reikėjo apsaugoti bonų turėtojus nuo spekuliantų ir palaikyti pačių bonų vertę 
išeivijoje, o tuo pačiu sustiprinti ir Lietuvos valdžios prestižą. 1931 metų pabaigoje 
JAV lietuvių spaudoje buvo paskelbtas Lietuvos pasiuntinybės pranešimas, kad bo-
nai superkami Kauno biržoje. Tiesa, buvo nurodyta, kad jų kainos nėra pastovios, 
bet jos yra kur kas aukštesnės, nei siūlė privačios firmos. Buvo konkrečiai nurodytas 
Lietuvos bankas ir Taupomoji valstybės kasa Kaune. Šios įstaigos priiminėjo LLP 
bonus, kuriuos buvo galima siųsti registruotu laišku. Taigi, kai tik Lietuvos bankai 
susidomėjo bonais, jie pradėjo kotiruotis Kauno vertybinėje biržoje, pradėjo atgauti 
vertę. Tolesnį bonų kursą kėlė nepertraukiamai reguliarus suėjusio termino palūka-
nų kuponų apmokėjimas, leidimas bonus priimti valstybės nustatytiems užstatams, 
kitų indėlių palūkanų mažėjimas ir pačio paskolos išpirkimo termino artėjimas. 1931 
metais Lietuvoje vidutinis kursas buvo toks: perkant – 60,7%, parduodant – 70,8%, 
vadinasi, faktiškas metinis kursas turėjo būti apie 65,7%. JAV LLP bonai buvo su-
pirkinėjami po 50 procentų jų vertės. Tačiau paskolos išpirkimo terminui artėjant, 
paskolos kursas pradėjo kilti. 1932 metais kurso vidurkis buvo toks: perkant – 85,8%, 
parduodant – 95%, faktinis vidurkis – 90,4%; 1933 metais:  perkant – 90%, parduo-
dant – 95%, faktinis vidurkis – 92,5%149. Tai kaip tik ir įrodo, kad Lietuvos vyriausybė 
dėjo pastangų siekiant pakelti LLP bonų vertę. Visa tai sąlygojo, kad dalis LLP bonų 
palaipsniui atsidūrė Lietuvoje.  

1921-1929 metų laikotarpiu, anot diplomato Broniaus K. Balučio, dalis JAV 
lietuvių patriotiniais sumetimais nereikalavo palūkanų, todėl tuo laikotarpiu Lietu-
vos valdžia sutaupė 175 388 dolerius ir 68 centus. Tačiau krizės metais JAV lietuviai, 
spaudžiami ekonominių sunkumų, pradėjo atsiimti šiuos pinigus. Be to, jau 1931 ir 
1932 metais apie 32% sumokėtos už kuponus sumos teko Lietuvos gyventojams. Įdo-
mu pastebėti, kad išperkamų kuponų skaičius tenai nuolat augo. Tai verčia galvoti, 

149 Leonas, J. Min. str., p. 176; Dėl Lietuvos bonų supirkinėjimo ir pardavimo. Sandara. 1929, vasario 8, 
nr. 6, p. 2.
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kad išeiviai savo giminėms į Lietuvą dažniau vietoje dolerių pradėjo siųsti arba at-
vežti LLP bonus. 

Ekonominės krizės paveikta Lietuvos vyriausybė pradėjo ieškoti būdų, kaip 
atitolinti LLP išpirkimą. Ji mėgino LLP sieti su nauja 1935 m. vidaus paskola. Tačiau 
perspėta savo atstovų Amerikoje, Lietuvos vyriausybė tokio žingsnio atsisakė, pra-
tęsdama išpirkimo terminą iki 1945 m. liepos 1 d. ir ragindama išeiviją tuo pasinau-
doti – neparduoti bonų, o pasinaudoti kasmetinėmis 5% palūkanomis. Tačiau į tai 
nebuvo atsižvelgta. 1935 metais JAV vyko masinis LLP bonų grąžinimas Lietuvos iž-
dui. Iš 1 198 550 dolerių vertės bonų 1935 m. liepos-lapkričio mėnesiais buvo grąžinta 
apie 56,4% visų Amerikoje turėtų bonų. Jais stengėsi atsikratyti ekonominės krizės 
prispausta dalis išeivijos, spekuliantai ir žmonės, nepasitikintys Lietuvos finansiniu 
pajėgumu. Vėliau bonų pardavimo Lietuvos valstybei procesas lėtėjo150.

LLP turėjo teigiamos reikšmės Lietuvos valstybei kuriantis ir dar valstybė 
gavo nenumatyto pelno 1934 metais, JAV valdžiai devalvavus dolerį (galima sakyti, 
Lietuva sutaupė mažiausiai 5 milijonus litų). Be to, apytikriai ¼ bonų iki 1940 metų 
taip ir nebuvo išpirkta – tie pinigai liko valstybei.

Aukso-sidabro fondas 1922 metais

Matydami silpnėjantį išeivijos susidomėjimą paskolos platinimu, Lietu-
vos atstovas ir JAV lietuvių veikėjai ieškojo būdų, kaip dar papildyti Lietuvos iždą.  
1921 m. lapkričio 29 d.-gruodžio 1 d. New York‘e vyko JAV lietuvių konferencija, ku-
rioje dalyvavo 80 žmonių, atstovaujančių katalikams ir tautininkams. Konferenci-
joje buvo nutarta steigti JAV lietuvių Aukso-sidabro fondą Lietuvos pinigų sistemai 
paremti. Fondas buvo pavestas Lietuvos atstovybei151. Katalikų laikraštyje Darbinin-
kas, 1922 m. vasario 2 d. numeryje, pasirodė trumpa informacija, kad nuo vasario 
16  d. tarp JAV lietuvių prasidės aukso ir sidabro dirbinių Lietuvos valstybei rinkimas. 
Buvo paaiškinta, kad LLP vietos komitetuose paaukotos brangenybės bus įtrauktos 
į aukotojų knygas, o Lietuvos finansų misija atsiųs aukotojo pažymėjimą. Pranešta, 
kad yra steigiamas Aukso-sidabro fondas, nes Lietuvos valstybei reikalingas bran-
gusis metalas savo valiutos įvedimui. Mintį apie tokio fondo įkūrimą JAV lietuviai 
perėmė iš JAV lenkų. Balandžio mėn. antroje pusėje kunigas F. Kemėšis parengė 
Aukso-sidabro fondo reikalų projektą, kurį turėjo patvirtinti Lietuvos atstovas Val-
demaras Čarneckis ir nuspręsti, iš kur bus koordinuojama fondo akcija. Gegužės 
mėn. pradžioje Lietuvos atstovybė Washington‘e jau buvo pasiruošusi akcijai: buvo 
pagaminti dvejopi plakatai, išsiuntinėti laiškai laikraščių redakcijoms, kunigams, 
žymesniems veikėjams bei parengtas atsišaukimas į visuomenę. Lietuvos atstovybė 

150 Plačiau žr.: Skirius, J. Lietuvos valdžios ryšiai su JAV lietuviais 1926-1940 metais: suartėjimo kelių paieškos. 
Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2016, p. 312-326.

151 Amerikos lietuvių darbuotojų konferencija. Lietuva, 1922, sausio 8, nr. 6, p. 2.
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spaudoje kvietė JAV lietuvius gegužės 27 ir 28 dienomis į talką Tėvynei. Tai turėjo 
būti Aukso-sidabro fondo dienos, per kurias ir tikėtasi didžiausių brangaus metalo 
įnašų152.

Liepos 19-20 dienomis Washington‘e vyko LLP vietos komitetų atstovų kon-
ferencija, į kurią iš visų kolonijų buvo suvežti Aukso-sidabro fondui paaukoti dir-
biniai. Finansų misijos reikalų vedėjas Julius Bielskis šias brangenybes, sudėjęs į 31 
maišelį ir juos užantspaudavęs, perdavė Lietuvos atstovybės Washington‘e sekreto-
riui dr. Matui Vinikui. Nors Aukso-sidabro fondo vajus oficialiai baigėsi liepos 15 d., 
bet konferencija rezoliucija kreipėsi į visus LLP vietos komitetus „Aukso-Sidabro 
vajaus nestabdyti, bet kiek galima daugiau aukų parinkti, o atėjus rudeniui, dar bent 
vienos savaitės bėgyje visur smarkų vajų padaryti“153. Be to, konferencija atskira rezo-
liucija ragino LLP bonų savininkus 1922 metų procentus paaukoti fondui.

J. Bielskis dar mėgino sukelti didesnį bonų pardavimo vajų ir aukų Aukso-
sidabro fondui rinkimą rugpjūčio 6 d., per masines iškilmes visose kolonijose. Iš-
kilmės buvo skirtos JAV Lietuvos vyriausybės de facto ir de jure pripažinimo 1922 m. 
liepos 27 d. paminėjimui. Tačiau pats pripažinimo aktas gerokai atšaldė aukotojus, 
nes svarbiausias tikslas – Lietuvos pripažinimas – buvo jau pasiektas. Tolesnis aukų 
rinkimas, ypač bonų pirkimas, atrodė labiau simboliškas nei apčiuopiamas. 1922 m. 
rugpjūčio 29 d. Valdemaras Čarneckis pranešė Lietuvos vyriausybei, kad iš viso gauta 
vertybių į Aukso-sidabro fondą už 13 144 dolerius ir 57 centus. Suprasdamas, kad 
tai tikrai nedidelė suma, atstovas teisinosi, jog fondo vajus buvo padarytas labai 
nepatogiu vasaros laiku, bet nukelti į rudenį nebuvo galima, nes įvedus litą „vajus 
būtų nustojęs savo prasmės“154. Lietuvos pinigų ir bankų istorikas dr. Vladas Terlec-
kas mano, kad šis vajus nepasisekė, nes jį boikotavo kairiosios JAV lietuvių srovės. 
Todėl tebuvo surinkta vos 16 svarų dirbinių, aukso bei sidabro pinigų už to meto 15 
milijonų auksinų155. Vis dėlto tai buvo, kad ir nedidelė, simbolinė, bet tam tikra pa-
rama Lietuvos valstybei. Tie, kurie aukojo vertybes, nuoširdžiai norėjo paremti savo 
senąją Tėvynę.

Parama Vyriausiam Lietuvos gynimo komitetui 1920-1922 m.

1920 m. ruduo – grėsmingiausias laikotarpis besikuriančios valstybės isto-
rijoje po 1918 m. Lenkijos remiamo gen. Liucijano Želigovskio puolimas kėlė pavo-
jų Lietuvos valstybingumui. Buvo sprendžiamas klausimas: būti ar nebūti Lietuvai, 

152 Skirius, J. Julius J. Bielskis (1891-1976). Gyvenimas Amerikoje tarnaujant Lietuvai: JAV lietuvių veikėjas ir 
diplomatas. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2008, p. 110-111.

153 Ten pat.

154 Ten pat, p. 111-112.

155 Terleckas, V. Pinigai Lietuvoje 1915-1944. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1992, p. 76-77.
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Lietuvos valstybei? Rugsėjo 25 d. sušauktame nepaprastame Seimo posėdyje, išklau-
sius ministro pirmininko Kazio Griniaus pranešimą apie sunkią padėtį fronte, taip 
pat atstovų kalbas, buvo priimtas kreipimasis į gyventojus „Piliečiai!“, kur tauta buvo 
kviečiama stoti į kovą už Lietuvos nepriklausomybę, rinkti aukas. Paskutinėmis rug-
sėjo dienomis Kaune susikūrė Lietuvos gynimo komitetas (LGK), pirmininkas – My-
kolas Sleževičius (LSLDP), vicepirmininkas – Mykolas Krupavičius (KD blokas), iž-
dininkas – O. Biuchleris (vokiečių atstovas), sekretorius – P. Ruseckas (LSDP). LGK 
paskelbė atsišaukimą į visuomenę, visoje Lietuvoje kūrėsi LGK skyriai156. 

Lietuvos atstovas Jonas Vileišis 1920 m. spalio 22 d. JAV lietuvių spaudoje 
paskelbė atsišaukimą, kad į Vilnių „įsiveržė lenkų dvarponių gvardija, generolo Že-
ligovskio vedama“, ir paragino organizacijas bei pavienius asmenis siųsti surinktas 
aukas Lietuvos gynimo reikalams per Lietuvos misiją Amerikoje. Lietuvos istorinės 
sostinės praradimas JAV lietuvių visuomenėje sukėlė audringų protestų bangą ir 
karšto patriotizmo protrūkį. Anot V. Liulevičiaus, ji labai jautriai priėmė Tėvynės 
šauksmą ir gausiai parėmė. LGK iki 1922 metų iš JAV lietuvių gavo 5 510 845 auksi-
nus. Tai sudarė didžiąją dalį surinktos paramos, kuri atiteko Lietuvos kariuomenei 
ir šauliams157.

Aukos Lietuvos reikalams

Sudėtinga Lietuvos valstybės tarptautinė padėtis pirmaisiais nepriklauso-
mybės metais vertė ieškoti finansinės paramos. Lietuvių išeivija tai stengėsi suprasti 
ir dosniai aukojo. Tuo pirmajame nepriklausomybės dešimtmetyje naudojosi ir Lie-
tuvos politinės partijos bei visuomeninės organizacijos, siekdamos savo reikalams 
gauti finansinės paramos išeivijoje. Paramos paprastai buvo ieškoma artimose savo 
ideologine prasme išeivių grupėse. Aukų rinkėjai iš Lietuvos, siekdami didesnio fi-
nansinio pasisekimo, neretai įsiveldavo į tarppartinę polemiką. Tai neišvengiamai 
vedė prie gilesnio JAV lietuvių srovių susipriešinimo. JAV lietuvių srovių diskusijose 
aiškiai, kaip veidrodyje, atsispindėjo Lietuvos politinių partijų nesutarimai. Tokie 
politine prasme žalingi aukų rinkimo padariniai netenkino Lietuvos valdžios, ypač 
jos atstovų JAV. Be to, po Lietuvos nepriklausomybės įtvirtinimo aukų rinkimas 
tapo nepopuliarus išeivijoje, nes manyta, jog  Lietuva jau pati gali pasirūpinti savo 
reikalais. Labai priešiškas aukų rinkimui buvo Lietuvos pasiuntinys Washington‘e 
Bronius K. Balutis (1928-1933 m.), kuris tai įvertino kaip „ubagavimą“. Jo kategoriški 
pasisakymai apie atvykstančius iš Lietuvos rinkti aukų savo politinėms partijoms 
ir organizacijoms atkreipė Lietuvos vyriausybės dėmesį. Valdžia, siųsdama agitato-

156 Blažytė-Baužienė, D., Tamošaitis, M., Truska, L. Lietuvos Seimo istorija XX-XXI a. pradžia. Vilnius: 
Baltos lankos, 2009, p. 72-75.

157 Liulevičius, V. Išeivijos vaidmuo nepriklausomos Lietuvos atkūrimo darbe. Chicago: M. Morkūno spaustu-
vė, 1981, p. 259.
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rius į JAV, į tai atsižvelgė. B. K. Balučio propaguojama nuostata – sudominti išeiviją 
Lietuvos ekonominiais reikalais ir kuo mažiau dėmesio kreipti į politiką – davė re-
zultatų. Jau 1930 metais tautininkų valdžia parengė ir paviešino Lietuvos ir išeivijos 
ryšiams stiprinti programą, kurią ir bandė įgyvendinti158. Aukų rinkimas išeivijoje 
buvo paliktas patiems išeiviams. Bet ir tą procesą valdžia bandė reguliuoti. 1930 
metais Lietuvos atstovai Amerikoje parengė sąrašą sričių, kurioms labiausiai reikia 
aukų: 1) Vilniaus našlaičių prieglaudoms; 2) Kauno našlaičių prieglaudoms; 3) Lietu-
vos Raudonajam Kryžiui; 4) Kauno senelių prieglaudai; 5) Beturčiams moksleiviams 
šelpti; 6) J. Basanavičiaus Apšvietos namams Vilniuje; 7) Vilniaus vadavimo sąjun-
gai Kaune; 8) Vytauto paminklui – Tautos muziejui statyti; 9) Prisikėlimo bažnyčiai 
statyti; 10) Lietuvos šaulių sąjungai; 11) Sulig Tamstos nuožiūra159. Iš esmės rinkdama 
ir siųsdama aukas 4-ajame dešimtmetyje išeivija tuo ir vadovavosi. Įvykiai šį sąrašą 
pakoreguodavo. Vėliau atsirado prašymas aukoti Klaipėdos lietuviams, nukentėju-
siems nuo potvynio Kaune 1936 metais, Vilniaus geležiniam fondui, Lietuvos ginklų 
fondui, Šventosios uosto statybai ir pan.

Aukos Lietuvos šauliams. 1919 m. įkurta Lietuvos šaulių sąjunga (toliau – 
LŠS) susidūrė su opia organizacine problema. Materialinė būklė buvo labai bloga, 
trūko ne tik pinigų, bet ir organizacijos veiklai būtinų daiktų. Ieškant finansinių 
išteklių buvo atsigręžta į išeiviją, kuri jau 1919 m. pradėjo remti naujai susikūrusią 
LŠS. Pirmosios finansinės aukos šaulius tikriausiai pasiekė vykstant kovoms 
su bermontininkais – LŠS gavo 1000 dolerių iš dr. J. Šliūpo. JAV lietuviai buvo 
potencialūs finansiniai donorai, todėl Lietuvos nepriklausomybės kovų laikotarpiu 
šauliai stengėsi išnaudoti šią galimybę. 1919 m. pabaigoje-1920 metais aukomis 
rūpinosi kunigas J. Žilius, kaip neoficialus LŠS atstovas, ir P. Žadeikis. Per tą 
laikotarpį buvo surinkta ir Lietuvą pasiekė 1602 dol. ir 55 ct. bei 273 050 auksinų. 
Lietuvos finansų misijos aukų skyriaus duomenimis, šauliams iki 1921 m. liepos 1 d. 
buvo surinkta 71 056 dol. ir 99 ct. (daugiau nei 700 tūkst. litų)160.

Paskatinta finansinės sėkmės LŠS vadovybė iškėlė mintį už Atlanto pasiųsti 
atstovą, kurio užduotis būtų ne tik aukų rinkimas, bet ir šaulių idėjos skleidimas 
bei būrių steigimas. Buvo pasiųstas dailininkas, aktyvus šaulys Antanas Žmuidzi-
navičius. Jo misija JAV vyko nuo 1922 m. vasario 4 d. iki 1923 m. lapkričio 30 d. Orga-
nizuoti ir vykdyti aukų rinkimą padėjo Lietuvos finansinė misija JAV. Per visą ats-

158 Skirius, J. Lietuvos valdžios ryšiai su JAV lietuviais 1926-1940 metais: suartėjimo kelių paieškos. Vilnius: 
Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2016, p. 75-76.

159 1930 metų Lietuvos generalinio konsulo P. Žadeikio Niujorke siunčiama anketa. LCVA, f. 658, ap. 1, b. 
153, l. 85.

160 Nefas, M. Lietuvos šaulių sąjungos ryšiai su išeivija JAV: Antano Žmuidzinavičiaus atvejis. Paramilita-
rism in the Eastern Baltics, 1918-1940: Case Studies and Comparisons. Acta Historica Universitatis Klaipeden-
sis, 2014, XXVIII, p. 104, 107-108.



1 1 4  /    J A V  l i e t u v i ų  d a r b a i  L i e t u v a i  1 9 1 8 - 2 0 1 8  m e t a i s J A V  l i e t u v i ų  d a r b a i  L i e t u v a i  1 9 1 8 - 2 0 1 8  m e t a i s   /  1 1 5

tovavimo laikotarpį buvo surengta apie 200 paskaitų-susitikimų. Misijos pabaigoje 
JAV buvo susikūrusios 87 šaulių rėmėjų organizacijų užuomazgos ir Centro valdyba, 
kuri buvo neveiksni, nes nevyko joks reguliarus darbas. A. Žmuidzinavičiui pavyko 
surinkti 14 975 dol. ir 79 ct., tuo tarpu jo misija kainavo 14 976 dol. ir 60 ct. Taigi fi-
nansinės naudos LŠS negavo. Lietuvoje net kilo abejonės dėl A. Žmuidzinavičiaus 
misijos skaidrumo. Kaip pastebėjo istorikas Mindaugas Nefas, aukų rinkimas vyko 
chaotiškai, o bandymas JAV lietuvius burti į šaulių būrius buvo nesėkmingas, nes 
išeiviai iki galo nesuprato šaulių veiklos idėjos161.

1920 m. spalio 8 d. įkurta Lietuvos piliečių sąjunga (toliau – LPS), kuri turėjo 
rūpintis JAV lietuvių (kaip Lietuvos piliečių) reikalais ir remti Lietuvos vyriausybę. 
Nariai kasmet turėjo mokėti po 3 dolerius. Šie įnašai sudarė Valstybinį Amerikos 
lietuvių fondą, kurio 2/3 ėjo Lietuvos vyriausybei. LPS biuras priklausė Lietuvos at-
stovybei New York‘e. Į valdybą buvo išrinkti Juozas O. Širvydas, Fortūnatas J. Bago-
čius, J. V. Liukauskas, E. S. Vitaitis. Iš viso LPS turėjo 47 skyrius. Iki 1921 m. kovo 15 d. 
LPS gavo 6211 dolerių pajamų. Daugiau kaip 1000 dol. paskyrė Lietuvos šauliams162.

Yra manoma, kad 1919-1924 metų laikotarpiu JAV lietuviai LŠS suaukojo apie 
170 000 dolerių. Aukojama buvo ir vėliau. V. Liulevičius pažymi, kad LŠS buvo re-
miama ne vien pinigais, bet ir kitais būdais. JAV lietuvių veikėjas ir verslininkas Juo-
zas Bačiūnas savo lėšomis išleido ir padovanojo LŠS apie 3000 egzempliorių gaidų 
rinkinio „Šaulių trimitai“. 1938 m. šauliai gavo iš JAV lietuvių daugiau kaip 6000 litų 
aukų ir kariuomenei dovaną – 49 šautuvus. Tais pačiais metais Dariaus-Girėno ae-
roklubas Brooklyn‘e už 1650 dolerių nupirko dvivietį lėktuvą ir padovanojo Lietuvos 
šaulių aviacijos būriui. Buvo tokių, kurie LŠS rėmė knygomis, žurnalais ir spauda. 
Atsirado tradicija – JAV lietuviams turistams grįžtant iš Lietuvos, likusius litus Ky-
bartuose aukoti šaulių reikalams. Iš jų susidarė nemažos sumos163.

Aukos Lietuvos Raudonajam Kryžiui. Bene pirmasis JAV lietuvių įnašas buvo 
gautas 1919 metais, kai B. K. Balutis Lietuvos delegacijos Taikos konferencijoje Par-
yžiuje vadovui prof. A. Voldemarui įteikė beveik 13 tūkst. frankų, Amerikos lietuvių 
daktarų draugijos surinktą auką, prašydamas perduoti Lietuvos Raudonajam Kry-
žiui (toliau – LRK). Už šiuos pinigus Prancūzijoje buvo nupirkta medicinos reikme-
nų ir vaistų. Nuo 1920 m. LRK kur kas dažniau sulaukdavo JAV lietuvių paramos. Di-
delę drabužių, kitų daiktų siuntą, Kauno kainomis įvertintą 2 mln. auksinų, Lietuvą 
pasiekė kovo mėnesį. Aukotojų valia drabužiai turėjo būti išdalinti nuo karo nuken-
tėjusiems žmonėms. LRK vyr. valdyba sudarė komisiją labdarai tvarkyti ir išsiųsti į 

161 Ten pat, p. 109, 113, 115, 119.

162 Eidintas, A. Lietuvių kolumbai. Lietuvių emigracijos istorijos apybraižos. Vilnius, 1993, p. 59.

163 Liulevičius, V. Išeivijos vaidmuo nepriklausomos Lietuvos atkūrimo darbe. Chicago: M. Morkūno spaustu-
vė, 1981, p. 266.
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pafrontės vietoves. Paramos sulaukė daugiau kaip 10 
tūkst. šeimų164. Vėliau labdaros kroviniai iš Amerikos 
ateidavo vis rečiau.

JAV lietuviams teikti paramą buvo patogiau 
ir pigiau pinigais, nes daiktų transportavimas buvo 
brangus ir nesaugus. Štai 1920 m. paaukota 2,25 mln., 
1921 m. – 1,2 mln., 1922 m. – 2 mln. auksinų ir apie 1500 
litų, 1923 m. – 13,8 tūkst. litų ir 9,2 tūkst. litų vertės 
daiktų. LRK vyr. valdyba suskaičiavo, jog 1920-1923 
metais JAV lietuvių paramą sudarė apie 5,5 mln. auk-
sinų pinigais ir 2,5 mln. auksinų vertės daiktais. Savo 
aktyvumu pasižymėjo LRK rėmėjų draugija, įsikū-
rusi Brukline, kuri pasiuntė į Lietuvą savo atstovą A. 
K. Rutkauską, turėjusį koordinuoti labdaros paskirs-
tymą. Ši draugija 1920 m. žiemos pradžioje skyrė 10 

tūkst. dolerių kailiniams siūti ir jais aprengti Lietuvos kareivius. 1921 m. vasario mėn. 
pradžioje į kariuomenės dalis iškeliavo 2000 kailinukų 165.

Pati dosniausia LRK šelpėja buvo Lietuvai gelbėti draugija, globojama 
Chicago‘je įsikūrusios Amerikos lietuvių daktarų draugijos. Jai priklausė arti 30 
gydytojų. Draugija turėjo skyrius didesnėse lietuvių kolonijose. Lietuvos žmonėms 
aukų pinigais ir drabužiais surinko už 60 000 dolerių. Nenuilstantis Lietuvos talki-
ninkas buvo draugijos sekretorius dr. Andrius Greičiūnas166. Rinkliavos vyko po pa-
maldų bažnyčiose, įvairių susirinkimų metu, nemažai pinigų ir daiktų atnešė ragini-
mai lietuviškoje spaudoje. Visos draugijos nurodydavo, kam jos skiria savo surinktas 
aukas: vieni – sužeistiems kariams gydyti, kiti – našlaičiams ir seneliams, treti – po 
Europą išblaškytiems lietuviams šelpti.

Lietuvių politinio iždo parama Lietuvos valdžios opozicijai. Lietuvių politinio 
iždo (toliau – LPI) Amerikoje idėja  kilo dr. Kaziui Drangeliui 1921 m. ALT Sandaros 
VIII seime Boston‘e. Ten buvo išrinktas LPI komitetas: pirmininkas dr. K. Drange-
lis, sekretorius K. Karpius, iždininkas dr. A. Zimontas167. Komitetas savo susirinkime 
1922 m. sausio 27 ir 28 d. Chicago‘je priėmė ir patvirtino LPI statutą. Organizacijos 
tikslas: „1) Politinė propaganda Lietuvių tautoje, Amerikos Lietuvių Tautinės San-

164 Jazdauskas, A. Dėl karių ir civilių gyvybės. Raudonojo Kryžiaus ligoninė (1919 01 31-1920 05 11). Voruta, 
2013, balandžio 13, nr. 8, p. 10.

165 Ten pat.

166 Ambrose, A. Chicagos lietuvių istorija 1869-1959. Chicago: Naujienos, 1967, p. 393.

167 Lietuvių politinis iždas. Amerikos lietuvių kalendorius 1923. Boston, 1923, p. 124; Dėl Liet. Pol. Iždo atsi-
radimo klausimo (iškarpa iš laikraščio Sandara). KUB RSS, f. 2 (dr. Kazio Pemkaus fondas), dėžė (K. 
Drangelis), b. (Lietuvos Politinis Iždas 1922 m.), l. n.

Dr. Kazys Drangelis. SLA Auksinio 
jubiliejaus Albumas 1886-1936. New York, 
1936, p. 204
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daros principų pagrindu. 2) Kultūros darbas lietuvių miniose, naudojant tokias įmo-
nes, kokios bus laiko sąlygų atsižvelgiant tinkamos“. LPI pinigai – nario mokestis, 
renkamos visuomenėje aukos ir kitokios pajamos. Buvo numatyta 75% pinigų skirti 
politiniam ir kultūriniam darbui168. Tiesa, dažnai Politinį iždą visuomenėje pristaty-
davo kaip Politinį fondą, kviečiant išeivius aukoti. Spaudoje sandariečiai neslėpda-
mi atskleidė LPI tikslą – siekiama surinkti 50 000 dolerių ir daugiau, nes „Lietuvoje 
šėlsta beprotiška klerikalų reakcija, palaikoma Amerikos klerikalų pinigais, tad ir 

168 Lietuvių politinio iždo statutas, priimtas komiteto susirinkime 27 ir 28 d.d. sausio, 1922, Chicago, Ill., 
Planters Hotely, kam. 820. Ten pat. 

Lietuvos politinio 
iždo pirmininko 
dr. Kazio Drangelio 
pranešimas. KUB, 
dr. K. Pemkaus fondas, 
d. K. Drangelis, 
b. Lietuvos Politinis 
Iždas 1922 m.
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Amerikos pažangieji žmonės 
nors sykį privalo praregėti ir 
duoti pagelbą Lietuvos pa-
žangiesiems elementams“169. 
Sandariečiai, žinodami sunkią 
Lietuvos valstiečių sąjungos ir 
Lietuvos socialistų liaudininkų 
demokratų partijos padėtį, pa-
kvietė vieną jų lyderių M. Sle-
ževičių atvykti į JAV artimesnių 
ryšių užmezgimui ir vieningam 
darbui Lietuvoje ir Amerikoje. 
Žinoma, pirmiausia parinkti 
pinigų. Lėšos buvo reikalingos 
ir partijų pasiruošimui rinki-

mams į Lietuvos Seimą bei patiems sandariečiams. 1922 m. vasario 21 d. M. Sleževičius 
informavo ALT Sandaros centro valdybą, kad bus deleguoti Steigiamojo seimo nariai: 
mokytojas, LVS CK narys Bolius Žygelis ir kapitonas Vladas Natkevičius (Steigiamo-
jo seimo sekretorius)170. 

Kovo 8 d. atvyko B. Žygelis ir V. Natkevičius. Jie iš karto pasirašė sutartį su 
ALT Sandaros CK pirmininku Karoliu Vairu-Račkausku, pagal kurią surinkti pini-
gai turėjo būti perduoti Politiniam iždui, iš kurio 2/3 lėšų turėjo eiti Lietuvos parti-
joms, o 1/3 – ALT Sandarai. Iš tų 1/3 lėšų turėjo būti mokama alga atvykėliams ir iš 
dalies padengiamos jų visos kitos išlaidos171. Jiems buvo sudaryti maršrutai važinė-
ti po lietuvių kolonijas. Be aukų į LPI svečiai rinko prenumeratą partijos spaudai, 
platino bendrovėms „Varpas“ ir „Atžala“ akcijas, rinko pinigus Lietuvos mokytojų 
profesinei sąjungai. Tie pinigai nebuvo įtraukti į LPI sąskaitas. Organizatoriai pri-
pažino, jog svečių išvykas teko „ant greitųjų suorganizuoti“ ir jiems labai pakenkė 
JAV lietuvių kunigų pasipriešinimas172. Viešai buvo skelbiama, kad svečiai iki 1922 
m. liepos 1 d. lietuvių kolonijose politiniams reikalams surinko 8500 dolerių. Pats 
V. Natkevičius teigė, kad iki rugpjūčio mėnesio pabaigos buvo surinkta ne mažiau 
kaip 10 000 dolerių. Tačiau į Lietuvą per kelis kartus buvo pasiųsta tik 1500 ir 700 

169 Politinio fondo vajus prasidėjo. Sandara, 1922, vasario 2, nr. 5. p. 4.

170 1922 02 21 M. Sleževičiaus laiško iš Kauno ALT Sandaros pirmininkui V. K. Račkauskui nuorašas. KUB 
RSS, f. 2 (dr. Kazio Pemkaus fondas), dėžė (K. Drangelis), b. (Lietuvos Politinis Iždas 1922 m.), l. n.

171 1922 09 15 V. Natkevičiaus labai skubus (asmeniškai, niekam negarsinant) laiškas iš Boston‘o ALT 
Sandaros Centro komitetui, LVS ir LSLDP  Centro komitetui bei visiems Politinio iždo nariams. 
Ten pat.

172 LPI Komiteto pirmininko Raportas ALT Sandaros IX seime, Pittsburgh, Pa. Ten pat.

Vokas aukai 1919 metais. LTSC/PLA,
 Amerikos lietuvių tarybos fondas, d. III A, b. LIB 1919 m.
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dolerių. Be to, ALT Sandara dar liko skolinga delegatams. Turimi dokumentai rodo, 
kad 1925 m. LPI dar pasiuntė 943 dolerius173. 

1925 m. sausio-gegužės mėnesiais JAV lietuvių kolonijose pinigus rinko tos 
pačios partijos atstovas J. Makauskas. Surinko 1230 dol. ir 56 ct., bet turėjo nemažai 
išlaidų. Į Lietuvą parvežė tik 182 dolerius174.

Nors A. Eidintas pažymėjo, kad jo surinkti pinigai sustiprino partijų poligra-
finę ir materialinę bazę175, bet jos tikėjosi kur kas solidesnės paramos, nepaisant to, 
kad buvo užmegzti stipresni ryšiai.

JAV lietuvių katalikų aukos. JAV lietuvių katalikų vadovai labai daug dėmesio 
skyrė Lietuvos katalikų pozicijoms Lietuvos valstybėje, Lietuvos krikščionių demo-
kratų partijos (LKDP) stiprinimui, bažnyčios vaidmens krašto gyvenime kėlimui. Pa-
vyzdžiui, 1920 m. Lietuvoje įsikūrusioms vienuolėms kazimierietėms Pažaislyje JAV 
lietuvių katalikų Tautos fondas paskyrė 5000 dol., o Šv. Kazimiero kapinių valdyba 
Chicago‘je – 9000 dol. Minėta valdyba parėmė pinigais Lietuvos našlaičius, mergai-
čių Žemės ūkio mokyklą, Kūdikėlio Jėzaus draugiją Kaune ir pan. 1925 m. kunigas A. 
Steponaitis atvyko į JAV rinkti aukų Vilkaviškio kunigų seminarijos pastatui ir žemei. 
Išbuvęs metus surinko arti 24 000 dolerių (iš viso reikėjo 26 000 dolerių). JAV katali-
kų lėšomis 1928 metais pastatyti Švėkšnos gimnazijos rūmai. Tie patys JAV lietuviai 
prelato Juliaus Maciejausko iniciatyva prisidėjo statant Švėkšnos bažnyčią. O Per-
lojoje 1928-1930 metais buvo pastatyta nauja mūrinė bažnyčia, kuriai išeiviai sudėjo 
18 000 litų. Besikuriančiai Telšių vyskupijai taip pat svarią paramą suteikė JAV lie-

173 1922 09 15 V. Natkevičiaus labai skubus (asmeniškai, niekam negarsinant) laiškas iš Boston‘o ALT 
Sandaros Centro komitetui, LVS ir LSLDP Centro komitetui bei visiems Politinio iždo nariams. Ten 
pat;  1925 m. kovo pradžios K. J. Paulausko laiškas iš Boston‘o dr. K. Drangeliui į Chicago‘ą. Ten pat; 
Lietuvių politinis iždas. Amerikos lietuvių kalendorius 1923. Boston, 1923, p. 124.

174 Politinio iždo sekretorius K. J. Paulauskas. J. Makausko maršruto Ataskaita. KUB RSS, f. 2 (dr. Kazio 
Pemkaus fondas), dėžė (K. Drangelis), b. (Lietuvos Politinis Iždas 1922 m.), lapai nenumeruoti.

175 Eidintas, A. Lietuvių kolumbai. Lietuvių emigracijos istorijos apybraižos. Vilnius, 1993, p. 78.

JAV lietuviai aukoja Kaune 
1920 m. Gineitis, K. Amerika 
ir Amerikos lietuviai. Su 167 
paveikslais. Kaunas, 1925, p. 316
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tuviai. Už kunigo Juozo Valaičio surinktas aukas 1928-1929 metais buvo pastatytas 
kunigų seminarijos pastatas, o taip pat vyskupui bei kurijai gyventi ir veikti tinkami 
rūmai. Kai Kaune 1934-1940 metais buvo statoma Prisikėlimo bažnyčia, jos reikalais 
Amerikoje 1937-1938 metais lankėsi kunigas Feliksas Kapočius176.

1922 m. buvęs Steigiamojo seimo narys Mikas Bagdonas atvyko rinkti aukų 
Lietuvos krikščionių demokratų partijai. Važinėjo po lietuvių kolonijas pagal savo su-
darytą maršrutą. Surinko 10 359 dol. ir 62 ct. Tiesa, 1923 m. kovo 19 d. ALRKF ir Tautos 
fondo suvažiavime Pittsburgh‘e buvo nutarta visas aukas Lietuvos katalikų organiza-
cijoms siųsti per Katalikų veikimo centrą Kaune ir skirti tik toms partijoms, kurios, 
ruošiantis rinkimams į Lietuvos seimą, jungsis į Katalikiškų partijų bloką. Be to, taip 
buvo tikimasi surinkti daugiau aukų177.

Prelatas Pranciškus Juras asmeniškai rėmė Lietuvos vienuolynus. 1931 m. 
būdamas Kaune dalyvavo ateitininkų suvažiavime ir jų namams dovanojo 1000 do-
lerių (Ateitininkų namams pastatyti JAV lietuviai sudėjo 17 000 dolerių – daugiau 
kaip trečdalį reikalingos sumos). Tais pačiais metais finansavo Kretingos prieglaudos 
statybą, o prie Kretingos vienuolyno pastatė dviejų aukštų noviciatą ir po trejų metų 
filmams rodyti įtaisė kino salę. 1935 metais Boston‘e iš varžytinių už 3000 dol. nupir-
ko spausdinimo mašiną ir pasiuntė ją tėvams pranciškonams į Kretingą. Vėliau dar 
siuntė tai mašinai reikalingas dalis (generatorių, motorą ir kt.)178.

Istorikas V. Liulevičius surinko medžiagą apie JAV lietuvių katalikų pastan-
gas įkurti Lietuvoje katalikišką universitetą. Tuo tikslu vyskupo Pranciškaus Kare-
vičiaus 1921 m. į JAV pasiųsti kunigai Bronius Bušma ir Pranciškus Garmus surinko 
daugiau kaip 64 000 dolerių, iš kurių beveik du trečdaliai buvo paskirti universitetui. 
Tačiau katalikų universiteto steigimą atidėjus, tos aukos atiteko Lietuvių katalikų 
mokslo akademijai, 1922 m. įsteigtai Kaune. Akademijai vyskupas Pranas Būčys iš 
ALRKF išgavo Lietuvos paskolos bonais 42 000 dolerių. Tai įgalino akademiją per 18 
metų moksliniam darbui parengti nemažai stipendininkų ir 1933, 1936 bei 1939 me-
tais surengti mokslininkų suvažiavimus179. Išeivija pinigais, knygomis ir muziejiniais 
eksponatais rėmė ir Lietuvos universitetą (nuo 1930 m. Vytauto Didžiojo universite-
tą) Kaune 1922-1940 metais.

176 Liulevičius, V. Išeivijos vaidmuo nepriklausomos Lietuvos atkūrimo darbe. Chicago: M. Morkūno spaustu-
vė, 1981, p. 218-220.

177 1922 09 01 Am. L. R. K. Federacijos XII kongresui sekretoriaus raporto nuorašas. ALKA, spinta nr. 40, 
dėžė 13, b.  (АLRKF dokumentai), l. n.;  1923 02 23 ALRKF ir TF sekretoriaus Kazio J. Krušinsko laiško 
LKDP pirmininkui kun. M. Krupavičiui nuorašas. Ten pat. 

178 Eretas, J. Valančiaus šviesa už marių. Pranciškaus Juro ir jo bendrininkų gyvenimas bei veikla. Roma: 
LKMA, 1980, p. 86, 88, 106-107.

179 Lietuvių katalikų mokslo akademija. Lietuvių enciklopedija. Boston: LEL, 1958, t. 16, p. 60; Liulevičius, 
V. Išeivijos vaidmuo nepriklausomos Lietuvos atkūrimo darbe. Chicago: M. Morkūno spaustuvė, 1981, p. 
214-215.
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JAV lietuvius lankė ir daugiau tautiečių iš Lietuvos: Kazys Marčiulionis, 
Vytautas Banaitis, kunigas Stasys Kiškis, Antanas Tylenis, Pranciška Pikčilingienė, 
Emilija Vileišienė, kunigas Juozas Valaitis ir kt. Teisus istorikas A. Kučas, sakydamas, 
kad „visokių aukų rinkėjų eilę galima dar pratęsti, tačiau šia proga verta pasigėrėti 
lietuvių dosnumu ir jų nenuilstamu noru lankytis prakalbose. Jų širdys ir kišenės 
visada buvo atviros savo senosios tėvynės reikalams“180.

Tautos fondo stipendijos. 1918 m. rugpjūčio 23 d. Tautos fondo seime Bal-
timore‘ėje buvo nutarta „remti moksleivius, besimokančius Šveicarijoj“. Praktiškai 
eina kalba apie Fribourg‘o universitete nuo 1917 metų studijuojančius lietuvius, ku-
rie buvo susibūrę į akademinę Fribourg‘o lietuvių studentų draugiją „Lituania“. Pra-
džioje buvo remiami 8 studentai, o jau 1919 metais – 17 Fribourg‘o lietuvių studentų 
ir trys studentai Vokietijoje. Panašus skaičius išsilaikė iki 1922 metų. Studijavo tokie 
būsimi Lietuvos veikėjai, kaip poetas Vincas Mykolaitis-Putinas, filosofas ir pedago-
gas Stasys Šalkauskis, geografas Kazys Pakštas, premjeras Leonas Bistras, diplomatas 
Edvardas Turauskas, vyskupas Vincentas Borisevičius ir kt. Tautos fondas iki 1918 m. 
rugsėjo 1 d. atsiuntė studentams 21 353 Šveicarijos frankus; nuo 1918 m. spalio iki 
1919 m. rugsėjo mėnesio – apie 73 000 frankų. Gautas pašalpas studentai įsipareigojo 
ateityje grąžinti, kad jomis galėtų pasinaudoti ir kiti181.

1920 m. rugsėjo 2 d. Tautos fondo seime Waterbury, Conn., buvo nutarta 5000 
dolerių paskirti studentams lietuviams Europoje šelpti, tuojau pasiunčiant 2000 
dol., o kitus 3000 dol. vėliau. Iš tų dviejų tūkstančių vieną siųsti į Šveicariją draugi-
jai „Lituania“, antrą tūkstantį – Katalikų veikimo centrui Lietuvoje per kunigą prof. 
J. Meškauską. Taip pat buvo nutarta ateityje finansuoti studentus tik per Katalikų 
veikimo centrą Lietuvoje182. Archyvinė medžiaga rodo, kad JAV lietuviai katalikai ir 
toliau rėmė gabius Lietuvos studentus, norinčius studijuoti užsienio universitetuo-
se. ALRKF ir Tautos fondo kongresas nutarė 1922 m. gruodžio mėn. ir 1923 m. sausio 
mėn. savo skyriuose sukelti didžiulį pinigų rinkimo vajų studentams šelpti. Atsi-
šaukime buvo pažymėta, kad „didžiausias mūsų uždavinys šiuo momentu – šviesti 
Lietuvą, duoti jai rimtos moksleivijos, kad jos ateitis nenukryptų blogais keliais“183.

180 Amerikos lietuvių istorija. Redagavo dr. Antanas Kučas. Boston: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1971, 
p. 530.

181 Tautos Fondo seimo protokolas. Už Lietuvos laisvę. TF. Brooklyn, N.Y.: Garsas, 1918, p. 10;  Friburgo 
lietuvių studentų akademinės draugijos „Lituanios“ Sušelpimo fondo apyskaita už 1918-1919 mokslo 
metus. ALKA, f. Amerikos lietuvių Romos katalikų federacija, spinta nr. 40, b. ALRKF centras, l. n.; 
Akademinės Friburgo lietuvių studentų draugijos „Lituanios“  susišelpimo fondo apyskaita iš pir-
mojo 1919 mokslo metų semestro. ALKA, f. Antanas ir Zuzana Šalnos, dėžė nr. 2, b. 8 (Tautos fondas ir 
parama moksleiviams 1919-1929 m.), l. n.

182 Tautos Fondo seimo protokolas. Rugsėjo 2 d., 1920 m. Waterbury, conn. LTSC/PLA, f. ALT 1914-1922, 
dėžė nr. 2, b. 1920 m. finansiniai reikalai, l. n.

183 1922 m. Tautos fondo pirmininko kun. K. Urbanavyčiaus Atsišaukimas į Tautos fondo skyrius 
moksleivių vajaus reikalais. ALKA, spinta nr. 40, dėžė 9, b. 29 (АLRKF centras), l. n.  
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Pinigai buvo skiriami ir Vilniaus lietuvių mokytojų seminarijos bei gimnazi-
jos mokiniams remti. Pavyzdžiui, 1924 m. ALRKF per Vilniaus vyskupą Jurgį Matu-
laitį Vilniaus lietuvių Centro komitetui pasiuntė 2000 dolerių lietuvių katalikiškam 
jaunimui šelpti184.

Piniginės perlaidos ir turistų pinigai Lietuvoje

Pinigų siuntimas į Tėvynę. Išvykę uždarbiauti į užsienį nuo seno uždirbtų 
pinigų dalį lietuviai siųsdavo savo artimiesiems į Lietuvą. Šis procesas tęsėsi ir po 
1918 metų, susikūrus nepriklausomai Lietuvos valstybei. Pinigų persiuntimui tarpi-
ninkaudavo įvairios JAV bendrovės, bankai, laikraščių redakcijos. Išeivių siunčiami 
pinigai buvo labai svarbūs valstybei. Lito „tėvas“, bankininkas prof. Vladas Jurgutis 
pažymėjo, jog „siunčiamais iš Amerikos lietuvių doleriais ir gaunamais už išveža-
mas prekes užsienio pinigais galėjome sudaryti (...) valiutos atsargas. Mūsų biudže-
tas tvarkėsi, prekybos balansas pradėjo aktyvėti“185. Lito stabilumą pavyko išlaikyti 
ir JAV dolerio dėka. Kiek JAV lietuviai kasmet išsiųsdavo į Lietuvą pinigų savo arti-
miesiems, apytikriai matyti iš oficialių Lietuvos valdžios institucijų duomenų. Kiek 
mums žinoma, nuo 1925 metų pradėta oficialiai registruoti perlaidas iš JAV. Duo-
menis rinko Finansų ministerijos Finansų departamento Ekonomikos skyrius. Nuo 
1930 m. jau buvo reikalaujama kas mėnesį siųsti žinias į Ekonomikos skyrių186. Sta-
tistinius duomenis privalėjo perduoti visi veikiantys Lietuvos bankai, kredito drau-
gijos, paskolos draugijos, Lietuvos pašto tarptautinis skyrius. Finansų ministerijos 
duomenimis, iš JAV gauta (apvalinant): 1925 m. – 30 528 tūkst. litų (daugiau nei 3 mln. 
dolerių), 1926 m. – 28 909, 1927 – 26 175, 1928 m. – 26 008, 1929 m. – 32 426, 1930 m. – 
24 597, 1931 m. – 22 933, 1932 m. – 17 868, 1933 m. – 9737, 1934 m. – 6959, 1935 m. – 6586, 
1936 m. – 5951, 1937 m. – 6180, 1938 m. – 5428, 1939 m. – 5252 tūkst. litų perlaidų187. Per 
nurodytą laiką JAV lietuviai atsiuntė daugiau kaip 255 mln. litų. Suma greičiausiai 
galėjo būti ir didesnė, nes ne visos įstaigos ir ne visuomet duomenis pateikdavo. 
Neturint duomenų už 1918-1924 metų laikotarpį, galima spėti, kad tuo metu perlai-
domis Lietuvą pasiekdavo iki 3 mln. dolerių kasmet, t. y. per ankstesnius 7 metus 
Lietuva turėjo gauti apie 21 mln. dolerių (apie 210 mln. litų). Tas laikotarpis pasižymi 
ir dideliu JAV lietuvių emociniu pakilimu savo senosios Tėvynės atžvilgiu, Lietuvai 

184 1924 12 20 Lietuvių draugijos komiteto vicepirmininko kun. P. Kraujalio ir sekretoriaus kun. E. Bie-
liausko laiško ALRKF pirmininkui kun. I. Albavičiui nuorašas. Ten pat, dėžė 5, b. 12 (ALRKF CV 
posėdžio protokolai), l. n.

185 Jurgutis, V. Pinigai. Vilnius: Mintis, 1996, p. 271.

186 1929 12 02-1930 01 29 Finansų ministerijos Finansų departamento direktoriaus M. Lipčiaus raštas 
nr. 1067 Kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcijai. LCVA, f. 387, ap. 4, b. 129, l. 1.

187 Žinios gautos iš Amerikos perlaidų 1929 m. Ten pat, b. 201, l. 371; Kiek gauta iš Amerikos perlaidų. 
Tautos ūkis, 1937, nr. 8-9, p. 180; Lietuvos statistikos metraštis. 1939. Vilnius, 1940, t. 12, p. 347.
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buvo gausiai aukojama. Atkreiptinas dėmesys, kad perlaidų sumos pradėjo mažėti 
nuo 1930 metų, veikiant pasaulinei ekonomikos krizei, ir nuo 1933 metų, kai buvo 
devalvuotas doleris (1 dol. prilygintas 6 litams, o anksčiau – 1 dol. buvo lygus 10 litų).

Pinigų persiuntimo mokestis laikui bėgant svyravo. Pvz., 1922 m. balandžio 
mėn. 1000 auksinų persiuntimas atsiėjo 4 dol., o rugsėjo mėn. – jau tik pusantro ir 
net iki vieno dolerio. O kai 1922 m. spalio 1 d. Lietuvoje buvo įvestas litas, persiuntimo 
kaina tapo pastovi – 10% nuo persiunčiamos sumos. Pinigai buvo siunčiami ne tik 
pašto perlaidomis, bet ir čekiais, kuriuos apmokėdavo Lietuvos bankai. 1928 m. tokių 
čekių iš JAV gauta už 6 mln. litų188. Persiuntimo pajamų dalis atitekdavo bankams, 
bet didžioji jų dalis – Lietuvos paštui. Pavyzdžiui, 1938 m. per jį buvo gauta apie 70% 
visų perlaidų. Per visą laikotarpį per Lietuvos paštą buvo gauta 60% ir 70% visų 
perlaidų189. Taigi valstybė turėjo nemažų tiesioginių pajamų.

Nemaži perlaidų siuntimo mokesčiai dalį JAV lietuvių vertė pinigus siųsti ir 
laiškuose. Kiek buvo siunčiama, nežinoma. Manoma, kad tai taip pat buvo milijoni-
nės sumos. Lietuvoje tų pinigų laukiančių taip pat tykojo pavojai. Žinoma Lietuvos 
gyventojų nusiskundimų, kad laiškai su pinigais kartais pražūdavo arba pinigai iš 
laiškų būdavo išimami nesąžiningų pašto darbuotojų. Buvo aiškinama, kad nė viena 
valstybės pašto įstaiga neatsako už pinigus, siunčiamus paprastuose laiškuose, o pa-
gal 1923 m. Lietuvos ir JAV susitarimą pinigų siuntimas laiškuose buvo laikomas nele-
galiu ir pinigai galėjo būti konfiskuoti bet kurio pašto190. Bet kadangi Lietuvos valdžia 
buvo suinteresuota emigrantų siunčiamais pinigais net ir laiškuose, labiau linko ge-
rinti pašto darbą, bet ir skatino išeivius naudotis oficialiu pinigų persiuntimu.

188 Amerikos lietuvių istorija. Redagavo dr. Antanas Kučas. Boston: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1971, 
p. 528-529.

189 Iš Amerikos gautos perlaidos 1935-1938 m. LCVA, f. 387, ap. 4a, b. 2617, l. 1, 118, 193, 280.  

190 1928 07 28 URM referento M. Narjausko raštas nr. 13351 Lietuvos pasiuntinybei Washington‘e. LCVA, 
f. 656, ap. 1, b. 37, l. 279; 1940 03 08 Lietuvos pasiuntinio P. Žadeikio laiško dr. A. Želviui į Baltimore 
nuorašas. Ten pat, l. 407.

Amerikos lietuviai – turistai 
Lietuvoje 1924 m. Gineitis, K. 
Amerika ir Amerikos lietuviai. 
Su 167 paveikslais. Kaunas, 
1925, p. 87
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JAV lietuvių turistų pinigai. Pirmaisiais Lie-
tuvos nepriklausomybės metais į kraštą masiškai 
važiavo užsienio, pirmiausia JAV, lietuviai. Juos 
domino ne tik gimtasis kraštas, bet ir galimybė į 
besikuriantį valstybės ūkį investuoti savo sukaup-
tus kapitalus. Vienas iš Lietuvos organizuoto tu-
rizmo pradininkų Matas Šalčius rašė, jog 1920 m. 
Lietuvą aplankė apie 5000 JAV lietuvių, o vėliau, 
iki 1923 m., tas skaičius vis augo. Tais metais tu-
ristų iš JAV jau buvo 10 000 žmonių. Bet po to at-
vykusių pradėjo mažėti191. Išeivijos susidomėjimo 
savo gimtine smukimą istorikai aiškina Lietuvos 

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

New York-Klaipėda 
per Gothenburgą, 
Švediją – 1939 m. 
gegužės 31 d. Švedų 
Amerikos linijos 
reklaminis bukletas. 
J. Skiriaus asmeninis 
archyvas

Planuodami kelionę į Lietuvą – reklama. 
Iš Pirmosios Amerikos lietuvių ekonominės 
konferencijos darbų. ALEC leidinys Nr. 1.  
New York, 1930, p. 10
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valdžios nepasirengimu saugiai priimti ir suteikti garantijas atvežamiems ir siunčia-
miems išeivių pinigams192. Išeivija prarado savo indėlius Lietuvoje, labai nusivylė val-
džia ir didžioji dalis jų nusisuko nuo savo Tėvynės.

JAV lietuvių tradicinių turistinių grupių ir pavienių turistų skaičius ėmė 
mažėti po karinio perversmo, nes išeivija tuo buvo pasipiktinusi. Tai įvairiais 
aspektais buvo nepalanku Lietuvai. Kai kurie valdžios atstovai, turintys glaudesnį 
ryšį su išeivija, tai gerai suprato. Pavyzdžiui, diplomatas Bronius K. Balutis tamprius 
ryšius su JAV lietuviais vertino kaip Lietuvos vyriausybės „pirmaeilį uždavinį“. Be to, 
kiekvienas turistas Lietuvoje palikdavo, kaip tuo metu valdžia skaičiavo, apytikriai 
po 1000 ir daugiau dolerių. Vadinasi, kuo daugiau turistų Lietuvoje, tuo daugiau 
valstybė gauna valiutos, kurios ypač reikėjo naujai tautininkų vyriausybei. Tačiau 
svarbiausia einamuoju momentu buvo nepalanki propaganda. Beveik visa išeivijos 
spauda, išskyrus tautinę, reiškė didesnį ar mažesnį nepasitenkinimą naująja 
tautininkų vyriausybe ir jos veikla Lietuvoje. Reikėjo ieškoti būdų neutralizuoti 
padėtį. Reikėjo, kad patys išeiviai, ypač jų veikėjai, savo akimis pamatytų, kas yra ir 
kas daroma Lietuvoje, ir apie tai grįžę į JAV papasakotų kitiems, parašytų į laikraščius. 
Lietuvos valdžios atstovai suvokė, kad bendravimas su tautiečiais yra veiksminga 
priemonė, priartinanti juos prie Lietuvos ir jiems padedanti suprasti tautininkų 
valdžios politiką. Tačiau pirmiausia reikėjo pralaužti JAV lietuvių nepasitikėjimą. 
O tam reikėjo organizuoti turizmo propagandą Amerikoje, įtraukiant JAV lietuvių 
veikėjus, o svarbiausia – praktiškai gerinti turizmo sąlygas Lietuvoje. Taigi reikėjo 
kažką daryti.

Lietuvos valdžia, nors ir vykdė taupymo politiką, bet užsienio lietuvių eks-
kursijų sutikimui, globai skyrė nemažas sumas pinigų, rengė šventes, parodas, laiki-
nai lengvino užsienio pasų ir vizų išdavimą ir pan. Tai turėjo įtakos užsienio lietuvių 
palankumui. Lietuvos valdžia vis labiau įsiklausydavo į išeivijos pageidavimus. Lie-
tuvos atstovai Amerikoje pasisakydavo, kad reikia išeiviams – Lietuvos ir JAV pilie-
čiams – panaikinti vizų mokestį ir supaprastinti paso išdavimą. Nors abejota, kad 
tai padidins turistų srautus ir kompensuos prarastas pinigines įplaukas už vizas, bet 
norėta palengvinti vykstančių į Lietuvą pasiruošimą ir palankiai juos nuteikti Lietu-
vos valdžios, kuri daro dėl jų nuolaidas, atžvilgiu. 

Lietuvos valdžia nuo 1931 metų pradėjo taikyti nuolaidas turistams Lietuvos 
geležinkeliuose ir ypač tiems, kurie į Lietuvą atvykdavo per Klaipėdos uostą. Valdžia 
atkreipė dėmesį į muitinės darbą, ten kultūringiau pradėta aptarnauti ekskursijas. 
Lietuvos atstovai Amerikoje kartu su JAV lietuvių veikėjais vedė derybas su įvairio-
mis laivų kompanijomis, siekdami tiesioginio maršruto New York‘as-Klaipėda. Nors 

192 Kapočius, L. Senoji išeivija ir Lietuva: klasinė, ideologinė ir politinė diferenciacija santykiuose su Lietuva 
(1868-1940 m.). Vilnius: Mintis, 1981, p. 242-269; Eidintas, A. Lietuvių kolumbai: lietuvių emigracijos istori-
jos apybraiža. Vilnius: Mintis, 1993, p. 60-66.
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išeivių turistų srautai vėliau ir sumažėjo, bet 1930 metais atidaryta tiesioginė linija į 
Klaipėdą išsilaikė iki pat Antrojo pasaulinio karo. 

Reikia pasakyti, kad JAV lietuvių ekskursijas į Lietuvą organizuodavo ne tik 
JAV turistinės organizacijos, bet ir JAV lietuvių politinės grupės per savo laikraščius: 
pavyzdžiui, vyko Naujienų ekskursija, Vienybės ekskursija, Draugo ekskursija ir pan. 
Įdomu pastebėti, kad po perversmo Lietuvoje net ir toks nuoseklus bei aštrus tauti-
ninkų kritikas kaip laikraštis Naujienos neatsisakė ir toliau organizavo ekskursijas į 
Lietuvą. 

1927-1928 metais į Lietuvą atvyko apie 2000 amerikiečių, o, pačių JAV lietuvių 
skaičiavimu, 1929-1938 metais į Lietuvą iš JAV atvyko 16 004 turistai. Tarp jų – 9499 
JAV piliečiai ir 6505 Lietuvos piliečiai:

Metai Lietuvos piliečiai JAV piliečiai Iš viso:

1929 744  1002 1746

1930 1124                  1279 2403  

1931 1199  1246 2445

1932 1049  1165 2414

1933 524  674 1198

1934 389  737 1126

1935 323  718 1041

1936 330  755 1085

1937 344  948 1292

1938 383  711 1094
 
Statistinė medžiaga apie JAV lietuvių turistų srautus 1929-1938 metais rodo, 

kad po Pasaulinės ekonominės krizės turizmas akivaizdžiai smuko. Tam įtakos tu-
rėjo krizės padariniai, nuvertėjęs doleris, silpna Lietuvos turistinė infrastruktūra. 
Atmesti negalima ir JAV lietuvių kairiųjų srovių bei radikalių katalikų vykdomos 
kritikos Lietuvos valdžios atžvilgiu poveikio193. Tačiau, reikia manyti, kad atvykusieji 
Lietuvoje paliko ne vieną dešimtį milijonų litų.

193 Plačiau žr.: Skirius, J. Lietuvos valdžios ryšiai su JAV lietuviais 1926-1940 metais: suartėjimo kelių paieškos. 
Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2016, p. 250-278.
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4. Ekonominė parama Lietuvai

Ekonominių bendrovių organizavimas

Nuo pat Lietuvos valstybės atkūrimo sunki krašto ekonominė padėtis vertė 
valdžią ieškoti paramos, nes Lietuvoje kapitalo nebuvo. Užsienio valstybės paskolų 
ar kreditų neteikė, nes dauguma jų Lietuvos nepripažino, o nualintai ekonomikai 
reikėjo nemažų lėšų. Tuo tarpu dalis išeivijos atstovų pasirodė suinteresuoti Lietu-

Bendrovės akcija, 
išrašyta 1937 m. 
rugpjūčio 30 d. 
J. Skiriaus asmeninis 
archyvas)


