5. Didieji nusivylimai
Išeivijos finansiniai praradimai Lietuvoje pirmaisiais nepriklausomybės metais
Lietuvai atgavus nepriklausomybę nemaža dalis JAV lietuvių apsisprendė
grįžti į savo arba savo tėvų gimtąjį kraštą. Tam įtakos turėjo ir raginimai JAV lietuvių
spaudoje padėti „atkurti“ Lietuvą, buvo kviečiami pasiturintys lietuviai išeiviai –
verslininkai ir specialistai – vykti į Tėvynę, kur investuotų savo kapitalą, pritaikytų
kraštui savo profesinius sugebėjimus. Vieni galėtų apsigyventi ūkiuose ir dirbti žemę,
kiti – steigti įvairią pramonę, nes Lietuvoje visko reikia ir galimybės veiklai plačios.
Išeivijoje buvo manoma, kad „jeigu prie dabartinių sąlygų Lietuvoje apsigyventų
apie 5000 amerikiečių, tad darant rimtų pastangų juos Lietuvoje pripratinti, greit čia
apsigyventų apie 100 000 lietuvių amerikiečių. O tuomet daug dalykų ekonominiu
ir valstybiniu atžvilgiu Lietuvoje pagerėtų“223. Ir iš tiesų, iki 1922 m. į Lietuvą atvyko
apie 20 000 asmenų, iš kurių apie 15 000 nuolatiniam įsikūrimui.
Tačiau reemigracijos srautai susidūrė su nenumatytais sunkumais. Dauguma sugrįžusiųjų turėjo nusivilti. Lietuvos valdžia, rengdamasi žemės reformai, nebuvo apsisprendusi dėl žemės pardavimo užsieniečiams. JAV lietuviai, kurie buvo
kitos šalies piliečiai, tikėjosi nebrangiai įsigyti žemės ir įgyvendinti savo svajones, dėl
kurių ilgus metus triūsė šachtose, kasyklose ir skerdyklose, sutiko didelį pasipriešinimą. 1919 m. sausio 16 d. Lietuvoje įsigalėjo įstatymas, draudžiantis užsieniečiams
pirkti žemę, ir nors taisydami padėtį Lietuvos politikai po metų amerikiečiams lietuviams bandė daryti išimtis, tačiau tik kelios dešimtys tokių norinčių gebėjo jomis
pasinaudoti224.
Lietuvos valdžios įstaigos organizavosi lėtai, trūko kvalifikuotų valdininkų,
finansinė sistema buvo sujaukta, stabilios valiutos nebuvo. 1919 m. vokiečių įvestos
ostmarkės buvo paverstos auksinais. Kadangi auksino vertė buvo sujungta su
vokiečių marke, kuri nuolat smuko, tai atsiliepė ir Lietuvos pinigui. Grįžę į Lietuvą
keitė dolerius į markes ir auksinus. Ne vieną suviliojo didelė markių ar auksinų
krūva už dolerį. Pavyzdžiui, 1921 m. iš JAV sugrįžęs žmogus parsivežė 7000 dolerių ir,
išmainęs dienos kursu po 100 auksinų, gavo 700 000 auksinų, kuriuos įdėjo į Ūkio
banką. 1923 m. už tuos pinigus Ūkio bankas atidavė po 175 auksinus už litą, ir žmogus
gavo tik 4000 litų, arba 400 dolerių. Kitas pavyzdys – 1921 m. vienas JAV lietuvis
nupirko 48 000 vokiškų markių už 665 dolerius ir pasiuntė čekį apdraustu laišku
223

Kapočius, L. Senoji išeivija ir Lietuva: klasinė, ideologinė ir politinė diferenciacija santykiuose su Lietuva
(1868-1940 m.). Vilnius: Mintis, 1981, p. 256, 259.
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Aleksandravičius, E. Karklo diegas: lietuvių pasaulio istorija. Vilnius: Versus aureus, 2013, p. 278.
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tėvams į Lietuvą. Paaiškėjo, kad laiškas nepasiekė adresato, bet po kelerių metų
laiškas atsirado. Siuntėjui čekis buvo grąžintas, bet, anot jo, „nevertas nė sudilusio
cento, nes jau tokie pinigai nebegyvuoja pasaulyje“225. Tokių pavyzdžių buvo šimtai.
Taigi daugelis JAV lietuvių, praradę Lietuvoje per ilgus metus sunkiai uždirbtus
savo pinigus ir „nieko neatsiekę, įtūžę ir atšalę nuo savo tėvynės grįžo Amerikon“226.
Reemigrantų bankrotai sukėlė išeivijos pasipiktinimą. 1921 m. įvyko JAV lietuvių
išeivių organizacijų atstovų suvažiavimas, kuriame buvo priimta rezoliucija dėl
Lietuvos vidaus santvarkos. Rezoliucijoje nuskambėjo žodžiai, kad Lietuvoje
„didelis žemesniųjų viršininkų savivaliavimas, pasipūtimas, „išponėjimas“, kyšių
ėmimas, laisvės žodžio persekiojimas ir vargdienių, darbininkų ir kaimiečių
spaudimas“227.
Buvęs JAV lietuvis, dirbantis Lietuvos valdžios tarnyboje, Kazys Gineitis
išvardija svarbiausias priežastis, kurios atstūmė nuo Tėvynės sugrįžusius išeivius.
Pirmiausia tai, kad nebuvo sudarytos sąlygos JAV lietuviams įsigyti nuosavybėn žemės ir nekilnojamojo turto; 2) Laiku Lietuva neįvedė savo stabilios valiutos, ir tai
JAV lietuviams padarė didelių finansinių nuostolių; 3) Buvo sukurtas „šnairuojantis
ūpas“ Lietuvoje grįžusių amerikiečių atžvilgiu, klaidingai manant, kad „jie atvažiuoja pelno tikslais, kai iš tikrųjų daugelis jų važiavo išsiilgę Lietuvos, nes jų būdas yra
pilnas noro ką nors statyti, veikti, tobulinti, bet ne grynai spekuliatyvę prekybą varyti“, 4) Lietuvos inteligentija nesistengė geriau pažinti JAV lietuvių plačiai išsišakojusios veiklos ir gyvenimo, todėl buvo padaryta daug klaidų neoficialiuose ir oficialiuose
santykiuose su JAV; 5) Negerai buvo pasielgta su į Lietuvą grįžusiais JAV lietuviais – nepasirūpinta jų sutikti, nesuteikta reikalingos informacijos; dažnai nepasiųsta padėkos
ir net patvirtinimo už atsiųstas aukas, kas bereikalingai piktino išeiviją ir tokiu būdu
užtraukdavo nepasitikėjimą. Be to, K. Gineitis atkreipė dėmesį, kad grįžę išeiviai į
Lietuvą iš karto susidūrė su gyvenimo komforto, kokį turėjo Amerikoje, trūkumu.
Išeivius vargino neprityrę Lietuvos valdininkai ir visokie registracijos formalumai228.
O štai Kazys Pakštas pažymėjo, kad Lietuvos valdžia galėjo įkurti specialių ekonomistų ir teisininkų informacijos biurą, kuris būtų galėjęs informuoti išeivius, kur geriausiai investuoti savo pinigus ir tokiu būdu tautiečius apsaugoti nuo nesąžiningų
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1928 04 16 K. Jasiūno iš Chicago‘s laiškas Lietuvos pasiuntinybei Washington‘e. LCVA, f. 656, ap. 1, b. 37,
l. 272; Amerikos lietuvių istorija. Redagavo dr. Antanas Kučas. Boston: Lietuvių enciklopedijos leidykla,
1971, p. 527-528; Kapočius, L. Senoji išeivija ir Lietuva: klasinė, ideologinė ir politinė diferenciacija santykiuose su Lietuva (1868-1940 m.). Vilnius: Mintis, 1981, p. 262.
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vertelgų229. Tačiau tuo pačiu būtina pastebėti, kad naujai susikūrusi Lietuvos valstybė formavosi praktiškai
nuo nulio, jos valdininkija neturėjo darbinės ir profesinės patirties; tuo laikotarpiu valstybę vargino nepriklausomybės karai bei begalės problemų, kurias reikėjo
neatidėliojamai spręsti. Todėl valdžios dėmesio atvykusiems JAV lietuviams natūraliai pritrūko.
Apie nesvetingą Tėvynę su kartėliu ir kritika
rašė JAV lietuvių laikraščiai. Išeivijos patriotizmas, kaip
taikliai pastebėjo A. Kučas, nors ir be piktos valios, buvo
prigesintas, širdyse pasiliko skriauda, o materialinių
nuostolių jiems niekas neatlygino. Žinoma, tai palietė
nedidelį amerikiečių lietuvių skaičių. Kurie tokių išgyvenimų nepatyrė, Lietuvą ir savo gimines rėmė pinigais
toliau230.

JAV lietuvių reakcija į karinį perversmą
Lietuvoje 1926 m.
1926 m. gruodžio 16-17 d. perversmas Kaune pasuko Lietuvą iš demokratinės santvarkos į autoritetinį
režimą. Prezidentu išrinktas Antanas Smetona, o premjeru patvirtintas prof. Augustinas Voldemaras. Pradžioje
perversmą didžioji dalis JAV lietuvių sutiko neigiamai.
Gyvendami demokratinėje valstybėje jie manė, kad tokia santvarka visiškai tinkama ir Lietuvos valstybei bei
jos gyventojams, savo gimtinėje neįsivaizdavo diktatūrinio valdymo. Dalis JAV lietuvių tautininkų palaikė
naująją valdžią Lietuvoje. Vienybės redaktorius Juozas O.
Širvydas, Dirvos redaktorius Kazys Karpius ir Chicago‘s
lietuvių veikėjas Kazys Drangelis nuo pat pradžių rodė
lojalumą perversmininkams. Tuo tarpu kairieji tautininkai (sandariečiai), susitelkę apie savaitraščius Tėvynė ir Sandara, kritikavo, pasisakydami už demokratiją
Lietuvoje. Sandariečiai liko liberalais ir bendradarbiavo su Lietuvos valstiečiais-liaudininkais.
229

Juozas O. Širvydas – laikraščio
„Vienybė“ redaktorius. Laisvėn
Bežengiant. Amerikos Lietuvių
Visuotinojo Seimo Protokolas ir
Paveiksluotas Aprašymas /Tvarkė ir
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Prof. kun. Fabijonas Kemėšis.
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Chicago, Il.: Draugo spaustuvė, 1995,
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JAV lietuvių
dienraštis „Draugas“
apie perversmą
Lietuvoje. „Draugas“,
1926, gruodžio 18, nr.
295, p. 1

JAV lietuviai socialistai negalėjo perversmo palankiai vertinti vien dėl to, kad
rinkimuose laimėta valdžia buvo atimta iš jiems giminingos partijos. Socialistų dienraštyje Naujienos ir savaitraštyje Keleivis reikalauta tuojau pat atkurti demokratiją ir
atstatyti Konstitucijos galias bei sugrąžinti buvusią valdžią. Tokios pat nuotaikos jautėsi ir gausioje išeivių organizacijoje Susivienijimas lietuvių Amerikoje. O JAV lietuviai komunistai besąlygiškai pasisakė už „fašistinės valdžios“ nuvertimą, nes naujoji
valdžia „prispaudė“ bolševikuojančius elementus.
Gausiausios išeivijos dalies – JAV lietuvių katalikų – vadovai perversmą vertino permainingai: vieni – labai kritiškai, kiti – gana nuosaikiai, treti – neutraliai.
Pradžioje JAV lietuvių katalikų veikėjai ir spauda palaikė perversmą, nes naujoji Lietuvos vyriausybė buvo sudaryta iš tautininkų ir krikdemų bloko, tarp kurių netru-
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1933 m. lietuvių komunistų jaunimo konferencija Brooklyn’e, NY
Januta, D. Lietuviški takai. Vilnius: „Petro ofsetas“, 2015, p. 35

kus kilo nesutarimai. Krikdemai reikalavo naujų Seimo rinkimų, bet tautininkams
nepritarus, jie pasitraukė iš vyriausybės į opoziciją. 1927 m. balandžio mėn. Seimas
buvo paleistas, o nauji rinkimai nepaskirti. Išeivijos katalikiškoje visuomenėje pastebima nuotaikų kaita ir pozicijų laviravimas, priklausomai nuo vidaus padėties Lietuvoje. Nuosaikesnėse pozicijose buvo dienraštis Draugas, redaguojamas L. Šimučio,
o kritiškiau vertino laikraštis Darbininkas, redaguojamas kunigų. Atvirai kritikavo
organizacija Kunigų vienybė. Buvęs išeivijos veikėjas prof. kunigas Fabijonas Kemėšis aktyviai straipsniais katalikų spaudoje ar savo vizitų į JAV metu bandė paaiškinti
ir pateisinti perversmą, pažymėdamas naujos valdžios pastangas stiprinti Lietuvos
valstybę. Skirtingos nuomonės gilino skilimą tarp pačių JAV lietuvių politinių srovių: sustiprėjo tarpsrovinė ir net kritika srovių viduje.
1926-1940 metų laikotarpiu išeivijos srovių, išskyrus komunistus, požiūris į
Lietuvą ir į Lietuvos valdžios vykdomą ūkinę bei kultūrinę politiką švelnėjo, nors kai
kurie JAV lietuvių katalikų ir socialistų lyderiai nesusitaikė su prezidento A. Smetonos valdymu, ir kritika režimui neišnyko iki pat Lietuvos valstybės katastrofos 1940
metais231. Tokia padėtis neprisidėjo prie greitesnio Lietuvos ir JAV lietuvių suartėjimo, ko visi taip troško.
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Plačiau žr.: Skirius, J. Lietuvos valdžios ryšiai su JAV lietuviais 1926-1940 metais: suartėjimo kelių paieškos.
Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2016, p. 25-46.
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JAV lietuvių kairiosios pakraipos srovių
pasipriešinimas Lietuvos valdžiai 1936-1939 m.
JAV lietuvių susitelkimas prieš Lietuvos valdžią, kad ir labai būtų paradoksalu, kaip pastebi E.
Aleksandravičius, aukščiausią laipsnį pasiekė 19361939 m., kai Lietuva buvo labiausiai aktyvi tautiečių
visame pasaulyje vienytoja. Amerikiečiai lietuviai suaktyvėjo ne dėl šios priežasties, o būtent dėl didžiulio
nepasitenkinimo A. Smetonos režimo vykdoma vidaus
politika. Suvalkijos valstiečių streikas ir po jo kilusios
represijos suvienijo kairiuosius ir dešiniuosius išeivijos
Leonas Jonikas. Vilnis ir vilniečiai.
sluoksnius. Tiek katalikiškasis Draugas, tiek socialisČikaga-Vilnius, 1985
tinės Naujienos ir tai pačiai krypčiai atstovavęs Keleivis
vieningai smerkė demokratinių laisvių apribojimus tėvynėje232. Be to, naciams Vokietijoje vykdant agresyvią
vidaus politiką ir jos kaimyninėms šalims iškilus pavojui, pradėjo telktis kairiosios jėgos, kurias ragino Maskvos priežiūroje esantis Kominternas. Tuo pasinaudojo
JAV lietuviai komunistai, siekdami bendrų veiksmų su
JAV lietuviais socialistais. Ruošiantis sušaukti 1936 m.
lietuvių darbininkų organizacijų suvažiavimą dėl „bendro fronto“ sudarymo reikėjo išsiaiškinti su socialistais,
kokiu pagrindu galima susivienyti ir kaip ištirpdyti nepasitikėjimo vieniems kitais ledus. Tam tikslui 1935 m.
gruodžio 22 d. Chicago‘je buvo surengtas komunistų ir
socialistų delegacijų pasitarimas. Prieita bendros nuomonės, kad socialistams ir komunistams jokie politiniai motyvai netrukdo bendrai kovoti už demokratinių
Stasys Michelsonas „Keleivio“
laisvių atkūrimą Lietuvoje ir nepriklausomybės išsauredaktorius. Gineitis, K. Amerika ir
gojimą. Suvažiavimą nutarta sušaukti 1936 m. birželio
Amerikos lietuviai. Su 167 paveikslais.
Kaunas, 1925, p. 177
mėnesį233.
JAV lietuvių kolonijose prasidėjo paruošiamieji darbai – rengiamos konferencijos, susirinkimai. Kairioji spauda kvietė visus JAV
lietuvius remti suvažiavimą, plačiai kalbėjo apie paramą Lietuvos darbo žmonėms.
Suvažiavimas, įvardintas Amerikos lietuvių kongresu (toliau – ALK), įvyko 1936 m.
232

Aleksandravičius, E. Karklo diegas: lietuvių pasaulio istorija. Vilnius: Versus aureus, 2013, p. 387.
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Petkevičienė, L. JAV pažangiųjų lietuvių visuomeninė-kultūrinė veikla 1933-1940 m. Vilnius: Mintis, 1969,
p. 99.
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birželio 20-21 dienomis Cleveland‘e. Jame dalyvavo 382 delegatai, atstovaujantys 345
organizacijoms, kurios jungė 71 tūkstantį lietuvių. Suvažiavime buvo nutarta įkurti
nuolat veikiančią organizaciją – Amerikos lietuvių kongresą demokratinei santvarkai atsteigti Lietuvoje. ALK vykdomojo komiteto pirmininku išrinkas J. Mickevičius,
sekretoriumi – L. Jonikas. Praktiniam darbui įvairiose JAV lietuvių kolonijose vėliau
buvo įsteigti vietiniai komitetai. ALK užsibrėžė teikti Lietuvos žmonėms materialinę
ir moralinę paramą jų kovoje prieš diktatūrą ir už demokratijos atkūrimą Lietuvoje;
rūpintis JAV lietuvių kultūriniais reikalais, stengtis, kad susivienytų visos įvairių politinių įsitikinimų darbininkų organizacijos234.
Socialistų atstovas Kongrese, savaitraščio Keleivis redaktorius S. Michelsonas vėliau rašė: „Per porą metų Amerikos lietuvių kongresas sutraukė po savo vėliava apie 150 000 organizuotų lietuvių. Tokio sąjūdžio mūsų išeivijos istorijoje dar
nebuvo buvę. Prie jo prisidėjo net ir tie, kurie iš pradžių tik iš šalies žiūrėjo“. Susivienijimas lietuvių Amerikoje, nepolitinė organizacija, taip pat įsijungė ALK sąjūdį ir reikalavo, kad Lietuvoje būtų paskelbta amnestija politiniams kaliniams. Buvo
paruošta formali amnestijos peticija Lietuvos vyriausybei ir surinkta 20 000 parašų
jai paremti235. Anksčiau komunistuojančių JAV lietuvių organizacijos Lietuvos nepriklausomybės dienos minėjimų neruošdavo ir juose nedalyvaudavo, o dabar buvo
nutarta organizuoti minėjimus ir juos panaudoti „Lietuvos fašistiniam rėžimui demaskuoti“. ALK iniciatyva buvo šaukiami protesto mitingai prieš Lenkijos vykdomą
spaudimą Lietuvai. Aktyvią propagandą vykdė trys JAV lietuvių dienraščiai – socialistų Naujienos ir komunistų Laisvė bei Vilnis, o taip pat savaitraščiai – komunistų
Tiesa bei socialistų Keleivis ir Naujoji gadynė.
Leokadija Petkevičienė pažymi, kad ALK buvo nepatvari ir trumpalaikė organizacija, kuri vis dėlto nesugebėjo apimti visų JAV lietuvių darbininkų organizacijų. Tarp socialistų ir komunistų nuolat vyko nesutarimai. 1938 m. netikėtai mirus
ALK pirmininkui J. Mickevičiui, socialistas Pijus Grigaitis padėjo daug pastangų
likviduojant šią organizaciją. 1939 m. rugsėjo 6 d. P. Grigaitis, kaip ALK vykdomojo
komiteto narys, paskelbė, kad ALK paleidžiamas. Socialistai pasitraukė iš ALK. Bet
ALK vietiniai skyriai nepaklausė to nutarimo ir dirbo toliau, o kai kurie iš jų veikė
net iki 1940 m. pabaigos.
Nors Kongrese iniciatyva aiškiai priklausė kairiesiems, tačiau kai Cleveland‘e
buvo pasmerkta tautininkų diktatūra, karo režimas, organizacijų slopinimas, katalikiškų organizacijų lyderiai tokias rezoliucijų nuostatas palaikė. Svarbiausi JAV lietuvių susivienijimai bent trejus metus gebėjo veikti bendrai, sutardami dėl padėties
234

Ten pat, p. 100; Michelsonas S. Lietuvių išeivija Amerikoje 1868-1961. South Boston, Massachusetts:
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Amerikos ir Kanados lietuvių).
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JAV lietuvių spauda apie
Lenkijos reikalavimus ir JAV
lietuvių pozicijas. „Draugas“,
1938, kovo 19, nr. 66, p. 1

Lietuvoje vertinimo236. Prasidėjęs Antrasis pasaulinis karas organizacijų prioritetus
perstatė – JAV lietuviai socialistai ir sandariečiai pasirinko patriotines pozicijas. Pasisakė už visišką Lietuvos nepriklausomybę, prieš bet kokį kaimynų diktatą.

6. JAV lietuvių patriotinė reakcija
į kaimynų ultimatumus Lietuvai 1938-1940 metais
1938 m. kovo 17 d. Lenkijos ultimatumas Lietuvos vyriausybei
1920 m. Lenkijai užgrobus Vilnių abi valstybės nepalaikė politinių, ekonominių ir kultūrinių ryšių. Tačiau Varšuva neatsisakė sumanymo vienokiu ar kitokiu
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