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NELEGALIOS  LIETUVIU  EMIGRACIJOS  ORGANIZAVIMAS
(iki  1915  in.)

ALFONSAS    EIDINTAS

XIX  a.  pabaigos-XX  a.  pradzios  emigracija  i§  Lietuvos  pla6iausiai
nagrineta   L.   Truskos   straipsnyje I,  ta6iau   autorius,   apzvelges  jos   svar-
biausias -ekonomines -priezastis,  raida,  etapus,  neaiskino,  kokiu  btidu
emigruojantys   lietuviu   valstie5iai   pasiekdavo   Baltijos   uostus,   Amerikos
kontinenta.  Geografas  S.  Vaitektlnas,    pasiremes    Kauno   guberriijos  sta-
tistiniais  leidiniais, teige, jog nelega!iai  pereiti  siena  emigrantams  padeda-
vo  Zydai,  anks6iau  pradeje  emigruoti  i§  Lietuvos.  Tape  emigracijos  istaigu
tarnautojais,  jie  gyre  imigracijos  5aliu  turtus  ir  gera  gyvenima  jose 2.  Tei-
ginys  labai kategori§kas,  neparemtas  faktais.  1975 in.  L. Mulevi€ius,  nagri-
nedamas  valstie6iu  persikelimo  i  kitas  gubernijas  judejima  ir  emigracijos
pradzia,  nurode,  kad  valstie6iams  emigruoti  padedavo  specialtis  agentai,
organizave kelione ir perejima per siena, o vedliais btidavo pasienio gyven-
tojai  valstie5iai.  Jie  gaudave  leidimus  sienai  pereiti  ir  pardavinedave  juos
emigrantams 3.

Tad  lietuviu  valstie6iu  nelegalios  emigracijos  keliai,  keliones  organiza-
vimas  nera  pakankamai  i§tirtas,  neaiskus  lieka  agentu vaidmuo, ji! veiklos
pobtidis  ir  mastas.  Tuos  klausimus  ir  bandoma  nagrineti  Siame  straips-
nyje.

Svarbiausios  emigracijos  priezas+Lys buvo ekonomines, ja pagimde kapi.
talizmo vystymasis.  Tai jau  irodyta  tarybineje istoriografijoje, ir Sios prob-
lemos  nebeliesime.  Ta6iau  emigracija  buvo  sudetingas,  daugiaplanis  ir ne-
vienareiksmis  procesas,  kuriam  dare  poveiki  ne  tik  objektyvios,  bet  ir  sub-
jektyvios salygos. Pirmiausiai reikia pazymeti, kad lietuviu valstie6iu emig-
racija  prasidejo  ir  vyko  daugiausiai  nelegaliai,  slapta  pereinant  Rusijos-
Vokietijos siena. Slapt3 emigracija. skatino tai, kad caro vyriausybe nepripa-
Zino emigracijos,  draude  atsisakyti  Rusijos  pilietybes, bausdavo  i5vykusius
i  uzsieni  asmenis,  kurie  nesugrizdavo  per  5  metus 4.  Mazara§5iai  ir  bera§-
6iai valstie5iai venge ilgos  (trukdavusios nuo 3 iki 6 menesing)  uzsienio paso
gavimo  procedtiros,  juos   baide  ir  dideli   paso   gavimo  mokes€iai,   sudare
beveik 26 rb, t. y. tre€dali laivakortes i JAV kainos 5.

Auganti  del  sunkios  ekonomines  padeties  Lietuvos  gyventoju  emigra-
cija  negalejo  btiti  stichi§ka  ir  visi§kai  neorganizuota  keliavimo  atzvilgiu.
L.  Truskos  apskai6iavimais,  i§  Lietuvos XIX a.  pabaigoje emigravo  apie 40
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ttikst.  miestelent£,  daugiausiai  Zydu,  o  iki  1898  in.  vien  \tik  i` JAV  emigravo
apie  55  ttikst.  IietuviLi 6.   1899-1915  in.,  JAV  imigracijos  tarnybos  duomel
nimis,  i  JAV  atvyko  255232  lietuviai7.  Vykstant,   daugiausiai  nelegaliai,
tokiai  masei  Zmoniu  i51.,ietuvos,  o  per  jos  teritorija,  ir  kitiems  Rusijos  to-
limesniu  guberniju  gyventojams,  ilgainiui  susiformavo  emigracijos  keliai,
susiktire  emigrantLi,  telkimo  ir transportavimo  slaptos organizacijos,  kurias
ktire  ir  i§laike Vokietijos  laivininkystes  linijos -Hamburgo-Amerikos  li-
nija ir Siaures vokie6iu Loidas Bremene.

1.  Emigrantu  kelione  iki  Baltijos  uostu
Nelegalios  lietuviu  emigracijos  pletra  lengvino  ta  aplinkybe,  kad  lie-

tuviu  gyvenama  teritorija  buvo  prie  Rusijos  ir  Vokietijos  imperiju  sienos.
Kadangi  visa   Rytu   Europos  emigracija   daugiausiai  vyko  per  Vokietijos
uostus,  tai  desningai  §ia  kryptimi  pasuko  ir kiek veliau  prasidejusi  lietuvit!
masine emigracija  i Amerika.  LTostai  buvo  arti,  kelione  iki jng  greitirio  Spar-
€iai   besiple€iantis,   vystantis   Rusijoje   kapitalizmui,   keliu.   ir   gel6Zinkeling
tinklas.  Jau   1835  in.  Kauno  gubernijoje  buvo  baigtas  tiesti  Peterburgo-
Var§uvos  plentas,1838  in.-Rygos-Taurages` plentas.   1854  in.  Nemunu
pradejo  kursuoti   garlaiviaj  tarp  Tilzes  ir  Karaliau6iaus.  6  de§imtmetyje,
suaktyvejus  prekybai,  o  Krymo  karo  metais  paskelbus  BaltijQs  uostu  blo-
kada,  pagyvejo  susisiekimas  su  Prtlsija  sausumos  ir vandens  keliais 8. Dar
didesne  reik§mg  emigracijos  augimui  turejo  gelez,inkeliu  tinklas  Lietuvos
teritorijoje.  Plestas  daugiau  strateginiais  sumetimais,  jis  kartu  palankiai
veike ir ekonomika.  1858 in.  buvo pradetas tiesti  Peterburgo-Varsuvos  ge-
lezinkelis,  kuri  1862  in.  baigus,  Vilnius  ir  Kaunas  gavo patogias  gall.mybes
palaikyti tiesioginius ry§ius su Peterburgu, Var§uva ir Rytu Prtisija.  1863-
1873 in.  nutiestas  Liepojos-Romnu  gelezir]kelis  (per  Siaulius,  Kaisiadoris,
Lentvari),1872  in.  pradetas  ir  1875  in.  baigtas  Tilzes-Klaipedos  gelezin-
kelis.   1892  in.  nutiestas   gelezinkelis  nuo  Klaipedos  iki  Bajoru,  jo  at§aka
sujunge  Pagegius     su   I.auksargiais 9.   Gelezinkeliai     gerokai  palengvino
emigrantt!  kelione  iki  pasienio,  o  perejus  siena -iki  Hamburgo  ir  Breme-
no uostu.

Rusijos pasienie6iu duomenimis, slapt`a pereiti is Rusijos i Vokietija  (Ry-
tu  Prtisija)  buvo  lengva,  emigrantai  retai  kada  buvo  sulaikomi.  Paprastai
asmenys,  keting  pereiti  sien?,  btidavo  sulaikomi  toli  nuo  jos,  kai  kildavo
itarimas  ar  policija  gaudavo  skunda.  Del  to  pasienio  gyventojai  kaimie6iai,
negave  teises  su   legitjmaciniais  bilietais  oficialiai  pereiti  sien?,  vykdami
uzdarbiauti  i  Prtisija  pereidavo  siena  taip  pat  lengvai,  kaip  ir  su  legitima-
ciniais  bilietais.  Jeigu  btidavo  arestuojami  ir  patraukiami  i  teism?,  tai  su-
mokedavo  bauda  nuo  3  iki  10  rubliu  i§  jau  uzdirbtu  Prtisijoje  pinigu  ir ra-
miai  gyvendavo  iki  kito  pavasario ]°.  Tolimesniu  vietoving  ir  guberniju  gy-
ventojai,  netureje  teises  gauti  legitimacinius  bilietus,  pereidavo  siena  slap-
ta, padedant agentams ir pasienio gyventojams.

Caro valdininku Ziniomis, masines  emigracijos  i§  Rusijos  imperijos  pra-
dzioje  laivu  liniju  slapti  agentai  padedavo  Rusijos  Zydams,  vykstantiems
i JAV.  Kartu  su  Zydais  agentu  pagalba  pradejo naudotis ir valstie6iai, begs
nuo teismo ar tarnybos caro armijoje ]].  Pinigt! kelionei partipindavo §eima,
daznai net nezinant apie tai kaimynams.
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Nuo  1868  in.  prasidejusi  masine  lietuviu. valstie5iu  emigracija  vyko  jau
tan  tikrais  keliais  ir  kryptimis.  Kauno  gubernijos  ribose  buvo  du  pagrin-
diniai emigrantu keliai -per  Kretinga  ir per Jurbarka,  nes  Cia  buvo  geras
susisiekimas,  arti  siena,  be  to,   1893  in.  Prtisijoje,  Bajoruose,  buvo  pasta-
tyta  sanitarine  dezinfekcijos  stotis  emigrantams,  kuria  praejus,  nebelikda-
vo  kliti6iu  i§plaukti  i JAV.  Tokia  stotis  veike ir Tilzeje,  i5nuomotame name,
o  1897  in.  jai  buvo pastatytas  specialus  pastatas.  Salia  Tilzes  tekejo  Nemu-
nasr-geras  vandens  kelias   i§  Jurbarko.   Gelezinkelio  atsaka   junge  Lie-
poja  su  Bajorais,  kurie buvo vos uZ  puses varsto nuo  Rusijos  sienos 12.

1899  in.  savoti5koje  emigracijos  apzvalgoje,  pavadintoje  „Ra§tas  apie
emigracija  per  Rusijos  vakaring  siena  Kauno  gubernijos  ribose",  jos  auto.
rius §tabo rotmistras Zagriazskis nurode tokia emigracijos  agenttiru  struk-
ttira:  emigracijos  kontoros  buvo  uzsienyje,  o  Kaune,  Minske,  Odesoje,  Je.
katerinoslave  ir  ypa5  Vilniuje  jos  turejo  daugybe  slaptu  agentu.  Asmuo,
norintis  emigruoti,  kreipdavosi  i  agenta  ir  susitardavo  del  keliones  salygu.
Agentai  i§  anksto  imdavo  visus  arba  dali  pinigt!  ir nukreipdavo emigraiita
j§  Kauno  garlaiviu  ar  sausumos  keliais  i  .Jlj.rbark?.  Emigrantai  btidavo  i§.
Iaipinami  pries  Jurbarka,  kaireje  Nemuno  puseje   (Suvalku  gubernijoje),
valtimis  perkeliami  i.  de§iniji  Nemuno  kranta,  i  Kauno  gubernija,  ir  perve-
dami  per  siena.  Tuomet  jie  mi5ku  eidavo  i  Smalininku  miesteli  Prtisijoje,
ten  sesdavo  i  garlaivi  ir plaukdavo i  Tilze,  o i§  jos  gelezinkeliu vaziuodavo
i  Hamburga 13.

Kitas   kelias   ejo   ni.io   Liepojos    stoties.   Juo   dazniausiai    naudodavosi
emigruojantys  i§  kitu  Rusijos  guberniju-Priekuleje  islipdavo  is  trauki.
nio  ir  vykdavo 'iki  Silines  kar€emos,  buvusios  netoli  Darbenu  miestelio,  uZ
17  varstL!  nuo  Kretingos.  IS  ten  emigrantai  ivairiais  bl-1dais  ir  keliais  pa-
siekdavo  Kretinga.   Silpnesnes  moterys  ir  vaikai  btidavo  vezami  arkliais,
Kretingoje  emigrantai  grupemis  rinkdavosi  pas  agentus.  Pereje  siena  su-
sirinkdavo Bajoru miestelyje ir traukiniu vaziuodavo i  Klaipeda, Tilze, pas-
kui  i  Hamburga.   Siais  dviem  keliais  daugiausiai  vyko  emigrantai  ne  tik
i§  lietuvi§ku,  bet ir kitu Rusijos  guberniju ]4.

Kauno gubernijos gyventojai nebtitinai laikydavosi §iu keliu -jie emig-
ruodavo per  daugeli  Kauno  gubernijos vietu, padedami pasienio gyventoju.
Emigrantai keliavo link sienos nuo Radvili§kio, Mazeikiu, Priekules, Kauno
ir kitu vietoviu.  Prtisijos valdzios  organai  nevarze emigrantu  atvykimo,  tik
irenge  dezinfekcijos  stotis,  kur  tikrindavo,  ar  emigrantai  neserga  uzkre6ia-
momis  ligomis.  Prrisijos  pasienio  policija  turejo  specialu  tvarkara§ti,  ku.
riame buvo nurodyta, kur -i Tilzes ar Bajoru sanitarine stoti -reikia nu-
kreipti kiekviena emigranta. Atvykusius i5  Kauno gubernijos policija turejo
Paskirstyti  taip  15:

Rusijos  vietoves,  i§  kuriu  atvyke
emigrantai

Prtisijos  vietoves,  i  kurias
jie  patenka

Prdsijos  miestelit|  senidnai
are§tuotus  emigrantus  turi
pristatyti  i:

Kretinga
Gargzdai
Gudaros
Aisenai

Taurage
Naumiestis

Bajorai
Zandallen
Schnaukichen
Hoffheiten

Bajorus

Lauksargiai
Silute
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UZ   atveztus  i  Ti!7.g  ar  Bajorus  emigrantus  Prtisijos  vals5iu  senitinai
gaudavo  i§  agentu  tarn  tikra  mokesti.  Sanitarinese  stotyse  emigrantai  bti-
davo uzdaromi  i  barakus ir  atsidurdavo visiskoje  agentu valdzioje.  Kai  ku-
riems  emigrantams  pavykdavo  nusigauti  tiesiai  i  Hamburga,  ta6iau  ir  ten
jie  paklitidavo  i  analogi5ka  stoti -emigrantai  turedavo  teise  sesti  i  laiva
tik tada,  kai  parodydavo  pazymejima,  kad jie  ir ju  daiktai  praeje  dezinfek-
cija.                                   ,

Rusijos  pasienie6iu Ziniomis,  Bajoru sanitarine stotis buvo nedidelis na-
mas  su  6  langais,  aptvertas  puses  namo  auk§6io  tvora,  kurios  vir5uje  buvo
prikalineta  viniu  ir  nutiestos   trys  eiles  vielos,  kad  emigrantai   negaletu
perlipti ]6.  Tvoroje  buvo  tik  vieneri  varteliai,  rakinami  ir  saugomi  sargo.
15eiti uZ tvoros buvo grieztai  draudziama -isejusi,ji Prtisijos policija baus-
davo kalejimu  nuo 3  iki  5 metu.  Iki  1899 in. emigrantai  i5  Sing  sto6iu bddavo
gabenami  traukiniu,  tiesiog  sukim§us  juos  i  vagonus.  Gausejant  emigran-
tu  skundu,  Prtlsijos  vald;,ia  pradejo  elgtis  kiek  §velniau ---i  vag.onus  so-
dindavo  mazesnemis  grupemis.  Sanitarineje  stotyje  buvo  dezinfekcijos  ka-
meros,  ligonine  ir  pirtis.  Visa  tai  buvo  i5laikoma  i§  agenti£,  o  fakti5kai  i§
Pa€iu  emigrantu  pinigu.  Pries  i5vykstant emigrantus  patikrindavo  gydyto-
jas, po to jie eidavo i pirti, o daiktus atiduodavo i  dezinfekcijos kamera. Ser-
gantieji  btidavo  guldomi  i  ligonine.  Kiti  gaudavo  sveikatos  pazymejimus
ir  galedavo  vietoje  isigyti  laivakortes   (kai  kurie  btidavo  nusipirke  jas  dar
anapus sienos arba pirkdavo Hamburge) .

1§  Bajoru  emigrantai vykdavo i  Tilze,  kur  prisidedavo  prie  likimo  drau-
gu,  patikrintu  Tilzes  sanitarineje  stotyje.  Palikti  ligonineje  emigrantai  6
savaites  btidavo  nemokamai  gydomi.  Gydytojas  turejo vesti  emigrantu  ap-
skaitos knyga. Tos knygos pagrindu Prtisijos policijos pareigtinas kiekvien?
menesi sii!sdavo duomenis aukstesnems instancijoms apie emigracijos eiga.
1899  in.  balandzio  menesi  is  Bajoru  stoties  i§vyko  313,  geguzes -971, bir-
Zelio -736  emigrantai.  Per  §iuos  tris  menesius  i  ligoning  buvo  paguldyti
tik 2 emigrantai 17.

Agentai  perduodavo  emigrantus  vieni  kitiems  i§  ranku  i  rallkas;  kiek-
vienas  emigrantas  turedavo  numeri.  Laivakortes  jie  gaudavo  ten,  kur  uZ
jas  sumokedavo.  Beveik  visi  pasienio  gyventojai  del  materialines  naudos
teikdavo  paslaugas  agentams  ir  emigrantams.  Jie  apsiimdavo  slapta  per-
vesti  emigrantus  per  sien?,   duoti  nakvyne,  nuvezti  prie  sienos,  pervezti
daiktus,  prane5ti,  kur  i5sidestg  pasienie6iu  postai,  gauti  savo  vardu  tele-
gramas emigrantams,  perduoti  laiskus  agentams,  paliudyti  sulaikytu emig-
rantu  tapatybe ir  pan.  Suprantama,  kad  palydovai  nei5duodavo  agentu  po-
licijai,  nes,  anot Zagriazskio, `patys  buvo  iklimpe i  emigracijos  versla ]8,  be
to, bijojo agentu ar kitu palydovng ker§to.

Caro  policija  buvo  bejege  kovoti  su  nelegalia  emigracija.  Emigrantas,
atsidtires  Prtisijoje,  jau  btidavo  saugus,  o  sulaikytas  meginant  pereiti  sie-

E3#enjp9S.£ea]rgunespue]r;:jk€;St,asnf:gtau[::%a%%t£]rt;aaT:£££dmaavsoEaaL:%:£S:T]Pcj£:g£%[:::
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dziusi  privalejo  ji  paleisti.  Paleisti  jie  vel  bandydavo  eiti  per  sien?-ir
dazniausiai  sekmingai.  Jeigu    sulaikytasis  neturedavo    paso  ir  negaledavo
i,rodyti   savo  tapatybd,s,  policija,  remdamasi  pasu  nuostatu  30  stralpsniu,
etapu   gr?Zindavo  ji  i  nurodyt?   gyvenam?ja  vieta.   Caro  vaidininiku  nuo-
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mone,  tokie  istatymai  negalejo  sulaikyti  emigrantu, ypa6 tu,  kurie i§  anks-
to btidavo sumok6je agentams uZ kelione i Amerika 20.

XX  a.   pradzioje  Suvalkng  gubernijoje  veike  agentai  surinkdavo  emig-
rantus  Poteronyse   (Alytaus  vals6ius),  Alytuje  ar  Gardine,  i§  ten  vesdavo
i  Suvalku  gubernijos  giluma,  o  paskui -per  siena.  Nuo  Poteroniu  emig-
rantai eidavo V.ilniaus gubernijos keliais iki Prienu, toliau -Marijampoles
apskritimi, per  Gudelius  ar tarp  Kazlu Rtidos ir Pilvi5kiu -i AZuolu Btida
(Cia  paprastai  apsistodavo  poilsiui)   Naumies€io  apskrityje,  prieidavo  pa-
sieni ties Voveriu kaimu ir pereidavo siena prie Bajoru 2].

Vykdami per Alytu, emigrantai pasiskirstydavo i  dvi grupes. Viena gru-
pe  keliaudavo  Sestoku  stoties  link,  toliau -Marijampoles  ir  Prienu  kryp-
timi,  kita -Suvalku.  kryptimi.  15  Gardino  emigrantai  vykdavo  i  Augusta-
vo  apskriti,  o  i§  Cia  pasukdavo  daugiausiai  Suvalku  pusen.  Emigruojantys
pagal  svetimus  legitimacinius  bilietus  vykdavo  tiesiai  i  Suvalkus  ar  Vil-
kavi§ki.  Toliau  emigrantus  perimdavo  Prtisijos  valdzia,  ir  jie  patekdavo
i  emigracijos   stoti   Eitktinuose,  kur   agentai  veliau   atvezdavo  emigrantu
daiktus 22.

Tokie  buvo  pagrindiniai  emigrantu  keliai  Lietuvoje XIX  a.  pabaigoje-
XX  a.  pradzioje.  Saltiniai  rodo,  kad  sienos  perejimas  emigrantams  nesu-
dare  ypatingu  problemu,  nes  gerai  sutvarkyta  nelegali  emigracijos  orga-
nizacija  iveikdavo  visas  caro  policijos  ir  pasienio  sargybos  daromas  kliti-
tis.  Iki  I  pasaulinio  karo  pradzios  administracinemis  priemonemis  emigra-
cijos nepavyko nei sustabdyti, nei sumazinti.

2.  I.aivininkystes  liniju  agentu  tinklas  Lietuvoje

Rusijos  imperijos  administracija  kovojo  pries  Vokietijos  laivininkystes
liniju  agentu  organizacijas,  pavienius   agentus.  Agentais  buvo  vadinami
asmenys,  verbave  emigrantus  kuriai  nors  laivininkystes  kompanijai,  kon-
torai  arba vyriausiajam agentui ir gaudave atlyginima uZ kiekviena prista.
tyta  emigranta.  Emigracija  daugiausiai vyko  nelegaliai,  tad  agentai  skirs-
tesi  i   legaliuosius  ir  slaptuosius,  t.  y.   dirbusius  be  administracijos  leidi-
mo23.   Legaltis   agentai  Rusijoje  pasirode  tik  nuo   1906  in.,  kai  carizmas
leido  veikti  Rusijos  laivu  liniju  agenttiroms.  Mtisu  objektu  bus  tik  slaptu
agentu veikla.

Pirma  stambi  slapta  agentu organizacija,  policijos  duomenirnis,  isiktire
1883-1884  in.  Vilniuje.  Jai  vadovavo  vilnie€iai  11  gildijos  pirkliai  Leizeris
Ger§enovi€ius  ir  Izraelis  Krizovskis.  Daugelyje  miestt!  ir  miesteliu  jie  tu-
rejo agentus, kurie padedavo gyventojams emigruoti.  1898 in. gruodzio 22 d.
kratos  metu  Ger5enovi6iaus  bute  buvo  rasti  lai§kai,  saskaitos,  laivakortes.
Visa  tai  liudijo,  kad  pirklys  turejo  ry§ius  su  uzsienio  emigracijos  kontoro-
mis  ir  laivu  linijomis  Europos  ir Amerikos valstybese.  Ger§enovi6ius  suge-
bedavo  gauti  Rusijos  policijos  slaptu  nurodymu  nuora§us  ir  aplinkra56ius
del  sekamu  jo  agentu,  net ju  tardymo  bylu kopijas 24.  Ilga  laik? jo  agentai
veike  saugiai,  nors  jt!  tinklas  buvo  gana  platus -apeme  ne  tik  Vilniaus,
bet  ir  Kauno,  Suvalkl!,  Minsko  ir  kitas  gubernijas.  1§  viso  Ger§enovi6ius
turejo  56  agentus:  21  Vilniuje,  4  Valkininkuose,  3  Smurgonyse,  4  Kaune,
10  kitose  Kauno  gubernijos  vietose,  4  Minske,  po  viena  Slucke,  Baranovi-

43



€iuose,  Rovne,  net  Volyneje` ir  Podoleje 25.  Prasidejus  anglu-btiru  karui,
Ger§enovi6ius  su  Krizovskiu,  r}audodamiesi  tuo,  kad  Anglijai  skubiai  rei-
kejo  darbo  jegos,  organizavo  srauta  emigrantu,  kuriuos  siunte  per  Peter-
burga  i  Suomij?,  llanko  uosta,  o  is  ten  laivais  i  Anglija.   1900  in.  jie  i5-
siunte  i§  Rusijos  daugiau  kajp  10  ttikst.  Zmoniu.  Grupe  veike  taip  aktyviai,
kad  vien  tik  i§  Vilniaus  pervede  laivu  bendrovei  i  Helsinki  uZ  emigrantL£
pervezima  78035  rublius   (Iieskaitant  perlaidu  i§  kitu  Rusijos  miestu)  26.
Veikiant agentams,  daugejo emigruojan6iu valstie€il!, tarp kuriu buvo daug
atsargos  kareivil!.  Vilniaus  gubernatoriaus  Ziniomis,   1890  in.  i§  Vilniaus
gubernijos  daugiausiai  emigravo  Traku  apskrities  gyventojai,  kuriems  sie-
na pereiti  padedavo miestelenai  i§  Suvalkii,  gubernijos.  Butrimonyse veikes
agentas J.  Ickovi6ius  1889 in.  tardymo metu  parode,  kad suagituotus  emig-
rantus jis  arkliais pristatydaves i  Vilkavi5ki 27.

Kauno, gubernatorius   1890  in.   prane5e  Vilniaus   generalgubernatoriui
I.  Kachanovui, jog slapta emigracijos  agentu grupe susekta Taurageje. Jos
nariai  nelegaliai  pervesdavo  emigrantus  per  siena.  Raseiniu  apskrityje  bu-
•vo  are5tuoti  grupes  agentai  I.  Palkinas,  A.  S.  Reifas,  M.  Seresevskis,  duo-

dave emigrantams  agentu Prtisijoje adresus, legitimacinius bilietus,  samde
vedlius 28.  Kratos  metu  pas  Reifa  rasta  ivairiu  skelbimu,  rekomendaciniu
lai5ku i§  Bremeno ir Hamburgo ir kitos medziagos 29.

Kauno,  kaip  ir  Vilniaus,  gubernijoje  emigrantus  telkdavo  daugiausiai
miestu  ir  miesteliu  gyventojai.   Traku  apskrities  Zasliu  vals6iuje  agentai
8.  Manzonas  ir  M..   i.evinas,   paemg  i§  kiekvieno  po   loo  rubliu,   i896  rri.
kovo men.  nugabeno {ris  vietos valstie6ius  i  Kauna,  kur jau buvo  susirinkg
i§vykimui  50  Zmoning.  Si  grupe  buvo  suskirstyta  i  mazesnes  grupeles  ir nu-
vesta  i  Eitktinus.  Cia  kiekvienas  emigrantas  gavo  po  laivakorte  ir  veliau
i§plauke i JAV,  o  agentai  grizo  atgal 30.  Sedos  gyventojas  Gir5a  Melis per-
vesdavo  per  siena  jaunus  vyrus,  ypa5  tarnybos  kariuomeneje  isvakarese.
Jis  pats  vezdavo  emigrantus  arba  samdydavo  valstie6ius,  turejo  ir  savng
agentl! 31.

15 emigracijos pelnesi ne tik miestelenai 7,ydai, bet ir valstie6iai lietuviai.
Kauno  gub.  Raseiniu  apskrities  Bok§tq  kaimo  valstietis  Stanislovas  Kro-
melis,  turejes  25  de§imtines  Zemes  ir  8  arklius,  savo  namus  buvo  pavertes
elnigrantng  susirinkimo  punktu.  EmigrantLis  jis  verbuodavo  turgu  ir jomar-
ku  metu.  Naktimis  pervesdavo  emigrantus  per  siena  ties  Pajtiriu  ir Vainu-
tu,  imdamas uZ  tai  i§  kiekvieno  po  10 rubliu 32.  Policija  1899 in.  suseke  dve-
jus  metus sekmingai  besivertusi  emigracija Varnit!  gyventoja Motieju Nor-
vila.  Savo namuose jis telkdavo emigruojan5ius  asmenis, vezdavo juos  prie
Gargzdu ir pats  ar vietos  gyventoju  padedamas  pervesdavo  per  siena.  Nor-
vila  buvo sunku  sugauti,  nes jis veike labai  gudriai:  vezdamas emigrantus,
pridedavo  i  vez.ima  grebliq,  dalgiu,  kitu  Zemes  tikio  irankiu  ir  apsimesdavo
vez?s  Sienpjovius  ar  pan.  Kartais  jis  gabendavo  karsta,  prikrauta  kontra-
bandos,  o  lietuviai  emigrantai,  eidami  paskui  vezim?,  giedodavo  religines
giesmes;  taip,  vaidindami  laidotuves,  jie  pasiekdavo  valstybine  siena 33.

Net  susekus  ir  are§tavus  agentus,  policijai  btidavo  sunku  i§ai5kinti  visa
ju  grupe  ar  tinkl3.  Rusijos  vidaus  reikalu.  ministerijos   1905  in.  ra§te  Vil-
niaus  generalgubernatoriui  A.  Frezei  nurodyta,  jog  agentai   su  btisimais
emigrantais  paprastai  susitardavo  be  liudininku.  Anot  Frezes,  vedliai  ga-
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1ejo  btiti  sugauti  tik  pa6iame  pasienyje  ir  tik  Rusijos  puseje.  Btidami  pa-
sienio  gyventojai,  jie  ilgai  i5sisukinedavo  nuo  kaltinimu.  Dirbti  po  viena
buvo  neimanoma,  todel  agentai. telkesi  i  grupes,  pasidalindami  darba-
vieni platindavo  laivakortes,  kiti vesdavo  per  sien?, treti  tvarkydavo finan-
sinius  reikalus,  ketvirti  palaikydavo  ry§ius  su  Prtisijoje  gyvenusiais  laivu
bendroving  agentais,  gaudavo  i§  ju  laivakortes  ir  reklaming  medziaga 34.  IS
Kauno  gubernatoriaus  prane5imu  ai§keja,  kad  agentai  paklitidavo  policijai
tik  kam  nors  iskundus  ar  pasiuntus  provokatoriu.   1904  in.  vasario   15  d.
Raseiniu  apskrities  I  nuovados  pristavas  gavo  Ziniu,  kad  pro  Kelme i  Prti-
sij?  vyksta  grupe  emigrantu.  Vasario  16  d.  prie  Taurages  buvo  sulaikyti
2  vezimai  su  22  emigrantais:  juos  Seduvoje  sutelke  agentai  Abromas  ir
Mordechelis  Krygeriai,  Z.  Kacas  ir  8.  Polka.  UZ  pervedima  ir  laivakortg
jie  imdavo  po  115~140  rb.  Pasienyje  5ie  agentai  laike  vedlius,  kurie  per-
vesdavo  emigrantus  per  sien? 35.  Kaune,  Vilijampoleje,  pasizymejo  agen-
tas  Notelis Zundelis,  kuris  su  Ch.  Portnojumi, V.  Vigleriu ir kitais pagalbi-
ninkais  gabendavo  emigrantus  i  Marijampole  arkliais  ir  laivais.  Visi  jie
buvo  Daugpilyje  gyvenusio  agento M.  Glikmano bendradarbiai 36.

Suvalku  gubernijos  Zandaru  valdybos  virsininkas  1913  in.  spalio  12  d.
prane§e  Vilniaus  Zandarams,  jog  didele  emigracijos  agentu  grupe  susekta
Suvalku  gubernij.oje.  `Ji  per  savaite  pervesdavo  per  siena  nuo  400  iki  500
Zmoniu.  Grupei  vadovavo  Vokietijoje  gyvene  Vulfas  Gordonas  ir  Fi§elis
Bron5teinas.  Ju,  artimiausi  pagalbininkai  buvo  Beirachas-Leiba  Goizanskis
(slapyvardis-Afteris)   i§   Kauno,   Vulfas   Cestkovas   i§   Suvalku   miesto,
Aromas  Klepackis  i§  Varenos,  Jankelis  Kaufmanas  i5  Prienu  ir  kiti.  Per
siena emigrantus vesdavo valstie5iai Jonas Lankaitis, Antanas Kutas, Jonas
Kaidenis 37.

Agentq  grupes  neretai  sudarydavo  sanderius  su  policija  ir  Rusijos  pa-
sienio   apsauga.  Vilniaus   pirklys,   agentu  grupes  vadovas  M.   Ger5teinas
syki  susitare  su  pasienio  kareiviaj's,  kad  .§ie  uZ  pinigus  praleisia  i  Prtisija
grupe  emigrantu.  Pasienyje kareiviai  pasipiktino,  kad  agentai  veda  de§im-
€ia  rzmoniu,  daugiau,  nei  buvo  sutarta,  ir  paskelbe  aliarm?.  Apie  40  emig-
rantu  puole  i  vandeni  ir  eme  plaukti  sienos  link.  Dalis  ju  buvo  are§tuota.
Paai§kejo,  kad  kai  kurie  emigrantai  siena  suspejo  pereiti  ir  kad  tarp  ju
buvo  vaiki!,  kuriu  motinos  sumai5tyje  liko  Rusijos  puseje38.  Archyviniai
Saltiniai rodo, kad tokiu sanderiu buvo sudaroma  nemazai.  Kretingos agen-
tu   grupe   daznai   papirkinedavo  sargybinius.   1902  in.  buvo  i§ai§kinti  net
9  atvejai,  kai  sargybiniai  uZ  pinigus  praleido  emigrantus  per  siena.  Karei-
viai  buvo  perduoti  karo  teismui,  ta€iau,  pasak  vieno  pasienio  karininko39,
§i  priemone  papirkinejimo  nepanaikino.   1908  in.  balandzio  24  d.  prie  Jur-
barko  buvo  sulaikyti  6  emigrantai,  kiti  19  pabego.  Jiems  padejo  2-os  Tau-
rages  brigados  Nemuno  btirio  sargybiniai  A.   Ba5urovas  ir  A.   Pan6ikas,
paeme  i5  kiekvieno  emigranto  po  2,5  rb4°.  Daugelio  atvejng  caro  valdzios
organai, ai§ku, nepastebedavo.

Ta6iau  ne  visi  agentai  saugiai  pervesdavo  per  sien?.  Pasienyje  pasi-
taikydavo  visko -apiple§imu,   apgaules,   vagys6iu.   Agentai   naudodavosi
tuo,  kad  emigrantai  visi§kai  nuo  ju  priklause.  Kretingoje  iki   1903  in.  ba-
1andzio  veike  agentu  grupe,  vadovaujama  Leibos  ir  Tefkos  Bur§teinu  bei
Abromo  Gilio.  Pervede  emigrantus  per  siena,  §ie  agentai  nebeatiduodavo
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visu  jiems  patiketu  pinigng  ir  daiktu.  UZ  pervedima  grupes  nariai  imdavo
i§ valstie€iu  po  10  rb,  i§  miestelenu -po 3-5 rb.  Patys  jie  emigrantu  per
sien?  nevesdavo,  samdydavo  tarn reikalui  palydovus,  i§  kuriu  Zymiausi  bu-
vo Antanas  Gilzinis  su  Zmona  (abu kelis  kartus  sulaikyti, vedant emigran-
tus),  Dovydas  ir  Jonas  Vilkai,  triskart  uZ   emigracine  veikla   are§tuotas
K.  Dreinys,  K. ir J. Augustainiai, P.  Baretas ir V. Zvironas 41.

Daugumas   pasteb6tu  jr   sulaikytu   agentng   dirbo  Vokietijos   laivu   lini-
joms -Hamburgo-Amerikos ir Siaures vokie6iu Loidui. Agentu veikla bu-
vo  Zinoma  to  meto  visuomenei,  apie  ja  buvo  ra§oma  specialiojoje  literatti-
roje.   L.   Ofrosimovas,   Vilniaus   gubernatoriaus   D.   Liubimovo   nurodymu
rinkes medziag?  apie emigracij.a, rase, jog kiekviename miestelyje veike po
vien?  ar  kelis  slaptus  agentus.  Svarbiausi  ernigrantu  i§siuntimo  punktai
buvo   Sven€ionys,  Vilnius,  Ja§itinai,  Musninkai,   Sirvintos,   Gelvonai,  Uk-
merge, Ziezmariai, Butrimonys, Jieznas, Varena, Alytus, Auk§tadvaris,  Kai-
§iadorys ir kitos  Lietuvos vietoves 42.

Susumavg  Vilniaus  generalgubernatoriaus  kanceliarijos,  gubernatoriu,
policijos,  Zandaru,  pasienio  sargybos,  Vidaus  reikalu  ministerijos  Policijos
departamento  Zinias  apie  suimtus  ir  i5tremtus  i  kitas  gubernijas  slaptus
emigracijos  agentus,  gavome,  jog  1888-1915  in.  i§  etnografines  Lietuvos
teritorijos buvo nubausti 494 emigracijos agentai:

Gubernija           I  1888-1890|  1890-1895|  1896-1900|   1901-1905| 1906-191011911-191511§  viso

Kauno
Suvalku
Vilniaus

IS  viso:                                4                 72                 86                   114                 76                   142                    494

Vilniaus  generalgubernatoriaus  kanceliarijoje  sukauptais  duomenimis,
1890-1896 in.  uZ  emigracine veikl?  i5  Kauno  gubernijos  buvo  i5tremti  67,
1896-1900 in.-93 agentai  (vadinasi, dalies duomenu apie i5tremtus agen-
tus  mums  archyve rasti nepavyko). Ta6iau, administracijos Iluomone,  i5tre-
mimai mazai k? keite -vietoje suimtu. agentu atsirasdavo nauji, emigraci-
ja  vyko  toliau43.   Neabsoliutinant  5ios  statistikos  reik`Smes   (tegu  tai  bus
tik  iliustracija),  galima  teigti,  jog  intensyviausiai  agentai  veike  SuvalkLf
gubernijos  lietuvi`Skose  apskrityse,  kur  emigracija  prasidejo  anks€iau,  nors
Kauno  gubernijoje  agenti!  buvo  suimta  daugiau.  Dalis  agentLf  bausta  net
po  kelis  kartus.  Daugiausiai  agentu  buvo  i5tremta  2  metams -102,  3  me-
tams -100,  4  ir  daugiau -24,  metams -15  (kitng  tremimo  terminai  §al-
tiniuose   nenurodyti).  Ju    are§tai   buvo    daznesni,   kai  emigracija   i  JAV
sumazedavo,-matyt,   agentu  veikla   tais  metais   suaktyvedavo.   Nedaug
suemimj  btita  1905-1907  in.  revoliucijos  laikotarpiu -carizmas  stengesi
pasinaudoti emigracija kaip voztuvu, silpninan5iu masiu energija, tad kova
su  emigracija  galejo  btiti  ribojama,   skiriant   didesni   demesi  revoliuciniu
organizacijng persekiojimui.

Slaptas  emigracijos  kontoras  Lietuvoje  laike  daugiausiai  pirkliai,  o  ju
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agentais  uzdarbio  sumetimais  buvo  miestu  ir  miesteliu  gyventojai  ir  vals-
tie6iai.  Agentng  organizaciju  veikla  buvo  apemusi  visa  Lietuvos  teritorija.
Archyvine  medziaga  leidzia  paneigti  iki  §iol  mtisu  istoriografijoje  vyravu-
sia nuomone, kad emigracijos agentais buvo tik Zydai,-mLlsu duomenimis,
• V      . ^  .              .         I                               I          A  1  A   1                      V         1                                     .           1    . I  .               1.      I            .      .      -        1    1.      I            .      .
i5 494  suimtu  agentu 316 buvo ZydL£
daugiausiai  valstie5iai,  sudare  api

kiti -lietuviai. Tad lietuviai,
tu.  emigracijos  agen-

tu.  Jie vesdavo  emigrantus  per  siena,  laike  nakvynes  ir emigrantu  susirin-
kimo  punktus,  tuo  tarpu  miestelenai,  dazniausiai  Zydai,  organizuodavo  ke-
lions,  tvarke  laivakor6iL!,  reklamines  medziagos  platinima,  palaike  ry§ius
su  laivu liniju emigracijos kontoromis Vokietijoje ir kitose §alyse.

Taigi  Vokietijos  laivininkystes  linijng  slapta  agenttira  Lietuvoje
pabaigoje-XX a. pradzioje sekmingai tarpininkavo tarp Vokietijos
emigruojan6iu  lietuving  valstie6iu,  telkdama  ir  pristatydama  keleiviu
tingenta  i  Hamburgo-Amerikos  linijos  ir  Siaures  vokie€iu  Loido  laivus.
Agentu  veikla  buvo  tokia  aktyvi,  jog  neretai  btitent  jiems  versdavo  kalte
uZ  emigracijos  augima  tiek  caro  administracijos  atstovai,  tiek  lietuviu  na.
cionalinio i§sivadavimo judejimo dalyviai ir vadovai.

Agentu reik5mes  emigracijai nereikia pervertinti -ju  reikejo nelegaliai
emigruojantiems     gyventojams   aptarnauti.   Seinu     apskrities  vir§ininkas
1897  in.  rage,  jog  emigracija  auga  ne  del  agentu  veiklos,  o  del  to,  kad  i§
JAV emigrantai  atsiun6ia  nemazas  sumas  pinigu  giminems 44.  Objektyvios,
kapitalizmo  vystymosi  procese  susidariusios  ekonomines  salygos  jau  buvo
subrandinusios  dideli  emigracijos  potenciala  Lietuvos kaime.  Valstie6ius  ir
Zemes  tikio  darbininkus,  ieskan6ius  uzsienyje  didesnio  uzdarbio,  ir  aptar-
navo slaptos emigracijos organizacijos.

I§vados

I.  Remiantis  archyviniais  §altiniais    nustatyta,  kad  XIX  a.  pabaigoje
lietuviu emigracijos  augimui nemaza reik§me turejo Baltijos uostu artumas
ir  geras keliu  bei  gelezinkeling  tinklas,  lengvines  emigrantu kelione  iki  Bre-
meno  ir  Hamburgo uostq.  Sios  aplinkybes  prisidejo ir prie  pagrindines  lie-
tuviu  emigracijos  krypties  i  JAV  susiformavimo.  Neabejotina,  kad  Vokie-
tijos  valdzios  palanki  pozicija  Rusijos  emigrantu  atzvilgiu  skatino  lietuviu
emigracijos  augim? 45.

2.  Slapt?  lietuvii± valstie6iu emigracija  sekmingai  aptarnavo  Vokietijos
laivininkystes  linijng  agentai,  kuring  nelegalios  organizacijos   Lietuvoje  Zi-
nomos  jau  nuo  1883  in.  Didziausios  i5  ju  veike  Vilniuje  ir  Kaune,  apeme
ir visa  etnografines  Lietuvos  teritorija.  Jos  buvo  tarpininkai  tarp  laivinin-
kystes  liniju  ir  emigruojan€il±ju -organizuodavo  keliong  i  Hamburgo  ir
Bremeno  uostus.  Slaptng  organizaciju  vadovais  daugiausiai  buvo  pirkliai  ir
miestelenai.

3.  Remiantis   archyviniais  5altiniais   nustatyta,  kad  Rusijos  imperijos
administracija  persekiojo  emigracijos  agentus  ir  1888-1915  in.  Vilniaus,
Kauno  ir  Suvalku  guberniju  lietuvi§kose  apskrityse  sueme  ir  nubaude  i§-
tremimu i  kitas  Rusij.os  gubernijas  494  agentus.  Surinkti  duomenys  leidzia
teigti,  kad  tautiniu  atzvilgiu  agentai  buvo  ne  vien  Zydai,  miestu  ir  mieste-
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1iu  gyventojai,  kad   apie  tre5dali   agentt!   sudare  lietuviai,   daugiausiai-
valstie6iai.   Agentu   persekiojimas  nesustabde  ir  nesumazino  emigracijos,
nes pagrindine jos priezastis buvo sunkios ekonomines sa.1ygos.
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OprAHH3AuHfl   HEJIErAJlbHOH  JIHT0BCKOH  9MHrpAI|IIH   (Ilo   1915  r.)

A.   9 F4 J| 14 H T A C

P e 3 ro M e

OTcyTCTBHe   a   PoccHficKofi   HMHepHH   6o7Iee   rH6KHx   3aKOHOB   o6   9MHrpal|HH,   HenoMepHO
BblcoKaH   IIjlaTa   3a   HacHOPT   BblHyArmH   Bo   BTopofi   HOIloBHHe   XIX   a.   9MHrpHPoBaTb   6oJlb-
mllHCTBO    `,KpeeTbflH    HeJleraIlbHo.     JIHTOBCKHe    'KpecTbHHe    HO    9KOHOMIIqecKHM    IIpllqiHiHaM,     a

::[%::::H6:#eHerp:;I::::#:afari°AT.H°HHeMHaflnaoTBbi'x:o:agHxa:eE:eHH°HnHHT#:=:::HC8°M°#paaxueHHH'Z:H¥
JIHTBbl   HMejla    6/IH3ocTb   6ajlTIIficKHx   IIopTOB,   pa3BHTafl   ceTb   xejle3HBIx   j|opor,    a   TaKxe
6JlaroHPHflTHaH   IIo3Hli"   repMaHCKHx   BjlacTeH,   TaK   KaK   9MHrpaHTOB   'H3   PaccHH   o6cJlyxH-
BaJm   a   OcHOBHOM   IIapoxoAiHI]Ie   jiHHH`H    repMaHHH -raM6ypr-AMepHKa   H   ceBeporepMaH-
CKIIfi   JI/Iofiji   a   BpeMeHe.   9"   ,7IHHHH   co3AajiH   Hejlera/IbHble   9M'HI`PanHOHHI]Ie   opraHH3al|HH
Ha  TeppHToPHH   JIHTBBI-IIepBble   113   HiHx   113BecTHI>I   yxe   c   1883   r.   Oco6eHHo   MHorotlHcuTeH-
HHMH  OHH  6bljlH  8   BHJlbHloce  H   KayHace,   a   Hx  TafiHble   areHTbl  pa3BepHyj"   aKTHBHylo  Aefl-
Te7IbHocTb  no  BceH  TeppIIToPHH  9THor`padyllqeeKofi   JIHTBbl.

TaHHble   opraHH3al|iHH,   Hx   areHTbl   HBjlHjlHcb  cBoeo6Pa3HblMH   IIocpeAH,IIKaMH   Mexj|y   Ha-
PoxojiHblMH   jl'HHHflM'H   H   9MHrpaHTaMH,   o6ecneTIHBajlH   rlepexoA   pyccKo-repMaHCKofi   I`PaHHubl
H    Pa3Pa6oTa/IH    Hejlera7IbHI]Ie    IIy"     (rjlaBHI>IM    o6pa3oM    tlepe3    10P6apKac    H    Kpe"Hrty).
9TIIMH    H    jipyr`HMH   TafiHblMH    HyTHMH    nojlb3oBa/IHcb    He   To7II>Ko    jlHTOBCKHe   9MHrpaHTbl,    Ho
H    Bblxojl,I|bl    H3    j|pyrHx    ry6epHHii.    PyKOBo;|HTe7I"H    TafiHblx    areHTCTB    9MHrpal|HH    6bljlH
a   OCHOBHOM   KyHi|I>I   11   ropoxaHe.

I|apcKaH     a;iMIIHHCTpal|IIH     rlpecjleAOBauia    TariHI>Ix    areHTOB,    cTpeMflcb    Ocjla6HTb    9MH-
rpal|`HOHHoe    j|BHxeHHe,    HaHOcllBHlee    OIIpejiejleHHI]Ifi    Bpeji    rloMeHKqbeMy    3eMjleBTlajieHHIO,
coKpail|aBHee    qHcjleHHocTb    jlloAeH    IIP113HBHoro    Bo3PacTa    11    Cojlj|aT    3aHaca -Bo3Mox,'Ho,
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9THM    MOxHO   06bflcHIITb   3allHTepecoBaHHOcTb    repMaHHH    8    pa3BHTH,H    9MHrpauHH    H3    pOc-
cHHCKofi   HMIIepHH.   rlo   HamHM   IIoj|ctleTaM,   c    1888   Ho    1915   r.    H3   jlHTOBCKHx   ye3IioB   BH-
JleHCKOH,    CyBa7IKc,KOH    H    KOBeHCK.off    ry6epHHfi    6bljlH    apecTOBaHBI    H    Bblcjla`HI]I    8    ;|PyrHe
ry6epHHH   494   Ta#HHx   9MHrpanHOHHHx   areHTa.   ycTaHOBjleHo,   tlTo   9THMH    areHTaMiH   6I]Ijm
He   To7IbKo   XHTe7"   ropoj|oB   H   MecTetleK   JIIITBbl    (a   acHOBHOM   eBpeH),    I/3   Bcex    areHTOB
cOcTaBJlfl7IH    JIHTOBCKKe    KpecTbHHe.    oj|IHaKO    npecIle;ioBaHHe    liapcKHMH    BjlatcTflMH    TaHHI]Ix
areHTOB   9MHrpal|"   He   noBJIHHjlo   Ha   xon   11   pa3BHTHe   KOHTHHeHTajlbiHofi   9MIIrpauHH.   L|ap-
CKHe   tlHHOBHiHKH   6bljlH   BblHyx;ieHbl   inpH3HaTb,   tlTo   BMecTo   BblcjlaHHblx   areHTOB   IIojlBjljljlHcl]
HOBHe.   9"   xe   Hejlera+II>Hble   opraHH3aHHH   nepeBioAHjlH   qepe3   rpaHHI|y   Pe9MiHrpaHTOB,   Bo3-
Bpall|aBmHxCH   H3   CIIIA   Ha   PoHHHy.
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