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XIXa.pabaigos-XXa.pradžiosAmerikos
lietuviųperiodinėspauda

Dr. An ta no Ku čo redaguotoje kny go je „Ame ri kos lie tu vių is to ri ja“, 1971 
m., So. Boston (sky riu je „Lie tu vių spau da XX am žiu je“, 151 p.), ra šoma: „Kun. 
Juo zas Tu mas-Vaiž gan tas, ver tin da mas Vin co Ku dir kos veik lą, iš si reiš kė, kad 
„mes ma žai nu si dė tu me tei sy bei, jei, sa ky si me, pas ku ti nio jo de vy nio lik to jo am-
žiaus ket vir čio lie tu vių li te ra tū ros is to ri ją pa va din tu me lie tu vių žur na lis ti kos is-
to ri ja“. Apie Ame ri kos lie tu vių pe ri odi ką rei kė tų dar dau giau pa sa ky ti: jos is to-
ri ja ap ima be veik vi są Ame ri kos lie tu vių kul tū ros is to ri ją; ji ap ima ir vi są XX a. 
pir mo sios pu sės iš ei vių li te ra tū ros is to ri ją“. 

Anot dr. A. Ku čo, pir mie ji iš ei vių lie tu vių laik raš čių ir re dak to rių žings-
niai bu vo erš kė čiais nu klo ti. Ne bu vo kva li fi kuo tų re dak to rių, pri ty ru sių bei iš si-
la vi nu sių ben dra dar bių, trū ko ir skai ty to jų. Ir XX a. pra džio je lie tu vių laik raš čių 
pa dė tis ma žai ką pa ge rė jo. Laik raš čių lei dė jai, ne pa jėg da mi iš si vers ti iš pre nu-
me ra tos, bu vo pri vers ti ieš ko ti dar ir ki tų pa ja mų: lai kė spaus tu ves, lei do kny-
gas, lai kė kny gy nus, lai va kor čių agen tū ras, ban kus. Sun kio mis są ly go mis gi mę 
laik raš čiai ne il gai te gy vuo da vo.

Nuo 1879 m. pa si ro džiu sio pir mo jo Ame ri kos lie tu vių laik raš čio (Ga zie-
tos Lie tu vis zkos) iki XIX a. pa bai gos bu vo pa si ro dęs 31 laik raš tis, bet iš jų 
24 jau bu vo su sto ję. Iš pen kių pir mų jų Ame ri kos lie tu vių laik raš čių pas ku ti nį-
jį de šimt me tį pa sie kė tik du – „Vie ny bė lie tuv nin kų“ ir „Sau lė“. Jie abu, nors 
ra šė lie tu viš kai, sten gė si ras ti su gy ve ni mą su len kais. „Vie ny bę lie tuv nin kų“ į 
lie tu viš ką ke lią įsta tė kun. Alek san dras Bur ba. „Sau lė“ iš li ko pro len kiš ka. Abu 
lai kė si ka ta li kiš kos kryp ties, to dėl juos aršiai kri ti ka vo „Lie tu vių bal sas“, ku rį 
lei do ir re da ga vo Jo nas Šliū pas. 

„Tre jų me tų (1886-1888) „Lie tu vių bal so“ ko va su „Vie ny be lie tuv nin-
kų“ bei „Sau le“ lie tu vius su skal dė ide o lo gi niu at žvil giu“ (151 p.), – sa ko dr. A. 
Ku čas.

Pas ku ti nį jį XIX a. de šimt me tį lie tu viš kų laik raš čių spar čiai dau gė jo. 1891 
m. New Yorke pa si ro dė My ko lo Tva raus ko jau tre čias laik raš tis „Ga zie ta Lie tu-
wis zka“. Iš ėjo vos 7 nu me riai.

1892 m. ru de nį She nan do ah, PA, pa si ro dė „Gar sas“ – sa vai ti nis laik raš-
tis, skir tas tė vy nės Lie tu vos my lė to jams (red. To mas Ast rams kas). Iš ėjo 100 
nu me rių ir dėl lė šų sto kos 1894 m. su sto jo. Laik raš tį at pir ko An ta nas Mi lu kas 
J. Ra ma naus ko var du ir kun. Pet ro Ab ro mai čio pi ni gais ir to liau lei do „Gar so 
Ame ri kos lie tu vių“ var du. 1898 m. per kel tas į Mi ners vil le, PA, po me tų bai-
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gė die nas. Kaip ne mo ka mi prie dai skir tin gu 
lai ku ėjo „Pa sau lė“ ir „Lie tu viš kas kny gy-
nas“. Iš pas ta ro jo iš si ru tu lio jo tri mė ne si-
nis kun. A. Mi lu ko re da guo ja mas žur na las 
„Dir va“, skel bu si iš ti sas gro ži nes kny gas, 
moks lo stu di jas. 1903 m. „Dir va“ su si jun gė 
su Til žė je leis ta „Ži ny čia“.

1892 m. Chi ca go je pra dė jo ei ti tau ti-
nės min ties sa vait raš tis „Lie tu va“ (su ma ny-
to jas An ta nas Ol šaus kas).

1896 m. Mt. Car mel, PA, pra dė jo ei-
ti li te ra tū ros, moks lo ir po li ti kos mė ne si nis 
laik raš tis „Tė vy nė“, ku rį įstei gė ir re da ga-
vo kun. Jo nas Ži lins kas. Tai bu vo Lie tu vių 
su si vie ni ji mo Ame ri ko je or ga nas. Iš šios 
or ga ni za ci jos va do vy bės pa si trau kus J. Ži-
lins kui laik raš tį ėmė re da guo ti kun. An ta nas 
Kau pas ir To mas Ast rams kas (1900-1901). 
Su si vie ni ji mui su ski lus „Tė vy nė“ nu sto jo 
ei ti ir bu vo at nau jin ta tik 1908 m. 

1899-1900 m. She nan do ah ėjo „Vil-
tis“, tau ti nis lie tu vių dar bi nin kų laik raštis.

At vi ra lais va ma niš ka-at eis ti nė ir so-
cia lis ti nė spau da, anot A. Ku čo, pra dė jo 
reikš tis J. Šliū pui pra dė jus leis ti „Aps zvie tą“ (1892-1893). Tai bu vo Lie tu vių 
moks lo drau gys tės lei džia mas mė ne si nis li te ra tū ros ir moks lo kny gu tės pa vi da lo 
žur na las, spaus din tas Til žė je Ot to Mau de ro dės ir Mar ty no Jan kaus – Bi tė nuo se. 
„Aps zvie tai“ su sto jus 1894 m. J. Šliū pas Mt. Car mel pra dė jo leis ti „Nau ją ga-
dy nę“, lie tu vių dar bi nin kų laik raš tį. Nu sto jo ei ti 1896 m., per kel tas į Scran to ną. 
Iš ėjo 89 nu me riai. 

1896 m. Bal ti mo rė je pra dė jo ei ti siu vyk los sa vi nin ko Vin co Ka ra liaus, 
Lie tu vių moks lo drau gys tės rė mė jo, lei džia mas sa vai ti nis lais va ma niš kas „Kar-
das“. Iš ėjo 40 nu me rių. Kaip jo prie das ėjo laik raš tis „Ga ly bė“, ku rio per 1898 
m. iš ėjo 8 są siu vi niai. XIX a. pa bai go je iš ėjo ir dau giau dar bi nin kiš kos kryp ties 
lei di nių.

Iš ka ta li kiš kų laik raš čių vis dar ėjo „Vie ny bė lie tuv nin kų“ (ku rio re dak to-
riai daž nai kei tė si – Do mi nin kas Bač kaus kas, An ta nas Turs kis, Juo zas An dziu-

1896m.Mt.Carmel,PA,pradėjoeiti li-
teratūros,mokslo ir politikosmėnesinis laik-
raštis„Tėvynė“,kurįįsteigėirredagavokun.
JonasŽilius-Žilinskas.Iškn.„LietuviųRomos
Katalikų Susivienijimas Amerikoje“, 1956,
„Garso“spauda,WilkesBarre,PA
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lai tis, An ta nas Mi lu kas, Juo zas Pet-
rai tis, Juo zas Ali šius, Jo nas Kau nas 
ir Pet ras Mi ko lai nis) ir Do mi nin ko 
Bač kaus ko „Sau lė“.

1894-1995 m. kun. Alek san-
dras Bur ba, dėl pa si kei tu sios laik-
raš čio kryp ties pra ra dęs ry šį su 
„Vie ny be lie tuv nin kų“, lei do „Val tį“ 
– re li gi nį laik raš tį. 

JAV ry ti nio pa kraš čio – Nau-
jo sios An gli jos lie tu viai pir mą jį sa-
vo laik raš tį „Lie tu viš ką laik ras ztį“ 
išlei do Bos to ne 1895 m. Jį lei do 
My ko lo Nor kū no ir A. Zda na vi čiaus 
ben dro vė, re da ga vo kun. Juo zas 
Žeb ris, ku ris vie nas vi są laik raš tį ir 
pri ra šy da vo. Iš ėjo 7 nu me riai. Kai 
dėl ap gau lės lei dė jai ne te ko lė šų, 
Nor kū nas spaus tu vę par da vė kun. J. 
Žeb riui, ku ris per kė lė ją į Wa ter bu-
ry, CT, ir ten 1896 m. pra dė jo leis ti 
„Ry tą“, ku rį 1898 m. per lei do blai-
vy bės apaš ta lui kun. Pet rui Siau ru sai čiui.

Pas ku ti nis XIX a. lie tu vių spau dos kū di kis, anot, dr. A. Ku čo, bu vo sa-
vait raš tis „Ka ta li kas“, pa si ro dęs 1899 m. Chi ca go je ir ėjęs iki 1917 m. Jį įstei gė 
kun. Ma tas Kriau čiū nas ir ban ki nin kas Jo nas Ta na ne vi čius. Nuo 1907 m. „Ka ta-
li kas“ per ėjo į Jo no Ta na ne vi čiaus ran kas. Pra dė jęs ei ti „Drau gas“ pa kri ti kuo da-
vo „Ka ta li ką“, nors jis lai kė si ga na neut ra lios tau ti nės kryp ties. 1914 m. sa vait-
raš tis vir to dien raš čiu, bet 1916 m. „Drau gui“ ta pus dien raš čiu „Ka ta li kas“ vėl 
grį žo į sa vait raš čio vė žes ir pa ga liau 1917 m. su sto jo.  

Pas ku ti nia ja me XIX a. de šimt me ty je ėjo 27 laik raš čiai: 6 tau ti nės-li be ra-
lios kryp ties, 10 so cia lis ti nės-lais va ma niš kos ir 11 tau ti nės-ka ta li kiš kos kryp-
ties. Į XX a. įžen gė 7: „Vie ny bė lie tuv nin kų“, „Sau lė“, „Lie tu va“, „Tė vy nė“, 
„Dir va“, „Baž ny čios tar nas“ ir „Ka ta li kas“. Tai bu vo tau ti nės ir ka ta li kiš kos 
kryp ties laik raš čiai, vi si 10 lais va ma niš kų jų nu sto jo ei ti anks čiau. Vi sus šiuos 
pirm ta kų var dus vie no kia ar ki to kia proga ga li ma ras ti 1909 m. pra dė ju sia me 
ei ti „Drau go“ sa vait raš ty je.

„Žvaigždės“ redaktorius kun. dr.AntanasVarna-
giris. Iš kn. „Lietuvių Romos Katalikų Susivienijimas
Amerikoje“,1956,„Garso“spauda,WilkesBarre,PA
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1901 m. Bro ok ly ne pra dė jo ei ti sa vait raš tis „Žvaigž dė“. Pir muo ju re dak-
to riu mi ir lei dė ju bu vo kun. Vin cas Var na gi ris. 1903 m. ją at pir ko kun. An ta nas 
Mi lu kas ir per kė lė į She nan do ah, o 1909 m. – į Phi la delp hi ją. Laik raš tis, iš gy ve-
nęs ke le tą per mai nų, nu sto jo ei ti 1944 m. 

„Iš laik raš čių gau su mo ap skri tai yra spren džia ma apie tau tos pa žan gu mą 
bei kul tū rin gu mą. Ta čiau šio mas to ne ga li me tai ky ti lie tu vių tau tai, ku riai sa vo 
tė vy nė je ne bu vo lei džia ma spaus din ti sa vų laik raš čių. Tai ga lė tu me tai ky ti tik 
Ame ri kos lie tu viams at ei viams, ku rie ga lė jo nau do tis pil na lais ve. To dėl ky la 
klau si mas: ko dėl čia lie tu vių spau da tu rė jo ne daug skai ty to jų? Mū suo se yra įsi-
ga lė ju si nuo mo nė, kad at ei vi jo je ne daug te bu vę mo kan čių skai ty ti. Tie sa, kad 
bu vo daug be raš čių. Bet ką pa sa ko tas žo dis daug? Sta tis ti kos, gal ir ne vi sai 
tiks lios, yra pa ro džiu sios, kad pu sė lie tu vių at ei vių mo kė jo skai ty ti, o į ga lą XIX 
a. at ei vių bu vo jau ma žiau siai šim tas tūks tan čių. Jie tik per vie ną pas ku ti nį de-
šimt me tį bu vo su kū rę apie 300 drau gi jų ir 29 pa ra pi jas. At ro do, kad skai ty to jų 
bū tų už te kę, jei laik raš čių lei dė jai ir re dak to riai bū tų ge riau pa ži nę ir su pra tę 
lie tu viš kos at ei vi jos dva sią“ (151 p.), – ra šo dr. A. Ku čas. 

Dr. An ta nas Ku čas sa ko, kad „Drau gą“ į pa sau lio švie są pa šau kė gy ve na-
mo jo mo men to ka ta li kų rei ka la vi mai. Jis grei tai pa pli to lie tu vių vi suo me nė je.

ParengėA.V.Š.

„Saulės“laikraštis,leistasMahanoyCity,PennsylvanijojeXIXa.pabaigoje.Iškn.„Pennsylvanijosan-
gliakasiųLietuva“,1977,Chicago
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„Saulės“laikraščioirleidyklossteigėjasDomininkasBačkauskas(viršuje,dešinėje)susūnumisir
darbininkais.Iškn.„PennsylvanijosangliakasiųLietuva“,1977,Chicago


