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„Draugui“ – 100. Už tikėjimą ir lietuvybę

Užmirštasis„Draugo“redaktoriuskun.dr.
VincentasVizgirda

AudronėV.Škiudaitė

Sa vo tiš kas jaus mas val do sklai dant pa gel tu sius, tru pan čius 1909 m. me tų 
„Drau go“, ta da ėju sio vie ną kar tą per sa vai-
tę, la pus ir bū ti šim to me tų se nu mo įvy kių 
liu di nin ku. Šiuos la pus sklai dau ne „Drau go“ 
re dak ci jo je Chi ca go je, kur tik riau siai vie no-
je vie to je pa sau ly je yra vi sų 100 me tų kom-
plek tai, bet Vil niu je, Na cio na li nė je Mar ty no 
Mažvy do bib lio te ko je.

Įpras ta ra šy ti, kad pir ma sis „Drau go“ 
laik raš čio, pra dė ju sio ei ti 1909 m. lie pos 12 
d., re dak to rius bu vo kun. An ta nas Kau pas. 
Tai nė ra vi sai taip ir da bar, po 100 me tų, yra 
pro ga ati tai sy ti klai dą. Kun. A. Kau pas bu-
vo vie nas pir mų jų ir il giau siai re da ga vu sių 
– nuo 1909 m. gruo džio vi du rio iki 1913 m. 

Lie tu vių en cik lo pe di ja straips ne ly-
je apie „Drau gą“ ra šo, kad pir muo sius nu-
me rius – dvi sa vai tes tvar kė kun. Ka zi mie-
ras Ur bo na vi čius, bet Ma ri jos Re mie nės 
„Draugo“ redakcijos archyve ras ta me 1959 
m. kun. Vin cen to Viz gir dos ra šy ta me laiš ke 
„Drau go“ re dak ci jai tei gia ma, kad pa tį pir-
mą jį nu me rį re da ga vo bū tent jis – kun. dr. Vin cen tas Viz gir da, tuo me ti nis Wil kes 
Bar re Švč. Tre jy bės lie tu vių pa ra pi jos kle bo nas. 

Rei kia pa sa ky ti, kad kun. V. Viz gir da laiš ką ra šė iš už „ge le ži nės už dan-
gos“ – iš oku puo tos Lie tu vos sa vo bro liui į Au ro rą, IL, esan čią ne to li Chi ca gos, 
o šis laiš ką per da vė re dak ci jai. Štai ką nuo se nat vės dre ban čia ran ka ra šo kun. V. 
Viz gir da ir ne ga li ma juo ne ti kė ti:

„Ne se niai Jūs at šven tėt sa vo laik raš čio įkū ri mo 50 me tų su kak tį. Ta pro-
ga pri si mi nėt ir ma ne, kaip jo pir mą jį lei dė ją (to kių ži nių jam tik riau siai su tei kė 
bro lis, nes tuo me tu oku puo to je Lie tu vo je Ame ri kos lie tu vių spau da var gu ar 
bu vo pri ei na ma. Red.).

Kun.VincentasVizgirdaAmerikoje
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50 me tų pa ly gin ti tai ne il gas lai ko tar pis, bet kiek daug per jį pra slin ko 
džiu gių ir liūd nų va lan dų bei įvy kių. 

Gra žiau si ma no ku ni giš kos jau nys tės me tai pra bė go Ame ri kos lie tu vių 
tar pe. Sve čias kraš tas, iš įvai rių Lie tu vos vie tų su rink ti žmo nės. Bet mes ten 
ra dom ben drą sa vo tar pe kal bą, nes mus jun gė „mū sų idė ja: ti ky bos bran gy bė, 
moks lo, do ru mo ir tau tos rei ka lai“. Tam kil niam tiks lui ne gai la bu vo jė gų ir pa-
si šven ti mo. Ir mes, ano me to lie tu viai, dir bom, kaip kas ga lė jom ir mo kė jom. 
Tam mes nau do jom vi sus ge rus bū dus ir ins ti tu ci jas, šven tyk las, mo kyk las, or-
ga ni za ci jas, gy vą bro liš ką žo dį, lie tu viš kus spau di nius...

Tam rei ka lui bu vo iš leis tas ir nau jas laik raš tis „Drau gas“. Aš pats pir mą 
jo nu me rį pa ren giau spau dai ir su var go nin ku jį eks pe di ja vau: die nom ir nak tim 
ra šėm jo pre nu me ra to rių ad re sus. Nors ta da mūs iš var gi mas bu vo di dis, bet, pri-
si me nu, džiū ga vom su aša ra aky se, kad pa ga liau ga lė si me pla čiau pra bil ti į sa vo 
tau tie čius, kad su sa vo min ti mis pa siek sim jų na mus ir jų šir dis. 

Anuo me tu var ge mūs sė tas grū das ne nu ny ko. Su lai ku „Drau gas“ iš au go, 
iš ke ro jo... Da bar „Drau gas“ yra dau ge lio Ame ri kos lie tu vių ar ti miau sias bi čiu-
lis. Jų sie lo se jis kurs to, gai vi na ir ug do bran gius mū sų tau tai ide a lus. Ir tai jau 
tę sias dau giau kaip 50 me tų! Už tat džiu gu man šian die. Ir aš, su lau kęs to mie lo 
ju bi lie jaus, nuo šir džiai svei ki nu „Drau go“ lei dė jus ir skai ty to jus.

Ma no min tys daž nai skren da per At lan tą. Jos lan ko tas vie tas, kur aš ka-
dai se dar ba vau si ar bu vo jau; tos min tys kar tais nu klys ta ir į ki tas Ame ri kos gy-
ven vie tes, kur dar kiek tvink si bent vie na lie tu viš ka šir dis. Aš my liu Jus vi sus ir 
dėl to Jus vi sus svei ki nu...

Kan. D-ras Vin cen tas Viz gir da
1959-05-12
Lie tu vos TSR
Kap su kas (Ma ri jam po lė)
Aly vų g. 1“

Kai kū rė si „Drau gas“, kun. V. Viz gir da sta tė Wil kes Bar re, PA, baž ny čią, 
to dėl ga li ma įsi vaiz duo ti, ką reiš kė jo laiš ke pa sa ky ti žo džiai „mūs iš var gi mas 
bu vo di dis“. Sta ty ti ka ted ros dy džio baž ny čią ir leis ti pir mą jį nau jo jo laik raš čio 
nu me rį iš ties rei kė jo di džiu lės iš tver mės ir be ga li nio pa si au ko ji mo. 

Ga li bū ti, kad ke le tą vė les nių nu me rių yra pa ren gęs ir kun. Ka zi mie ras 
Ur bo na vi čius, bet jų M. Maž vy do bib lio te ko je nė ra iš ki lę. O kad tarp pir mų jų 
re dak to rių bu vo kun. V. Viz gir da, ga li ma įsi ti kin ti – yra iš li kę jo re da guo tų nu-
me rių iki gruo džio mėn. vi du rio. Jis pa si rašinė jo „tvar kan čiuo ju ran kraš čius“. 
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Po to re da ga vi mą jau iš tie sų pe rė-
mė kun. An ta nas Kau pas.

Ku ni gų vie ny bė, pro jek tuo-
da ma nau ją jį ka ta li kiš ką laik raš tį, jo 
re dak to riu mi ma tė kun. A. Ci vins ką 
ir jį bu vo iš kvie tu si iš Lie tu vos, bet 
jam ne ga lint at vyk ti, ma tyt, su ko si iš 
bė dos pa si telk da ma trum pa lai kius re-
dak to rius. 

Iš li kęs kun. V. Viz gir dos laiš-
kas su da rė pro gą pri si min ti šį švie-
sų žmo gų, ku ris vė liau grį žo į Lie-
tu vą ir net gi pa ty rė Si bi ro trem ti nio 
da lią. Ne pel ny tai pa mirš tą pir mą jį 
„Drau go“ re dak to rių kun. Vin cen tą 
Viz gir dą mums pa dės pa mi nė ti žur-
na lis tas Ber nar das Alek na vi čius, 
ku ris „XXI am žiaus“ sa vait raš ty je 
2004-11-10, šven čiant šio za na vy-
kų kraš to švie suo lio 130-ąsias gi-
mi mo me ti nes, at spaus di no straips-
nį „Ne pa vargs tan tis kraš to švie tė-
jas“. Au to rius rė mė si 1943-iai siais 
JAV išleis tais „Ame ri kos lie tu vių 
ka ta li kų dar bais“, Bro niaus Kvik-
lio pa reng tu lei di niu „Lie tu vos 
baž ny čios“, Ali ci jos Rū gy tės „Za-
na vy ki ja“, Bos to ne leis ta „Lie tu-
vių en cik lo pe di ja“ ir pa ties ku ni go 
rašyta au to biog ra fi ja bei ka nau nin-

ką pa ži no ju sių ar ti mų žmo nių pri si mi ni mais.
Gi mė Vin cen tas Viz gir da 1874 m. lap kri čio 12 d. Zyg man tų kai me, Ta-

moš bū džio vals čiu je, pa si tu rin čių ūki nin kų šei mo je, ku rio je au go ke tu ri sū nūs. 
Anks ti mi rus mo ti nai Vin cu kas pa si ry žo vyk dy ti jos va lią ir ta po ku ni gu. Bai gęs 
Min tau jos gim na zi ją 1895 me tais sto jo į Sei nų ku ni gų se mi na ri ją, kur pri klau sė 
slap tai lie tu vių klie ri kų or ga ni za ci jai, skai tė ir rė mė „Var pą“, slap tai to bu li no sa-
vo lie tu vių kal bos ži nias. Jam Ku ni gys tės sak ra men tą su tei kė vys ku pas An ta nas 

WilkesBarre,PA,Švč.Trejybėslietuviųbažnyčia,sta-
tytakun.dr.VincentoVizgirdos.MarijosRemienėsnuotr.
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Ba ra naus kas. Dau ge lis Sei nų se mi-
na ri jos auk lė ti nių ta po krašto švy tu-
riais, – sa ko straips nio au to rius. 

1900 m. klie ri kas V. Viz gir da, 
kaip per spek ty vus ku ni gas, vysk. A. 
Ba ra naus ko siun čia mas to bu lin tis į 
už sie nį. Stu di juo ja Ro mo je ir Fri-
bour ge, ap gi na net dvi dak ta ro di-
ser ta ci jas ir tam pa tei sės bei fi lo so-
fi jos moks lų dak ta ru. Bi čiu lio kun. 
Vin cen to Dar gio pri kal bin tas trum-
pam iš vyks ta į JAV, bet už si bū na 
sep ty ne rius me tus – iki 1912 m. Čia 
ku rį lai ką pa va da vo Phi la delp hi jos 
lie tu vių pa ra pi jos kle bo ną. Pas kui 
su tin ka vyk ti į nu si gy ve nu sią Ply-
moun to lie tu vių pa ra pi ją, kur pra-
leidžia ket ve rius me tus. Čia dirb da-
mas įku ria ir nau ją lie tu vių ka ta li kų 
pa ra pi ją Ro ches te ry je. Jau no ku ni go 
au to ri te tas iš au go. 1908 m. Scran to-
no vys ku pas siun čia kun. V. Viz gir-
dą į Wil kes Bar re, PA, sta ty ti nau jos 
lie tu vių ka ta li kų baž ny čios. Su šia 
vys ku po už duo ti mi kun. V. Viz gir da 
sėk min gai su si do ro ja, ir 1912 me tais 
Wil kes Bar re iš ky la gra ži go ti ki nio 
sti liaus Švč. Tre jy bės pa ra pi jos baž-
ny čia. 

Šių ei lu čių au to rei kar tu su 
tuo me ti ne JAV LB Kul tū ros ta ry bos pir mi nin ke Ma ri ja Re mie ne 2002 m. va sa-
rą jos or ga ni zuo tos ke lio nės po Pen nsyl va ni jos lie tu vių gy ve na mas vie tas me-
tu te ko lan ky tis ir šio je baž ny čio je. Pla čiau apie tai ga li ma pa skai ty ti kny go je 
„Lie tu vių pėd sa kai Ame ri ko je“, 2006, Vil nius. Ši baž ny čia jau ne be pri klau so 
lie tu viams, tuo met ją ad mi nist ra vo len kas kle bo nas, ku ris su ap si lan kiu siais lie-
tu viais bu vo la bai šiurkš tus ir iš mal dau tas at ra kin ti baž ny čią, kad ga li ma bū tų 
tą ne iš pa sa ky to gro žio šven to vę pa ma ty ti iš vi daus, net ne už de gė švie sų. Bu vo 

WilkesBarre,PA,lietuviųŠvč.Trejybėsbažnyčios
vitražas.MarijosRemienėsnuotr.
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sau lė ta die na ir tie siog ste buk lin gai 
iš lauko švie tė  saulė į se nuosius, 
dar kun. Vin cen to Viz gir dos lai-
kais įreng tus vit ra žus. Pa glos tė me ir 
dau giau ran ko mis bei šir di mi ne gu 
aki mis prie te mo je pa ju to me me niš-
kai iš pjaus ti nė tų se no viš kų me di nių 
suo lų gro žį. Prie an gy je per skai tė-
me lie tu viš kas au ko to jų pa var des ir 
sta ty bos da tą ant baž ny čios sie nos. 
Be je, tais lai kais, kai čia kle bo na vo 
kun. V. Viz gir da, lie tu vių bu vo daug 
ir jie buvo la bai įta kin gi netgi miesto 
valdžioje.

Kun. V. Viz gir da įsi trau kia 
į Ame ri kos lie tu vių Ro mos ka ta li-
kų su si vie ni ji mo Ame ri ko je veik lą, 
1906-1911 m. bu vo ren ka mas šios 
or ga ni za ci jos val dy bos na riu. Kar tu 
su ku ni gais A. Kau pu, J. Ku ru Wil-
kes Bar re 1906 m. su ren gė Ame ri-
kos lie tu vių ka ta li kų kon gre są, į ku-
rį su važia vo 32 lie tu viš kų ko lo ni jų 
at sto vai. Jie įkū rė Lie tu vių ka ta li kų 
fe de ra ci ją, ku rios tiks las bu vo or ga-
ni zuo ti JAV lie tu vius ka ta li kus, rū-
pin tis lie tu vių švie ti mu, pla tin ti ir 

pa lai ky ti ka ta li kiš kus laik raš čius, steig ti kny gy nus, pa gel bė ti pa ra pi jo se ku riant 
lie tu viš kas mo kyk las, o rei ka lui esant ir šelp ti Lie tu vą. 

Pa sta tęs baž ny čią 1912 me tais kun. V. Viz gir da su didžiu le or ga ni za ci nio 
dar bo pa tir ti mi grį žo į Sei nų vys ku pi ją, bet vysk. A. Ka ro sas pa ra pi jos jam ne-
da vė ir kle bo no pa rei gų ne sky rė – bu vo ne pa ten kin tas, kad per il gai užsi bu vo 
už At lan to. Ski ria mas į la bai kuk lias nau jai ati da ry tos Ky bar tų gim na zi jos pre-
fek to (mo kyk los di rek to riaus pa va duo to jo) pa rei gas. Pra si dė jus Pir ma jam pa-
sau li niam ka rui kun. V. Viz gir da, ne tu rė da mas pa ra pi jos, ne tu ri ir nuo la ti nės 
gy ve na mo sios vie tos. Ret kar čiais pa va duo ja vie ną ki tą kle bo ną ir vis daž niau 
lan ko si sa vo gim ti nė je Zyg man tuo se, ku rie ri bo ja si su Pa luo bių kai mu. Čia jis 

Kun.VincentoVizgirdoskapassenosioseMarijam-
polėskapinėse
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sa vo lė šo mis, su tau py to mis Ame ri ko je, pa sta to nau jai įsteig tos pa ra pi jos me di nę 
An ge lų Sar gų baž ny čią. Daug dė me sio Ame ri ko je sky ręs švie ti mui ir Lie tu vo je 
kun. V. Viz gir da, iš oku pa ci nės vo kie čių val džios ga vęs lei di mą, 1918 me tų ge-
gu žę Ša kiuo se įkū rė lie tu viš ką „Ži bu rio“ gim na zi ją. Pas kui, pa klus da mas vysk. 
A. Ka ro so va liai, vyks ta į Sei nus at kur ti se mi na ri jos, ku rios pa sta tus ran da ap-
leis tus: be lan gų, be du rų, grin dis išlu pi nė tas, in ven to rių išga ben tą į Vo ro ne žą. 

1918 me tų ru de nį į Sei nų ku ni gų se mi na ri ją su si rin ko 25 klie ri kai tęs ti 
stu di jų, bet po me tų Len ki jos val džia ją lik vi da vo. Se mi na ri ja ištre mia ma į Lie-
tu vą. Au to biog ra fi jo je kun. V. Viz gir da ra šė, kaip jis, rek to rius, su se mi na ris tais 
pės ti par ke lia vo į Lie tu vą, iki de mar ka ci jos li ni jos pa ly dė ti len kų po li ci nin kų. 
Pri sig lau dė Zyp lių dva re, kur se mi na ri ja gy va vo dau giau nei tre jus me tus. Pas-
kui bu vo per kel ta į Gi žus, o dar po ku rio lai ko – į Vil ka viškį. 1926 me tais po pie-
žius Pi jus XI įku ria Vil ka viš kio vys ku pi ją ir 1918-1926 me tais vei ku si lie tu viš-
ka Sei nų ku ni gų se mi na ri ja tam pa Vil ka viš kio ku ni gų se mi na ri ja. Aš tuo ne rius 
me tus tru ku si ku ni gų se mi na ri jos kla jo nė bai gė si.

Ne leng ves ni kun. V. Viz gir dai bu vo ir so vie ti nės oku pa ci jos me tai. 1947 
m. mi rus vysk. An ta nui Ka ro sui vys ku pi ja pa ve da ma val dy ti ka pi tu li niam vi ka-
rui kan. Vin cen tui Viz gir dai. 1949 m. so vie ti nė val džia jį areštuo ja ir iš tre mia 
(kur, šal ti niuo se ne te ko ras ti). 1956 m. grįž ta į sa vo vys ku pi ją iš se kęs, nuo žiau-
rių tar dy mų ap kur tęs vie na au si mi, bet iš lai kęs švie sų pro tą, ką ro do 1959 m. jo 
ra šy tas pra smin gas laiš kas „Drau go“ re dak ci jai. 

Kan. dr. Vin cen tas Viz gir da Am ži ny bėn iš ke lia vo 1966 m. sau sio 15 d. 
Ma ri jam po lė je (tuo me ti nia me Kap su ke), pa lai do tas Ma ri jam po lės se no sio se ka-
pi nė se.


