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Kultūrinėirpolitinėdirva,
įkuriąįkrito„Draugo“grūdas

AudronėV.Škiudaitė

1900 m. Pa ry žiu je vy ko pa sau li nė pa ro da, ku ri pa ža di no lie tu vius in te li-
gen tus ir Lie tu vo je, ir už sie ny je. Lie tu vos eks po zi ci ja dau giau sia pa sa ko jo apie 
lie tu vių et no gra fi ją, be to, joje bu vo eks po nuo tos spau dos drau di mo me tais iš-
leis tos kny gos lie tu vių kal ba. Ši pa vil jo no me džia ga per tei kė kraš to švie suo me-
nės pa si di džia vi mą tė vy nės pra ei ti mi ir ne ri mą dėl jos at ei ties. 1904 me tais ca ro 
val džia, pa ma čiu si, kad drau di mu ne ga li ma bu vo su stab dy ti lie tu viš kos spau dos 
lei di mo ir pla ti ni mo, drau di mą pa nai ki no. 1905 m. re vo liu ci ja Ru si jo je pa ska ti-
no ca rą da ry ti ir ki tų nuo lai dų. Va do vau jan tis „Lai ki no mis tai syk lė mis dėl drau-
gi jų ir są jun gų“ (1906-03-04) bu vo leis ta kur tis švie ti mo drau gi joms, mo ky to-
jau ti lie tu viams. Ypač di de lę reikš mę tu rė jo Di džio jo Vil niaus Sei mo ra gi ni mas 
kur ti lie tu viš kas mo kyk las ir auk lė ti jau ni mą tau tiš ka dva sia. Didžia ja me Sei me 
pir mą kar tą gar siai pra bil ta ir apie Lie tu vos at ei tį – rei ka lau ta au to no mi jos. 

1904 m. pa bai go je Vil niu je pa si ro dė Pet ro Vi leišio leidžia mas pir ma sis 
lie tu vių laik raš tis „Vil niaus žinios“. Tuo me tu į Lie tu vą par vy ko ir kai ku rie 
už sie ny je dir bę lie tu viai in te li gen tai (tarp jų – Jo nas Ba sa na vi čius), Ru si jos ir 
ki tų vals ty bių aukš tų jų mo kyk lų stu den tai (pvz., My ko las Bir žiš ka). Fak ti nis 
„Vil niaus ži nių“ re dak to rius Jo nas Kriau čiū nas, šio laik raš čio ide o lo gu va din ti-
nas Jo nas Ba sa na vi čius ir Pet ras Vi leišis „Vil niaus žinių“ re dak ci jo je ap svars tė 
ga li my bes su reng ti lie tu vių su va žia vi mą. Čia įvy ku sia me in te li gen tų su si bū ri me 
bu vo iš rink tas 15 as me nų or ga ni za ci nis ko mi te tas, ku ris ėmė rū pin tis bū si muo ju 
su važia vi mu. Ko mi te tui va do va vo Jo nas Ba sa na vi čius, į šią gru pę įė jo An ta nas 
Sme to na, Jo nas Vi leišis, taip pat pas ta ro jo bro liai Pet ras ir An ta nas, Fe li ci ja 
Bort ke vi čie nė, Po vi las Vi šins kis, Jo nas Jab lons kis, Jo nas Kriau čiū nas, Gab rie-
lius Land sber gis-Žem kal nis. Jiems ne re tai tal kin da vo ko mi te tui ne pri klau sę Do-
na tas Ma li naus kas, Vla das Mi ro nas ir ki ti ben dra min čiai (iš vi so apie 50 žmo-
nių). Pa vy ko gau ti ne ofi cia lų ca ro val džios at sto vų lei di mą su reng ti su va žia vi-
mą Mies to sa lė je – da bar ti nė je Fil har mo ni jo je. Į su va žia vi mą kraš tie čius kvie tė 
įvai rių po li ti nių pa žiū rų iš Vil niaus su grį žę ar ba vi suo me niš kai ak ty vūs vie tos 
in te li gen tai. Kai kur at sto vai į su va žia vi mą bu vo ren ka mi. Pa ra pi jos ar ba vie to-
vės at sto vų rin ki mai vy ko mi tin guo se ir de monst ra ci jo se, pa mal dų ar ba tur gaus 
die ną. Ki tur vie tos žmo nės pa ra gin da vo į su va žia vi mą vyk ti vie tos in te li gen tus, 
gar biau sius žem dir bius, ak ty viau sius mi tin gų ir de monst ra ci jų da ly vius. 
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Iš vi sos Lie tu vos į Vil nių at vy ko apie 2000 at sto vų iš visos Lietuvos. Jų 
gau sa nu ste bi no ir mies to gy ven to jus, ir su va žia vi mo ren gė jus. Juk tau ta at si lie-
pė į ra gi ni mą, ku ris bu vo pra dė tas rim čiau svars ty ti tik prieš mė ne sį, o vi suo me-
nei pa skelb tas prieš tris sa vai tes. Tarp atstovų bu vo ne tik lie tu vių in te li gen tų, 
stam bių jų ir vi du ti nių, bet ir smul kių jų vals tie čių, be že mių, sam di nių, mies to 
dar bi nin kų, tar nai čių. Be to, at vy ko Lie tu vos ba jo rų, ka ta li kų dva si nin kų. Su-
lauk ta at sto vų iš Ru si jos, Es ti jos, Lat vi jos, Len ki jos, Ma žo sios Lie tu vos, bu vo 
kvies ti ir Ame ri kos lie tu vių at sto vai. Ap tar ta po li ti nė pa dė tis Ru si jo je ir Lie tu-
vo je; iš nag ri nė ta Lie tu vos au to no mi jos idė ja ir įvar din ti jos pa sie ki mo bū dai; 
ap svars ty ti že mės, vals čių ir mo kes čių klau si mai; ap si spręs ta dėl Lie tu vos mo-
kyk lų at ei ties; pri im ta su va žia vi mo re zo liu ci ja. Do na tas Ma li naus kas, tal ki nęs 
or ga ni za ci nia me ko mi te te, kar tu su J. Ba sa na vi čiu mi ir ki tais lie tu vių at sto vais 
lap kri čio 2 (15) d. pa si ra šė me mo ran du mą Ru si jos ca rui. Do ku men te bu vo įvar-
din ti as mens ir pi lie ti nių lais vių, vi suo ti nio ir pri va lo mo mo ky mo gim tą ja kal ba, 
lie tu vių kal bos nau do ji mo ad mi nist ra ci niams po rei kiams ir Lie tu vos au to no mi-
jos sie kiai. 

Pir ma ja me po sė dy je kun. V. Mi ro nas įvar di jo krikš čio nių de mok ra tų rei-
ka la vi mą, kad į pre zi diu mą bū tų iš rink tas ir jų at sto vas. Ta da į pre zi diu mą bu vo 
įtrauk tas ir kun. Pran ciš kus Bū čys, bū si ma sis „Drau go“ re dak to rius. 

Svar bų vaid me nį čia su vai di no „Vil niaus ži nios“, ku rios ne kar tą bus mi-
ni mos pir mų jų me tų „Drau go“ nu me riuo se, gi nant re dak to rių J. Tu mą Vaiž gan tą. 

Nors dėl da ly va vi mo 1906 m. Vil niaus sei me pra si dė jo teis mo pro ce sai 
prieš tau ti nės re vo liu ci jos da ly vius ir bu vo su im ta ne ma žai su va žia vi mo da ly-
vių, kal tin tų gin kluo to su ki li mo kurs ty mu ir prieš vy riau sy bi ne veik la, bet į lie-
tu vių tau tą jau bu vo mes ta dar vie na at gi mi mo sėk la. 

Jo nas Ba sa na vi čius, su si do mė jęs Lie tu vos is to ri ja, 1907 m. įstei gė Lie-
tu vių moks lo drau gi ją, ku riai pa sky rė ke lio li ka sa vo gy ve ni mo me tų. 1906 m. 
Vil niu je pra dė jo veik ti My ko lo Kuk tos spau tu vė ir  Ma ri jos Šla pe lie nės lie tu-
vių kny gy nas, su reng ta pir mo ji lie tu vių dai lės pa ro da (pa gal nau ją jį ka len do rių 
1907 m. sau sio 9 d.).

XX a. pra džio je bu vo jau čia mas tam tik ras su ju di mas ir Ame ri ko je. Kaip 
tei gia dr. An ta nas Ku čas, Ame ri kos lie tu vius su jau di no Di džio jo Vil niaus sei mo 
nu ta ri mas rei ka lau ti Lie tu vai au to no mi jos. Kun. J. Ži lins kas bu vo ga vęs į tą sei-
mą kvie ti mą ir ma nė, kad ir Ame ri kos lie tu viams de rė tų su šauk ti pa na šų sei mą. 
Sa vo su ma ny mą iš dės tė Jo nui Šliū pui, ku ris pri ta rė ir per kal bė jo fi la del fie čius 
vie toj mi tin go reng ti lie tu vių su va žia vi mą. 

1906 m. va sa rį su reng tas lie tu vių su va žia vi mas Phi la delp hi jo je, ku rio 
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or ga ni za ci niam ko mi te tui pri klau sė įvai rių pa žiū rų lie tu viai, tarp jų dr. Jo nas 
Šliū pas ir kun. Juo zas Kau la kis. Su va žia vi me da ly va vo 169 de le ga tai. Pri im-
tas me mo ran du mas, po ku riuo pa si ra šė kun. My ko las Pė ža, Te ofi lius Dū dis ir 
V. Dauk šys. V. Ka ra liaus lei džia mas „Spin du lys“ apie sei mą taip ra šė: „Sei mas 
dau ge liui už si liks at min ty kaip pir mu ti nis žings nis, kur vi so ki lie tu viš ki gai va lai 
su si tai kė ko vo je už tau tos ne pri klau so my bę“. Gai la tik, kad san tar vė tę sė si ne il-
gai. Ski li mas pir miau sia įvy ko tarp pa čių kai rių jų, nuo ku rių su py kęs pa si trau kė 
J. Šliū pas. Kai rie ji at si sa kė rū pin tis tau ti niais rei ka lais, jų puo la mi ka ta li kai taip 
pat ne be ro dė ener gi jos, li ko vie ni ne or ga ni zuo ti lais va ma niai. 

Baigiant aptarti aplinką, kurioje gimė „Draugas“, reikia nors trumpai 
paminėti Lietuvių Romos katalikų susivienijimą Amerikoje (LRKSA), kuris tik 
pradedantį eiti laikraštį pasirinko savo oficiozu.

Lietuvių Romos katalikų susivienijimas yra se niau sia cen tri nė – va di na-
mo ji pa šal pi nė or ga ni za ci ja, įkur ta 1886 m., bet tą da tą mi ni dvi or ga ni za ci jos, 
nes po 15 me tų su si vie ni ji mas ski lo į dvi prie šin gas sro ves.  

1901 m. Wil kes Bar re, PA, Su si vie ni ji mo at sto vai su si rin ko nu si tei kę žūt-
bū ti nei ko vai – abi pu sės ti kė jo si lai mė ti. Dalis, negalėjusi pra ves ti sa vo rei ka-
la vi mų, iš ėjo iš po sė džių sa lės ir, su ren gusi kitą po sė dį ki to je vie to je, įstei gė 
ki tą su si vie ni ji mą, bet se nuo ju var du. Sa lė je li kę 65 at sto vai pri ėmė kun. An ta no 
Mi lu ko pa siū ly mą pa keis ti or ga ni za ci jos pa va di ni mą į – Su si vie ni ji mas lie tu vių 
Ry mo ka ta li kų Ame ri ko je ir nu sta ty ti ka ta li kiš ką kryp tį. 1924 m. or ga ni za ci jos 
var das bu vo pa tai sy tas į Lie tu vių Ro mos ka ta li kų su si vie ni ji mą Ame ri ko je.

Abi ski lu sios pu sės il gai by li nė jo si dėl 1889 m. gau tos char tos ir tur to ir 
pa ty rė daug iš lai dų. Pa ga liau su pra tu sios, kad tai be tiks lis jė gų švais ty mas, 1906 
m. su si tai kė. Kaip daž nai bū na, po su si tai ky mo LRKSA pra si dė jo veik los ato-
slū gis – at si sa ky ta or ga no „Tė vy nės“ ir per ei ta prie kun. A. Mi lu ko lei džia mos 
„Žvaigž dės“, par duo ta spaus tu vė. XXI sei me 1906 m. su si vie ni ji mas jau bu vo 
taip su tvir tė jęs, kad ga lė jo be si ku rian čiam ir kun. An ta no Sta niu ky no or ga ni zuo-
ja mam Ka zi mie rie čių vie nuo ly nui pa skir ti 500 dol., o Lie tu vos rei ka lams – 300 
dol. 1909 m. bičiulių pažiūros vėl išsiskyrė, kun. A. Milukas buvo apšauktas 
diktatoriumi, nebeišrinktas Su si vie ni ji mo dvasios vadu, atsisakyta jo leidžiamos 
„Žvaigždės“, kaip oficialaus Susivienijimo laikraščio, ir pa si rin ktas „Drau gas“, 
ku rį ką tik bu vo įstei gu si Ku ni gų vie ny bė. Plačiau apie tai skaitykite straipsnyje 
apie kun. Antaną Kaupą (žr. 159 psl.).


