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Kultūrinė aplinka „Draugui“ gimstant

„Draugo“steigėja–Kunigųvienybė
AudronėV.Škiudaitė

Lie tu viai ku ni gai Ame ri ko je or ga ni za vo si dėl ke lių prie žas čių – ku rian-
tis lie tu viš koms pa ra pi joms rei kė jo rū pin tis lie tu vių kal ba, ji bu vo per smelk ta 
sve tim žo džių. Lie tu vo je baž ny ti nės kal bos rei ka lus tvar kė vys ku pai, ku rie grei-
tai ją su vie no di no. Ame ri ko je ku ni gai vie ni nau do da vo iš Lie tu vos par si vež tus 
nau jau sius mal dų teks tus, ki ti lai kė si se nų jų teks tų. Ka dan gi lie tu vių ku ni gai 
pri klau sė Ame ri kos vys ku pi joms, ne bu vo vie no or ga no, ku ris rū pin tų si lie tu vių 
rei ka lais. Ku ni gai tu rė jo bur tis dar ir dėl to, kad jie bu vo puo la mi lais va ma nių. 
O bū rys vi sa da stip res nis. Ame ri kos lie tu viai ku ni gai bu vo ir skir tin go iš si la vi-
ni mo – vie ni se mi na ri jas bai gę Eu ro po je, ki ti – Ame ri ko je.

Vie nas pir mų jų ir uo liau sių or ga ni za to rių, anot „Ame ri kos lie tu vių is to ri-
jos“, 1971 m., So. Boston, au to riaus dr. An ta no Ku čo, vėl gi bu vo kun. An ta nas 
Sta niu ky nas. „1908 m. nu vy kęs į Wa ter bu ry rink ti au kų stei gia mai Šv. Ka zi-
mie ro kon gre ga ci jai jis at vi rai iš si kal bė jo su vie tos lie tu vių pa ra pi jos kle bo nu 
kun. Pet ru Siau ru sai čiu dėl vi sų tarp ku ni gų vyks tan čių nesu si pra ti mų. Kun. 
A. Sta niu ky nui ki lo min tis steig ti lie tu vių ku ni gų or ga ni za ci ją ir su ves ti vi sus 
lie tu vius į vie ny bę... Pa ren gęs įsta tų pro jek tą, pa va din tą Są jun gos su ma ny mu, 
jį at spaus di no ir iš siun ti nė jo vi siems Ame ri kos lie tu vių ku ni gams. Ku ni gų są-
jun gos nu ma ty ti tiks lai bu vo ka ta li kiš kas laik raš tis, mo kyk la, mi si jos, blai vy bė, 
imig ra ci ja“ (221 p.), – ra šo dr. A. Ku čas.

Bu vo siū lo ma iš vi sų Ame ri kos lie tu vių pa ra pi jų su da ry ti še šias pro vin-
ci jas: Bos to no, New Yorko, Scran to no, Phi la delp hi jos, Pit tsburg ho ir Chi ca gos. 

A. Sta niu ky no min tis su lau kė pri ta ri mo ir ne tru kus vi so se pro vin ci jo se 
įvy ko lie tu vių ku ni gų su si rin ki mai, įsteig tos pro vin ci jos, iš rink tos val dy bos ir 
po du at sto vus į vi suo ti nį lie tu vių ku ni gų sei mą, ku riam vie tą ir lai ką bu vo pa-
sky ręs kun. A. Kau pas. Pir ma sis vi suo ti nis ku ni gų su si rin ki mas įvy ko la bai ope-
ra ty viai – 1909 m. ge gu žės 5 d. New Yorke. Pir mi nin ku iš rink tas kun. An ta nas 
Sta niu ky nas, sek re to rium – kun. An ta nas Kau pas. Or ga ni za ci ja pa va din ta Ame-
ri kos lie tu vių Ro mos ka ta li kų ku ni gų są jun ga, 1920 m. per va din ta Ame ri kos 
lie tu vių Ro mos ka ta li kų ku ni gų vie ny be. Sei mas pri pa ži no, kad bū ti na rem ti be-
si ku rian čią Šv. Ka zi mie ro mo te rų vie nuo li ją, kar tą per me tus pa ra pi jo se ren giant 
au kų rin ki mą; pla tin ti blai vy bę, jos sklei dė ju iš rink tas kun. Vin cas Viz gir da. 
Nau jai at vyks tan čių lie tu vių imig ran tų rei ka lais rū pin tis įpa rei go ti kun. Juo zas 
Kau la kis, kun. Vin cas Var na gi ris ir kun. Juo zas Lie tuv nin kas. Į Ku ni gų są jun gą 
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„Draugui“ – 100. Už tikėjimą ir lietuvybę

įsto jo 50 ku ni gų; 1920 m. jų jau bu vo 95; 1966 m. – 400; pro vin ci jų pa dau gė jo 
iki 10. 

Ku ni gų vie ny bė daug dė me sio sky rė spau dai. Or ga ni za ci jai stei gian tis 
ka ta li kų rei ka lams tar na vo vie nin te lis „Žvaigž dės“ laik raš tis. Nu tar ta leis ti dar 
vieną ka ta li kiš ką laik raš tį „Drau gą“, ku rio re dak to rium iš rink tas kun. An ta nas 
Kau pas (bu vo nu ma ty tas kun. dr. An ta nas Ci vins kas, bet jis kol kas ne bu vo at vy-
kęs iš Lie tu vos). Prie laik raš čio lei di mo daug pri si dė jo kun. V. Viz gir da. Pra džia 
bu vo sun ki: rei kė jo įsi gy ti spaus tu vę, trū ko žur na lis ti nio pa ty ri mo. Kiek vie nas 
į or ga ni za ci ją sto jan tis ku ni gas pa si ža dė jo rem ti laik raš tį ir sto ja mo jo mo kes čio 
mo kė jo po 100 dol.

Ku ni gų vie ny bė ypač rū pi no si švie ti mu – pa ra pi jų mo kyk lų stei gi mu, 
vie nuo lių mo ky to jų ren gi mu. Šv. Ka zi mie ro kon gre ga ci jai ne spė jant pa ruoš ti 
mo ky to jų Ku ni gų vie ny bė ėmė rū pin tis steig ti ant rą ją lie tu vai čių kon gre ga ci ją. 
1922 m. per dau ge lio me tų var gus įsteig ta Pran ciš kie čių kon gre ga ci ja. Ku ni-
gams ma te ria liai ir mo ra liš kai re miant vė liau įsi kū rė ir dar dvi kon gre ga ci jos – 
Nu kry žiuo to jo Jė zaus ir Ne kal tai pra dė to sios Švč. Mer ge lės Ma ri jos varg die nių 
se se rų. 

Sovietinės okupacijos metais Ame ri kos lie tu vių ku ni gų vie ny bė rėmė 
Lietuvos laisvinimo judėjimą, prisidėjo prie aštuntajame dešimtmetyje ėjusios 
„Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ leidimo – fi nan sa vo an gliš ko jo ver ti-
mo lei dy bą at ski rais są siu vi niais, po to de šim ties „Kro ni kos“ nu me rių iš lei di mą 
vie na me to me.

Ku ni gų vie ny bės or ga ni za ci ja (Lithuanian Roman Catholic League of 
America) gy vuo ja iki šios die nos. Nors lietuvių kunigų ir mažėja (dabartinis 
Kunigų vienybės pirmininkas kun. Albertas Kontautas, gimęs Amerikoje), 
Putname, CT, dar rengiami metiniai suvažiavimai.

Be ku ni gų neap si ei ta ir or ga ni zuo jant šal pos veik lą. 1960 m. bu vo su kur ta 
Lie tu vių ka ta li kų re li gi nė šal pa, ku ri vei kia iki šiol ir re mia ne tik iš ei vi jos, bet 
ir Lie tu vos ka ta li kų pro jek tus. 

Ku ni gų vie ny bė vi sa da ati džiai se kė ir rė mė Lie tu vos rei ka lus. Anks čiau   
– lais vi ni mo, da bar – vals ty bės sta ty mo.


