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„Draugo“krikštatėvis
kun.dr.AntanasStaniukynas

AudronėV.Škiudaitė

Kun. dr. An ta nas Sta niu ky nas – 
iš skir ti nė to me to Ame ri kos lie tu vių as-
me ny bė. At vy ko jis į Ame ri ką 1904 m., 
tu rė da mas gi lų moks li nin ko pa si ren gi-
mą. Bu vo bai gęs Sei nų ku ni gų se mi na-
ri ją, Fri bour go uni ver si te te stu di ja vęs 
fi lo so fi ją, Ro mo je ir Je ru za lė je – te olo-
gi ją, Šv. Raš tą, Ry tų kal bas, 1901 m. 
pel nęs te olo gi jos dak ta ro laips nį. Iš pri-
gim ties bū da mas sil pnos svei ka tos jos 
ne su stip ri no nuo dug niai stu di juo da mas 
ir gy ven da mas iš la bai men kų iš tek lių. 
Kaip pa ro dys to les nis jo gy ve ni mas, jis 
laikėsi vien dva sios tvir tu mu.

Bi čiu liai jo jau se niai lau kė 
Ame ri ko je, čia dar bo – ne ar ti dir vo nai. 
At vy ko pas kun. An ta ną Mi lu ką į She-
nan do ah, PA, ir tuo jau ga vo vie ti nio 
vys ku po pa sky ri mą į Mt. Car mel, PA, 
lie tu vių pa ra pi jos kle bo nu su pa rei ga 
ap tar nau ti dar ir Sha mo ki no lie tu vių 
pa ra pi ją. Kaip sa ko dr. A. Ku čas kny go je „Kun. An ta nas Sta niu ky nas“ (Ro ma, 
1965), ra do jis sko lo se pa sken du sias pa ra pi jas, žmo ne lius ap krės tus šliū pi nės 
ne san tai kos, gir ty bės bei vai dų lie tu vių su len kais. Blai vi nin kui Sta niu ky nui šir-
dį skau dė jo ma tant gau sy bę smuk lių, ku rio se žmo ne liai pa lik da vo sa vo kru vi nai 
už dirb tus ska ti kus. Jis net gi ėmė si ty ri mo, kiek žmo nės Mt. Car me ly je pi ni gų 
pa lie ka smuk lė se. Su si ta ręs su ne di de lės smuk lės sa vi nin ku su skai čia vo jo me-
ti nę apy var tą ir pa da rė iš va dą, kad vi sos mies te lio smuk lės per me tus gau na 161 
436 dol. Tai per di de lė duok lė sa vęs ža lo ji mui ir šei mos skriau dai, – sa kė jis. 

Vos tik iš li pu sį ant nau jo jo kraš to že mės Sta niu ky ną bi čiu lis kun. A. Mi-
lu kas ir kun. A. Kau pas ima kal bin ti dėl vi sų išsva jo to lie tu vai čių vie nuo ly no 
stei gi mo. Jo ra gin ti ne rei kė jo, nes mo ky to jų vie nuo lių bū ti ny bę ma tė ir pats, 

Kun. dr. Antanas Staniukynas 1903 m. Lie-
tuvoje. Iš dr.Antano Kučo knygos „Kun.Antanas
Staniukynas“,1965,LietuviųKatalikųMoksloaka-
demija,Roma
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nors bu vo pa sken dęs pa ra pi jos dar buo se ir sko lo se. Vos tik kan di da tės pra dė jo 
no vi cia tą, kun. A. Sta niu ky nas Mt. Car me ly je, pa ra pi jos na muo se, pra dė jo ruoš-
ti lie tu viš ką mo kyk lą ir tvar ky ti išnuo mo tus na mus se se rims gy ven ti. Pa ruošė 
bū si mo sios vie nuo li jos re gu los, įsta tų, kon sti tu ci jos pro jek tus. Vi sam tam rei-
kė jo pi ni gų. Au kų rin ki mas bu vo vie nas svar biau sių rei ka lų, to dėl tais rei ka lais 
va ži nė jo po vi są Ame ri ką. Mo kyk los ati da ry mas nu skam bė jo per vi sas lie tu vių 
pa ra pi jas. Dau ge lis lie tu vių pa ra pi jų mo kyk lų sva jo jo tu rė ti lie tu vai čių mo ky to-
jų. Vie nuo lių šei ma au go, rei kė jo pra dė ti gal vo ti apie mo ti niš kus na mus – kon-
gre ga ci jos cen trą. Mt. Car me lis – ma žas mies te lis ne ga lė jo iš lai ky ti vie nuo ly no, 
to dėl stei gė jų akys kry po į Chi ca gą, kur jau gy va vo bent 10 lie tu viš kų pa ra pi jų. 

Be vi sų šių dar bų ir rū pes čių kun. A. Sta niu ky nas spau dai ren gė nau jo 
„Nau jo jo Te sta men to“ lei di mą ir ko men ta rus, nau do da ma sis 1816 m. vys ku po 
Gied rai čio lei di mu. 

Dr. A. Ku čas kny go je „Kun. An ta nas Sta niu ky nas“ sa ko, kad ir Ku ni gų 
są jun ga bu vo kun. An ta no Sta niu ky no dva sios kū ri nys. Jis bu vo pir ma sis or ga-
ni za ci jos pir mi nin kas, o vie nas iš svar biau sių są jun gos nu ta ri mų ir sun kiau sias 
vyk dy ti bu vo laik raš čio lei di mas.

Nuo sta bu, kad dr. A. Ku čas yra už fik sa vęs pir muo sius „Drau go“ lei dy-
bos ju de sius. Jis sa ko: „Tam rei kė jo pi ni gų, sa vos spaus tu vės ir tin ka mų žmo-
nių. Kol kas pra džio je te bu vo pa skir tas tik vie nas žmo gus – re dak to rius kun. A. 
Kau pas. Jam tal kin ti tu rė jo di rek to riai: ku ni gai S. Pau tie nius. S. Če pa no nis, J. 
Sut kai tis, M. Kriau čiū nas, J. Žeb ris, V. Var na gi ris, J. Kau la kis ir V. Viz gir da. 
Ka dan gi laik raš čiui bu vo pa rink ta vie ta Wil kes Bar re, PA, tai vi sas tech niš kas 
laik raš čio lei di mas gu lė ant vie ti nio kle bo no kun. V. Viz gir dos pe čių. Jis tu rė-
jo pa si rū pin ti re dak ci jai ir bū si mai spaus tu vei pa tal pas, su ras ti ad mi nist ra ci jai 
rei ka lin gų žmo nių, jau ne kal bant apie spaus tu vės įtai sy mą, ir kuo grei čiau siai 
iš leis ti laik raš tį“ (125 p.). 

Rū pes čių pil nas bu vo ir kun. An ta nas Kau pas. Vie na me laiške kun. An ta-
nui Sta niu ky nui ge gu žės 21 d. jis ra šo: „Aš ga vau lyg pro to su mi ši mą, at si ra dęs 
vi sai ne ti kė to je re dak to riaus ro lė je. Ne ži nau nei ką pra dė ti, nei ką da ry ti“ (125 
p.). (Įdo mu, kad iki 1909 m. lap kri čio 16 d. at sa kin gu už „Drau gą“ pa si ra šy da vo 
ne A. Kau pas, o kun. V. Viz gir da. Red.). Šie žo džiai bu vo des pe ra tiš ki, ir kun. 
Sta niu ky nui bu vo ne leng va juos skai ty ti, nes jie at skri do iš po ga biau sios ano 
lai ko lie tu vių pub li cis to plunks nos. Kun. Kau pas jau daug bu vo ra šęs, pa gar sė-
jęs sa vo Kar vo jaus laiš kais „Žvaigž dė je“, siun ti nė jęs straips nius į Lie tu vos laik-
raš čius ir at si lie pęs į kiek vie ną svar bes nį klau si mą Ame ri kos lie tu vių gy ve ni me. 
Bet tai bu vo tik jo at lie ka mo lai ko dar bas. Vi są ki tą lai ką jam at ėmė pa ra pi jos 
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dar bas ir ta tuš čia, be pras miš ka, o bet gi la bai skau di ko va su laisvamanybe.
Pra dė tas reng ti laik raš čio pir ma sis nu me ris. Di rek to rių nu ta ri mu jam duo-

tas „Drau go“ var das. Slo vė nų spaus tu vė „Brat stvo“ dėl kaž ko kių prie žas čių vil-
ki no spaus di ni mą. Pir ma sis „Drau gas“ iš ėjo 1909 m. lie pos 12 d. Spau dos dar-
bas at lik tas gra žiai, bet kai ku rioms rai dėms trū ko lie tu viš kų žen klų, dėl to ir 
laik raš tis ne at ro dė pa trauk lus. Sku biai su kvies tas di rek to rių po sė dis nu ta rė kuo 
grei čiau siai įsi gy ti rai džių ren ka mą ją ma ši ną. Tai bu vo pa ves ta kun. V. Var na gi-
riui. Iš lei dus pir mą jį „Drau go“ nu me rį kun. V. Viz gir da ra šo kun. A. Sta niu ky nui 
apie nau ją bė dą: „Pa štas rei ka lau ja pri sta ty ti at ei nan čią sa vai tę, kuo met sių si me 
2 nr., pre nu me ra to rių są ra šą, jų laiš kus, ku riais sau laik raš tį už si sa ko, ir straips-
nius iš vers ti į an gliš ką kal bą, ap tu rė ji mui se cond class mat ter. Dar buo tis nė ra 
kam. Šian dien su var ga mist ra aš tik vie nas pa da riau eks pe di ci ją! Jau man jė gų 
ne be ten ka... Bet kaip eis su 2 nr., aš ne ži nau“ (125 p.).

Lie pos 16 d. kun. Kau pas su kun. Viz gir da krei pia si į vi sus Są jun gos na-
rius, pra šy da mi pi ni gi nės pa gal bos, nes už li no ti pą su de rė ta 3349,25 ir jau įmo-
kė ta 1000 do le rių. Spaus tu vės įren gi mo daik tai kai nuos 900 dol., o įmo kė ta tik 
100 dol. Be to, esą ir ki tų iš lai dų. Rug pjū čio 5 d. kun. Viz gir da vėl ra šo kun. 
Sta niu ky nui: „Aš ir Kau pas be ga lo daug tu ri va dar bo su baž ny čio mis (abu ta da 
sta tė nau jas baž ny čias, vie nas  – Wil kes Bar re, ki tas  – Pit tsto ne, kur ne se niai 
bu vo su de gu si). Nė ra ka da laik raš čiu už si im ti. Aš dir bu, bet jau il gai ne ga lė siu... 
Kun. Kau pui jau tur būt įky rė jo, nes ir ko rek tą šian dien aš tu rė jau da ryt. Sy kiu 
pri siun čiu kun. Ci vins ko te leg ra mą. Ji sai at si sa ko. Da bar ne ži nia, kas ga lė tų re-
dak to riau ti“ (126 p.).

Ir taip laiš kas po laiš ko ėjo pas kun. Sta niu ky ną su „Drau go“ var gais. Į 
vi sus rei kė jo at si liep ti, ras ti iš ei tį, su eiš ko ti pa gal bos, nes laik raš tis ne ga lė jo 
lauk ti, jis tu rė jo pa si ro dy ti kas sa vai tė – so tus ar al ka nas. Kun. Sta niu ky nas pra-
šė na rių pri de da mų mė ne si nių mo kes čių (po 10 dol.), pra ši nė jo pa sko lų, o vė liau 
įve dė šė rus-ak ci jas. Tas vi sas pi ni gi nes pa rei gas na riai są mo nin gai su pra to kaip 
rei ka lą pa lai ky ti ka ta li kiš ką spau dą ir ne at si sa kė jos rem ti, mo kė da mi po ly giai, 
nors ma te ria liai bu vo ne vi si vie no dai pa jė gūs.

Kaip ga li ma pa tir ti iš ži nu tės, atsiųstos iš West vil lės, PA, ir spausdintos  
„Drau ge“, 23 nu me ry je, kun. A. Sta niu ky nas bu vo ypa tin go įtai gu mo žmo gus. 
„At lai duos kun. Sta niu ky nas iš Chi ca gos taip su grau di no žmo nes, kad net kai 
ku rie at ša lė liai at si klau pę ver kė, gai lė jo si už sa vo nuo dė mes“. 

Laik raš čio šir dis, aiš ku, yra jo re dak to rius. Kun. Kau pas ėmė si dar bo kiek 
pa jėg da mas. Jis ma tė „Drau go“ eko no miš ką skur dą, to dėl vi sai ne ėmė jam Są-
jun gos pa ža dė to at ly gi ni mo. Sa vo dar be, kaip ir kiek vie nas re dak to rius, jis su-
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ti ko vi so kių sun ku mų ir dau ge lį kar tų pra šė jį at leis ti. Jį ypač grau žė vi so kios 
in tri gos ir šmeiž tai. Tai su pras da mas ir at jaus da mas kun. Sta niu ky nas vie na me 
laiš ke (1910 m. lap kri čio 25 d.) jį taip guo džia: „Mū sų tiks las yra veik ti vie ny bė-
je. Vie ny bė te gu bus mag ne tu, trau kian čiu mus į krū vą. Dėl tos idė jos, vie ny bės, 
kaip ką ir pa ken tė ti ne si bi jo kim. Gal vie nas ki tas, o net ir de šim tas pa si šven ti mo 
ne su pras ir ne apib ran gys, gal pa sek mės pa si šven ti mo ap si reikš tik vei kė jui mi-
rus, ir tik ta da gal pas žmo nes ras is kil naus dar bo pri pa ži ni mas, bet už tai, juo 
ma žiau ir juo vė liau at ly gys žmo nės, juo gau siau ir grei čiau ati duos Die vas“ 
(126 p.).

...Gruodžio 9 d. „Drau gas“ pa di di no sa vo for ma tą, bet fi nan si nė jo būk lė 
ne pa ge rė jo ir pi ni gi nių „Drau go“ rei ka lų pri žiū rė to jas ne vie na me laiš ke, ra šy-
ta me kun. A. Sta niu ky nui, už si mi nė apie ga li mas „Drau go“ lai do tu ves. Ta čiau 
ki taip apie tai ma nė kun. A. Sta niu ky nas: jis ne pa lau žia mai ti kė jo į Die vo pa gal-
bą ir nie kad ne pa mir šo ma žo jo gars ty čių grū do, iš ku rio iš au ga di de lis me dis. 
Chi ca go je sta ty da mas vie nuo ly no ka pe lio nui na mus jis juos su pla na vo taip, kad 
te nai bū tų vie tos ir „Drau gui“, ir spaus tu vei. 

Po tre jų me tų ėji mo Wil kes Bar re 1912 m. lie pos 4 d. „Drau gas“ per si-
kė lė į Chi ca gą. Su juo at vy ko ir re dak to rius kun. A. Kau pas, ku ris dėl Pit tsto no 
pa ra pi jie čių ne su ta ri mo tu rė jo ap leis ti sa vo pa ra pi ją. Tai bu vo prieš ka ta li kus 
nu si sta čiu sių jų, ku rie kle bo nui ne ga lė jo do va no ti už ka ta li kiš ko laik raš čio re-
da ga vi mą, kurs ty mai. Chi ca go je kun. A. Kau pas bu vo at si dė jęs vien „Drau go“ 
re da ga vi mui ir vi suo me ni niam dar bui, ta čiau jo jė gos vis sil po“, – rašo dr. A. 
Ku čas knygoje „Kun. Antanas Staniukynas“, Roma, 1965 m.

Ieš ko da mas iš ei ties kun. A. Sta niu ky nas pra džio je ban dė steig ti ka pu ci nų 
vy rų vie nuo ly ną, kad ka pu ci nai tap tų mi sio nie riais, o spau da ge riau siai pa si tar-
nau ja mi si joms. Ne pa si se kus jis pra dė jo or ga ni zuo ti ma ri jo nų vie nuo li jos ša ką 
Ame ri ko je. Jo kvie ti mas bu vo vai sin gas, ir 1913 m. į Chi ca gą at vyks ta Ma ri jo nų 
vie nuo li jos at nau jin to jas Lie tu vo je kun. Jur gis Ma tu lai tis su dviem ki tais ku ni-
gais – Fe lik su Ku dir ka ir Ju li jo nu Ka za ku. Vė liau J. Ma tu lai tis at siun tė dau giau 
ma ri jo nų, ku rie įsi kū rę pe rė mė „Drau gą“ – pir miau ad mi nist ra vi mą, o vė liau ir 
vi są laik raš tį.


