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Lietuvosvyčiai–„Draugo“
amžininkai

ReginaJuškaitėŠvobienė
Lie tu vos vy čių or ga ni za ci jos gar bės na rė, at sa kin ga už 

ry šius su vi suo me ne, „Drau go“ ben dra dar bė

„Die ve, man pa dėk tos skais čios jau ni mo or gani za ci jos, 
Lie tu vos Vy čių Ame ri ko je, dar bus ir pa si šven ti mus, su dė tus ant Tau tos 

Au ku ro, nors ne šim ti ni, bet tūks tan ti ni da la li su ran kio ti, 
kad jie pa si lik tų pa vyz džiu kar tų kar tėms“.

IšįvadoįMykoloNorkūnoalbumą„Trupinėliai“

Ma si nė lie tu vių emig ra ci ja į Ame ri ką pra si dė jo 1863 m., po lie tu vių-len-
kų ant ro jo su ki li mo. Bu vo ke le tas priežas čių, ku rios trau kė lie tu vius emig ruo ti į 
už sie nį. Iš pir mų jų išei vių išgir dę apie to li mą pa sa kišką kraštą, apie lais vę, apie 
dau gy bę ran da mo auk so, daug jau nų vy rų, o vė liau ir mer gi nų, pa li ko na mus, 
že mę ir vy ko lai mės ieško ti.  

Dau gu ma iš tų išei vių bu vo be raš čiai, pa pras ti kai mo ūkio dar bi nin kai. 
At vy kę į šį kraš tą ir ne mo kė da mi an glų kal bos lie tu viai pa si ju to vie niši ir no rė-
da mi ar ne no rė da mi pra dė jo bi čiu lys tę su len kais, nes ga lė jo su jais su si kal bė ti, 
jei ne len kiškai, tai ru siškai. 

Su si drau ga vę su len kais lie tu viai dau ge ly je vie tų pa dė jo len kams steig ti 
drau gi jas ir pa ra pi jas. Lie tu vių emig ra ci jai di dė jant lie tu viš ko ji dva sia pra dė jo 
reikštis stip riau. Pir mo sios gry nai lie tu viškos drau gi jos pra dė jo steig tis Pen nsyl-
va ni jos vals ti jo je, o vė liau ir ki tų vals ty bių lie tu vių ko lo ni jo se. Vi sos tos or ga-
ni za ci jos bu vo sa višal pos po bū džio ir pa va din tos šven tų jų var dais. Kiek vie na 
drau gi ja rū pi no si sa vo lie tu višku mo išlai ky mu, ge ro var do ki ta tau čių aky se pa-
lai ky mu. Dau ge ly je tų vie tų, kur bu vo įsteig tos drau gi jos, bu vo įsteig tos ir lie tu-
vių pa ra pi jos, ku rių glo bė jais bu vo pa si rink ti šven tie ji.

Jau ni mo or ga ni za ci jų, ku rios jung tų vi są lie tu vių ka ta li kų jau ni mą, kū ri-
mu iki 1910 m. nie kas ne si do mė jo. Vei kė vie ti nės sa višal pos drau gi jos, klu bai 
ir jau ni mo sam bū riai. Taip pat bu vo stei gia mos ka rei vių drau gi jos. At ro dė, kad 
vi sos tos or ga ni za ci jos stei gė si pa dė ti Lie tu vai at ko vo ti lais vę. Dau ge lis ti kė-
jo, kad jos bus pašauk tos ko vai už pro tė vių že mės lais vę. To dėl, at ro do, kad 
ne bu vo rei ka lo vie nos cen tri nės ka ta li kiškos jau ni mo or ga ni za ci jos kū ri mui. 
At vy kę į Ame ri ką žmo nės ra do lais vę. Pa gy ve nę, ap lin ky bių ver čia mi su sto jo 
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kryžke lė je – ar pa si rink ti ke lią į 
Kris taus moks lą ir Tė vy nės mei lę, 
ar suk ti į ki tą pu sę, kur pa kraš čiai 
užlie ti žibu tė mis, ma lo nu mais. 
Bu vo steig tos ir ki tos or ga ni za ci-
jos: at eis ti nės drau gi jos, fe de ra ci-
jos, su si vie ni ji mai, ku rių tiks las 
bu vo ko vo ti su ti kė ji mu ir Baž-
ny čia. De gė ne apy kan ta ir ko va 
tarp to kių drau gi jų ir ku ni gų bei 
Baž ny čios. Tuo met da lis lie tu vių 
iš ei vi jos, ku ni gai ir pa sau lie čiai 
vei kė jai pra dė jo gal vo ti apie jau-
ni mo or ga ni za ci ją, ku ri ap im tų 
vi sus lie tu vių tel ki nius ir jung tų 
jau nus žmo nes, su telk tų ti kė ji mui 
į Die vą, mei lei sa vo tau tai bei pa-
sto tų ke lią į smuk les, kur dažniau-
siai pra si dė da vo jau ni mo nuo puo-
lis, ves tų į blai vias sa les. Taip pat 
ska tin tų bur tis kul tū ri nei veik lai, 
duo tų į ran kas ka ta li kišką laik raštį 
ir kny gą, ska tin tų švies tis, kad sa-
vo gy ve ni mą pa rem tų Bažny čios 
moks lu, o mei lė sa vo tau tai, kal-

bai ir sa va jam kraštui bū tų švie sus pa vyz dys at ei nan čioms kar toms. Šis su ma ny-
mas bren do ka ta li kų drau gi jų su si rin ki muo se ir spau do je. 

Taip gi mė Lie tu vos vy čių or ga ni za ci ja, vie na se niau sių ir pa trio tiškiau-
sių or ga ni za ci jų Ame ri ko je, jau peržen gu si 95-uo sius veik los me tus. Ši Ro mos 
ka ta li kų or ga ni za ci ja bu vo įsteig ta 1913-ai siais me tais ba landžio 27 d., Law ren-
ce, Mas sa chu setts. Or ga ni za ci jos stei gė jas bu vo My ko las Nor kū nas. Vie nas iš 
Nor kū no pir mu ti nių šali nin kų bu vo laik raš čio „Drau gas“ pir ma sis re dak to rius 
kun. An ta nas Kau pas. Jie nu ta rė pa va din ti or ga ni za ci ją „Lie tu vos sa ka lai“. Or-
ga ni za ci jos glo bė ju bu vo pa si rink tas Lie tu vos pa tro nas šv. Ka zi mie ras. Bu vo 
kreip ta si į cen tri nę or ga ni za ci ją – Lie tu vių ka ta li kų fe de ra ci ją prašant ofi cia laus 
pri pažini mo. Kai lie tu vių spau da pra ne šė apie stei gia mą jį su si rin ki mą ir jo nu ta-
ri mus, Nor kū nas su si lau kė gau sių at si lie pi mų iš ku ni gų, var go ni nin kų ir stu den-
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tų. Kal bė da mas jau ni mo klau si mu Ame ri kos lie tu vių ka ta li kų fe de ra ci jos 1913 
m. kon gre se, Pit tsburgh, PA, Nor kū nas pri sta tė sa vo jau ni mo or ga ni za ci jos idė ją 
ir lau kė fe de ra ci jos pri ta ri mo. Nors or ga ni za ci jos pa va di ni mas bu vo pa keis tas į 
Lie tu vos vy čius, bet šv. Ka zi mie ras pa tvir tin tas or ga ni za ci jos glo bė ju, o šū kiu 
pri im tas „Die vui ir Tė vy nei“. 

1915 m. spa lio men. 21 d. bu vo išleis tas ofi cia lus Lie tu vos vy čių or ga ni-
za ci jos žur na las „Vy tis“. Laik raš čio pir mie ji re dak to riai bu vo dr. Alek san dras 
M. Rač kus ir prof. Ka zys Pakštas, o pir ma sis ad mi nist ra ci jos va do vas bu vo Le-
o nar das Šimu tis, ku ris vė liau re da ga vo „Drau gą“. 

Da bar ti niu me tu Lie tu vos vy čių or ga ni za ci jo je vei kia 50 kuo pų vi so je 
Ame ri ko je. Kuo pos yra pa da lin tos į ke tu rias apy gar das/ra jo nus: Vi du rio Ame ri-
kos, „Gin ta ro“, Nau jo jo sios An gli jos ir Vi du rio Cen tro. Tu ri me ne to li 2000 na-

LietuvosvyčiųŠv.Antanoparapijoschoras.Detroitas
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rių. Oga ni za ci ją val do cen tro val dy ba. Su važia vi mai vyks ta kiek vie nais me tais 
rug pjū čio mėn. At va žiuo ja vy čiai iš vi sų vals ti jų. Su va žia vi mas, ku ris pra si de da 
šv. Mišio mis (šv. Mišios vyks ta kas ryt prieš po sė džius), trun ka ke tu rias die nas. 
Vyks ta po sėdžiai, cen tro val dy bos rin ki mai, dar bo se si jos, su važia vi mo užda ry-
mo ban ke tas. 

Lie tu vos vy čiai my lė jo ir šel pė sa vo pro tė vių žemės Lie tu vos gy ven to-
jus. Jie rū pi no si Lie tu vos ne pri klau so my be. O kai Lie tu va at ga vo lais vę, vy čiai 
fi nan siškai, mo ra liai ir fi ziš kai pa dė jo Lie tu vai. Ir da bar, rei ka lui esant, vy čiai 
ištie sia pa gal bos ran ką ir pa re mia sa vo vargs tan čius bro lius ir se se ris. 

Ši gar bin ga or ga ni za ci ja tu ri pa da li nius: Lie tu vos vy čių fon dą, Šv. Ka zi-
mie ro gil di ją ir Švč. Mer ge lės Ma ri jos Ši lu vos fon dą. Bu vęs sėk min gas ket vir-
ta sis pa da li nys – „Pa gal ba Lie tu vai“ (Aid to Lit hu a nia, Inc.), ak ty viai reiškę sis 

LietuvosvyčiųsuvažiavimasDetroite.1948m.
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nuo 1990 m. rug pjū čio m., nu sto jo vei kęs  2007 m. gruodžio 31d. 
Nors Lie tu vos vy čių pa da li nių pro gra mos ir užsi mo ji mai šiek tiek ski-

ria si, bet tiks las yra vie nas: pro pa guo ti ti kė ji mą, ug dy ti lie tu viš ku mo dva sią ir 
vi so ke rio pai pa dė ti Lie tu vai. (Dau giau in for ma ci jos apie Lie tu vos vy čių or ga ni-
za ci jos veik lą ga li ma ras ti in ter ne te: www.knigh tsof lit hu a nia.com; apie Ši lu vos 
Mer ge lės fon dą: www.our la dy of si lu va.com ).

1914 m. dien raštis „Drau gas“ su ti ko pa tal pin ti jau ni mo skil tį, kaip ofi cia-
lų vy čių sky rių. Pa gal „Lie tu vos Vy čiai Ame ri ko je“  (ka ta li kiško jo jau ni mo or-
ga ni za ci jos pen kias dešim ties me tų vei ki mo žymes nie ji bruožai), re da guo tą Ig no 
Sa ka lo, ir „Lit hu a nian Fra ter na lism: 75 Years of U. S. Knights of Lit hu a nia“, 
ku rio au to rius yra Wil liam Wol ko vich-Val ka vi čius, taip pat anks tes nius au to-
rius, ra šiu sius apie vy čių veik lą, „Drau go“ dien raš ty je vy čiams at sto va vo Ig nas 
Sa ka las („Drau go“ re dak to rius 1918-1971m.), Sta sys Pieža ir Le o nar das Šimu-
tis. 1952 m. Lie tu vos vy čių or ga ni za ci jo je ofi cia liai bu vo pa tvir tin tas ry šių su 
vi suo me ne at sto vas, ku riuo ta po Le o nard Va liu kas iš Los An ge les, Ca li for nia. Į 
„Vy čių veik lą” – taip bu vo pa va din ta skil tis – karts nuo kar to ra šė šie Lie tu vos 
vy čių na riai: Juo zas Sad laus kas, Frank Vas kas, Ed var das Šulai tis, Apo li na ras 
Pet ras Bog da nas, Po vi las Dir kis, Ire na San kus. 1964-1985 m. straips nius ra šė ar 

LietuvosvyčiųjaunimasirkompozitoriusFaustasStrolia(kairėje)
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iš an glų kal bos ver tė Alek san dras ir Emi li ja Pa kal niš kiai. 1985-1992 m. ra šė ir iš 
an glų kal bos ver tė ran kraš čius Apa lo ni ja Ziau sie nė ir Alek san dras Pa kal niškis, 
jau na sis. Straips nius ra šė ir gar bės na rė An na Kli zas-War go, Pe ter Paul Zan si tis 
ir Glen Pe ru tis. Nuo 1994 m. iki šiol nuo lat apie Vy čių veik lą rašo šių ei lu čių 
au to rė. Da bar sky re lis va di na mas „Iš Lie tu vos Vy čių veik los“. 

Dien raštis „Drau gas” tu rė jo, tu ri ir, ti kė ki me, kad at ei ty je tu rės di de lės 
įta kos Lie tu vos vy čių or ga ni za ci jai. „Vy čių veik los“ sky rius vei kė daug me tų. 
Ku rį lai ką ne bu vo ko res pon den tų, ku rie nuo lat ra šy tų, tai sky re lis bu vo užda ry-
tas. O da bar nuo 1994 m. iki šiol „Iš Vy čių veik los“ sky riu je vėl nuo lat ra šo ma 
apie kuo pų ir apy gar dų veik lą; apie me ti nius vi suo ti nius na rių su važia vi mus/
sei mus; spaus din ta gau sy bė nuo trau kų. 

Per „Drau gą“ Lie tu vos vy čių or ga ni za ci ja yra re kla muo ja ma ir gar si na ma. 
„Drau ge“ mes ga li me pa sa ko ti apie sa vo gar bin gos or ga ni za ci jos dar bus, pa da li-
nių šal pos pra šy mus, jų re zul ta tus ir veik lą.

Dien raš čio „Drau go“ ypa tin go, gar bin go ir reikš min go šimt me čio ju bi-
lie jaus pro ga Lie tu vos vy čių or ga ni za ci ja svei ki na lei dė jus, vyr. re dak to rę dr. 
Da lią Ci dzi kai tę, re dak ci ją, ad mi nist ra ci ją, ben dra dar bius ir vi są ko lek ty vą! Gy-
vuo ki te dar 100 me tų! Lin ki me sėk mės, ištver mės ir Aukš čiau sio jo pa lai mos! 
Ne pa var ki te ir to liau taip kū ry bin gai tęs ti sa vo svar bų dar bą! Il giau sių me tų, 
il giau sių!

Ne tru kus ir mes, Lie tu vos vy čiai, 2013 m. rug pjū čio mėn., švę si me sa vo 
or ga ni za ci jos gy va vi mo šimt me tį. Ti kė ki mės, kad vi si su lauk sim ir mū sų ju bi-
lie jaus!


