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„Draugas“–netiklaikraštis

AudronėV.Škiudaitė

Kun. P. Garšva 70-me čio lei di ny je yra sa kęs, kad kles tė da mas „Drau gas“ 
da rė įta kos ne tik lie tu vių kul tū ri niam gy ve ni mui Chi ca go je, bet ir Ame ri ko je. 
„Drau go“ įta ko je gi mė moks lei vių su si vie ni ji mo žur na las „Moks lei vis“ (1912-
1920), „Pa žan ga“ – li te ra tū ros, moks lo ir po li ti kos žur na las (1915-1917), leis tas 
ku rį lai ką kaip „Drau go“ prie das. „Drau go“ įta ko je gi mė Bos to ne „Dar bi nin kas“ 
(1915), Lie tu vos vy čių są jun gos žur na las „Vy tis“ (1915), „Tau tos ry tas“ – blai-
vi nin kų laik raš tis (1915-1921). Nuo 1951 m. pats „Drau gas“ lei džia sa vai ti nį 
moks lo, me no ir li te ra tū ros prie dą“. 

„Pa sa ky ti, kad „Drau gas“ yra tik už sie nio lie tu vių dien raš tis, bū tų ne-
tiks lu. Jo įna šas į Ame ri kos (ir ki tų kraš tų) lie tu vių kul tū ri nį, vi suo me ni nį, po-
li ti nį gy ve ni mą yra mil ži niškas, – 90-me čio lei di ny je ra šė Da nu tė Bin do kie nė. 
– „Drau go“ re dak to riai vi suo met bu vo vie na pa grin di nių va ro mų jų jė gų ku riant, 
ska ti nant, iš lai kant vi suo me ni nę, kul tū ri nę už sie nio lie tu vių veik lą, o dien raš-
čio pus la piuo se ta veik la gy vai at si spin dė jo. „Drau gas“ tu rė jo įta kos stip ri nant 
Lie tu vių Ben druo me nės kū ri mo si ei gą, Ame ri kos lie tu vių ta ry bos dar bus, rė mė 
BAL F ir ki tas lab da ros or ga ni za ci jas. Jo pus la piuo se pir miau sia pa si ro dė ir Lie-
tu vių fon do stei gi mo min tis. Iš tik rų jų sun ku bū tų ras ti lie tu viš kų dar bų dir vo ną, 
ku ria me „Drau gas“ ne bū tų iš va ręs gi lios ir pra smin gos va gos“.

Ta čiau už vis la biau siai „Drau gas“ rū pi no si lie tu viš ko spaus din to žo džio 
gy vas tin gu mu – ne tik laik raš čio, bet ir kny gos pus la piuo se.

Lietuviškosknygosklubas.  Tai lei dyk la, 1947 m. kun. dr. K. A. Ma tu-
lai čio įsteig ta Chi ca go je, prie Lie tu vių ka ta li kų spau dos drau gi jos (LKSD), ku ri 
lei do ir te be leidžia „Drau go“ dien raš tį. Pir mie ji lei di niai iš ėjo drau gi jos var du. 
Drau gi jos lei dyk la tu rė jo ir sa vo kny gos žen klą – tri mi tuo jan tį an ge lą, ku rį su-
kū rė dail. V. K. Jo ny nas. Nuo 1951 m. pra dė tas nau do ti santrumpa LKK – Lie-
tu viš kos kny gos klu bas, bet žen klas išli ko tas pats. 

Kaip tei gia ma Lie tu vių en cik lo pe di jo je, XVI to me, iš leis ta me 1958 m., 
pir mo ji Lie tu viš kos kny gos klu bo kny ga iš ėjo 1949 m., ir tai bu vo J. Ba lio „Is-
to ri niai pa da vi mai“. Iki 1958 m. vi du rio iš leis tos 49 pavadinimų kny gos. Pra-
džio je dė me sys kreip tas ir moks li nei kny gai (pvz., S. Ko lu pai la „Ne mu nas“), bet 
vė liau ap si ri bo ta vien re li gi ne ir gro ži ne li te ra tū ra. Iki 1958 m. iš 27 gro ži nės 
li te ra tū ros kny gų 13 bu vo ro ma nai, po 6 – no ve lių ir po ezi jos kny gas, 2 – vai kų 
kny ge lės. Pla ti ni mo rei ka lams leis tas biu le te nis „Lie tu viš kos kny gos mė gė jas“, 
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ku rio pa si ro dė 6 nu me riai. 
LKK veik los pra džio je kny gų ti ra žai siek da vo 2000 egz., vė liau su ma žė jo 

iki pu sės. 
Ver tin giau sios pir mo jo de šimt me čio kny gos bu vo „Lie tu vių be let ris ti kos 

an to lo gi ja“ (red. B. Braz džio nis), „Lie tu vių po ezi jos an to lo gi ja“ (red. J. Ais tis 
ir A. Vai čiu lai tis), Dau man to „Par ti za nai“, ko lek ty vi nis lei di nys „Ko vos me tai 
dėl sa vo sios spau dos“ ir kt. 

1950 m. LKK tu rė jo 572, o 1957 m. – 750 na rių, ku rie mo kė jo ne di de lį 
na rio mo kes tį ir tu rė jo tei sę pi giau įsi gy ti kny gų.

1951 m. Lie tu viš kos kny gos klu bo ve dė ju ta po in te lek tu a las kun. Vy tau-
tas Bag da na vi čius, MIC, ku ris vė liau bu vo „Drau go“ vy riau sia sis re dak to rius. 
Kny go je „JAV lie tu viai“ tei gia ma, kad ve dė ju jis bu vo 1951-1958 ir 1970-1995 
m. 1958 m. ve dė ju ta po kun. Pra nas Garš va. 

Klu bas per sa vo gy va vi mo 44 me tų lai ko tar pį iki 1995 m. išlei do ir 
išplatino per 100 tūkstančių kny gų. Spe cia lus ty ri mas, ko kių ra šy to jų kny gos 

„Draugo“įsteigtąromanopremiją1985m.pelnėrašytojaAlėRūta(kairėje).Nuotraukoje–MarijaRe-
mienėLosAngelessurengtosšventėsmetulaureateiįteikiapremiją
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leis tos Lie tu viš kos kny gos klu bo var du, ne bu vo at lik tas, bet štai iš ra šy to jo Jur-
gio Jan kaus kny gų bib liog ra fi jo je pri skai čiuo ja mų 18 kny gų, iš leis tų iki 1995 
m., pen kios ap sa ky mų kny gos pa si ro dė su Lie tu viš kos kny gos klu bo žen klu 
(„Pir ma sis rū pes tis“, 1951; „Ir ne be pa si ma tėm“, 1977; „Kol esu čia“, 1979; „Pa-
par čio žie das“, 1982; „Tė vas Ve nan ci jus ir jo Ma til da“, 1988.

Iš 20 rašyto jo Alo y zo Ba ro no kny gų su Lie tu viš kos kny gos žen klu pa si ro-
dė sep ty nios („Va lan dos ir am žiai“, 1958; „Liep tai ir be dug nės“, 1961, „Tre čio ji 
mo te ris“, 1966; „Iš džiū vu si lan ka“, 1970; „Ab ra o mas ir sū nus“, 1973; „Lai vai ir 
uos tai“ , 1979; „Tris de šimt is to ri jų su au gu siems“, 1981). 

Romanopremija. Nuo 1951 m. „Drau gas“ pra dė jo skir ti kas me ti nę 1000 
dol. ro ma no pre mi ją, tuo pa čiu įsi pa rei go da mas pre mi juo tą ro ma ną iš leis ti at-
ski ra kny ga. Ro ma no pre mi jos įtei ki mo šven tės, ruoš tos ne tik Chi ca go je, bet 
ir ki tuo se Ame ri kos mies tuo se, bū da vo ir vi sų už sie nio lie tu vių šven tės, ku rio se 
pro gra mą at lik da vo stip riau sios me ni nės jė gos.

Sta sė Pe ter so nie nė, Lie tu vių ra šy to jų drau gi jos pir mi nin kė, pa tei kia to-
kias žinias apie premijuotus romanus: 

„Draugo“ romano premijos vertinimo komisija (iš kairės): Pranas Razminas, Julija Gylienė,Aloyzas
Baronas(pirmininkas),NijolėUžubalienė,JuozasPlačas
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1952 „Na mai ant smė lio“, Jur gis Gliau da
1953 „Ora pro no bis“, Jur gis Gliau da
1954 „Ke lio nė“, Al gir das Land sber gis
1955 „Trum pa die na“, Alė Rū ta-Na kai tė
1956 „Aš tuo ni la pai“, Bi ru tė Pū ke le vi čiū tė
1957 „Smil gai čių ak va re lė“, Pau lius Jur kus
1958 „Ir ne vesk į pa gun dą“, Je ro ni mas Ig na to nis
1959 „Jo su ža dė ti nė“, Juo zas Švais tas
1960 „Šikš nos par nių sos tas“, Jur gis Gliau da
1961 „Lie tus ir be dug nės“, Alo y zas Ba ro nas
1962 „Tit na go ug nis“, Juo zas Kra li kaus kas
1963 „Kal nų gies mė“, Va cys Ka va liū nas
1964 „Min dau go nužudy mas“, Juo zas Kra li kaus kas
1965 „Kar klu pė nuo se“, Al bi nas Ba ra naus kas
1966 „Del fi nų žen kle“, Jur gis Gliau da
1967 „Žy din čios die nos“, Pra nas Nau jo kai tis
1968 „Są moks las“, Vy tau tas Vo ler tas
1969 „Lieps nos ir ap mau do ąso čiai“, Jur gis Gliau da
1970 „Rug sė jo šeš ta die nis“, Bi ru tė Pū ke le vi čiū tė
1971 „Pra ga ro vy res ny sis“, Vy tau tas Vo ler tas
1972 „Ai dai ir še šė liai“, Va cys Ka va liū nas
1973 „Ab ra o mas ir sū nus“, Alo y zas Ba ro nas
1974 „Nau jų jų me tų is to ri ja“, Bi ru tė Pū ke le vi čiū tė
1975 „Pa gai rė“, Jur gis Gliau da
1976 „Mar ty nas Mažvy das Vil niu je“, Juo zas Kra li kaus kas
1977 „Sau ja ska ti kų“, Ka zys Al me nas
1978 „Po Da mok lo kar du“, Ana to li jus Kai rys
1979 „Įkai tę Vil niaus ak me nys“, Juo zas Kra li kaus kas
1980 „Po ul ti ma tu mo“, Juo zas Kra li kaus kas
1981 „Al šė nų ku ni gaikš ty tė“, Jo nas Viz ba ras-Sū du vis
1982 „De vin tas la pas“, Bi ru tė Pū ke le vi čiū tė
1983 „Ke lio nė į Vil nių“, Ana to li jus Kai rys
1984 „Pir mie ji sve tur“, Alė Rū ta
1985 „Stik li niai ra men tai“, Ju li ja Gy lie nė.
„Drau gas” sky rė ir dvi pre mi jas po tūks tan tį do le rių po ezi jai, tai – 1962 

m. Kot ry nai Gri gai ty tei ir 1963 m. Ka ziui Bra dū nui. 
Be to, 2008 m. bu vo pa skir tos dvi po tūks tan tį do le rių pre mi jos ro ma-
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„Drauge“spausdintųirplatintųleidiniųreklama



69

„Draugo“ laikraščio istorijos apybraiža

nams, tai – Vy tau tui 
Čep liaus kui už „Pin-
klės“ ir Ka zi mie rui 
Bur du liui už „Ban-
di to duk tė“. Abu au-
to riai gy ve na Lie tu-
vo je.

„ D r a u g o “
knygynas. „Drau-
gas“ vi sa da tu rė jo sa-
vo spaus tu vę ir savo 
knygyną, kuris veikė 
a d m i n i s t r a c i j o s 
patalpose. Kny gų 
lei dy ba pri si dė da vo 
prie laik raš čio iš lai-
ky mo. Spaus tu vė je 
bu vo spaus di na mos 
ne tik Lietuviškos 
knygos klubo 
knygos, bet buvo 
priimami ir užsa-
ky mai – lietuvių ir 
nelietuvių. 

Apie „Drau-
go“ kny gy ną te ko 
pa si kal bė ti su daug 
me tų knygyne dir bu-
siu Ka ziu Ro žans ku, 
ku ris jau ke le tą me-
tų gy ve na Lie tu vo je. 
Tai il giau siai kny gy-
no ve dė ju dir bęs žmo gus. Apie sa ve ir sa vo dar bą jis taip pa pasa ko jo:

„Kny gas Chi ca go je pra dė jau pla tin ti la bai se niai, bet tai bū da vo tik sa-
vait ga lių už si ė mi mas – pa si sta ty da vau sta lą įvai riom pro gom ge gu ži nė se, Jau-
ni mo cen tre, kai vyk da vo koks pa ren gi mas, mi nė ji muo se ar ba liuo se, Mar qu et te 
Par ko lie tu vių pa ra pi jo je. Se niau dar par da vi nė da vom ir to li lau kuo se – prie 

Lietuviųkatalikųspaudosdraugijosženklas,kurįnaudojoLietuviškos
knygosklubas.Projektassukurtasdail.V.K.Jonyno
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Tau ti nių ka pi nių, kur vyk da vo „Nau jie nų“ dienraščio ge gu ži nės. 1981 m. tuo-
me ti nis „Drau go“ rei ka lų ve dė jas Sta sys Džiu gas ma ne pa kvie tė nuo la ti niam 
dar bui, sa kė: „Tu spau dos žmo gus, at eik pas mus dirb ti“. Ir su ti kau, nes jau 
bu vau iš fab ri ko iš ėjęs į pen si ją ir lai ko tu rė jau. „Drau go“ kny gy ne išdir bau 20 
me tų, iki 2001-ųjų, kol išvažia vau į Lie tu vą. Kny gų „Drau go“ kny gy ne bū da vo 
vi so kių, iš leis tų ne tik „Drau go“ spaus tu vė je. 

Kny gy nas bu vo pir ma ja me „Drau go“ aukš te, ša lia ad mi nist ra ci jos ir pa-
što įstai gos. Se niau kny gų par duo da vau ne ma žai – at ei da vo žmo nės į pa štą ar ba 
at neš da vo skel bi mą, o čia pat ir ma no kny gy nas. Nu si pirk da vo ir ko kią kny gą. 
Su da ry da vau įdo miau sių kny gų są ra šą, ku rį pa skelb da vau „Drau go“ laikraštyje. 
Pas kui žmo nės man skam bin da vo, kad no ri įsi gy ti to kią ir to kią kny gą. Ge gu žės 
mė ne sį vyk da vo kny gų išpar da vi mas, ta da kny gas ati duo da vom už pu sę kai nos, 
ka dan gi tu rė da vom di de les kny gų at sar gas. Ta da man bū da vo daug dar bo, reik-
da vo suk tis. Ypač di de lį pa si se ki mą tu rė da vo pre mi jas lai mė ję ro ma nai. Pa klau-
sūs bu vo A. Ba ro no ro ma nai, B. Kvik lio „Mū sų Lie tu va“. Labiausiai žmo nės 
mėg da vo leng vo tu ri nio kny gas – no ve les, ro ma nus. 

Dir bant „Drau ge“ te ko ben drau ti ir su pa čiais kny gų rašyto jais – pažino-

LietuviškaspaudaplatinamaprielietuviųbažnyčiosMarquetteParke.Iškairės:KazysRožanskas,Vin-
casGrėbliūnasirKazysBarzdukas.1961m.
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jau ra šy to ją ir re-
dak to rių Alo y zą 
Ba ro ną, Kul tū ri nio 
prie do re dak to rių 
po etą Ka zį Bra dū-
ną, su ku riais per 
pie tus ger da mi ka-
vą ap tar da vom vi-
so kius kas die ni nius 
įvy kius. Tek da vo 
pa kal bė ti su vy riau-
siuo ju re dak to rium 
kun. Pra nu Garš va. 
Bu vo griež tas žmo-
gus, ga na už si da ręs. 

„ D r a u  g e “ 
at lik da vau ne tik 
kny gy no ve dė jo pa-
rei gas, kai pri reik-
da vo, pa dė da vau ir 
spaus tu vė je. Bu vau 
toks pa stum dė lis – 
dir bau ten, kur rei-
kė jo. Ge gužinė se 
pa dė da vau dirb ti už 
ba ro, – pa pa sa ko jo 
K. Ro žans kas, kilęs 
iš Anykščių krašto. – O su kny ga aš ne si sky riau vi są gy ve ni mą – ma ne dar jau-
nys tė je ma ma bar da vo, kad aš vie noj ran koj lai ky da vau bly ną, o ki toj – kny gą. 
Mė gė jas bu vau skai ty ti. „Drau ge“ dirb da mas daug skai čiau ir da bar skai tau“.

Kny gą ver ti nan tis Ka zys Rožans kas „Drau go“ 100-me čio kny gai yra pa-
sky ręs 1000 dol. au ką.

Kazys Rožanskas „Draugo“ knygomis prekiauja „Naujienų“ dienraščio
gegužinėje1975m.
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LukasirDomukasGudinskaiapsirūpinalietuviškomisknygomis„Draugo“knygynėlyje


