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PirmiejimetaiSeinųseminarijoje
PranciškusBūčys

Klie ri kai, prieš pra si de dant moks lui, tu rė jo at lik ti tri jų die nų re ko lek ci jas. 
Apie jas jau bu vau gir dė jęs, kad tai bai sus da ly kas. Bet pa si ro dė ne taip la bai! 
Tie sa, rei kė jo ty lė ti iš ti są lai ką, nuo lat bū ti kop ly čio je. Ap mąs ty mus ve dė kun. 
Juo zas An ta na vi čius, ži no ma, len kiš kai. Pats svar biau sias da ly kas – rei kė jo at-
lik ti iš pa žin tį iš vi so gy ve ni mo. Tai bu vo pats bai siau sias už da vi nys. Kai pri si-
mi niau vis ką ir pa si ruo šiau at lik ti, tai įsi ti ki nau, kad ma ne tu rės išva ry ti su syk. 
Baig da mas tą iš pa žin tį pa sa kiau nuo dėm klau siui kun. Na vic kui: „Ma tau, jog į 
ku ni gus ne tin ku ir gai liuo si iš lei dęs tė vą, nes da bar sun ku bus iš va žiuo ti“. Nuo-
dėm klau sis pa sa kė, kad ne rei kia taip sku bin tis, kad rei kia pa ban dy ti. Blo guo sius 
įpro čius, ži no ma, rei kia pa ša lin ti ir rū pin ties, su tvar kius bū dą, są ži nin gai mo ky-
tis ir įsi gy ti ku ni gui rei ka lin gų ge rų įpro čių. Taip ir li kau. Po re ko lek ci jų leis ta 
mums, pir ma me čiams, iš va ka ro ap si reng ti su su ta no mis ir ry to me tu per mi šias 
su vi sais klie ri kais pri im ti ko mu ni ją.

Po pie tų vi sa se mi na ri ja iš ėjo pa-
si vaikš čio ti į gi rai tę. Pas ku ti nis pir ma-
me čių są ra še klie ri kas pir mo ma no kur-
so bu vo Dič pi ni gai tis. Jis tu rė jo pa rei gą 
neš ti pa lan tą ir svie di nį. Gi rai tė je vie ni 
klie ri kai mu šė pa lan tą, ki ti dai na vo, dar 
ki ti vaikš ti nė jo. Dar prieš tems tant vi si 
su grį žo na mo po ro mis, kaip bu vo at ėję. 
Po va ka rie nės bu vo rek re a ci ja. Su si rin-
kę į įvai rius kam ba rius gru pė mis, klie-
ri kai dai na vo, bet tik tai lie tu viš kai, nors 
šiaip se mi na ri joj vieš pa ta vo len kų kal-
ba. Mū sų kur se bu vo 15 as me nų. Ta me 
skai čiu je trys len kai, ki ti – lie tu viai.

Se mi na ri jo je bu vo pa trio ti nis lie-
tu vių bū re lis, ku ris, prieš man įsto jant, 
jau bu vo su si da ręs ir įsi kū ręs lie tu viš ką 
kny gy nė lį. Lie tu viš kų kny gų ja me bu-
vo ne daug, bet dau giau bu vo len kiš kų ir 
ru siš kų lei di nių, kal ban čių apie Lie tu vą. 

Lietuviškos knygos klubo išleisti vyskupo
PranciškausP.Būčioatsiminimai
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Tad li tu a nis ti kos kny gy nė lis! Lie tu viš kų 
kny gų trū ku mas bu vo su si da ręs dėl ne-
ga lė ji mo jų gau ti. Kny gy nė lio spin tu tė 
bu vo se mi na ri jos kam pe, piet va ka ri nio 
bokš to pa tal po je, tarp tų skry nu čių ir 
pin ti nė lių, ku rio se klie ri kai lai ky da vo 
sa vo as me ni nius daik tus.

Be veik vi si lie tu viai bu vo tos 
kuo pe lės da ly viai. Jos įkū rė jas bu vo, ge-
rai ne ži nau, ar kun. Jus ti nas Stau gai tis, 
ar kun. An ta nas Sta niu ky nas, ku rie du 
bu vo bai gę se mi na ri ją prieš man įsto jant 
į ją. Man esant pir ma me kur se kny gy nė lį 
val dė ir tvar kė ket vir to kur so klie ri kas 
Fe lik sas Ku dir ka.

Bet veik liau sias kuo pe lės žmo gus 
bu vo dzū kas An ta nas Mi lu kas, tre čio jo 
kur so klie ri kas, la bai veik lus žmo gus. Ir 

Ku dir ka, ir Mi lu kas bu vo bai gę po sep ty nias kla ses gim na zi jo je. Ku dir ka bu vo 
ra maus ir ty laus bū do, la bai nau din gai veik lus. Mi lu kas la biau rū pi no si lie tu vy-
bės rei ka lais, kaip te olo gi jos moks lu. Jis gar siai kri ti kuo da vo ir pro fe so rius, ir 
šiaip vi są tvar ką.

Be veik iš pat pra džių Mi lu kas ėmė vieš pa tau ti ant ma nęs, ne ži nia dėl ko 
pra ma ny da mas ma ne „Čer ni zi na“. Ką tai reiš kia ir ko dėl jis taip ma ne pra ma nė, 
tur būt am ži nai liks pa slap tis. Bū da mas di des nis už ma ne jis kar tais del nu brauk-
da vo man nuo kak tos per no sį že myn ir sa ky da vo: „Knapt!“ Aš ne la bai džiaug-
da vau si tuo, bet nė ne pyk da vau. Jis už duo da vo man daug įvai rių da ly kų. Bet tie 
da ly kai bū da vo nau din gi, ir vie naip ar ki taip ki lu sie ji iš ide a lis ti nių su me ti mų, 
be veik vi suo met są ry šy je su lie tu vy be.

Tarp kit ko, Mi lu kas sie lo jo si tuo, kad se mi na ri jo je siu vė jai bu vo žy dai. 
Jis dė jo pa stan gų, kad at si ras tų lie tu vis, jei gu ne klys tu – Pet ruške vi čia. Iš to bu-
vo nau dos lie tu viams klie ri kams ne vien tik eko no mi nės, kad žy dų mo no po lis 
iš ny ko. Bet tas siu vė jas bu vo pa ti ki mas Mi lu ko agen tas, ku ris tei sin gai pa siųs-
da vo, kas rei kė jo, iš Sei nų į Til žę, į „Var po“ re dak ci ją, ir iš Til žės par trauk da vo 
lie tu viš kų spau di nių. Į se mi na ri ją par ei da vo 44 egz. „Var po“. Ir Pet ruš ke vi čia 
klie ri kų pi ni gus tei sin gai pri sta ty da vo re dak ci jai.

Se mi na ri jos lie tu viams daug pa gal bos su da ry da vo gy dy to jas dr. Kau kas, 

Dail.J.Šileikiotapytaskun.PranciškausBū-
čio,„Draugo“redaktoriaus(1919-1920),būsimojo
vyskupo,portretas
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ypač tuo, kad pas jį at ei da vo ko res pon den ci ja, ku rią bu vo pa vo jin ga leis ti per se-
mi na ri jos va do vy bę. Tar pi nin kau jant dr. Kau kui su si ži no da vau su dak ta ru, ku rio 
pa var dę gal su kly siu sa ky da mas. Jis bu vo Vil ka viš ky je gy dy to jas. 

Žie mos me tu, ka da iš ėji mas į gi rai tę te bū da vo tik tai vie ną kar tą sa vai tė je 
ir trum pam lai kui, va ka ri nė se klie ri kų rek re a ci jo se bū da vo ne vien dai nų (lie tu-
viš kų), bet ir re fe ra tų skai ty mas. Juos ga min ti tu rė jo vi si iš ei lės, bet, ži no ma, 
ne vi si iš pil dy da vo; Mi lu kas ga na uo liai pri žiū rė da vo vi sus ir iš bar da vo ap si lei-
dė lius.

KlierikoBūčiopirmiejilietuviškidarbai

Aš sa vo už da vi nius at lik da vau. To kio su si rin ki mė lio da ly viai iš klau sę da-
ry da vo sa vo pa sta bas. Vie nas ma no re fe ra tė lis bu vo pri pa žin tas, kad ga li ma jį 
pa siųs ti į Til žę. Tą syk ša lia „Var po“, skir to in te li gen tams, bu vo pra dė jęs ei ti 
„Ūki nin kas“, skir tas so die čiams. Ma no pa siųs ta sis straips ne lis il gai gu lė jo re-
dak ci jo je. Aš net nu si mi niau, kad jau nie kad ne pa si ro dys spau do je. Bet bū da-
mas tė viš kė je per atos to gas ga vau „Ūki nin ko“ 1891 me tų Nr. 8, ir ja me bu vo 
ma no straips ne lis at spaus din tas. Bu vau pa si ra šęs sla py var džiu „Pul vis“. Kaip 
tas straips nis va di no si, ne at si me nu. Pa ki šau tą straips nį sa vo tė vui pa skai ty ti. Jis 
ne ži no jo, kad tai ma no dar bas, ir nuo šir džiai iš ta rė sa vo nuo mo nę, kad „kvai lys 
ra šė“. Taip bu vo įver tin tas ma no pirm gi mis li te ra tū ro je vai kas.

Il gai niui su ma ny ta ne si ten kin ti straips ne lių skai ty mu, bet leis ti ran kraš-
ti nį laik raš tu ką. Pir mu ti nis pa va din tas juo kin gu var du: „Knapt“. Tur būt, dėl to, 
kad tą žo dį tar da vo Mi lu kas, man brauk da mas per no sį, ir man pa sky rė pa rei gą 
re da guo ti. Il gai niui laik raš tu kas už au go tiek, kad pri pil dy da vo aš tuo nis laiš ki-
nės po pie ros pus la pius. Iš ei da vo šeš ta die niais ir pa kei tė var dą į rim tes nį, pa-
si va din da mas „Vil ti mi“ (jis bu vo ran ka ra šo mas). Bu vo ke le tas klie ri kų, ku rie 
per ra ši nė da vo straips nius taip, kad juos leng va bū tų skai ty ti. Uo liau sias per ra-
ši nė to jas bu vo klie ri kas Jo nas Ku dir ke vi čius (iš Vyš pi nių kai mo). O gra žiau siai 
ra šy da vo klie ri kas Vin cas Dar gis (iš Sli bi nų). Il gai niui laik raš tu kas už au go tiek, 
kad bū da vo ne be aš tuo ni pus la piai, bet 6 la pai po 4 pus la pius. Šeš ta die ny je laik-
raš tu kas bu vo tei kia mas penk to jo kur so vy riau siam lie tu viui, ku ris tu rė da vo jį 
grei tai per skai ty ti, įteik ti ar ti miau siam sa vo drau gui, įpa rei go jant jį taip, kad 
laik raš tis per sa vai tę per ei tų vi sų lie tu vių ran kas. Šeš ta die nio va ka re grįž da vo 
jis į re dak ci ją (bu vo tik vie nas egz.). Vie nas la pas to laik raš tu ko bu vo at spaus-
din tas Ame ri ko je. Iš to laik raš tu ko bu vo su si da riu si lyg kny gu tė, nes iš ti sų me tų 
vi si nu me riai ta po įriš ti į ga na tvir tus luo bus. Ta kny gu tė bu vo sau go ja ma. Von-
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siac kiui pa da rius kra tą pas ma ne tė viš kė je Gel gau diš kio kle bo ni jos vi rė ja Ma-
ri jo na Muš ki ti rai tė, bi jo da ma, kad žan da rai ne ras tų to laik raš tu ko kle bo ni jo je, 
jį su de gi no ir pri si pa ži no ma no dė dei kle bo nui. Jis tik nu si juo kė ir jos ne ba rė. 

Ketvirtiejimetaiseminarijoje

Ypač ket vir ta me kur se aš pa si ju tau žmo giš kai su bren dęs. Pra dė jau rim tai 
žiū rė ti į sa vo gy ve ni mą. Ket vir ta me kur se esant slap to ji lie tu vių drau gi jė lė sa vo 
pir mi nin ku iš rin ko penk ta me tį Vin cą Dar gį iš Sli bi nų. Bu vo du Dar giai ir abu 
Vin cai. Šis, apie ku rį kal bu, pas kui ta po ma ri jo nu ir vė liau mi rė Ma ri jam po lė je. 
Aš bu vau iš rink tas drau gi jė lė je vi ce pir mi nin ku ir tu rė jau pa gel bi nin ką tre čio jo 
kur so Pet rą Bul vy čių. Drau gi jė lė vei kė kaip ir pir ma, ir bu vo slap ta. Ki lo su-
ma ny mas ir bu vo įvyk dy tas su da ry ti lie tu vių kal bos pa mo kas. Ži no ma, slap tai. 
Pa mo kas ves ti te ko man. Ma no mo ki niais už si ra šė jau nes nių jų kur sų klie ri kai; 
tarp kit ko, ma no bro lis An drius, Jur gis Nar jaus kas, Je ro ni mas Šid laus kas ir ke-
lio li ka ki tų, ku rių pa var džių vi sų ne ga liu at si min ti. Pa mo kos vyk da vo fi lo so fi jos 
kam ba ry je nuo 9 iki 10 val. va ka re, kuo met se mi na ri ja ofi cia liai tu rė jo mie go-
ti. Da bar ne at si me nu, ko kiu pre teks tu iš ga vau re gen so Gied rai čio lei di mą ne iti 
gul ti de vin tą val. va ka re. Lie tu vių kal bos mo ki niai da rė tai be lei di mo. O man to 
lei di mo ne rei kė jo, nes aš no rė jau bu dė ti iki 10 val. va ka ro. Lie tu vių kal bos pa-
mo kos bū da vo du kar tus sa vai tė je, ir ste bė ti na, kad nie ka da ne su sig rieb di nom. 
Re gen sas vis ką su ži no da vo ir vi sus nuo tai syk lių nu to li mus su sek da vo, o ši to 
ne su ga vo...

Spaudosdarbas.Pirmojipradžia

Ma no spaus din tie ji smul kūs raš te liai pra dė jo ro dytis 1891 me tais. Tai bu-
vo smul kios ži ne lės, ku rias pa siųs da vau atos to gų me tu į lie tu viš kus laik raš čius, 
iš ei nan čius Til žė je, bū tent „Ūki nin ką“, „Ap žval gą“ ir „Švie są“. Taip pat ra ši-
nė da vau ir į len kiš ką savaiti nį laik raš tį „Przeg ląd Ka to lic ki“. An ta nui Mi lu kui 
re da guo jant „Vie ny bę lie tu vi nin kų“ siun ti nė da vau ir jam trum pų pra ne ši mė lių. 
Ka dan gi mud viem Sei nų se mi na ri jo je be sant jis, pa juok da mas ma ne, va din da vo 
„Čer ni zi na“, tai aš tuo var du pa si ra šiau vie ną ki tą ko res pon den ci jė lę jo re da-
guo ja ma me laikraš tyje, bet daž niau pa dė da vau tik vie ną „ČZ“ (Ameri kos laik-
raš čiai ta da dar te var to jo „Č“). Pir mu ti nis ma no raš te lis, ku rį ga li ma pa va din ti 
straips niu, til po „Ūki nin ko“ 1891 m. 8 nume ryje. Esu sa kęs apie sa vo dar buo tę 
rankraš tiniuose se mi na ri jos laik raš tė liuo se.
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„Draugo“redagavimas

Tik ru pub li cis tu ta pau 1917 m. va sa rio-lie pos mėn. Kai tik pa gi jau po 
ope ra ci jos 1917 m. pradžio je, su ti kau re da guo ti dien raš tį „Drau gą“, ku ris bu-
vo ne te kęs re dak to riaus. Tą syk gy ve nau ma ri jo nų na me, prie North Ave nue, 
Šv. My ko lo pa ra pi jo je, ir As hland gat vės tram va jum va ži nė da vau į „Drau go“ 
redakci ją, bu vu sią Wo od Stre et, ties Šv. Kry žiaus kle bo ni ja. Pie tums įsi dė da vau 
duo nos su mė sa ar sū riu. Apy va ka riais grįž da vau į ma ri jo nų na mą. Al gos gau da-
vau 125 dol. į mė ne sį. Šv. Kry žiaus kle bo nas kun. Alek sandras Skrip ka pa si gai-
lė jo ma nęs ir pa kvie tė valgy ti pie tų į kle bo ni ją, į ku rią iš re dak ci jos te bu vo tik 
ke li žings niai sker sai gat vės.

Tas re dak to riaus pa rei gas ėjau iki 1917 m. lie pos mėn., bū tent iki Ku ni gų 
vie ny bės sei mo, ku ris tą me tą įvy ko Nia ga ra Falls. Sei me, kad ir ge ra me viešbu-
tyje ap si gy ve nęs, už val giau ne svei ko mais to ir apsir gau. Grį žęs į Chi ca gą sirg-
da mas jau ne bė jau redak toriaus pa rei gų, bet at si sa ky mo prie žas tis bu vo ne li ga, 
o tik tai to dien raš čio ad mi nist ra ci jos ne tvar ka. Rug piū čio 24 d., dar sirg da mas, 
apė miau She bo y gan pa ra pi ją. Dien raš čio rei ka lai nuo lat ėjo blo gyn, sko los au-
go, iš lai dos bu vo di des nės už pa ja mas. Redakci jos trio bai pirk ti už trauk to ji 10 
000 dol. pa sko la ne mažėjo. Ban dy ta pa dau gin ti va di na mi šė rai, bet ir tas pa dė-
ties ne gel bė jo, nes pi ni gai iš ny ko ir sko los li ko kaip bu vu sios. Pa sau li nių ku ni gų 
kal bi na mas arki vyskupas Jur gis Mun de lein pa si kvie tė ma ri jo nų vir šininką kun. 
Fe lik są Ku dir ką ir jam pa reiš kė sa vo va lią: ma ri jo nai tu ri pa im ti „Drau go“ re-
dak ci ją, ad ministraciją su vi su tur tu ir sko lo mis.

„Draugo“leidėjaiMarijonai

Pri ta ręs ar ki vys ku po pa siū ly mui kun. Ku dir ka su kvie tė ma ri jo nų po sė dį, 
ku ria me da ly va vo ke tu ri ku ni gai: Ku dir ka, Vin cas Ku li kaus kas, Ju li jo nas Ka za-
kas ir aš. Po sė dy je pa si ro dė vi siš kai aiš ki pa dė tis. Vie nin te lis ka ta li kų lie tu vių 
dien raš tis so cia lis tų dien raščio aki vaiz do je bu vo skęs tan čio žmo gaus pa dė ty je. 
Jam nu sken dus bus ne iš ven gia mai di de lis skanda las, mil ži niš kas smū gis ka ta-
li ky bei ir di de lė nau da lais va ma ny bei. Po sė dy je da ly va vu sie ji vi si vie naip ma tė 
pa dė tį, ir, rei kiant iš spręs ti klau si mą, bu vo vi sas rei ka las su for mu luo tas taip: ka-
ta li kiš kas dienraš tis skęs ta. Jei gu mes šok si me jį gel bė ti, ne ži nia, ar pa tys drau ge 
su juo ne nu skę si me. Bal suo jant iš ėjo taip: du pa si sa kė „šok ti“, du – „ne šok ti“. Už 
„šoki mą“ bu vo ma ri jo nų vir ši nin kas kun. Ku dir ka, ir jo bal sas nu lė mė.

„Opo zi ci ja“ pir miau sia pa reiš kė rei ka la vi mą, kad ma ri jo nai pa im tų vie-
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nam mė ne siui vi są dien raš čio at skaitomybę. Ar ki vys ku pas ir lie tu viai ku ni gai 
tam pri ta rė. Kun. Ka za kas nuo ry to iki va ka ro „Drau go“ ad mi nist ra ci jo je 1918 
m. va sa ros pa bai go je iš ti są mė ne sį var go tvar ky da mas są skai tas. Po to iš va da 
bu vo aiš ki: dien raš čio pa ja mos yra ma žes nės už iš laidas.

Ma ri jo nai pri dė jo to kių rei ka la vi mų: 1) kad vi si šė rų sa vi nin kai ku ni gai 
ati duo tų tuos šė rus mari jonams. Fak ti nai tie šė rai jau ne tu rė jo jo kios pini ginės 
ver tės, nes sko los bu vo di des nės už „Drau go“ tur to ver tę, o sko los jau rei kė jo 
sku biai mo kė ti, nes grė sė teis mas; 2) ant ras ma ri jo nų rei ka la vi mas bu vo, kad 
lie tu viai ku ni gai pa sko lin tų ma ri jo nams tiek pi ni gų, kiek rei kia sku bo toms sko-
loms mo kė ti. Arki vyskupijai sko la ne si skai tė sku bo ta. 

Šė rus ku ni gai ma ri jo nams do va no jo. Nominali nė tų šė rų ver tė bu vo apie 
22 000 dol., bet tik ru mo je kiek vie nas šė ras bū tų tu rė jęs at mo kė ti sko los dau giau 
už sa vo no mi na li nę ver tę. Pa sko los kai ku rie ku nigai da vė, bet to li gra žu ne tiek, 
kiek rei kė jo skubo toms sko loms ap mo kė ti. Jos bu vo di džiu mo je apmo kėtos de-
po zi tais, ku riuos tu rė jo ma ri jo nų vir ši nin kas iš žmo nių, nes žmo nės la bai pa si-
ti kė jo juo ir pas jį pa si dė da vo sa vo san tau pas. Trys ku ni gai sto jo į re dakcijos ir 
ad mi nist ra ci jos dar bą dėl to, kad jie bu vo ma ri jo nai ir jiems pra džio je al gų nie-
kas nemokė jo. Tik at skai to my bė je bu vo už ra šo ma, kad dienraš tis to kiam ir to-
kiam ku ni gui kal tas tiek ir tiek. Drau ge su ku ni gais į dien raš čio dar bą, spaus tu vę 
ir eks pe di ci ją sto jo ke li ma ri jo nai bro liai. Ir jie vie toj al gų už dar bą gau da vo 
skol raš tį, ku rį ati duo da vo sa vo vir ši nin kui. Nors „Drau gas“ pa sken do sko lo se, 
bet tos sko los bu vo ma ri jo nams ir ar ki vys ku pi jai.

Prieš pa imant „Drau go“ re dak ci ją ir administra ciją pa sau li nių ku ni gų va-
do vy bė bu vo sa kiu si, kad ar ki vys ku pas ža dąs do va no ti dien raš čio sko lą kuri jai, 
bet da bar, ke liems mė ne siams pra ėjus nuo redak cijos ir ad mi nist ra ci jos pa si-
kei ti mo, ku ris įvy ko 1918 m. lap kri čio mėn., ar ki vys ku pas pa reiš kė, kad rei kia 
su mo kė ti ir sko lą, ir ne mo kė tus nuo šim čius – vi so la bo 11 500 dol. Ma ri jo nams 
te ko su mo kė ti. Bet ilgai niui ma ri jo nams, ku rie dir bo re dak ci jo je ir ad mi nist ra ci-
jo je, im ta mo kė ti al gos če kiais, o ne skol raš čiais. Pra ėjus dau giau kaip me tams 
žmo nė se ki lo gan dų, kad ma ri jo nai tu rį ati duo ti šė rus tiems, iš ku rių ga vę (jie 
bu vo pa do va no ję). Ta čiau ma ri jo nai nepaklau sė to rei ka la vi mo. Tu rė da mi vi sus 
šė rus sa vo ranko se ma ri jo nai pa tys nu spręs da vo, kas ir kaip rei kia da ry ti, dėl to 
nuo mo nių skir tu mo ne bu vo ir ne ga min da vo be tvar kės, ku ri bu vo be pra žu dan ti 
laik raš tį. Ta čiau ofi cia liai ir da bar ne ma ri jo nai yra „Drau go“ sa vininkai, o Lie-
tu vių ka ta li kų spau dos drau gi ja. 

„Drau go“ re dak to rium iš bu vau nuo 1918 m. lap kričio mėn. iki 1921 m. bir že-
lio pa bai gos. Be ma nęs re dak ci jo je dir bo kun. Pran ciš kus Se ra fi nas, marijo nas, ir du 
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pa sau lie čiai vy rai: Tu ma so nis – Bran du kas ir Gi nei tis, kny gos „Ame ri kos Lie tu viai“ 
au to rius. Tu ma so nis dir bo iki sa vo gy ve ni mo pa bai gos. Ginei tis po kiek lai ko pa si-
trau kė ir jo vie ton sto jo Ig nas Sa ka laus kas (Sa ka las), ku ris il gą lai ką iš bu vo „Drau-
go“ re dak ci jo je.

Ma no re da ga vi mo me tu Chi ca go je ėjo trys lietu vių dien raš čiai: so cia lis tų 
„Nau jie nos“, Pi jaus Gri gaičio re da guo ja mos, tau ti nin kų „Lie tu va“, Bro niaus Ba lu čio 
re da guo ja ma, na, ir ka ta li kų „Drau gas“. Bu vo įsi ga lė jęs įpro tis tiems trims dien raš-
čiams nuo lat gin čy tis tarp sa vęs. Man tas įpro tis ne pa ti ko. Kar tais at sa ky da vau ir aš, 
bet di džiu mą prie kaiš tų ir puo li mų nu ty lė da vau. Man at ro dė kenks min ga lai ko su-
gaiš tis pa čiam skai ty ti gin čus, juo se da ly vau ti ir gin čais at imti skai ty to jų lai ką.

Be re da guo jant „Drau gą“ pa šli jo „Lie tu vos“ pa dė tis. Dr. K. Dran ge lis 
(den tis tas), ap im da mas „Lietu vos“ re da ga vi mą, ža dė jo nu stelb ti sa vo laik raš-
čio kon kurentus. Bet „Lie tu vos“ fi nan sai taip grei tai išdžiū vo, kad ne tu rė jo net 
po pie rio dien raš čiui spaus din ti. Te ko kreip tis į „Drau gą“, ku rio ad mi nist ra ci ją 
tuo met ve dė kun. Ku li kaus kas; jis pa sko li no po pie rio sa vo kon ku ren tui. Bet pri-
trū ko ir ki tų reik me nų, ir dien raš tis pa lio vė ėjęs.

Dirb da mas „Drau go“ re dak ci jo je gy ve nau Šv. Ka zi mie ro se se rų cen tri nio 
na mo ka pe lia ni jo je ir ėjau se se rų ka pe lio no pa rei gas. At stu mas ka pe lia ni jos nuo 
re dak ci jos bu vo di do kas. Vie ną die ną su strei ka vo tram va jai ir te ko pus an tros va-
lan dos ei ti pėks čiam į re dak ci ją ir at gal. Pa ge rė jus dien raš čio fi nan sams su tar ta 
par duo ti na mą prie Wo od Stre et ir pirk ti Bag džiū no ban ko trio bą ša lia Auš ros Var tų 
baž ny čios, 2334 So. Oakley Ave. Ten 1920 m. bu vo per kel ta spaus tu vė ir re dak ci ja.

Par va žia vęs į Lie tu vą 1921 m. trum pą lai ką re da ga vau ka ta li kų dien raš-
tį „Lais vę“. Ame ri ko je „Drau ge“ ra šiau „de om ni bus re bus et qui bus dam ali-
is“ (apie vis ką). Sa vo straips nių iš kar pas bu vau su rinkęs Ame ri ko je, bet jos ten 
kažkur ir pa li ko.

Kol ne bu vau re dak to rium, tai kiek vie ną sa vo straips nį „Šal ti ny je“, „Va-
do ve“ ar ki tur pa ra šęs per žiūrėdavau, tai sy da vau, ke lis kar tus iš nau jo parašy-
davau, bet kai ta pau re dak to rium, tai jau įgi jau įpro tį ra šy ti sku bo tai ir ap grai bo-
mis. Aš sa ky da vau, kad pro fe so riaus pro fe si ja yra pa na ši į kar čiam nin ko: nors 
ir sun kiai, bet ga li bū ti vyk do ma be nuo dė mės, nes rei kia daž nai teig ti to kius 
da ly kus, ku rių pats ne si iš ty ręs, o tik ki tų pa sa ky mu pa si ti ki. O dien raš čio re-
dak to riaus pro fe si ją vi siš kai ne įma no ma są ži nin gai at lik ti, nes rei kia skelb ti da-
ly kus, ku rie pa si pai nio ja pri puo la mai, net ne pra dė jus tir ti – tie sa ar ne tie sa. Po 
sa vo straips niais „Drau ge“ ne pa si ra ši nė da vau.

Išknygos„VyskupoP.Būčioatsiminimai“,2t.,
Lietuviškosknygosklubas,Chicaga,1961


