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Manodienos„Draugo“žvaigždyne
KazysPakštas

Bent kiek pa si ne šęs į re vo liu cio nie rius ir nu jaus da mas sau sun ku mų Ru-
si jos ri bo se, Kau no ro tu šės laik ro džiui mu šant Nau jus – 1914 – me tus, ro gė mis 
girgž dė jau per už šą lu sią Ne rį, suk da mas iš Kau no Jur bar ko ir Til žės link. Per sie-
ną ei nant pa gau tas ru sų sar gy bos ir po ke tu rių die nų pa spru kęs iš jų kar ce rio, vi są 
mė ne sį pa plū du ria vęs ma ža me, pra sta me lai ve „Chem nitz“, per di de les aud ras 
at si dū riau Bal ti mo rė je ir ga lop Chi ca go je, kur siau tė di de lis ne dar bas ir skur das.

Tru pu tį pra mo kęs an glų kal bos ir ap si pa ži nęs su Chi ca gos su si sie ki mo 
prie mo nė mis, pa te kau pas „Drau go“ lei dė jus, ma ny da mas ras ti ten sau ko kio 
nors men ko dar be lio. O „Drau gas“ tuo met bu vo už ma ne jau nes nis, vos penk tus 
me tus ei nan tis sa vai ti nis laik raš tis. Kaip ir pri de ra, jau ną „gri no rių“ ber nio ką 
ad mi nist ra ci ja ap žiū rė jo nuo gal vos iki ko jų, ap klau si nė jo, ką ga liu ir ką mo ku. 
Tais sun kiais be dar bės me tais ne at si ra do man dar bo nei spaus tu vė je, nei ad mi-
nist ra ci joj. Bet vis dėl to man pa siū lė pa bū ti „Drau go“ ir jo tu ri mų kny gų pla tin-
to ju. Tai 1914 m. pa va sa rį aš ir pra si stum džiau vi są mė ne sį ar kiek il giau, va-
ka rais lan ky da mas lie tu vių na mus kaip „Drau go“ agen tas. Ap lan ky da vau man-
da gių žmo nių, bet gal ne ma žiau ir šiurkš tes nių. Svar biau sia, kad tais ne dar bo 
me tais kaip spau dos agen tas už dir bau vos 25 dol. per mė ne sį ir įsi ti ki nau, kad 
tas ama tas ne ga li už tik rin ti kuk laus pra gy ve ni mo. Bet šis trum pas pa ty ri mas 
bu vo man nau din gas vi sai ki tu po žiū riu. Aš per tą in ten sy vų va ži nė ji mų mė ne sį 
ge ro kai su si pa ži nau su lie tu viš kos dar bi nin ki jos ma se, o taip gi pa grei tin tu bū du 
įsi su kau į lie tu vių švie suo me nės va do vau jan tį sluoks nį, pa te kau į jau ni mo veik-
les nius ra te lius. Tai gan greit ma ne nu ve dė į Lie tu vos vy čių vei kė jus, o vė liau 
į Tau tos fon dą. Kai 1915 m. įsto jau uni ver si te tan stu di juo ti so cio lo gi jos, tai re-
tes niais pro tar piais „Drau gas“ jau pa tal pin da vo ko kį men ką ma no straips ne lį ar 
ko res pon den ci ją.

ŠveicarijoniratgalAmerikon

Bai gęs so cio lo gi jos fa kul te tą 1918 m. rug pjū čio mėn. pa te kau Ame ri kos 
lie tu vių ta ry bos de le ga ci jon į Švei ca ri ją. Ten pa bu vęs iki 1923 m. ko vo pa bai-
gos ir bai gęs Gam tos moks lų fa kul te tą grį žau at gal Ame ri kon ir pa ta pau „Dar bi-
nin ko“ re dak to rium, bet po me tų, t. y. 1924 m. bir že lio mėn., bu vau pa kvies tas 
vy riau siu „Drau go“ re dak to rium.
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Per pir mą jį sa vo pen kme tį (1914-1918) Ame ri ko je, sa vo la bai jau nu pro tu 
ne ap rėp da mas emig ra ci nės bui ties vi so kom plek so, bu vau gan pil nas lie tu viš ko 
op ti miz mo: vy čiuo se ir ap skri tai vi suo me nė je sa vo pra kal bo se sklei džiau la bai 
tvir tas ir ko vin gas et no cen tri nes idė jas, vis dar ti kė da mas lie tu vy bę iš si lai ky-
siant ir ne lie tu viš ko se ša ly se. Ag mū sų žmo nių lė tas nu tau tė ji mas, sve ti my bių 
įsi siur bi mas jų sie lon vy ko ir tuo met. Bet nuo la ti nis, ne nu trau kia mas lie tu viš ko 
gy ve ni mo ir kul tū ri nės veik los kas die nis se ki mas man dar ne da vė pro gos ryš kiai 
pa ma ty ti tų vi sų at mai nų, ku rios vyks ta nuo lat, bet lė tai ir ne pa ste bi mai. Po pen-
ke rių me tų, pra leis tų Eu ro po je, grį žęs Ame ri kon ga vau pro gos vie nu žvilgs niu 
ap žvelg ti vi sas at mai nas, su si kro vu sias bent per pen ke rius me tus į sto res nį, rel-
je fiš ką sluoks nį. Greit pa ste bė jau vien me čių vei kė jų sens te lė ji mą, su si rin ki mų 
pa smul kė ji mą, dau gė liau nuo var gio veik lo je.

Pa čio je „Drau go“ re dak ci joj at mos fe ra vis bu vo jau ki, be rie te nų, be in tri-
gų. Sa vo ve da muo se straips niuo se iš kel da vau gal kiek sa vo tiš kų min čių, ta čiau 
iš vie nuo lių ma ri jo nų pu sės ne pa ty riau jo kio su var žy mo nei ne pa lan kių pa sta bų. 
Tad bu vo tik rai ma lo nu dirb ti. Įdo miai tek da vo pa si kal bė ti su kun. Fe lik su Ku-
dir ka. Jis bu vo nuo sta bus sa vo sim pa tin gu šal tu mu ir mo kė ji mu su sio rien tuo ti 
keb lio se si tu a ci jo se. Ne sti go jam pla čios eru di ci jos ir di de lio vi suo me ni nio pa-
ty ri mo.

Išmoks lin tų ben dra dar bių „Drau gas“ tuo met žy miai ma žiau tu rė jo, ne gu 
da bar, Kau no in te li gen ti jai per si kė lus Ame ri kon. Nuo sa viems ko res pon den tams 
pa ruoš ti suor ga ni za vau vi siems me tams pa skai tų cik lą gru pei sa va no rių (apie 
12), pa si va di nu sių ŽŽ (Žai bas žai buo ja). Gru pės pir mi nin ke bu vo p. O. Ale liū-
nie nė, Chi ca gos žy mi vei kė ja. Ša lia pa skai tų ŽŽ gru pė lan ky da vo mu zie jus ir 
va sa ros me tu Chi ca gos par kuo se tęs da vo pa si kal bė ji mus ir dis ku si jas lie tu vių 
tau tos li ki mi niais klau si mais.

OptimizmasLietuvaižydint

Žmo nės į sa vo gy ve ni mą ir į vi suo me nės veik lą daž niau sia žiū ri per sa vo 
lai ko aki nius. 1924-1925 m. lie tu vių tau ta sklei dė pa čius gra žiau sius at si ga vi-
mo žie dus sa vo iš lais vin to je Tė vy nė je. Jau nos bu vo jos vals ty bi nės ir kul tū ri nės 
įstai gos, jo se dir bo jau ni ir gai vas tin gi žmo nės. Lie tu vos at mos fe ra bu vo pri-
tvin ku si di de lių vil čių ir jau nuo liš ko op ti miz mo. Per to op ti miz mo aki nius mes 
žvel gė me net gi į lie tu vy bės li ki mą to li mo se už jū rių že mė se, nors čia jau ma tė si 
pa gel tu sių la pų ir nu vy tu sių ša kų: steng ta si į jas ne žiū rė ti, jų ne ma ty ti. Mat taip 
ra miau ir pa to giau se ka si gy ven ti... 1924 m. sve ti ma kal ba pra dė jo brau tis į lie-
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tu vių sta ty tus diev na mius, pa si reiš kė ryš kiau lie tu vių jau ni mo nu tau tė ji mas. Tų 
reiš ki nių pa veik tas pa kė liau min tį su kur ti Ka na do je ma žą lie tu vių et niš ką cen trą 
su sa vu mies te liu ir sa vais kai mais ir ūkiais, kad bent ko kia da le lė bū tų iš gel bė ta 
lie tu vių kul tū rai, bū si miems am žiams.

LietuviškaveiklaAmerikoje

Lie tu viš ka veik la JAV, man ro dos, bu vo aukš čiau sios vir šū nės 1918 m. ru-
de nį. Lie tu vių skai čius tais ir ke liais se ka mais me tais ga lė jo siek ti apie 600 000. 
Lie tu vių spau dą skai tan čių ir kul tū riš kai gy vų lie tu vių tuo met bu vo gal apie 120 
000. Šių jų tar pe bu vo la bai daug pa kal ban čių apie grį ži mą į Ne pri klau so mą Lie-
tu vą. Bet gi ma ži eks kur san tų bū re liai, ap lan kę Nepr. Lie tu vą, gan pla čiai pra bi lo 
apie men kus Lie tu vos kai mų ir mies te lių pa to gu mus ir apie kuk lias už dar bių ir 
pra gy ve ni mo nor mas. Tad per si ke lian čių Lie tu von skai čius vi siš kai su ma žė jo, 
o su si do mė ji mas Lie tu va ir lie tu vy be ir gi su sil pnė jo, bent kai ku riuo se sluoks-
niuo se. Vi suo me ni nė lie tu vių veik la pa leng va slin ko į že mes nes pa kal nes.

Lie tu vių tau ti nį at gi mi mą juk pra dė jo sa vų kny gų ra šy to jai ir po li ti nių 
laik raš čių re dak to riai ir lei dė jai, re mia mi gau sių ben dra dar bių, au ko to jų ir skai-
ty to jų. Lie tu va – tai plunks nos at gim dy ta ir nau jon ko von pašauk ta tau ta. Gi liai 
pra smin gon ko von už pa čią pir mą ją Die vu lio gam tos tai syk lę: už sa vo tau ti nį ir 
kul tū ri nį iš li ki mą ki tų tau tų tar pe.

Ne gau sių tau tų ap si gy ni mo prie mo nės ga li bū ti tik mo ra li nės – kul tū ri nės 
pri gim ties. O kul tū ra gy va tik tai nuo la ti nia me kon tak te su sa vo kul tū ros cen-
trais, su laik raš čiais – lie tu viš kos kul tū ros pro žek to riais žmo ni jos lais vės ap te-
mi mo lai kais. Gy vam, ne ap mi ru siam lie tu viui vie na pro fe si ja yra vi siš kai bū ti na 
ir pri va lo ma: tai sa vo kul tū ros ka rio – dar bi nin ko pro fe si ja. Jis ne ne ša pel no, bet 
tei kia mū sų gy ve ni mui ir var gams pa čią gi li ą ją pras mę. Mes ži no me, kad nar sus 
ka rys ne už dir ba tiek daug, kaip de zer ty ras ir iš da vi kas...

Vi sa lie tu viško ji veik la Ame ri ko je, vi sa iš ei vi jos nau da Lie tu vai, lie tu vy-
bei ir hu ma niz mui re mia si tik mū sų iš ei vi jos skai tan čia da li mi. Sa vo spau dos 
vi sai ne skai tą lie tu viai (o jų čia di džiu ma), jau ne be da ly vau ja sa vo tau tos gy ve-
ni me...

...Lie tu viš kos kul tū ros pa žan gą ar nuos mu kį ga lė tų kon kre čiau pa vaiz-
duo ti kny gų lei dė jų su si rin ki mas, ap ta ręs kiek ir ku riais me tais iš ei vi ja iš lei do 
ir par da vė kny gų eg zem plio rių. Ma no ne pa kan ka mu ste bė ji mu pa si re miant, ro-
do si, kad lie tu viš kos kny gos ti ra žas 1945-1948 m. dažnai siek da vo 3000-5000 
egz., ...1954-1957 m. jų ti ra žas sie kė 1500-1000...
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LietuviųskaičiusJAV
1868 m. – 2000
1870 m. – 10 000
1879 m. – 20 000
1885 m. – 30 000
1892 m. – 80 000
1899 m. – 150 000
1914 m. – 459 000
1925 m. – 500 000
1926 m. – 600 000
1930 m. – 600 000
1947 m. – 420 000
1950 m. – 450 000
1954 m. – 420 000
1959 m. – 360 000

Kul tū riš kai gy vų lie tu vių skai čius JAV
1912 m. – 96 000
1914 m. – 100 000
1918 m. – 120 000
1920 m. – 120 000
1930 m. – 100 000
1940 m. – 80 000
1944 m. – 72 000
1952 m. – 90 000
1959 m. – 78 000

...Ga li ma pa svei kin ti „Drau go“ re dak ci ją, lei dė jus ir ben dra dar bius, nes 
spau dos kū ry bi nis dar bas vis dau giau rei ka laus kil naus he roiz mo ir pa si šven ti-
mo, pa leng va iš mirš tant lie tu vių kul tū ri niam sluoks niui, ly giai gau saus prie aug-
lio ne be su si lau kiant. Te gy vuo ja iš tver min gie ji.

„Draugas“,1959m.lapkričio14d.
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Visuomenėsspiritus movens
LeonardasŠimutis

AudronėV.Škiudaitė

Le o nar das Ši mu tis gi mė 1892 m. 
lap kri čio 6 d. Šė ri kuo se (Ši la lės r.), mi rė 
1975 m. ba lan džio 17 d. Chi ca go je (JAV). 
Mo kė si Ši la lė je, nuo 1904 m. – Kau ne. 
1912 m. bai gė Mask vo je gim na zi ją. 1913 
m. at vy ko į JAV. Stu di ja vo Šv. Be dos ko-
le gi jo je, IL, De Paul ir Lo jo los uni ver si-
te tuo se, Chi ca go je, tei sę, an glų kal bą ir 
li te ra tū rą bei žur na lis ti ką, vė liau Ford ha-
mo uni ver si te te, New Yorke, so cio lo gi ją.

Bū da mas moks lei vis Lie tu vo je pri-
klau sė slap tiems ra te liams. Nuo 1914 m. 
Chi ca go je dir bo lie tu viš ko se drau gi jo se, 
ypač daug – Lie tu vos vy čiuo se, įsi jun gė 
į Ame ri kos lie tu vių Ro mos ka ta li kų fe de-
ra ci jos (nuo 1932 m. bu vo jos gen. sek re-
to rius, nuo 1953 m. – pir mi nin kas), Tau-
tos fon do dar bus. 

1918 m. iš rink tas į Ame ri kos lie tu-
vių ta ry bą, va do vau da mas lė šų rin ki mo ak ci jai su rin ko 350 000 dol. 

1918 m. įsi jun gė į Lie tu vių Ro mos ka ta li kų są jun gą Ame ri ko je, 1934 m. 
ta po pir mi nin ku.

1926 m., kai krikš čio nių de mok ra tų są ra še bu vo iš rink tas į III Lie tu vos 
sei mą, su šei ma grį žo į Lie tu vą. Po per ver smo 1927 m. vėl iš vy ko į Ame ri ką.

1940 m. or ga ni za vo Ame ri kos lie tu vių ta ry bą, ta po pir mi nin ku, pen kis 
kar tus su de le ga ci jo mis bu vo pri im tas JAV pre zi den tų – 1940 m., 1946 m., 1948 
m., 1952 m., 1962 m. 

1943 m. bu vo vie nas iš šal pos or ga ni za ci jos – BAL Fo stei gė jų, 1943-1948 
m. – di rek to rius.

Pui kus pub li cis tas. „Ši le lio“ sla py var džiu spaus di no ei les, no ve les, pa-
skel bė sce nos vaiz de lių. Ra šy ti pra dė jo 1911 m. „Vie ny bė je“. 1914 m. Chi ca-
go je re da ga vo „Ka ta li ką“. 1915 m. or ga ni za vo „Vy ties“ lei di mą, bu vo ad mi-

„Draugo“ vyriausiasis redaktoriusLeonar-
dasŠimutis.V.Noreikosnuotr.


