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Vyriausieji „Draugo“ redaktoriai

Atmintinosdidelės
redaktoriausžirklės!

RomualdasKriaučiūnas

Il giau siai „Drau go“  re dak to riu mi – 41-erius me tus – iš bu vo Le o nar das 
Ši mu tis.  Kai at vy kau į Ame ri ką 1950 me tais, jo bu vo vi sur, nes tu rė jo at sa kin-
gas pa rei gas Ame ri kos lie tu vių ta ry bo je ir ki to se lie tu viš ko se or ga ni za ci jo se. 
Nie ka da ne už mir šiu jo aud rin gų ir il gų kal bų mi nė ji muo se ir ki tuo se vi suo me-
nės su ėji muo se.  Tar si kon tras tas bu vo ki tas re dak to rius – kun. Pra nas Garš va, 
„Drau gą“ re da ga vęs 37-rius me tus. Jo nė kar to ne gir dė jau vie šai kal bant. As me-
niš kai jį esu su ti kęs tik vie ną kar tą. Tas vie nas kar tas bu vo 1989 ar 1990 me tais 
„Drau go“ re dak ci jo je.  Tais lai kais bu vo ma din ga to liau gy ve nan tiems dien raš-
čio ben dra dar biams, lan kan tiems Chi ca gą, ap lan ky ti vy riau si ą jį re dak to rių. Kar-
tais to kių ap si lan ky mų me tu bū da vo kar tu nu si fo tog ra fuo ja ma su re dak to riu mi, 
o nuo trau ka vė liau at si ras da vo pa čia me laik raš ty je. Bū da vo pri de da ma ir trum pa 
ži nu tė, kad tas ar tas ap si lan kė, ap ta rė lie tu viš kos spau dos rei ka lus ir t.t. 

Ma no žmo na Gra ži na ir aš, kaip laik raš čio ben dra dar biai, vie ną die ną į re-
dak ci ją ir gi už su ko me. Pri ėmė jai pa si sa kė me no rį re dak to riui „La bas!“ pa sa ky ti. 
Sek re to rė te le fo nu apie mū sų at vy ki mą kaž kur pa skam bi no ir nu ro dė, kad ga li-
me lip ti į ant rą jį aukš tą, kur mus su tiks. Mus su ti ko pats kun. Pra nas Garš va ir 
nu si ve dė į dar bo kam ba rį. Pa aiš ki no, kad pa tai kė me kri tiš ku mo men tu, nes jam 
rei kė jo ruoš ti ki tos die nos lai dą.  Ant di de lio sta lo ar po ros sta lų bu vo iš dės ty ti 
įvai rūs laik raš čio dy džio po pie riaus la pai jau su at spaus din tu teks tu. Jo dar bas 
tuo mo men tu bu vo tuos la pus kar py ti skil ti mis ir de rin ti, kad sko nin gai tilp tų 
su kli juo ti (su lau žy ti) ant pus la pio. Vi są lai ką, kol mes bu vo me, jis vis kar pė, 
ret kar čiais pa si žiū rė da mas ir į mus. Dau giau žiū rė jo į sa vo dar bą, bet kal bė jo su 
mu mis. Kal bė jo ra miai, tė viš kai, be emo ci jų ar dve jo nių. Ma no dė me sį trau kė 
jo ran ko se šmaikš čiai šo ki nė jan čios žir klės, bet tuo pa čiu ne ga lė jau at si ste bė-
ti, kad re dak ci jo je dar vis nau do ja ma to kia at gy ve nu si tech ni ka. Kaž ką gar siai 
apie tai ir pa sa kiau. Tai iš gir dęs re dak to rius nu sto jo kar pęs, at si tie sė nuo sta lo 
ir, žiū rė da mas man tie siai į akis, su tam tik ru pa si di džia vi mu ta rė: „Tas žir kles 
aš pa vel dė jau per im da mas re dak to riaus kė dę ir su jo mis ne si skir siu!“ Žo džiu, 
ne si skun dė pa se nu sia tech ni ka, o džiau gė si ga lįs to liau tęs ti svar bų spau dos dar-
bą. O aš tas žir kles ma tau ir šian dien, nes jos bu vo di džiau sios, ko kias ka da nors 
ma čiau – gal dvy li kos co lių il gio.

Esu „Drau go” skai ty to jas nuo 1950 m., o ben dra dar bis – nuo 1955 me tų. 
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„Draugui“ – 100. Už tikėjimą ir lietuvybę

Pa ra šęs pir mą jį ra ši nį į stu den tų sky rių iš sky riaus re dak to riaus ga vau tri jų do-
le rių ho no ra rą. Tai la bai įver ti nau, nes kaž kas pa gal vo jo, kad ma no ra ši nys bu vo 
kaž ko ver tas. Sa va no riš ku ben dra dar biu li kau iki šių die nų. Ta čiau 29 me tams 
pra ėjus nuo pir mo jo če kio ga vau ki tą – de šim ties do le rių. Tai bu vo 1984 me tais 
ir tę sė si iki 1992 me tų, ka da re dak to rius pa si trau kė iš pa rei gų. Už kiek vie ną 
ra ši nį gau da vau 10, 15 ar 20 do le rių, pa gal ra ši nio il gu mą. Kiek vie nas če kis bu-
vo pa si ra šy tas vy riau sio jo re dak to riaus. Per tuos aš tuo ne rius me tus ho no ra ro iš 
vi so ga vau 480 USD. Pa drą sin tas 1988 me tais pra dė jau ra šy ti „Trum pai drū tai“ 
– ret kar ti nę skil tį, ku ri tę sė si iki 1991 me tų pa va sa rio. Tai bu vo skil tis, ku rio je 
ap ra šy da vau ir pa ko men tuo da vau du-tris vi suo me ni nius įvy kius. 

Per tą vi są lai ką iš vyr. re dak to riaus ga vau vie ną laiš ką, ku rį iš lai kiau iki 
šiol. Laiš kas da tuo tas 1988-10-31. Ten ra šo ma, kad iš ki lo klau si mas dėl ma no 
straips nių už var di ji mo. „Trum pai drū tai“ kai ku rio se tar mė se var to ja mas ir reiš-
kia – trum pai, bet stip riai. Že mai čiai te tu ri tik vie ną pras mę – drū tas yra kie tas, 
sto ras, sun kus. Dėl to man vis te le fo nu prie kaiš tau ja dėl „drū tai“, kad jis ne pa-
sa ko to, ko no ri, nes že mai čiai ir ar ti mi že mai čiams ima sa vo pras mę – kie tai, 
sto rai… Gal pa gal vo kit apie ki tą žo dį. At ei ty je pa ra šy siu sa vo min tis – o gal 
ra šy tu mėt kai ka da ve da muo sius, tik reik tų ra šy ti trum piau, maž daug pus tre čio 
pus la pio ir vie na ben dra min ti mi. Apie tai tik pa gal vo kit“. 

Jam at sa ky da mas pa siū liau ke le tą ki tų skil ties pa va di ni mų. Taip pat pri dė-
jau: „Jū sų min tis apie ret kar ti nius ve da muo sius ma ne do mi na. Aiš ku, trum piau 
ra šy ti reik tų ir bū tų leng viau. Ve da mie ji pa pras tai at spin di re dak ci jos po zi ci ją ar 
li ni ją. Ko kie sais ty mai čia ga lio tų?“ At sa ky mo ne su lau kiau, nes ne tru kus pa si-
kei tė re dak to riai.

 „Lie tu vių en cik lo pe di jos“ ži nio mis, apie 1985 me tus „Drau go” ti ra žas 
bu vo 8000 egz., o spe cia lio mis pro go mis – ir dau giau.


