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DanutėBindokienė.
26valandosperparąsu„Draugu“

1997 m. va sa rą „Ap žval gos“ 
savaitraščio re dak ci jo je Vil niu je lan kė si 
„Drau go“ vy r. re dak to rė Da nu tė Bin do
kie nė iš Chi ca gos. Ne kan tra vo me sužino
ti, kaip dir ba ko le gos Ame ri ko je (grį žę iš 
ten gąs din da vo, kad „Drau gą“ lei džia trys 
žmo nės), ko kios pro ble mos kan ki na, kai ne
kan ki na skur das, kaip Lie tu vos spau dos, kas 
„Drau go“ skai ty to jai ir kas ben dra dar biai. 
Po kal bis bu vo il gas ir la bai įdo mus. Re dak
to rė – šne kus ir ben drau ti mo kan tis žmo gus. 
Jos spal vin gas bal sas tar si upe lis ke le tą va
lan dų čiur le no tarp Ame ri kos ir Lie tu vos 
kon ti nen tų. Siū lo me iš trau kas iš Danutės
Bindokienės pa sa ko ji mo, kur atsispindi to 
meto „Draugo“ redakcijos kasdienybė.

Draugas...

„Drau gas“ pa si li ko kaip koks dino zauras – pas ku ti nis dien raštis išeivijo je. 
Jis pa ly gin ti li be ra lus, ir čia dau giau ma no už si spy ri mas. No riu, kad jis jung tų 
iš ei vi ją, ne skir tų. Mū sų žmo nes rei kia su pras ti. Jie vi sai ki taip gal vo ja, ki taip 
jau čia. Jiems ak tu a lu la bai daug da ly kų, ku rie jums ne pri im ti ni. Už kiekvie no 
kam po jie ma to kaž ką rau do na. Tai jau tar si pa ra no ja. Jie tiek me tų su tuo gy ve-
no. Mes nuo skai ty to jų daž nai gau name py los. Pa vyz džiui,  už pir mą jį pus la pį. 
Jį ren gia mo te ris, at vy ku si iš Lie tu vos (iš 6 dar buo to jų – pu sė iš Lie tu vos). Ji gi-
mu si ir už au gu si Lie tu vo je ir jai na tū ra lu, kad į pir mą pus la pį rei kia dė ti tai, kas 
tą die ną bu vo svar biau sia. Pa vyz džiui, svar biau sias die nos įvy kis – ką pa sa kė 
Lie tu vos preziden tas. Bet mū sų skai ty to jui, vien tik pama čius Bra zaus ko pa var-
dę ant raš tė je, už kaista krau jas ir pa ky la krau jos pū dis. Toks mū sų men ta li te tas. 
Yra jū sų ir yra mū sų men ta li te tas.

...Ben dra dar bių mes tu ri me la bai daug, bet 99,9 proc. yra ne ap mo ka mi. 
Mū sų žmo nės pri pra tę ben dra dar biau ti spau do je. Jie ži no – rei kia. O jei gu  pa-
siū lau ho norarą, ku ris yra la bai men kas, dažniau siai jie sa ko: te gu tai bū na au ka 
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„Drau gui“. Žmo nės ra šo ne dėl to, kad gau tų pi ni gų, o dėl to, kad tu ri kaž ką 
pa sa ky ti ir jau čia pa rei gą. To kių ge rų bendradar bių tu riu apie tūks tan tį. Žmo gus 
skai to ame ri kie čių, ki tų vals ty bių spau dą, ran da, kuo ga li ma pa si da lin ti, kas su-
si ję su Lie tu va, ir ra šo straips nį. Po li ti nių įžval gių straips nių au to rių tu riu gal 
dešim tuką. Kiek vie na me mies te gy ve na dau giau ar ma žiau lie tu vių, jie ben drau-
ja, kar tais „pa si mu ša“, bet vis tiek ruo šia ką nors kar tu. O pas kui ap ra šo. Kur 
ki tur pa si gir si, jei gu ne „Drau ge“: žiū rė kit, mes dar gy vi, mes da rom. Pastaruo ju 
me tu įsi trau kia jau nes nių skai ty to jų. 

... Nau do ja mės BNS, EL TOS infor macija, gau na me „Ap žval gą“, „Atgimi-
mą“, „Lie tu vos ai dą“, „Lie tu vos ry tą“, „Vals tie čių laik raš tį“, žur na lus. Atsisa-
kiau „Res pub li kos“, ka dan gi mes pana šių laik raš čių (ži no ma, an gliš kų) su sen-
sa cin gom ant raš tėm ga lim nu si pirk ti Chi ca goj, kiek vie noj par duotuvėj. ...Spaus-
di na me tai, kas žmo nėms la biau siai rū pi. Jie vi sa da su re a guo ja į lie tu vių kal bos 
ter ši mą. La bai no ri ži no ti, kas de da si švie ti me, rū pi na si lab da ros rei ka lais. Ne-
la bai do mi si poli tika, nes pas jus la bai grei tai vis kas kei čia si.

Lyrinisnukrypimasįšeimą

Ma no jau niau sias sū nus Pau lius pa siskelbė, kad no ri va žiuo ti pa dė ti Lie-
tu vai. Sa kė, gal čia rei kia pa dė ti sutvar kyti grei to sios pa gal bos tar ny bą... Susi-
tarėm su mi nist ru J. Brė di kiu, bet kol Pau lius skri do, mi nist rą at lei do. Atva-
žiavęs ra do jau ki tą mi nist rą ir ne žinojo, ar dar yra rei ka lin gas. Pau lius – gy-
dy to jas. Da bar jis tre ji me tai dir ba Lie tu vo je, Svei ka tos ap sau gos ministe rijos 
Ry šių su už sie niu sky riu je. Pau lius bu vo vie nin te lis ne vedęs. Su si žie da vo, štai 
ir at va žia vau pa sižiūrėti (re dak ci jo je pa gy vė ji mas). Už auginau ke tu ris sū nus. 
Vi si ki ti taip pat tu ri pro fe si jas ir šei mas. Vy ras bu vo in žinierius, sta tė ato mi nes 
jė gai nes, da bar pen si nin kas.

Vilnius,Lietuvair,žinoma,„Draugas“

Vil niu je aš pir mą kar tą. Iš vi so ne daug Lie tu vos esu ma čiu si. Kai gy ve no-
me tė vy nė je, bu vau per ma ža, ma ma sa kė – kai pa aug si, ta da ir nu va žiuo sim... 
Nu va žia vom. Tik į ki tą pu sę pa sau lio. Vaikš čio jom su Pau lium po se na mies tį. 
Vis kas, at ro do, ži no ma, pa žįs ta ma iš nuo trau kų ir kar tu ne pa žįs ta ma. Vi si daik-
tai at ro do di des ni ne gu įsi vaiz da vau. Va je, sa kau, ko kios di de lės tos skulp tū ros 
ant Ka ted ros. Pau lius man sa ko: ne būk tu ris tė... 

At va žia vau pa ma ty ti sū naus ir aplan kyti Pa lai min to jo Jur gio Ma tu lai čio ka-
po. Jur gis Ma tu lai tis yra „Drau go“ glo bėjas. Man at ro do, jis kas dien gu li prie Die-
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vo sos to kniūbs čias, kad mes išsilai kytume. Rei kia „Drau gui“ ieš ko ti glo bėjų ir 
šia me, ir ana me pa sau ly je.

Anais se nais lai kais aš bu vau laiko ma „šva ri“, ka dan gi iš Lie tu vos 
išvažia vau ma ža, man bu vo 10 me tų. Bu vo toks Vy tau tas Ka za ke vi čius. Jis dir bo 
„Tėviš kės“ drau gi jo je, bu vo pa skir tas ry šiams su iš ei vi ja. Mė gi no ma ne pri siš-
ne kin ti, kad va žiuo čiau į Lie tu vą pa si žiū rė ti. Ir vie ną šven tą tie są man pa sa kė: 
„Yra trys tie sos – ta, ku rią jūs ži not, ta, ku rią mes vie šai skel bia me, ir yra tie sa, 
ku rią ga lima pa ma ty ti tik at va žia vus į Lie tu-
vą“. Tai iš girs ti iš to kio žmo gaus kaip Kaza-
kevičius bu vo fan tas tiš ka. Jis spau dė, kad aš 
bū ti nai ap si lan ky čiau Lie tu vo je. Sa kė, vis kas 
bus ap mo kė ta, bus rau do ni ki li mai (tik rąja 
to žo džio pras me) iš ties ti. Taip vie ną kar tą ir 
pa sa kiau jam: „Bet, pons Ka za ke vi čiau, man 
reiks grįž ti“. Ir ne važiavau. Tai bu vo anais 
,,raus vai siais“ lai kais. Pas kui ne buvo at lie-
ka mų pi ni gų, il gai niui at si ra do dar bas „Drau-
ge“. Be to, tė ve liui mi rus, su mu mis gy ve no 
ma ma, ku rios svei ka ta bu vo la bai blo ga. Aš 
jos ne ga lė jau ati duo ti į kaž ko kius glo bos na-
mus ir ne ga lė jau pa lik ti vy rui, ka dan gi jai rei-
kė jo prie žiūros vi sas 24 va lan das. Kai ma ma 
 mi rė, – o tai at si ti ko šį (1997 m.) va sa rį, ta da 
pra dėjau gal vo ti apie ke lio nę. Ir štai aš čia. 
Šie met pir mą kar tą per pen ke rius me tus tu riu 
dvi sa vai tes atos to gų.

„Draugo“slenkstisirkita

Re dak ci jo je tu riu to kį ste buklingą 
slenks tį. Ka da žmo nės iš Lie tu vos at vyks ta 
į Ameri ką, bū ti nai už ei na ir į redakci ją. Sė-
dė da mi ma no ka bi ne te jie vis ką pri ža da: ra-
šys, siųs fak sus, bet kai tik per žen gia slenks tį, 
dings ta. Tas negalio jo tik bu vu siam kul tū ros 
minist rui Juo zui Ne kro šiui. Tai vie nin te lis 
žmo gus, ku ris lai kė si su si ta ri mo. Iš jo mi nis-

Apsilankymo Vilniuje metu 2001 m.
„Draugo“vyr. redaktorėDanutėBindokie-
nė papuolė į fotomenininkoAlgimanto Ži-
žiūnofotoaparato„akį“
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te ri jos gau da vo me vi są in for ma ci ją, ku rios mums rei kė jo. Ne no riu vien tik po-
li ti kos. No riu kuo dau giau po zi ty vių reiš ki nių. Lie tu vo je yra nuo sta bių da ly kų, 
bet žur na lis tai, kaip ir Ameri koje, daž niau siai pa ste bi ne igia mas sensa cijas. Ko-
kias ži nias spaus di ni, to kį ir skaity toją tu ri. Mes ven gia me įsileis ti ava ri jas, afe-
ras, žmogžudys tes. Žmo nės ir taip nu si mi nę dėl to, kas de da si Lie tu vo je. Rei kia 
ro dy ti, kas čia ge ro, ką jau ni mas vei kia, ko kios kny gos lei džia mos.

Laik raš tis iš ei na pen kis kar tus per savai tę. Kiek vie ną ry tą, iš sky rus sek-
madienį ir pir ma die nį, iki dvy liktos va lan dos laik raš tis tu ri bū ti pa ruoš tas ir ati-
duo tas į spaus tu vę. Ry tą – pa siu tęs dar bas. Dir bam iš si juo su sios. Aš dir bu, kaip 
sa ko vy ras, 26 val. per pa rą. Ki taip ne įma no ma. Iš lei džia me še šių, šeš ta die nį – 
aš tuonių pus la pių (su kul tū ros prie du) laik raš tį. Mū sų re dak ci ja la bai pri ei na ma. 
Kiek vie nas už ėjęs žmo gus no ri, žino ma, kal bė tis su Bin do kie ne. Ir rei kia su da-
ry ti įspū dį, kad tuo me tu jis ir yra svar biau sias. Jo kio ki to dar bo ar už si ė mi mo 
ne tu ri, tik kalbė tis su lan ky to ju. Žmo gus iš ei na la bai patenkin tas, o tu tu ri ne tik 
skai ty to ją, bet ir rė mė ją. 

Vienasįdomiausiųsvečių„Draugo“redakcijoje–LietuvosRespublikoskariuomenėsvadasgen.mjr.Jo-
nasKronkaitissuvyr.redaktoreDanuteBindokienejoskabinete.JonoKuprionuotr.
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Apievyrusirmoteris

Mū sų re dak ci jo je dir ba be veik tik mo te rys. Iš es mės ki tos vyr. re daktorės 
mo ters iš ei vi jos spau doje nė ra. Ame ri kie tiš ko je spau do je dir ba ma ki taip, kaž kaip 
cho le riškai. „Chi ca go Tri bu ne“ ve da muo sius ra šo 7 žmo nės, – la bai leng va. Aš 
ra šau vie na. Ten mo te rų ir vy rų yra po ly giai, ka dan gi Ame ri ko je nie ko ne ga li ma 
dis kri mi nuo ti: ra sių, tau ty bių, ly čių... Esu įsi ti ki nu si, kad leng viau dirb ti su 50 vy-
rų, ne gu su 2 mo te ri mis. Gal aš ne taip įpra tus, nes il gai gy venau su pen kiais vy rais 
(ke tu riais sū ne liais ir vy ru). Net ir mo kykloje dirb da ma ge riau žino jau, kaip tvar ky-
tis su berniu kais. Tur būt esu la bai vy riš ka mo te ris. (Re pli ka: jūs la bai mo teriška). 
Mo te rys grei čiau įsi žei džia, grei čiau pa si pu čia. Ne to kį to ną, ne to kį žo dį pa var-
to jai, tai ir ky la pro ble ma. Vi są lai ką glos tyk ir girk. Vy rą ga li iš keikt, tuo me tu jis 
su si rauks, bet ap si suks, – ir vėl drau gai. Gal mo te rys ne taip sa vi mi pa sitiki. Vi są 
lai ką bū ti na užtik rinti, kad jos tik rai rei ka lin gos, tik rai svar bios. Bet ,,ma no mo-
terys“ la bai šau nios, ener gin gos.

Apiepinigusirkitusmaterialiusdalykus

Chi ca go je yra apie 1,5 tūkst. le ga liai iš ne pri klau so my bę at kū ru sios Lie-
tu vos at vy ku sių lie tuvių. Dar pri skai čiuo ja ma apie 10 tūkst. ne le ga liai at vy ku-
sių. Jie, ži no ma, spau dos neskai to. Skai ty to jų tu rim apie 6 tūkst. Pa gal jū sų 
ti ra žus – tai nie kai, bet aš sa kau, – svar bu ne kiek skai to, bet kas skai to. „Drau-
gas“ yra pats įta kin giau sias Ame ri kos lie tu vių laik raš tis. Ga lim pa sa ky ti, kad 
in for ma ci jos duo dam pen kis kar tus dau giau ne gu ki ti. Iš ei na sa vait raš čiai, iš ei na 
mėn raš čiai, o „Drau gas“ – vis dėl to kas dien. Skai ty to jai jį la bai re mia. Per me tus 
su ren giam ko kius ke tu ris ren gi nius. Su ruo šiam ge rą koncer tą, į ku rį iš Lie tu vos 
ar ki tur pa kvie čia mi me ni nin kai. Tuo met sa lė je iš tik rų jų ne bū na tuš čių vie tų. 
Taip pat su ruo šiam po ky lį. Žmo nės su ei na ne to dėl, kad jiems bū tų ypač sma gu, 
bet to dėl, kad „Drau gas“ ruo šia. Tą die ną, kai grį šiu iš Lie tu vos, ma ri jo nų, pas 
ku riuos mes įsi kūrę, so de vyks kas me ti nis ,,Drau go”  pa si žmo nė ji mas – va sa ros 
šven tė. Chi ca gos lie tu viams tai ge ra pro ga su si tik ti ir pa ben drau ti gam to je.

Siun ti nė jam „Drau go“ iš leis tų Ka lė dų sveiki nimų rin ki nius, ka len do rių. 
Ne pra šom at si skai ty ti, tik at siųs ti au ką. Nie kas ne siun čia po 10 dol., pri de da 
dau giau. Puo tos me tu, ku ri bus lap kri čio mė ne sį, skel bia ma lo te ri ja. Bū na pri-
zai – 500, 300 ir 100 do le rių, ku riuos su au ko ja ver sli nin kai. Jiems – re klama.

Prieš dve jus me tus ,,Drau go” mo de ra to riui kun. dr. Vik to rui Rim še liui, 
MIC, ir ki tiems, dien raš čio li ki mu be si rū pi nan tiems, ki lo min tis įsteig ti „Drau-
go“ pa ra mos fon dą, su rink ti 1 mln. dol. ir iš pa lū ka nų rem ti laik raš čio lei di mą. 
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Dau ge lis sa kė, kad tai kvai lys tė, nie kas da bar ne su au kos mi li jo no. Ir at si ti ko 
ste buk las!

Žmo nės mėgs ta sa vo pavar dę ma tyt. Tu rim la bai gra žias gar bės len tas – 
bron zi nes ma žas plokš te les ad mi nist ra ci jos pa tal po se (pir ma me aukš te; re dak-
ci ja – ant ra me). Kas pa au ko ja 1 tūkst., tam pa gar bės na riu. Štai pri rei kė spaus-
di ni mo ma ši nos: „Drau gas“ spaus di na ne vien dien raš tį, – žur na lus ir kny gas 
(apie 14 pe ri odi nių lei dinių). Tai gi su ge do spausdini mo ma ši na tiems smul kiems 
lei diniams spaus din ti. Drau go fon das už ke lias de šim tį tūkst. do le rių iš pir mų jų 
pa lū ka nų nu pir ko ma ši ną. 

O at ly gi ni mą mes gau na me la bai mi ni ma lų. Jei gu ei čiau dirb ti į ei li nę par-
duo tu vę, gau čiau daug dau giau, bet čia prin cipo rei ka las.

Ma no tė tis sa ky da vo: „Die vas da vė dan tis, duos ir duo nos. Tik rei kia ak-
ty viai ieš ko ti“. Su fi nan sais „Drau gui“ nė ra la bai blo gai. Rei kė tų tik tru pu čiu ką 
pa di din ti skai ty to jų skai čių. 

Vaje,kokįjaunuolįužauginom

Ma tot, mes iš da lies dir bam su žmo nė mis, ku riems sun ku lie tuviškai ra šy ti. 
Čia ma no mo ky to jos ta len tas gal ir pasireiš kia (25 m. šeš ta die ni nėj mo kykloj dės-
čiau lie tu vių kal bą) – ne pa kei čiant min ties iš tai sy ti straips nį, kad jis bū tų spaus-
din ti nas. Ypač sten gia mės pri jau kin ti jau nus ben dra dar bius. Duo siu ma žą pa vyz dį. 
Vy ko pra ty bos „Var dan tai kos“... Į Lou i sia na vals ti ją bu vo at vy kę tris de šimt ka riū-
nų iš Lie tu vos. Da ly va vo 17 vals ty bių ka riai. Vie nas jau nas, 27 me tų ame ri kie tis, 
bai gęs lie tu viš ką mo kyk lė lę, kar tą pa skam bi na į re dak ci ją ir ne drą siai pasisiū lo: gal 
rei kia... Jis – avia ci jos ka ri nin kas. „Kai ėjau į aviaci ją, – pa sa ko jo, – klau sė, ko kias 
aš kal bas mo ku. Kad ge riau at rodyčiau, už si ra šiau – lietuviš kai“. Ir at si ti ko keis tas 
da ly kas: jį pa siun tė į kur sus, o pas kui į pra ty bas ver tė jau ti. Jis bu vo toks pa ten kin-
tas, kad ben draus su Lie tu vos ka riū nais ir kad yra toks svar bus. Šis jau nas žmo-
gus vi sai ne blo gai ra šo. Gau da vom vi są ofi cia lią infor maciją. Fak sas ir te le fo nas 
skam bė da vo kas dien – su to kiu en tu ziaz mu jis dir bo, kad jūs ne ga li te įsi vaiz duo ti. 
Pa skam bi na ir pu sę va lan dos man pi la sa vo įspū džius. Jis užsi de gęs, lai min gas, o 

Šiandieniniodienraščio„galva“
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jo ma ma – de vintam dan guj. Vi sa Los An ge les Lie tu vių Ben druo me nė kal ba: va je, 
va je, už au gi nom pui kų jau nuo lį! Jei gu aš bū čiau pa sakius, ži nai, Arū nai, kas čia 
da bar tau tai sys tas klai das, bū tu me jį la bai ap vy lę.

Užsieniolietuviaivisadabuvonepaprastaisvarbūs

Po ne pri klau so my bės paskel bimo bu vo me įsi ti ki nę, kad mums jau lie tu-
viš ka veik la ne be rei ka lin ga, ka dangi mes tu rim Lie tu vą, ne atit ver tą ge le ži ne už-
dan ga. Tau tie čiai, at vy kę iš tė vy nės, mums ir pa dai nuos, ir pa šoks, ir vis ką kit ką 
at liks. Ko kius dve jus me tus tik rai mer dė jo me. Kiek vienas sten gė si kuo dau giau 
ko nors su rink ti ir pa siųs ti į Lietu vą. Mes ne be eg zis ta vo me. Vis gi at si ra do per-
spė ji mų: jei gu iš nyk si me, Lie tuvai ne bus ge rai. Iš ei vi ja nuo pat šio am žiaus pra-
džios ir dar anks čiau, pa dė jo Lie tu vai. 

Už sie nio lie tu viai vi sa da bu vo ne pa pras tai svar būs, jie bus svar būs ir at-
ei ty je. 

Pa ren gė AudronėV.Škiudaitė


