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Laikas ir žmonės

Sportas„Draugo“puslapiuose
EdvardasŠulaitis

Tur būt ne rei kia aiš kin ti ir įro-
di nė ti, kad lie tu vių spor ti niai pa si-
ro dy mai iš ei vi jo je su si lau kė daug 
ne tik at ski rų žmo nių pri ta ri mo, bet 
ir mū sų spau dos dė me sio, taip pat ir 
„Drau go“ pus la piuo se.

Kuo met ren giau lei di nį, pa va-
din tą „Lie tu viš kas krep ši nis“ (pa si-
ro dė Chi ca go je 1957 m. ir bu vo skir-
tas Lie tu vos per ga lių Eu ro pos krep-
ši nio pir me ny bė se Ry go je 30-me čiui 
atžymė ti), te ko per žiū rė ti įvai rios 
spau dos, taip pat ir „Drau go“ laik-
raš čio pus la pius. 

1937 m. ge gu žės 10 d. nu me-
ry je „Drau go“ pir ma ja me pus la py je 
bu vo pa tal pin tas di džiu lis už ra šas: 
„Lie tu va lai mė jo krep ši nio čem pio-
na tą Eu ro po je“ su pla čiu šių pir me-
ny bių ap rašymu.

Ki tą die ną sa vo ve da ma ja me 
„Drau gas“ ra šė: „Tas lai mė ji mas yra 

Lie tu vos jau ni mo lai mė ji mas. Nė ra abe jo nių, kad tuo mū sų tau ta ne ma žai lai-
mė jo. Tai pa kė lė lie tu vių spor ti nin kų pres ti žą vi so je Eu ro po je ir iš gar si no mū sų 
tau tos var dą. To lai mė ji mo ži nios pa sie kė ir Eu ro pos di džiuo sius laik raš čius. 
Va di na si, vi sas pa sau lis su ži no jo, kad Lie tu va ir spor to at žvil giu da ro stam bią 
pa žan gą“.

Tai tur būt bu vo pats di džiau sias pa sie ki mas, ką lie tu viai tarp tau ti nė je 
plot mė je pa ro dė nuo trans at lan ti nių la kū nų Ste po no Da riaus ir Sta sio Gi rė no 
skry džio per tuo lai ku ne nu ga lė tu lai ko mą At lan tą. Ir kas įdo miau sia, kad šie du 
di džiu liai įvy kiai ne ap si ė jo be di džiu lės Ame ri kos lie tu vių tal kos, dar dau giau – 
jie bu vo su bran din ti už at lan tė je gy ve nan čių mū sų tau tie čių.

Dė dės Se mo že mė je lie tu viai nuo se no gar sė jo kaip stip rūs žmo nės – im-
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ty ni nin kai (ta da va din ti ris ti kais), bok si nin kai (kumš ti nin kai), fut bo li nin kai 
(ame ri kie tiš ko fut bo lo at sto vai), be is bo li nin kai, krep ši nin kai bei ki tų spor to 
ša kų at sto vai, bet pir mas la biau siai išgar sė jęs bu vo Juo zas Žukaus kas – Jack 
Shar ky-Šar kis, kumš ti nin kas. 1932 m., ka da jis lai mė jo pa sau lio čem pio na to 
su si ti ki mą prieš vo kie tį Max Schme ling, jis pa te ko ne tik į lie tu vių, bet ir vi so 
pa sau lio pir muo sius laik raš čių pus la pius. Jo iš gar sė ji mas pri ver tė ir men ka ver-
tys tės kom plek są tu rin čius lie tu vius pra bil ti apie sa vo lie tu viš ką kil mę, ku rią iki 
tol jie slė pė, nes tais lai kais gar bin giau bu vo va din tis len ku.

Kuo met 1935 m. Kau ne vy ko Pa sau lio lie tu vių kon gre sas, į jį Ame ri kos 
lie tu viai nu siun tė ga na di de lę lie tu vių spor ti nin kų de le ga ci ją. Vie nu iš jos va do-
vų bu vo „Drau go“ vyr. re dak to rius Le o nar das Ši mu tis. Jis, grį žęs į na mus, gai lė-
jo si, kad ne daug lai ko tu rė jo ste bė ti spor ti nes var žy bas, nes jam rei kė jo rū pin tis 
po li ti ne ir vi suo me ni ne Kon gre so pro gra ma.

1936 m. lie tu vių krep ši nio žai dė jas Pra nas Lu bi nas (Frank Lu bin) bu vo 
JAV krep ši nio rink ti nės ka pi to nas ir ten pa si puo šęs auk so me da liu ap lan kė sa vo 
tė vų že mę. Vė liau jis pats įsi jun gė į Lie tu vos krep ši nį ir pa dė jo Lie tu vai iš ko vo-
ti Kau ne vy ku sių III Eu ro pos krep ši nio pir me ny bių auk są. 1937 m. tai at li ko jo 
drau gai Ry go je su reng to se Eu ro pos krep ši nio pir me ny bė se.

Kuo met 1938 m. Kau ne bu vo ren gia ma I Lie tu vos tau ti nė olim pia da, 
Ame ri kos lie tu viai jau prieš po rą me tų bu vo su sior ga ni za vę, no rė da mi pa siųs ti į 
tė vy nę stip rią ko man dą ir jiems ten pa vy ko lai mė ti dau gu mą pri zi nių vie tų.

Apie vi sa tai bu vo pla čiai ra šo ma „Drau go“ bei ki tų JAV lei džia mų lie tu-
viš kų laik raš čių pus la piuo se. Tuos ap ra šy mus iš da lies te ko skai ty ti jau at vy kus 
į JAV 1949 me tų ru de nį, kuo met pra si dė jo ant ra sis Ame ri kos lie tu vių spor ti nės 
veik los eta pas, ku ria me da ly va vo ir iš DP sto vyk lų at vy ku sie ji lie tu viai spor ti nin-
kai. Apie tai jau ra šė ir iš ten at va žia vu sie ji spor to spau dos dar buo to jai, tarp ku rių 
bu vo ir šių ei lu čių au to rius, pir mą sias ko res pon den ci jas į „Drau go“ dien raš tį pa-
ra šęs 1949 m. ru de nį ir šį dar bą (su vie na il ges ne per trau ka) tę si ąs iki šių die nų.

Jei gu anks tes niais me tais „Drau go“ pus la piuo se spe cia laus sky riaus spor ti-
nio po bū džio ži nioms, straips niams ar in for ma ci jai ne bu vo, tai 1951 m. pra džio je 
toks sky rius bu vo įsteig-
tas. Pra džio je jis bu vo 
mė ne si nis ir pa va din tas 
„Spor to pa sau lis“, o jį 
re da ga vo Mil wau kee, 
WI, mies te gy ve nan tys 
spor to spau dos dar buo- Sportoskyriaus,įsteigto1952m.,emblema
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to jai Bro nius Ke tu ra kis ir Pra nas Mic ke vi čius. Ka dan gi jie gy ve no to liau nuo Chi-
ca gos, jiems bu vo sun ku duo ti ak tu a lių ži nių apie lie tu vių spor ti nę veik lą.

Tuo met pri rei kė ieš ko ti ki tos iš ei ties. Ed var do Šu lai čio ir Jo no Šo liū no 
ini cia ty va (jie apie spor tą „Drau gui“ iki tol tei kė kro ni kos ži nias) „Drau go“ lei-
dė jai bu vo įti kin ti, kad bū ti nas sa vai ti nis sky rius, ku ris tal pin tų spor to ak tu a li-
jas. Prie šių dvie jų pri si jun gus ir Al gir dui Avi žie niui šis sky rius „Spor to ap žval-
gos“ var du pa si ro dė 1952 m. Ne tru kus iš re dak to rių „iš kri to“ A. Avi žie nis, o 
1953 m. ka ri nei prie vo lei at lik ti į JAV ar mi ją bu vo pa im tas ir E. Šu lai tis.

To dėl iki 1955 m. pa va sa rio re da ga vo vie nas J. Šo liū nas. Kuo met E. Šu-
lai tis su grį žo iš ka riuo me nės, jis il gą lai ką vie nas bu vo „Spor to ap žval gos“ re-
dak to rius.

Kuo met E. Šulai tis (be je, „Drau ge“ jis re da ga vo ir Lie tu vos vy čių or ga ni-
za ci jos sky rių) iš ėjo dirb ti į „Vie ny bės“ sa vait raš čio re dak ci ją, prie spor to sky-
riaus re da ga vi mo grį žo J. Šo liū nas. Vė liau jį pa kei tė Vy tau tas Gry baus kas, ku ris 
šio se pa rei go se išbu vo ne mažai lai ko. 

Ta čiau il giau siai spor to sky rių re da ga vo ne vy ras, o mo te ris – Ire na Re-
gie nė. Ir svar biau sia – ji ne bu vo spor to ži no vė, nuo 1964 m. „Drau ge“ re da-
ga vu si skau tų sky rių. Ta čiau 1980 m., kuo met dien raš čiui pri rei kė nuo la ti nės 
dar buo to jos, tuo me ti nis vyr. re dak to rius kun. Pra nas Garš va pa kvie tė Ire ną šiam 
dar bui. Jos ži nion pa te ko ir ki tų sky rių bei pus la pių re da ga vi mas. 

Ne bū da ma spor to ži no vė Ire na grei tai įsi sa vi no spor to ter mi nus ir lie tu-
viš ko spor to spe ci fi ką ir sa vo pa rei gas at li ko ne blo giau už šios sri ties ži no vus. 
Šia me dar be ji iš bu vo net 22 me tus, iki pat iš ėji mo į už tar nau tą pen si ją.

Spor to sky riaus ben dra dar bių tar pe bu vo dar iš ma no lai kų li kęs vie nas 
ki tas ben dra dar bis – An ta nas Lau kai tis iš Aust ra li jos, Ka zys Ba ro nas (iš Ha mil-
to no per si kė lęs gy ven ti į Vo kie ti ją), či ka gie tis fut bo lo ži no vas Jo nas Juš ka, Si gi-
tas Kra šaus kas, Al gir das Biels kus, El vy ra Va do pa lie nė, nau jai pri si dė ju si In drė 
Ti jū nė lie nė, Ri mas Ge dei ka ir da lis pri puo la mų ben dra dar bių. Tarp jų – vie nas iš 
ak ty ves nių bu vo ir šių ei lu čių au to rius, ku ris tal ki no ir nuo trau ko mis.

Kuo met I. Re gie nė iš ėjo į pen si ją, nuo la ti nio spor to sky riaus re dak to riaus 
ne li ko, ta čiau be veik kiek vie ną penk ta die nį dau gu mą spor to ži nių pri ra šy da vo 
šių ei lu čių au to rius, ku ris tą da ro iki šių die nų. Be je, jis 6 me tus tei kė spor to ži-
nias ir „Mar gu čio“ ra di jo pro gra mai.

Gai la, kad iš anks čiau mi nė tų as me nų ga na di de lė da lis jau iš ke lia vo Am-
ži ny bėn. Jau rei kia nau jų jų at ei vių pa spir ties. Ge rai, kad at si ran da vie nas ki tas 
ir nau jai į šį kraš tą at vy kęs ir to kiu bū du iš lie ka spor to ži nių tei ki mo tęs ti nu mas, 
ypač jei gu „Drau gas“ pra tęs sa vo eg zis ta vi mą ir ant rą jį šimt me tį.


