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Laikas ir žmonės

Šešiosdešimtysmetųsu„Draugu“
EdvardasŠulaitis

Pir mą kar tą „Drau go“ dien raš tį pa ma čiau 1949 m. ru de nį, kuo met iš Vo-
kie ti jos sto vyk lų at vy kęs į Chi ca gą ant sa vo sta lo iš vy dau šio lei di nio nu me rį, 
at siųs tą pa gal BALF or ga ni za ci jos pa teik tus nau jai į šį kraš tą at vy ku sių jų tau-
tie čių są ra šus.

Tai tik rai bu vo ge ra min tis ne tik su pa žin din ti mū sų tau tie čius su lie tu-
viš ku laik raš čiu, pra neš ti jiems ži nių apie nau jo kraš to lie tu viš ką veik lą, bet ir 
įsi gy ti nau jų pre nu me ra to rių tarp lie tu viš ko žo džio pa si il gu sių jų nau jų jų JAV 
gy ven to jų.

Tu riu pa sa ky ti, jog apie „Drau go“ dien raš tį jau bu vau gir dė jęs dar gy ven-
da mas Vo kie ti jos pa bė gė lių sto vyk lo se, nes pir mie ji at vy kė liai į Dė dės Se mo 
že mę to laik raš čio pus la piuo se spaus-
din da vo sa vo įspū džius, ku riuos per-
si spaus din da vo Vo kie ti jo je ėju si lie tu-
viš ka pe ri odi ka: „Ži bu riai“, „Min tis“, 
„Mū sų ke lias“ ir kt.

Pirmiejireportažai„Drauge“

Dar ge rai ne ap ši lęs nau ja me kraš-
te ir įsi kū ręs Ci ce ro lie tu vių tel ki ny je, 
po ko kios sa vai tės pa ra šiau pir mą ją ko-
res pon den ci ją į „Drau gą“. Ji, kaip at si-
me nu, lie tė 100 000-ojo DP (Dis pla ced 
Per sons) išly dė ji mą iš Bre men ha fe no 
uos to Vo kie ti jo je. Tai bu vo es tų kil mės 
DP, ku ris plau kė tuo pa čiu lai vu – „Ge-
ne ral How ze“. Tuo lai vu į nau ją jį – iš-
sva jo tą kraš tą lei do si ir dau giau mū sų 
tau tie čių, tarp ku rių bu vo ne taip se niai 
Ci ce ro mi ręs gy dy to jas ir vi suo me ni nin-
kas dr. Pet ras Ki sie lius. Ke lei vių bū ry je 
bu vo ir li te ra tai, Ame ri ko je ta pę fil mų 
kū rė jais – Jo nas ir Adol fas (jis grei tai 
iš lie tu vių veik los iš kri to) Me kai, ku rie 
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tu rė jo vyk ti į Chi ca gą, bet 
drau gai pri kal bi no juos pa-
si lik ti JAV kul tū ros cen tre – 
New Yorke.

Kuo met 1949 m. lap-
kri čio pra džio je pa ra šiau 
pir mą jį re por ta žą į „Drau-
gą“, tuoj ga vau laiš ku tį iš 
re dak to riaus kun. dr. Juo-
zo Pruns kio, ku ris pa ra gi no 
nuo la tos ra šy ti į dien raš tį. 
Po ku rio lai ko jis at siun tė 
bro šiū rą, pa va din tą „Ką ir 
kaip ra šy ti į laik raš tį“.

Vė liau, kai pra dė jau 
„Drau ge“ re da guo ti sa vai ti-

nį spor to sky rių, o vė liau ir Vy čių sky rių, su kun. dr. J. Pruns kiu te ko pa lai ky ti 
la bai ar ti mus ry šius, nors spor to me džia gos jis ne bu vo di de lis mė gė jas ir vis, 
at ro dė, lau kė, ka da aš „su rim tė siu“.

At li kęs ka ri nę prie vo lę JAV ar mi jo je ir pra dė jęs stu di juo ti uni ver si te te 
1956 m. va sa rą bu vau pa kvies tas va sa ros mė ne siais dirb ti pa čio je „Drau go“ re-
dak ci jo je, pa va duo jant atos to gau jan čius re dak to rius.

Ne pai sant koks re dak to rius atos to gau da vo, man vi są tą va sa rą rei kė jo re-
da guo ti pir mą jį pus la pį, ku rio re dak to riu mi bu vo kun. Ka zi mie ras Ba raus kas. 
Tur būt to dėl, kad, re da guo jant šį pus la pį, rei kė jo dirb ti ir sek ma die niais. Mat 
ta da „Drau gas“ bu vo lei džia mas še šis kar tus per sa vai tę, įskai čiuo jant ir pir ma-
die nį.

Pir ma die ni nė je lai do je da lis me džia gos bū da vo jau pa ruoš ta šeš ta die nį: 
ten tilp da vo Jung ti nių Tau tų ben dra dar bės New Yorke Sa lo mė jos Nar ke liū nai tės 
straips nis iš tos pa sau li nės or ga ni za ci jos veik los (ji bu vo nuo la ti nė „Drau go“ 
ko res pon den tė JT), o taip pat rašinys, gau tas iš Va ti ka no ra di jo. Man rei kė da vo 
pa ruoš ti tik nau jau sias ži nias pa gal ra di jo pra nešimus ar sek ma die ni nius ame ri-
kie čių laik raš čius. O tam dar bui at lik ti užtek da vo dau giau sia po ros-tri jų va lan-
dų. 

Rai des ta da sek ma die niais li no ti pu rink da vo ke li ma ri jo nai bro liu kai, ku-
rie pa dė da vo su ma ke tuo ti (su lau žy ti) ir pir mą jį pus la pį, nes švi ni nes ei lu tes ne-
bū da vo taip leng va su dė lio ti į pus la pį. Kas dien teks tus li no ti pais rink da vo sam-
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do mi žmo nės. 
Taip pat sun ku mų su-

da ry da vo pa grin di nės ant-
raš tės pa ruo ši mas, nes ją 
rei kė da vo rink ti ran ko mis iš 
pa vie nių di de lių rai džių ir 
su dė lio ti la po vir šu je (rei-
kė da vo maž daug 18 spau dos 
žen klų).

Tik po ku rio lai ko 
man pa vy ko įti kin ti spaus-
tu vi nin kus at si sa ky ti vie nos 
ant raš tės, o abie jo se laik raš-
čio pu sė se dė ti po straips nį. 
Tuo met ant raš tes jau bu vo 
ga li ma su rink ti li no ti pu. Tai 
bu vo šioks toks pa ge ri ni mas 
ne tik man, bet ir bū si miems pir mo jo pus la pio re dak to riams.

Iš tų die nų at min tin įstri go vie nas įvy kis, ku rio vis ne ga liu pa mirš ti iki šių 
die nų. Ka dan gi sek ma die niais laik raš ty je dir bau vie nin te lis re dak ci jos na rys, tai 
nie kas į laik raš tį pa te ku sios me džia gos ne pa tik rin da vo, net ir „Drau go“ vy riau-
sias re dak to rius Le o nar das Ši mu tis, il giau siai dir bęs re dak ci jo je (nuo 1927 m. 
bir že lio iki iš ėji mo į pen si ją 1968 m. lie pos mėn.).

Sa vo tiš kas nesu si pra ti mas įvy ko 1956 m. lie pos mėn., kuo met Lie tu vių 
tau ti nė są jun ga su ge rai ži no mu Chi ca gos lie tu vių vei kė ju prie ky je adv. An ta nu 
Oliu su ren gė lie tu vių kul tū ros die nas Was hing to ne. Tai bu vo vie nas iš di džiau-
sių lie tu viš kos kul tū ros pa si reiš ki mų, at žy mė tu re por ta žu net „Chi ca go Tri bu ne“ 
dien raš čio sek ma die ni nė je lai do je.

To kį di džiu lį lie tu vių įver ti ni mą no rė jau per duo ti ir „Drau go“ skai ty to-
jams. Pa ra šiau pla to ką ap ra šy mą apie tai, pa tal pi nau pir ma ja me pus la py je. 

Pir ma die nį at ėjęs į dar bą pa ma čiau rūs to ką L. Ši mu čio vei dą, ta čiau jis 
tuo tar pu nie ko ne sa kė. Kai at ėjo pie tų me tas, jis pa kvie tė ma ne į ne to lie se esan tį 
res to ra ną (ten pa pras tai pie tau da vo me kar tu su ko le ga re dak to riu mi Alo y zu Ba-
ro nu iš Ci ce ro) ir pra dė jo ne la bai aiš kiai dės ty ti, kad tas Was hing to no ren gi nys 
tik rai bu vęs įdo mus, ta čiau jį ruo šė ki ta lie tu vių gru pė, to dėl var gu ar ti ko apie 
tai ra šy ti „Drau ge“, tuo la biau pir ma me pus la py je.

Iš klau sęs to kių „pa mo ky mų“ su pra tau, kad net ir tarp tų žmo nių, ku rie 

„Draugo“pastatas1956m.vasarą,prieš išsikeliant įnaujas
patalpas63-iojojegatvėje.EdvardoŠulaičionuotr.
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kar tu dir ba Lie tu-
vą lais vin da mi iš 
so vie ti nės ver gi-
jos, yra ge res nių 
ir ne to kių ge rų ir 
rei kia ži no ti, kam 
teik ti pir mu mą. 
Tai ma ne, jau ną 
ide a lis tą, lie tu viš-
kos veik los dar-
buo to ją, ži no ma, 
nu tei kė ne la bai 
ge rai. Ta čiau ga-
vau pa mo ką, kad 
at ei ty je rei kia į 
vis ką žiū rė ti per 
par ti nius aki nius, 
ku rie, ži no ma, 
man iki šiol li ko 
ne su pran ta mi.

Li ki mas taip lė mė, kad ki tais me tais „Drau gas“ per si kraus tė į nau jas, mo-
der nias pa tal pas 63-io je gat vė je, o aš pats tą va sa rą pra lei dau be si dar buo da mas 
ki to Chi ca gos lie tu vių dien raš čio – „Nau jie nų“ re dak ci jo je. Ta čiau ten pa ty riau 
dar įdo mes nių bei keis tes nių da ly kų, su si ju sių su Lie tu vos lais vi ni mo or ga ni za-
ci jų san ty kiais. Apie tai jau bū tų at ski ra te ma ir ka da nors ki ta pro ga gal pa gvil-
den siu.

Bai giant šį trum pą pri si mi ni mų pluoš te lį no riu pa žy mė ti, kad „Drau gas“ 
man da vė ne vien tik žur na lis ti nės pa tir ties, bet su pa žin di no ir su lie tu viš ko po li-
ti nio gy ve ni mo niu an sais, ku rie ir gi su tei kė daug nau dos to les nei žur na lis ti nei ir 
vi suo me ni nei veik lai. Ži nant lie tu vių po li ti nio gy ve ni mo sub ti ly bes pra ėjo no ras 
reikš tis šio je sri ty je, di des nį dė me sį krei piant į lie tu vių kul tū ri nę veik lą (ku riai 
pri ski riu ir spor tą). Ti kiu, kad šio je sri ty je įne šiau tam tik rą įna šą ir aš. 

Pra leis ti še ši de šimt me čiai su „Drau gu“ at min tin įrė žė daug pri si mi ni mų 
(dau giau sia ge rų). To dėl lin kiu, kad „Drau gas“ gy vuo tų ir to liau, nes lie tu viš kas 
spaus din tas žo dis dar ir at ei ty je bus rei ka lin gas mū sų tau tie čių tar pu sa vio ry šio 
stip ri ni mui. Ne rei kia bi jo ti kliū čių bei vie no kių ar ki to kių de be sė lių, nes tai yra 
nor ma lu, be jų nie ko ne įvyks ta. Tad pir myn į ant rą jį laik raš čio šimt me tį!
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