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„Draugas“buvoiryra
mūsųdraugas

StasysGoštautas

„Drau gas“ tik rai yra ge ras mū sų bi čiu lis. Vi sa iš ei vi ja, t.y., pa bė gė liai po 
Ant ro jo pa sau li nio ka ro, nuo Pa ta go ni jos iki Alias kos skai tėm „Drau gą“, ir jis 
bu vo tas aki ra tis, ku ris mus in for ma vo, for ma vo ir jun gė. Ga lė jom po le mi zuo ti, 
ra šy ti laiš kus į re dak ci ją, re a guo ti į straips nius ir ve da muo sius, ga lė jom pyk ti ir 
džiaug tis, bet at ėjus pa šti nin kui pir mu čiau siai žiū rė da vom, kas nau jo mū sų pa-
kran tė je, t.y. at si vers da vom pir mą jį ir pas ku ti nį jį pus la pį. 

„Drau gas“ bu vo ta ne pa pras ta prie mo nė, per ku rią mes įpras mi nom kar-
tais niū rų iš ei vi jos gy ve ni mą, lauk da vom, kad kas nors at si tik tų Lie tu voj ir kad 
ne lauk tai at ras tu me tą pa mes tą tė vy nę ir kad kas nors kaip nors mums ją grą žin-
tų to kią, ko kią mes ją pa li kom bėg da mi nuo ma ro, ba do, Si bi ro ir be pras miš kų 
kan čių.

„Drau gas“ tik rai bu vo mū sų drau gas. Gal kar tais ir nu mo da vom ran ka 
dėl vie nos ar ki tos in for ma ci jos, ne san tai kos ar nesu si pra ti mo, bet, kaip ten be-
bū tų, „Drau gas“ bu vo mū sų lie tu viš kos in for ma ci jos šal ti nis. Jei gu kat rą die ną 
jis ne pa si ro dy da vo ar at ei da vo pa vė la vęs, tą die ną mums kaž ko trūk da vo ir mes 
ne ri mau da vom tol, kol ga lų ga le tas ne la ba sis pa si ro dy da vo. Ne svar bu, kaip jis 
at ro dė, ja me bu vo su ra šy ta vi sa, kas mums – lie tu viams – bu vo svar bu ir bran gu. 

„Drau ge“ dir bo daug mū sų drau gų – kun. Vy tau tas Bag da na vi čius, kun. 
Pra nas Garš va, kun. Juo zas Pruns kis, Čes lo vas Grin ce vi čius, Ka zys Bra dū nas, 
Alo y zas Ba ro nas, Bro nius Kvik lys. Tai gi skai ty ti „Drau gą“ reiš kė tam tik ra 
pras me skai ty ti sa vo drau gus. Tai bu vo kas die nis pa tik ri ni mas, kas jiems svar bu 
ir kas eg zo do tau tai yra reikš min ga. „Drau ge“ ras da vai ne tik re dak to rius, bet ir 
ki tus ben dra da bius. Pa žiū rė jęs, kas ra šė straips nį, nu tar da vai, ką skai ty ti pir ma 
ar ko iš vi so ne skai ty ti. Tur būt net Lie tu voj, o ką jau sa ky ti trem ty je 1950-1990 
m. ne bu vo tiek in te lek tu a lų vie noj vie toj, kaip Chi ca gos „Drau ge“. Šis ke tu-
rias de šim ties me tų tar pas „Drau ge“ ver tas mū sų pa gar bos ir jam sa vo svo riu 
pri lygs ta tik Bos to no Lie tu vių en cik lo pe di jos bū rys.

„Drau gas“ bu vo mū sų drau gas. Dar ir šian dien, kai re dak to riai mums vos 
pa žįs ta mi ar iš vi so ne pa žįs ta mi, kai jų su pra ti mas apie iš ei vi ją ne vi sad su tam-
pa su re a ly be ir jie daž nai ne pa tai ko į klau si mą ar at sa ky mą, nes au go jau anoj 
Lie tu voj ir jų su pra ti mas nuo mū sų ski ria si. Po tru pu tį pri pran ti ir prie Da lios 
Ci dzi kai tės bei ki tų re dak to rių, pra de di su jais drau gau ti, kaip drau gau da vai su 
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anais, pra de di pri pras ti prie jų mąs ty mo ir su tik ti su jų gal vo se na.
Ne te ko man pa žin ti „Drau go“ iki „di pu kų“ lai kų, t.y. iki 1949 me tų. Kai 

po ka rio pa bė gė lių dau gu ma at si kė lė į Chi ca gą ir grie bė si bet ko kio dar bo, ji 
bai siai no rė jo skai ty ti lie tu viš ką spau dą, ku ri iš pra džių bu vo se nų emig ran-
tų ran ko se (pvz., il ga me čio re dak to riaus Le o nar do Ši mu čio). Pra džio je mes ją 
kri ti ka vo me, bet po tru pu tį pri pra to me, o vė liau (la bai grei tai) at si ra do nau ji 
re dak to riai ir laik raš tis vir to to kiu, ko kio pa gei da vo nau jie ji skai ty to jai. Da bar 
si tu a ci ja pa na ši – „di pu kams“ pra de dant nyk ti laik raš tis kei čia si, nes ki taip lik tų 
be skai ty to jų. Laik raš tis pri si tai ko prie nau jų emig ran tų ir, rei kia ti kė tis, kad po 
tru pu tį jie pe rims ne tik re dak ci ją, kas jau da bar vyks ta, bet ir skai ty to jų bū rį, be 
ku rio joks laik raš tis ne iš si lai ko.

„Drau gas“ yra tik ras mū sų drau gas, ku rio svar ba ma no ir anks tes nės kar-
tos skai ty to jams bu vo aiš ki. Jis pa lai kė mū sų iš ei vi jos gy ve ni mą, duo da mas 
tą lie tu viš ką dva sią ir pa lai ky da mas mū sų vil tį, kad kaž kas anks čiau ar vė liau 
įvyks ir mes bū sim pa si ruo šę tai pri im ti, da ly vau ti ir džiaug tis, kad įvy ko ir kad 
ki taip ir bū ti ne ga lė jo.  

O vis dėl to ga lė jo bū ti ir ki taip. „Ta ry bu kai“ vi sus pen kias de šimt me tų 
ban dė su nai kin ti mū sų spau dą, in tri ga vo, kad vie nas laik raš tis peš tų si su ki tu ir 
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kad skai ty to jai nu sto tų pa si ti kė ti sa vo spau da ir jos ne rem tų. Bu vo mo men tų, kai 
at ro dė, jog ga las mū sų spau dai yra čia pat ir rei kės skai ty ti ta ry bi nę spau dą ar ba 
Ame ri kos lie tu vių ko mu nis tų laik raš čius. Jie ban dė ne vie ną laik raš tį ar žur na lą 
pa vers ti sa vo pro pa gan dos įran kiu ir tuo pa čiu jį su nai kin ti. Bet są moks las ne pa-
vy ko. Po kiek vie no ki vir čo mū sų spau da pa si da ry da vo stip res nė.  

Tai gi ver tin da mas šim ta me tį se nu ką „Drau gą“ ne ga li už mirš ti, kiek 
džiaugs mo ir pa trio tiz mo, vil ties jis mums da vė, kaip drau giš kai jis mus su ti ko 
prie lai vo ar lėk tu vo ir ste bė jo mū sų kas die nį gy ve ni mą. „Drau gas“ vis ką ste-
bė jo ir už ra ši nė jo – ve dė mū sų gy ve ni mo kro ni ką, tuo pa tvir tin da mas, kad lie-
tu viš kas gy ve ni mas yra įma no mas ir to li nuo Lie tu vos, kad kiek vie nas žings nis 
pri ar ti na mus prie tė vy nės, nors rei kė jo iš mok ti ją my lė ti iš to lo.

Sun ku bū tų įsi vaiz duo ti iš ei vi ją be „Drau go“. Kas bū tų li kę iš jos, jei gu 
ne bū tų lie tu viš ko laik raš čio? O ką jau be sa ky ti, ko kį įna šą ta iš ei vi ja per spau dą 
ir kul tū rą pa da rė nau jai gims tan čiai Lie tu vai.

Šian dien laik raštis at lie ka vi sai ki tą mi si ją, nes esa me per krau ti in for-
ma ci jos per in ter ne tą. Laik raš tis jau nė ra vie nin te lė in for ma ci jos prie mo nė, bet 
ma no kar tai vis tiek yra mie liau skai ty ti laik raš čio pus la pį prie ka vos puo du ko 
ne gu sė dė ti prie kom piu te rio. Kar tais ky la min tis – o kas bū tų, jei gu „Drau gas“ 
nu sto tų ėjęs ir ki tas laik raš tis už im tų jo vie tą? Ka dai se juk „Nau jie nų“ laik raš-
čiui nu sto jus ei ti dau gu ma skai ty to jų ra miai per ėjo į „Drau gą“.

Gal leng viau bū tų su pras ti „Drau go“ svar bą iš ei vi jos gy ve ni me, jei gu pa-
gal vo tu me, kas bū tų, jei gu jo ne bū tų bu vę. Kur bū tų ra dę prie glau dą mū sų in te-
lek tu a lai? Jiems mal kas kirs ti gal ir bū tų bu vę pel nin giau, bet jie su pra to žo džio 
ir spau dos reikš mę.  

Taip kad „Drau gas“ ga li di džiuo tis sa vo at lik ta is to ri ne mi si ja, ku rią jis 
at li ko kuo ge riau siai. Ne daug laik raš čių ga li pa si gir ti to kiu sa vo is to ri niu vaid-
me niu. Ar ir to liau „Drau gas“ bus toks svar bus, kaip iki šiol, pri klau sys nuo nau-
jų skai ty to jų, at vy ku sių po Lie tu vos Ne pri klau so my bės at ga vi mo, ir nuo mū sų 
jau ni mo, ku rį rei kė tų pri pra tin ti prie mū sų spau dos. 


