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Manoprisiminimaiapievienmetį„Draugą”
Prel.IgnasUrbonas

Mes su „Drau gu“ esa me be-
veik vien me čiai. Aš tik vie ne riais 
me tais esu jau nes nis. Pir mą kar tą su 
„Drau gu“ su si pa ži nau 1939 m. rug-
sė jo mėn., t. y. prieš 70 me tų. Tie 
1939 m. bu vo is to ri niai me tai, tai 
šia pro ga pa mi nė siu ke le tą is to ri nių 
tru pi nė lių iš tų lai kų. Tais me tais 
New Yorke vy ko tarp tau ti nė pa ro-
da ir tarp tau ti nis stu den tų ka ta li kų 
„Pax Ro ma na“ kon gre sas. Bet tuo 
me tu jau ka ro de be sys slan kio jo virš 
Eu ro pos ir ofi cia li Kau no uni ver si-
te to stu den tų At ei ti nin kų kor po ra-
ci jų pla nuo ta de le ga ci ja į kon gre są 
at si sa kė vyk ti. Ta da bu vo pa skelb ta 
ir pa kvies ti sa va no riai, ku rie su tik-
tų vyk ti sa vo pi ni gais ir sa vo ri zi-
ka. Mes su kun. dr. Pet ru Ce lie šium 
pa si siū lė me su de le ga ci ja vyk ti. Aš 
ga vau už sie nio pa są (po 10 me tų su 
juo at skri dau į Ame ri ką) ir iš Lie tu-

vos ban ko di rek to riaus Zig mo Star kaus 90 dol. – tai lai vo bi lie tas į vie ną pu sę.
Su de le ga ci ja no rė jo skris ti ir J. Vai lo kai čio dvi duk ros. Ne ži nau, kiek 

joms ban ko di rek to rius da vė pi ni gų, bet jų tė vas pa sa kė: „Aš su tiek pi ni gų sa vo 
duk rų į už sie nį leis ti ne ga liu“, ir jos li ko na mie. 

Kau no ge le žin ke lio sto ty je to kių sa va no rių su si rin ko me pen ki: stu den tas 
Po vi las Bal ti nis – de le ga ci jos va do vas, stud. Emi li ja Kli kū nai tė, stud. So fi ja 
Vis tar tai tė (ji gi mu si Chi ca go je, bai gu si gim na zi ją, at vy ko į Lie tu vą pa to bu lin ti 
sa vo lie tu vių kal bos ir da bar grį žo na mo) ir mu du su kun. Ce lie šium. Vy kom per 
tik at gau tą Vil nių, Var šu vą, Ber ly ną į Pa ry žių. Šer bur go uos te įsi jun gė me į vi sos 
Eu ro pos de le ga ci ją, ku rio je bu vo 600 stu den tų. Plau kiant lai vu rug pjū čio 23 d. 
lai vo te leg ra mų agen tū ra pra ne šė: „Šian dien Mask vo je Rib ben tro pas ir Mo lo to-
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vas pa si ra šė pak tą“. New Yorko uos te mus su ti ko du jau ni vy rai: kon su la to ata šė 
Ani ce tas Si mu tis ir Juo zas Lauč ka.

„Pax Ro ma na“ kon gre sas pra si dė jo New Yorke, Ford ha mo uni ver si te te. 
Ki tą die ną mus vi sus au to bu sais nu ve žė į ka ta li kų uni ver si te tą Was hing to ne. 
Kon gre sui įpu sė jus ki lo Ant ra sis pa sau li nis ka ras, ir kon gre sas bu vo už da ry-
tas. Vo kie ti jos de le ga ci jos pir mi nin kas Mu ler ir Len ki jos de le ga ci jos pir mi nin kė 
Kow nac ka bu vo su klup dy ti prieš Švč. Sak ra men tą ado ra ci jai. Kun. P. Ce lie šius 
Šve di jos lai vu iš plau kė at gal į Lie tu vą, o aš, ne tu rė da mas bi lie to nei pi ni gų jam 
nu si pirk ti, li kau. Nu vy kau į New Yorką, kur pa ro do je vie na die na bu vo skir ta 
Lie tu vai. Čia į di de lę sce ną še šių po li ci jos mo to cik lų ly di mas at vy ko Lie tu vos 
kon su las J. Bud rys (Klai pė dos su ki li mo va das), ci lin de riu ir vi sais or di nais pa-
si puo šęs. Pa tran ka iš šo vė 21 šū vį Lie tu vos gar bei. Kon su las per skai tė Lie tu vos 
pre zi den to An ta no Sme to nos svei ki ni mą ir 59 cho rai, mu zi kui Ži le vi čiui di ri-
guo jant, dai na vo lie tu vių dai nas. Pub li ko je, ma no kai rė je, sė dė jo se nas ku ni gas, 
už jo – vi siems lie tu viams ži no mas dr. Jo nas Šliū pas, jo žmo na ir jų sū ne lis, 
jau nas ber niu kas (jis da bar yra Ca li for ni jo je gar sus inžinie rius, da ran tis daug 
ge ro Lie tu vai). Ka da cho ras pra dė jo dai nuo ti „Lie tu va, bran gi“, pa ma čiau, kad 
iš prie ma nęs sė dė ju sio se ne lio ku ni go akių rie da aša ros. Aš jį pa klau siau: „Kas 
jūs esa te ir ko dėl ta aša ra?“ Jis at sa kė: „Aš esu kun. Mi lu kas (jis 50 me tų lei do 
lie tu vių ra šy to jų kny gas ir re da ga vo sa vo laik raš tį „Žvaigž dę“), o aša ra tai dėl 
Lie tu vos, jau čiu jai di de lę ne lai mę“.

Iš New Yorko at vy kau į Chi ca gą. Pir miau sia ma ne Ci ce ro var go ni nin kas 
Mon dei ka nu ve žė į „Drau gą“. Jis ta da bu vo 23-io je gat vė je, prie Auš ros Var tų 
baž ny čios. Pa sta to ant ra me aukšte bu vo „Drau go“ re dak ci ja. Už ei nu pas vyr. 
re dak to rių Le o nar dą Ši mu tį. Jis la bai su si rū pi nęs man sa ko: „Laužau gal vą ir 
ne ži nau, ką ra šy ti į „Drau gą“ apie Lie tu vą. Ka ras ei na prie Lie tu vos sie nos ir 
ne ži nau, kas da bar vyks ta Lie tu vo je. Skam bi nau kon su lui dr. P. Daužvardžiui, 
jis nie ko ne ži no. Skam bi nau į Was hing to ną mū sų at sto vui Ža dei kiui, ir tas nie ko 
nežino ir ne tu ri jo kių ži nių iš Lie tu vos“. Ta da aš jam pa sa kiau, kad prieš po rą 
die nų bu vau Bro ok ly ne ir kun. Pa kal nis sa vo au to mo bi liu ma ne išvežė į Bro-
ok ly no par ką pa si va ži nė ti. Be va žiuo jant sužino jau dvi nau jie nas. Vie na – au to-
mo bi lis jau tu rė jo ra di ją ir an tra – ra di jo ži nio se pra ne šė, kad Lie tu va pa skel bė 
da li nę mo bi li za ci ją. Ne ži nau, ar jis šią ži nu tę dė jo į „Drau gą“, ar ne, bet ma ne 
ste bi no jo toks di de lis rū pes tis Lie tu vos li ki mu.

Ka da aš an trą kar tą, jau po ka ro, at vy kau į Ame ri ką, Ši mu tis man pa sa-
ko jo, kad ka da 1940 m. Lie tu va So vie tų Ru si jos bu vo oku puo ta, jis nu ė jo pas 
„Nau jie nų“ red. dr. Gri gai tį ir jam pa sa kė: „Pa duo kim viens ki tam ran ką, mes-
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kim tuos gin čus, pa kvies kim tau ti nin kų at sto vą p. Olį ir „San da rą“ ir kar tu ko-
vo ki me dėl Lie tu vos lais vės“. Ta da ir gi mė Ame ri kos lie tu vių ta ry ba (ALT). Ši-
mu tis bu vo vie nas iš tų ide a lis tų, ku rie gy ve no ir ko vo jo dėl Lie tu vos. Gir dė jau, 
kad Ši mu tis ne tu rė jo nei sa vo na mo, nei sa vo au to mo bi lio, bet bu vo pa ten kin tas 
re da guo da mas „Drau gą“. Man te ko su šiuo ide a lis tu at si svei kin ti jam mirš tant 
li go ni nė je. Man pa skam bi no Al ber tas Vi ni kas: „Važiuo ki me at si svei kin ti su Ši-
mu čiu, ku ris yra prie mir ties li go ni nė je (A. Vi ni kas čia gi męs, ži no mas De mok-
ra tų par ti jos vei kė jas ir sa vo mies te ei nąs aukš tas pa rei gas, bet bu vo di de lis 
Lie tu vos pa trio tas ir Ši mu čio bei ALT de ši nio ji ran ka In dia no je). Jis ma ne nu-
ve žė į li go ni nę. Ši mu tis ap si džiau gė pa ma tęs Vi ni ką. Ši mu tis, kiek at si ga vęs, 
sa ko: „Džiau giuo si, kad prieš mir tį dar su spė jau pa ra šy ti ALT is to ri ją. Ją ra šy ti 
man bu vo leng va, nes vi są lai ką ve džiau die no raš tį“. At si svei kin ti jiems ne bu vo 
leng va. Ši mu tis pa ė mė Vi ni ko ran ką ir abu ty lė jo, ma ty ti, ieš ko jo žo džio, ku rį 
sun ku jiems bu vo ras ti po 40 me tų ben dros drau gys tės ir dar bo. Pa ga liau Ši mu tis 
ta rė: „Vy rai, ne pa lūž ki te ir ko vo ki te vie nin gai dėl Lie tu vos lais vės. Ne pra ras ki-
te Lie tu vos lais vės vil ties“. Aš, sto vė da mas ša lia, ža vė jau si tų dvie jų Ame ri kos 
lie tu vių mei le sa vo tė vy nei. 

Be L. Ši mu čio daug ide a liz mo ir mei lės „Drau gui“ pa ro dė ir pats Ma ri jo-
nų vie nuo ly nas. Pri si me nu du ma ri jo nus bro liu kus: Žvin gi lą ir Mar gį, ku rie yra 
ki lę iš Ga ry lie tu vių pa ra pi jos. Jie vi są sa vo vie nuo liš ką gy ve ni mą pra lei do dirb-
da mi „Drau go“ spaus tu vė je. Ne tik jie, bet ir vi si ki ti ma ri jo nai, net ir čia gi mę, 
di džia vo si sa vo „Drau gu“. Dėl to „Drau gas“ ir su lau kė 100 me tų.

Apie „Drau go“ kul tū ri nę da lį Sta sys Goš tau tas pa ra šė iš sa mų straips nį. 
Apie vė les nius „Drau go“ re dak to rius ra šė „Drau ge“ dr. K. Amb ro zai tis. Tai man 
ten ka pri min ti anų lai kų pra ei tį ir pa da ry ti ke le tą iš va dų. „Drau gas“ per tuos 100 
me tų bu vo va do vau jan tis dien raš tis, nes rė mė si 123-mis lie tu vių pa ra pi jo mis 
Ame ri ko je. Tos pa ra pi jos tu rė jo var go ni nin kus-mu zi kus, šie tu rė jo cho rus. Ir 
jie bu vo anų lai kų vie nin te liai kul tū ros ne šė jai. Jie ir bu vo „Drau go“ kul tū ri nio 
prie do užuo maz ga. Ant ro ji iš ei vių ban ga – be veik vi sa skai tė „Drau gą“, nes li be-
ra lių pa žiū rų iš ei viai skai tė „Drau go“ li te ra tū ri nį prie dą. Aš ma nau, kad „Drau-
gui“ 100 me tų iš si lai ky ti pa dė jo ide a lis tai, tai gal ir da bar, at si ra dus ide a lis tų 
gru pei, „Drau gas“ pra tęs eg zis ten ci ją.

Sėk mės „Drau gui“, žen gian čiam į ant rą jį šimt me tį!


