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Administratoriai ir spaustuvininkai
Marija Remienė

Kiekviena sukaktis sudaro progą pažvelgti atgal ir prisiminti, kas padary
ta, o ypač prisiminti tuos darbuotojus, kurių dėka šiandien dar turime dienraštį
„Draugą“. Išlaikyti laikraštį reikia ir gerų administratorių, kurių dėka „Drau
gas“ galėjo išsilaikyti iki šių dienų. Kai kuriems administratoriams teko talkinti
redakcijai ir atlikti kitus darbus. Tai buvo seni geri laikai, kai buvo dirbama iš
širdies, neskaičiuojant valandų.
Nuo pat „Draugo“ įsteigimo redakcijos ir administracijos naštą nešė ku
nigai, o vėliau – kunigai-tėvai marijonai. Nors pagrindinis laikraščio darbas yra
užpildyti jo turinį, ir tuo rūpinasi redakcija, bet ne mažiau reikšmės turi ir ad
ministracija, kuri rūpinasi laikraščio buitimi: spausdinimu, platinimu, prenume
ratoriais, skelbimais ir finansine baze. Svarbiausias jos rūpestis – kad užtektų
pinigų sumokėti tarnautojams algas. Finansai nebuvo didelis rūpestis tada, kai
„Draugo“ redaktorių, administracijos ir spaustuvės darbus atliko kunigai ir bro
liai vienuoliai. Jie algų negaudavo. Visai kitokia padėtis yra dabar, kai reikia
mokėti algas samdomiems tarnautojams. Be to, einant laikui tenka keisti spaus
dinimo techniką, ją nuolat tobulinti, kompiuterizuoti. Anksčiau kunigams ar tė
vams marijonams administruojant teko rūpintis ne tik spaustuvės tobulinimu bei
plėtimu, bet telkti lėšų ir naujam namui įsigyti.
Kunigų administratorių buvo daug, jie nuolat keitėsi; administraciniam
darbui nebuvo paruošti: juk jų kunigiška paskirtis buvo kitokia. Pirmasis admi
nistratorius buvo kun. V. Vizgirda, o jam pagelbėjo kun. A. Varnagiris su savo
parapijiečių talka. Perkėlus „Draugą“ į Chicagą jį administravo kun. P. Serafi
nas, sutelkęs lėšų naujam namui įsigyti ir spaustuvei išplėsti, o jam pagelbėdavo
kunigai marijonai: kun. J. Kazakas, F. Kudirka ir pasauliečiai lietuviai. 1920
m. prie Aušros Vartų lietuvių parapijos bažnyčios buvo nupirktas didelis namas
(Oakley ir 23 Pl.), kuriame dienraštis buvo leidžiamas 37-rius metus.
„Draugą“ perėmus Marijonų vienuolijai administraciją tvarkė kunigai
marijonai: F. Kudirka, V. Kulikauskas, J. Kazakas, J. Mačiulionis, A. Mačiū
nas, A. Naudžius. Ilgiausiai ir sėkmingiausiai administracijai vadovavo kun.
Petras Činikas (1940-1945, 1948-1958), kuris kartu su provincijolais kun. J.
Jančium ir kun. V. Atkočium pastatė naują „Draugo“ pastatą; visos įstaigos buvo
perkeltos į dabartinę vietą (4545 W. 63rd St). Jam priklauso naujos spaustuvės
technikos (off-set) įvedimas ir spaudos darbų sumoderninimas. Taip pat ilgai
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teko „Draugą“ administruoti kun. Albinui Spur
giui (1958-1969), o po jo administracijai vadovavo
kun. Pranas Cibulskis.
1942-1944-1948 m. administravimo darbą
perėmė pasauliečiai. Pasauliečiai administratoriai
taip pat keitėsi, nes darbas nėra lengvas. Pirmas,
ypač daug pasidarbavęs rinkdamas prenumeratas,
buvo Andrius Daugirdas.
Andrius Daugirdas – iš profesijos teisinin
kas. 1942 m. jis apsigyveno Chicagoje. Nuo 1942
m. apvažiavo beveik visus JAV ir Kanados lietuvių
telkinius. Jo dėka skaitytojų ypač padaugėjo. Tai
Tais laikais, kai „Draugo“
buvo ypač ryšku, kai po Antrojo pasaulinio karo spaustuvėje dirbo vienuoliai, „Drau
atvyko lietuviai pabėgėliai iš Vokietijos lagerių. gas“ klestėjo, mat broliukai už tai
„Draugas“ suklestėjo ne tik finansiškai, bet ir turi neimdavo atlyginimo. Br. Tadas
niu. A. Daugirdas dirbo viską, kas buvo reikalinga Margis, MIC
dienraščiui, beveik iki mirties.
Juozas Remigijus Valaitis „Draugo“ admi
nistracijoje dirbo nuo 1948 m. Jis, kaip administ
ratorius pagalbininkas, spaustuvės darbų vedėjas,
įdėjo labai daug pastangų plėsdamas spaudą, gerai
sutvarkė finansus bei visus kitus dienraščio dar
bus. Jis prisidėjo prie spaudos darbų tobulinimo ir
palengvinimo. Mirė Chicagoje 1972 m.
Stasys Džiugas – bibliofilas, rašytojas, vi
suomenės veikėjas. Lietuvoje spausdino eilėraš
čius, rašinėlius, rinko tautosaką (surinko 4000 mįs
lių, dainų, pasakojimų). Knygomis remia gimtųjų
Raseinių biblioteką, kurioje įsteigtas jo vardo fon
das, turintis specialų antspaudą. Už kūrybą 2004
Kun. Albinas Spurgis, „Drau
m. buvo apdovanotas Rašytojų draugijos premija.
go“ administratorius 1958-1969 m.
2004 m. Lietuvoje jam buvo suteiktas Raseinių
miesto garbės piliečio vardas. 2006 m. Lietuvos prezidentas apdovanojo ordinu
už nuopelnus Lietuvai Riterio Kryžiumi).
1975-1992 m. Stasys Džiugas buvo „Draugo“ administracijos ir spaus
tuvės reikalų vedėjas, talkino redakcijai. Jo vadovavimo metu spaustuvėje bu
vo spausdinama įvairių spaudinių: buvo leidžiamos grožinės literatūros knygos,
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Sofija ir Stasys Džiugai

žurnalai, organizacijų lankstinukai bei reklaminės skrajutės. Jo rūpesčiu spaus
tuvės darbai buvo atliekami laiku ir tvarkingai.
Gražios darbų sukakties proga Stasys ir Sofija Džiugai atsiuntė sveiki
nimą leidėjams tėvams Marijonams, „Draugo“ redakcijos, administracijos ir
spaustuvės darbuotojams, linkėdami nepavargti ir tęsti toliau šį gražų bei reikš
mingą darbą lietuvių išeivijoje, pridėdami auką.
Viktoras Naudžius – inžinierius. Šalia savo tiesioginės profesijos jis dirbo
įvairiose lietuvių organizacijose. „Draugo“ administratoriumi buvo 1985-1987
m.
Vytautas Radžius – Chicagos universitete įgijo vadybos ir buhalterijos ba
kalauro laipsnį. Dirbo dienraščio pirmojo puslapio redaktoriumi 1984-1993 m.
Vėliau vienerius metus buvo administratorius (1993-1994 m.).
Pijus Stončius gimė Chicagoje. Baigė universitetą, įsigydamas CPA ma
gistro laipsnį. Nuo jaunystės – ateitininkas. „Draugo“ administratorius – 19941996 m.
Ignas Budrys – inžinierius. „Draugo“ administratorius – 1996-1998 m. Jis
redakcijoje įvedė kompiuterių sistemą.
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Valentinas Krumplis – verslininkas, visuomenininkas. 1963 m. Illinois
universitete Urbanoje įgijo marketingo ir reklamos bakalauro laipsnį. Nuo 1970
m. – spaustuvės „Questar Printing“ savininkas. „Draugo“ administratorius –
1998-2005 m. Buvo gabus gegužinių organizatorius ir mokamų sveikinimų įvai
riomis progomis telkėjas.
Vytas Paškus, gimęs Chicagoje, baigė universitetą, įsįgydamas CPA iš bu
halterijos. „Drauge“ dirbo 2005-2006 m.
Nuo 2006 m. „Draugas“ neturi administratoriaus, šį darbą atlieka Sil
vija Krumplienė, gimusi Chicagoje, studijas vainikavusi bakalauro laipsniu iš
sociologijos. Baigusi universitetą sujungė savo gyvenimą su Valentinu Krum

Senojoje „Draugo“ spaustuvėje
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pliu, buvo reikalų ve
dėja „Questar Prin
ting“
spaustuvėje.
Nuo 1998 m. iki dabar
Silvija
Krumplienė
yra „Draugo“ reikalų
ir buhalterijos vedėja.
Jos įnašas į „Draugo“
administravimą
yra
labai didelis, ji atlieka
įvairius darbus ir pri
ima sprendimus.
Sunkų spausdi
nimo darbą prie maši
nų tyliai dirbo broliai
marijonai: br. Vincas
Žvingilas, išdirbęs 45
metus; br. Jonas Pel
Pranas Bičiūnas su dukra Gražina
džius – 42 metus; br.
Tadas Margis – 35 metus (prie senosios „Draugo“ spausdinimo mašinos), br. V.
Cibulskis – 50 m. dirbęs prie adresavimo mašinos.
Vienas iš pasauliečių spaustuvės darbuotojų buvo Pranas Bičiūnas, kurio
darbą „Draugo” spaustuvėje gerai prisimena jo dukra Gražina Bičiūnaitė San
toski. Ji taip pasakoja:
„Pranas Bičiūnas su šeima atvyko į Jungtines Amerikos Valstijas po II
Pasaulinio karo (1949 m.) dėka dienraščio „Draugo“, kuris mūsų šeimą „spon
soriavo“ (sudarė dokumentus). Pranas Bičiūnas ištikimai ilgas valandas dirbo
linotipininku prie verdančio švino mašinos, išlaikydamas augančią šeimą. Mes
gyvenome netoli „Draugo“. O „Draugas“ tuo metu buvo įsikūręs 2334 S. Oakley
Ave., netoli Aušros Vartų lietuviškos parapijos. Mes, vaikai, lankėme parapijos
mokyklą. Tais laikais mokinius paleisdavo namo papietauti. Aš greitai pavalgy
davau ir nunešdavau tėveliui pietus į „Draugą“. Esant geresniam orui, kad jis ga
lėtų atsikvėpti nuo verdančio švino, išeidavome į kiemą. Per tuos apsilankymus
man tekdavo pabendrauti ne tik su tėveliu, bet susitikti ir su jo bendradarbiais:
A. Matikiūnu, J. Žigaičiu, broliu Vincu, kun. P. Činiku ir matyti, kaip gamina
mas laikraštis.
Kadangi tėvelis mokėjo anglų ir latvių kalbas, jam teko rinkti latviško
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žurnalo „Dzimtzines Bals“ tekstą.
„Drauge“ lankiausi iki 1959 m., kol
baigiau pradžios mokyklą. 1957 m. „Drau
gas“ persikėlė į naujas patalpas, 4545 W. 63rd
Street, o aš pradėjau lankyti seselių kazimie
riečių vedamą mokyklą Maria High School.
Gydytojai tėveliui patarė keisti darbą, todėl
jis turėjo pasitraukti iš „Draugo“. Prasidėjo
nauja gadynė – „Health Food“ restorano 3236
S. Halsted St. lietuviškoje apylinkėje (mūsų
šeima perėmė 1960 m., o įsteigtas buvo 1938
m.), kuri tęsiasi iki šių dienų“.
Kiekvienam administratoriui tenka su
sidurti su įvairiais sunkumais: samdyti ir at
leisti tarnautojus, išklausyti prenumeratorių
skundus. Tačiau kiekvienas administratorius
įnešė ką nors nauja. Administracija kiekvie
nais metais išleidžia gražius kalendorius ir
„Draugo“ reklama – magnetukas.  
kalėdinius sveikinimus, už ką laikraštis su
Viktoro
Paulausko projektas. 2008 m.
laukia aukų.
Tačiau finansiniai reikalai palaipsniui ėmė sunkėti, prenumeratos mažėti.
Į pagalbą atėjo Draugo fondas, kuris kiekvienais metais užpildo finansines spra
gas. O tų spragų pasitaiko įvairių, reikia nupirkti dienraščio leidybai popieriaus,
naujus kompiuterius ir net honorarus bendradarbiams sumokėti.
Administracijai į talką ateina savanoriai pensininkai, kurie „Draugo“ pre
numeratoriams padeda išsiųsti kalendorius, kalėdines atvirutes, talkina rengiant
gegužines bei atliekant įvairius mažesnius darbus. Jie nereikalauja užmokesčio
už savo darbus. Visų tų savanoriškų darbų specialistas yra Antanas Valavičius
su žmona Viktorija. Talka labai svarbi visuomeninėje, organizacinėje veikloje,
atliekant įvairius darbus. Tie patys pensininkai – talkininkai „Draugo“ dienraštį
ir Draugo fondą dažniausiai remia ir pinigais.
Dienraštis jungė lietuvius išeivius Amerikoje, išgarsėjo Lietuvoje. Ne vie
nas lietuvis patriotas Lietuvoje norėtų skaityti šį kultūringą, katalikišką ir pa
triotinio turinio laikraštį.
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Kažkada atrodžiusi
moderni spaustuvė šian
dien jau nebeatitinka laiko
reikalavimų

Juozas Masilionis prie
linotipo
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Spaustuvės vedėjas Jonas Gliosas

Andrius Dau
girdas, „Draugo“ ad
ministracijoje dirbęs
nuo 1942 m. 19441948 m. jis yra ap
važiavęs beveik visas
lietuvių gyvenvietes
JAV ir Kanadoje ir
surinkęs daug naujų
prenumeratorių
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„Draugo“ spaustuvės darbuotojai
– Vytas Šilanskas (iš dešinės), Aldona
Gurskienė ir Allen Gatore. Marijos Re
mienės nuotr. 2008 m.

Spaustuvės darbuotojas – operato
rius Vytas Šilanskas. Marijos Remienės
nuotr.

Administracijos tarnautojai: (sėdi)
Aldona Sobieskienė, (stovi) Vida Šilėnie
nė, Stefanija Jonaitienė, Elena Rukienė,
Eugenija Daugirdienė, Elena Sirutienė,
Nijolė Bikulčienė, Dana Stankaitytė, Bi
rutė Lintakienė, Stasys Džiugas, Jonas
Dimiskis, Ona Gintautienė 1979 m.

38

„Draugo“ laikraščio istorijos apybraiža

Viktoras Naudžius, „Draugo“ administratorius

„Draugo“ administratorius Pijus Stončius
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„Draugo“ administracijos ruošoje: Jurgis Vidžiūnas (kairėje) ir
Visų darbų talkininkas Antanas
Vaclovas Momkus
Valavičius. Zigmo Degučio nuotr.

Kaip visada, taip ir šį kartą šaunieji „Draugo“ talkininkai atėjo į pagalbą: (sėdi iš kairės) Draugo fondo
pirmininkė Marija Remienė, Jurgis Vidžiūnas, Vaclovas Jakovickas, Aldona Lekeckienė, Adelė Lietuvninkie
nė, Ona Gradinskienė; (stovi) Pranas Totoraitis, Aldona Totoraitienė, Aldona Šmulkštienė, Vitalis Lekeckas,
Antanas Paužuolis, Viktorija Valavičienė, Antanas Valavičius, Birutė Zalatorienė, Algis Čepėnas ir Mėta Ga
balienė. Jono Kuprio nuotr.
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„Draugo“ administratorius Valentinas Krumplis (kairėje) ir aukštas „Draugo“ svečias – pirmasis atkur
tos Nepriklausomos Lietuvos Respublikos vadovas Vytautas Landsbergis

Administracijos darbuotojos: (iš kairės): Danguolė Mackevičienė, Neringa Kardelytė ir raštinės vedėja
Sylvija Krumplienė. Marijos Remienės nuotr.
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