
30

„Draugui“ – 100. Už tikėjimą ir lietuvybę

Administratoriaiirspaustuvininkai
MarijaRemienė

Kiek vie na su kak tis su da ro pro gą pa žvelg ti at gal ir pri si min ti, kas pa da ry-
ta, o ypač pri si min ti tuos dar buo to jus, ku rių dė ka šian dien dar tu ri me dien raš tį 
„Drau gą“. Iš lai ky ti laik raš tį rei kia ir ge rų ad mi nist ra to rių, ku rių dė ka „Drau-
gas“ ga lė jo iš si lai ky ti iki šių die nų. Kai ku riems ad mi nist ra to riams te ko tal kin ti 
re dak ci jai ir at lik ti ki tus dar bus. Tai bu vo se ni ge ri lai kai, kai bu vo dir ba ma iš 
šir dies, ne skai čiuo jant va lan dų.

Nuo pat „Drau go“ įstei gi mo re dak ci jos ir ad mi nist ra ci jos naš tą ne šė ku-
ni gai, o vė liau – ku ni gai-tė vai ma ri jo nai. Nors pa grin di nis laik raš čio dar bas yra 
užpil dy ti jo tu ri nį, ir tuo rū pi na si re dak ci ja, bet ne ma žiau reikš mės tu ri ir ad-
mi nist ra ci ja, ku ri rū pi na si laik raš čio bui ti mi: spaus di ni mu, pla ti ni mu, pre nu me-
ra to riais, skel bi mais ir fi nan si ne ba ze. Svar biau sias jos rū pes tis – kad už tek tų 
pi ni gų su mo kė ti tar nau to jams al gas. Fi nan sai ne bu vo di de lis rū pes tis ta da, kai 
„Drau go“ re dak to rių, ad mi nist ra ci jos ir spaus tu vės dar bus at li ko ku ni gai ir bro-
liai vie nuo liai. Jie al gų ne gau da vo. Vi sai ki to kia pa dė tis yra da bar, kai rei kia 
mo kė ti al gas sam do miems tar nau to jams. Be to, ei nant lai kui ten ka keis ti spaus-
di ni mo tech ni ką, ją nuo lat to bu lin ti, kom piu te ri zuo ti. Anks čiau ku ni gams ar tė-
vams ma ri jo nams ad mi nist ruo jant te ko rū pin tis ne tik spaus tu vės to bu li ni mu bei 
plė ti mu, bet telk ti lė šų ir nau jam na mui įsi gy ti. 

Ku ni gų ad mi nist ra to rių bu vo daug, jie nuo lat kei tė si; ad mi nist ra ci niam 
dar bui ne bu vo pa ruoš ti: juk jų ku ni giš ka pa skir tis bu vo ki to kia. Pir ma sis ad mi-
nist ra to rius bu vo kun. V. Viz gir da, o jam pa gel bė jo kun. A. Var na gi ris su sa vo 
pa ra pi jie čių tal ka. Per kė lus „Drau gą“ į Chi ca gą jį ad mi nist ra vo kun. P. Se ra fi-
nas, su tel kęs lė šų nau jam na mui įsi gy ti ir spaus tu vei iš plės ti, o jam pa gel bė da vo 
ku ni gai ma ri jo nai: kun. J. Ka za kas, F. Ku dir ka ir pa sau lie čiai lie tu viai. 1920 
m. prie Auš ros Var tų lie tu vių pa ra pi jos baž ny čios bu vo nu pirk tas di de lis na mas 
(Oakley ir 23 Pl.), ku ria me dien raštis bu vo leidžia mas 37-rius me tus.

„Drau gą“ pe rė mus Ma ri jo nų vie nuo li jai ad mi nist ra ci ją tvar kė ku ni gai 
ma ri jo nai: F. Ku dir ka, V. Ku li kaus kas, J. Ka za kas, J. Ma čiu lio nis, A. Ma čiū-
nas, A. Nau džius. Il giau siai ir sėk min giau siai ad mi nist ra ci jai va do va vo kun. 
Pet ras Či ni kas (1940-1945, 1948-1958), ku ris kar tu su pro vin ci jo lais kun. J. 
Jan čium ir kun. V. At ko čium pa sta tė nau ją „Drau go“ pa sta tą; vi sos įstai gos bu vo 
per kel tos į da bar ti nę vie tą (4545 W. 63rd St). Jam pri klau so nau jos spaus tu vės 
tech ni kos (off-set) įve di mas ir spau dos dar bų su mo der ni ni mas. Taip pat il gai 
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te ko „Drau gą“ ad mi nist ruo ti kun. Al bi nui Spur-
giui (1958-1969), o po jo ad mi nist ra ci jai va do va vo 
kun. Pranas Ci buls kis.

1942-1944-1948 m. ad mi nist ra vi mo dar bą 
pe rė mė pa sau lie čiai. Pa sau lie čiai ad mi nist ra to riai 
taip pat kei tė si, nes dar bas nė ra leng vas. Pir mas, 
ypač daug pa si dar ba vęs rink da mas pre nu me ra tas, 
bu vo An drius Dau gir das.   

An drius Dau gir das – iš pro fe si jos tei si nin-
kas. 1942 m. jis ap si gy ve no Chi ca go je. Nuo 1942 
m. ap va žia vo be veik vi sus JAV ir Ka na dos lie tu vių 
tel ki nius. Jo dė ka skai ty to jų ypač pa dau gė jo. Tai 
bu vo ypač ryš ku, kai po Ant ro jo pa sau li nio ka ro 
at vy ko lie tu viai pa bė gė liai iš Vo kie ti jos la ge rių. 
„Drau gas“ su kles tė jo ne tik fi nan siš kai, bet ir tu ri-
niu. A. Dau gir das dir bo vis ką, kas bu vo rei ka lin ga 
dien raš čiui, be veik iki mir ties.

Juo zas Re mi gi jus Va lai tis „Drau go“ ad mi-
nist ra ci jo je dir bo nuo 1948 m. Jis, kaip ad mi nist-
ra to rius pa gal bi nin kas, spaus tu vės dar bų ve dė jas, 
įdė jo la bai daug pa stan gų plės da mas spau dą, ge rai 
su tvar kė fi nan sus bei vi sus ki tus dien raš čio dar-
bus. Jis pri si dė jo prie spau dos dar bų  to bu li ni mo ir 
pa leng vi ni mo. Mi rė Chi ca go je 1972 m.

Sta sys Džiu gas – bib lio fi las, ra šy to jas, vi-
suo me nės vei kė jas. Lie tu vo je spaus di no ei lė raš-
čius, ra ši nė lius, rin ko tau to sa ką (su rin ko 4000 mįs-
lių, dai nų, pa sa ko ji mų). Kny go mis re mia gim tų jų 
Ra sei nių bib lio te ką, ku rio je įsteig tas jo var do fon-
das, tu rin tis spe cia lų ant spau dą.  Už kū ry bą 2004 
m. bu vo ap do va no tas Ra šy to jų drau gi jos pre mi ja. 
2004 m. Lie tu vo je jam bu vo su teik tas Ra sei nių 
mies to gar bės pi lie čio var das. 2006 m. Lie tu vos pre zi den tas ap do va no jo or di nu 
už nuo pel nus Lie tu vai Ri te rio Kry žiu mi).

1975-1992 m. Sta sys Džiu gas bu vo „Drau go“ ad mi nist ra ci jos ir spaus-
tu vės rei ka lų ve dė jas, tal ki no re dak ci jai. Jo va do va vi mo me tu spaus tu vė je bu-
vo spaus di na ma įvai rių spau di nių: bu vo lei džia mos gro ži nės li te ra tū ros kny gos, 

Kun. Albinas Spurgis, „Drau-
go“administratorius1958-1969m.

Tais laikais, kai „Draugo“
spaustuvėjedirbovienuoliai,„Drau-
gas“ klestėjo, mat broliukai už tai
neimdavo atlyginimo. Br. Tadas
Margis,MIC
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žur na lai, or ga ni za ci jų lanks ti nu kai bei re kla mi nės skra ju tės. Jo rū pes čiu spaus-
tu vės dar bai bu vo at lie ka mi lai ku ir tvar kin gai.

Gražios dar bų su kak ties pro ga Sta sys ir So fi ja Džiu gai at siun tė svei ki-
ni mą lei dė jams tė vams Ma ri jo nams, „Drau go“ re dak ci jos, ad mi nist ra ci jos ir 
spaus tu vės dar buo to jams, lin kė da mi ne pa varg ti ir tęs ti to liau šį gra žų bei reikš-
min gą dar bą lie tu vių iš ei vi jo je, pri dė da mi au ką. 

Vik to ras Nau džius – in ži nie rius. Ša lia sa vo tie sio gi nės pro fe si jos jis dir bo 
įvai rio se lie tu vių or ga ni za ci jo se. „Drau go“ ad mi nist ra to riu mi bu vo 1985-1987 
m.

Vy tau tas Radžius – Chi ca gos uni ver si te te įgi jo va dy bos ir bu hal te ri jos ba-
ka lau ro laips nį. Dir bo dien raš čio pir mo jo pus la pio re dak to riu mi 1984-1993 m. 
Vė liau vie ne rius me tus bu vo ad mi nist ra to rius  (1993-1994 m.).

Pi jus Ston čius gi mė Chi ca go je. Bai gė uni ver si te tą, įsi gy da mas CPA ma-
gist ro laips nį. Nuo jau nys tės – at ei ti nin kas. „Drau go“ ad mi nist ra to rius – 1994-
1996 m.

Ig nas Bud rys – inžinie rius. „Drau go“ ad mi nist ra to rius – 1996-1998 m. Jis 
re dak ci jo je įve dė kom piu te rių sis te mą.

SofijairStasysDžiugai
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Va len ti nas Krum plis – ver sli nin kas, vi suo me ni nin kas. 1963 m. Il li nois 
uni ver si te te Ur ba no je įgi jo mar ke tin go ir re kla mos ba ka lau ro laips nį. Nuo 1970 
m. – spaus tu vės „Qu es tar Prin ting“ sa vi nin kas. „Drau go“ ad mi nist ra to rius – 
1998-2005 m. Bu vo ga bus ge gu ži nių or ga ni za to rius ir mo ka mų svei ki ni mų įvai-
rio mis pro go mis tel kė jas.

Vy tas Pa škus, gi męs Chi ca go je, bai gė uni ver si te tą, įsį gy da mas CPA iš bu-
hal te ri jos. „Drau ge“ dir bo 2005-2006 m.

Nuo 2006 m. „Drau gas“ ne tu ri ad mi nist ra to riaus, šį darbą atlieka  Sil-
vi ja Krum plie nė, gi mu si Chi ca go je, stu di jas vai ni ka vusi ba ka lau ro laips niu iš 
so cio lo gi jos. Bai gu si uni ver si te tą su jun gė sa vo gy ve ni mą su Va len ti nu Krum-

Senojoje„Draugo“spaustuvėje
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pliu, bu vo rei ka lų ve-
dė ja „Qu es tar Prin-
ting“ spaus tu vė je. 
Nuo 1998 m. iki da bar 
Sil vi ja Krum plie nė 
yra „Drau go“ rei ka lų 
ir bu hal te ri jos ve dė ja. 
Jos įna šas į „Drau go“ 
ad mi nist ra vi mą yra 
la bai di de lis, ji at lie ka 
įvai rius dar bus ir pri-
ima spren di mus. 

Sun kų spaus di-
ni mo dar bą prie ma ši-
nų ty liai dir bo bro liai 
ma ri jo nai: br. Vin cas 
Žvin gi las, iš dir bęs 45 
me tus; br. Jo nas Pel-
džius – 42 me tus; br. 

Ta das Mar gis – 35 me tus (prie se no sios „Drau go“ spaus di ni mo mašinos), br. V. 
Ci buls kis – 50 m. dir bęs prie ad re sa vi mo ma ši nos.

Vie nas iš pa sau lie čių spaus tu vės dar buo to jų bu vo Pra nas Bi čiū nas, ku rio 
dar bą „Drau go” spaus tu vė je ge rai pri si me na jo duk ra Gra ži na Bi čiū nai tė San-
tos ki. Ji taip pa sa ko ja: 

„Pra nas Bi čiū nas su šei ma at vy ko į Jung ti nes Ame ri kos Vals ti jas po II 
Pa sau li nio ka ro (1949 m.) dė ka dien raš čio „Drau go“, ku ris mū sų šei mą „spon-
so ria vo“ (su da rė do ku men tus). Pra nas Bi čiū nas iš ti ki mai il gas va lan das dir bo 
li no ti pi nin ku prie ver dan čio švi no ma ši nos, iš lai ky da mas au gan čią šei mą. Mes 
gy ve no me ne to li „Drau go“. O „Drau gas“ tuo me tu bu vo įsi kū ręs 2334 S. Oakley 
Ave., ne to li Au šros Var tų lie tu viš kos pa ra pi jos. Mes, vai kai, lan kė me pa ra pi jos 
mo kyk lą. Tais lai kais mo ki nius pa leis da vo na mo pa pie tau ti. Aš grei tai pa val gy-
da vau ir nu neš da vau tė ve liui pie tus į „Drau gą“. Esant ge res niam orui, kad jis ga-
lė tų at si kvėp ti nuo ver dan čio švi no, iš ei da vo me į kie mą. Per tuos ap si lan ky mus 
man tek da vo pa ben drau ti ne tik su tė ve liu, bet su si tik ti ir su jo ben dra dar biais: 
A. Ma ti kiū nu, J. Ži gai čiu, bro liu Vin cu, kun. P. Či ni ku ir ma ty ti, kaip ga mi na-
mas laik raštis. 

Ka dan gi tė ve lis mo kė jo an glų ir lat vių kal bas, jam te ko rink ti lat viš ko 

PranasBičiūnassudukraGražina
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žur na lo „Dzimt zi nes Bals“ tekstą. 
„Drau ge“ lan kiau si iki 1959 m., kol 

bai giau pra džios mo kyk lą. 1957 m. „Drau-
gas“ per si kė lė į nau jas pa tal pas, 4545 W. 63rd 
Stre et, o aš pra dė jau lan ky ti se se lių ka zi mie-
rie čių ve da mą mo kyk lą Ma ria High Scho ol. 
Gy dy to jai tė ve liui pa ta rė keis ti dar bą, to dėl 
jis tu rė jo pa si trauk ti iš „Drau go“. Pra si dė jo 
nau ja ga dy nė – „He alth Fo od“ res to ra no 3236 
S. Hals ted St. lie tu viš ko je apy lin kė je (mū sų 
šei ma pe rė mė 1960 m., o įsteig tas bu vo 1938 
m.), ku ri tę sia si iki šių die nų“.

Kiek vie nam ad mi nist ra to riui ten ka su-
si dur ti su įvai riais sun ku mais: sam dy ti ir at-
leis ti tar nau to jus, iš klau sy ti pre nu me ra to rių 
skun dus. Ta čiau kiek vie nas ad mi nist ra to rius 
įne šė ką nors nau ja. Ad mi nist ra ci ja kiek vie-
nais me tais iš lei džia gra žius ka len do rius ir 
ka lė di nius svei ki ni mus, už ką laik raš tis su-
lau kia au kų.

Ta čiau fi nan si niai rei ka lai pa laips niui ėmė sun kė ti, pre nu me ra tos ma žė ti. 
Į pa gal bą at ėjo Drau go fon das, ku ris kiek vie nais me tais už pil do fi nan si nes spra-
gas. O tų spra gų pa si tai ko įvai rių, rei kia nu pirk ti dien raš čio lei dy bai po pie riaus, 
nau jus kom piu te rius ir net ho no ra rus ben dra dar biams su mo kė ti.

Ad mi nist ra ci jai į tal ką at ei na sa va no riai pen si nin kai, ku rie „Drau go“ pre-
nu me ra to riams pa de da iš siųs ti ka len do rius, ka lė di nes at vi ru tes, tal ki na ren giant 
ge gu ži nes bei at lie kant įvai rius ma žes nius dar bus. Jie ne rei ka lau ja už mo kes čio 
už sa vo dar bus. Vi sų tų sa va no riš kų dar bų spe cia lis tas yra An ta nas Va la vi čius 
su žmo na Vik to ri ja. Tal ka la bai svar bi vi suo me ninė je, or ga ni za ci nė je veik lo je, 
at lie kant įvai rius dar bus. Tie pa tys pen si nin kai – tal ki nin kai „Drau go“ dien raš tį 
ir Drau go fon dą daž niau siai re mia ir pi ni gais.

Dien raš tis jun gė lie tu vius iš ei vius Ame ri ko je, iš gar sė jo Lie tu vo je. Ne vie-
nas lie tu vis pa trio tas Lie tu vo je no rė tų skai ty ti šį kul tū rin gą, ka ta li kiš ką ir pa-
trio ti nio tu ri nio laik raš tį.

„Draugo“ reklama – magnetukas.
ViktoroPaulauskoprojektas.2008m.
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Kažkada atrodžiusi
moderni spaustuvė šian-
dienjaunebeatitinka laiko
reikalavimų

JuozasMasilionisprie
linotipo
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SpaustuvėsvedėjasJonasGliosas

Andrius Dau-
girdas,„Draugo“ad-
ministracijoje dirbęs
nuo 1942 m. 1944-
1948 m. jis yra ap-
važiavęsbeveikvisas
lietuvių gyvenvietes
JAV ir Kanadoje ir
surinkęs daug naujų
prenumeratorių
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Spaustuvėsdarbuotojas–operato-
riusVytasŠilanskas.MarijosRemienės
nuotr.

„Draugo“ spaustuvės darbuotojai
– Vytas Šilanskas (iš dešinės), Aldona
Gurskienė irAllenGatore.MarijosRe-
mienėsnuotr.2008m.

Administracijostarnautojai:(sėdi)
AldonaSobieskienė,(stovi)VidaŠilėnie-
nė,StefanijaJonaitienė,ElenaRukienė,
Eugenija Daugirdienė, Elena Sirutienė,
NijolėBikulčienė,DanaStankaitytė,Bi-
rutė Lintakienė, Stasys Džiugas, Jonas
Dimiskis,OnaGintautienė1979m.



39

„Draugo“ laikraščio istorijos apybraiža

ViktorasNaudžius,„Draugo“administratorius „Draugo“administratoriusPijusStončius
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VisųdarbųtalkininkasAntanas
Valavičius.ZigmoDegučionuotr.

„Draugo“ administracijos ruošoje: Jurgis Vidžiūnas (kairėje) ir
VaclovasMomkus

Kaipvisada,taipiršįkartąšaunieji„Draugo“talkininkaiatėjoįpagalbą:(sėdiiškairės)Draugofondo
pirmininkėMarijaRemienė,JurgisVidžiūnas,VaclovasJakovickas,AldonaLekeckienė,AdelėLietuvninkie-
nė,OnaGradinskienė;(stovi)PranasTotoraitis,AldonaTotoraitienė,AldonaŠmulkštienė,VitalisLekeckas,
AntanasPaužuolis,ViktorijaValavičienė,AntanasValavičius,BirutėZalatorienė,AlgisČepėnasirMėtaGa-
balienė.JonoKuprionuotr.
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Administracijosdarbuotojos:(iškairės):DanguolėMackevičienė,NeringaKardelytėirraštinėsvedėja
SylvijaKrumplienė.MarijosRemienėsnuotr.

„Draugo“administratoriusValentinasKrumplis(kairėje)iraukštas„Draugo“svečias–pirmasisatkur-
tosNepriklausomosLietuvosRespublikosvadovasVytautasLandsbergis


