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„Draugui“ – 100. Už tikėjimą ir lietuvybę

Platūsspaudosdarbai
IšTėvųMarijonųistorijos

Kun.PranasGaršva

At nau jin tos Ma ri jo nų vie nuo li jos įsta tuo se yra pa žy mė ta, kad jos na riai 
tarp ki tų tiks lų rū pi na si ir spau dos dar bais, „leis da mi bei pla tin da mi kny gas 
ir ka ta li kiš kus laik raš čius“ (Konst. 2, 1). Vie nuo li ja to dėl rū pi na si iš si au gin ti 
spau dai tin ka mų darbinin kų, ug dy ti sa vo na riuo se raš to pa mė gi mą, duo da pro-
gą pa gi lin ti ži nias tiems, ku rie tu ri su ge bė ji mų dar buotis spau dos sri ty je. Kur 
tam sy bės vai kai ne do ra ir at eis ti ne spau da už kre čia žmo nių są mo nes, nutei kia 
vie nus prieš ki tus, prieš sa vo vy res niuo sius, prieš re li gi jos pa lai mą, ten švie sos 
vai kai tu ri ei ti spaus din tu žo džiu, skelb da mi krikš čio niš ką ją tie są, palai kydami 
do rą, kel da mi ge ruo sius žmo nių nu si tei ki mus ir nu ro dy da mi ge riau sius gy ve-
ni mo ke lius. Spau da yra vie na di džių jų pa sau lio ga ly bių, ku ri su ge ba žmo nes 
ves ti ge rais ke liais, bet ir nu kreip ti į klyst ke lius, mo ky ti tie sos ir tei sin gu mo 
su pra ti mo, bet ir tą tie są iš kreip ti; šil dy ti ir kel ti žmo nių šir dis krikščioniš kos 
mei lės spin du liais, bet ir jas už krės ti ne apy kan tos bei nuo dė mės bak te ri jo mis. 
Jei pa moks li nin kas ar pa skai ti nin kas sa vo žo džiu te ga li pa siek ti tik la bai ri bo-
tą žmo nių skai čių, tai spau da pa sie kia di džiu les ma ses, bars to į ne ap žel din tus 
dir vo nus ge rą ar ba blo gą sėk lą. Spaus din tas ir skai to mas žo dis įsmen ga gi liau į 
šir dis, ap ima di des nius plo tus ir tu ri di des nę įta ką vi siems ge riems ar blo giems 
dar bams, žiū rint, ko kios idė jos ir nu si tei ki mai spaus din tu žodžiu sklei džia mi.

Spaus din tas žo dis ypa tin gos reikš mės tu ri šiais lai kais, ka da kiek vie nas 
žmo gus, ga li ma sa ky ti, ei na su ge rą ja ar ba blo gą ja spau da, ją rem da mas ir jos 
klau sy da mas. To dėl ir vie nuo li jos at nau jin to jas Die vo tar nas Jur gis Ma tu lai tis 
įtai go jo sa vo pa val di nius ir se kė jus: „Sten ki mės pa žin ti sa vo ga dy nę, supras ti ir 
at jaus ti sa vo lai kų žmo nes su jų no rais, troš ki mais, sie ki mais ir tiks lais. Kiek vie-
na ge ra min tis te su ran da iš mū sų pu sės pri ta ri mą, kiek vie nas ge ras su ma ny mas 
pa spir tį, kiek vie nas ge ras dar bas ar vei kalas pa lai ky mą ir pa gy ri mą, kiek vie na 
bė da ar var gas – užuo jau tą ir pa šal pą, kiek vie na gi klai da te gu į mus at si mu ša, 
kaip jū ros vil nis į uo lą, su si mu ša, pa si skai do ir pra nyks ta, o kiek vie nas blo gas 
dar bas ir blo gos pa stan gos su dūž ta“ (Užr. 67-68). 

Šitai la bai ge rai su pra to pir mie ji ma ri jo nai, at vy kę į Ame riką ir ry žo si 
sa vo vie nuo li jos va do vo pa ska tas pil nai įgy ven din ti. Kar tu jie ži no jo, kad kel ti 
nau jas idė jas, pa lai ky ti ki tų ge rus su ma ny mus ir at rem ti blo gą sias įta kas ge-
riau sia prie mo nė yra stip ri, kata likiškais pa grin dais at rem ta spau da. To dėl jie 
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jau sa vo veik los pra džio je me tė si į spau dos  dar bą, nes su pra to, kad be sa vos 
spau dos, vien tik gy vu žo džiu, ne ga lės tin ka mai sa vo įta kos iš plės ti. Ir per vi są 
sa vo gy va vi mo Ame ri ko je lai ko tar pį jie spau dos dar bų ne ap lei do ir ne iš si ža dė jo.

Dar ge rai ne ap ši lę ko jų Ame ri kos že mė je du pir mū nai tuo jau ėmė si spau-
dos dar bo. Pir mo ji jų pa reiga bu vo pa ten kin ti žmo nių al kį ir pa dė ti gi liau bei 
iš sa miau pa žin ti ti kė ji mo tie sas, ku rio mis ge ras krikš čio nis tu ri rem ti sa vo gy-
ve ni mą. To dėl jau 1914 m. pa bai go je bu vo pra dė tas leis ti dvi sa vai ti nis laik raštis 
„Ti ky ba ir do ra“. Pra džio je jį re da ga vo kun. F. Ku dir ka, vė liau jam va do va vo 
kun. J. Ka za kas, ku ris krikš čio niš kos tie sos sklei di mui yra įdė jęs daug šir dies ir 
sa vo jė gų. Prie laik raš čio bu vo su bur ta daug ben dra dar bių, dėl per mai nų pa rei-
go se kei tė si ir re dak to riai, bet laik raš tis sa vo įta ka už ėmė vis di desnius plo tus, 
vis gi liau nag ri nė jo die viš ką sias tie sas, jas per teik da mas žmo nėms su pran ta mu 
ir priim tinu bū du. „Ti ky ba ir do ra“ bu vo jų pa čių spaus di na ma Šv. My ko lo par. 
kle bo ni jos rū sy je įreng to je spaustu vėlėje ir ėjo iki 1920 m., kol bu vo pa keis ta 
savaitraš čiu „Lai vu“ (nuo 1933 m. pa si va di nu siu „Kris taus Ka raliaus lai vu“). 
„K. K. Lai vas“ te be lei džia mas ir da bar. Šiuo me tu jis pir moj ei lėj ski ria mas Ma-
ri jo nų bend radarbių drau gi jai, bet kar tu ir vi sai pla čia jai lietu vių vi suo me nei, 

Taip1957m.atrodėkątikpastatytasMarijonųvienuolynasChicagoje
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no rin čiai ras ti re li gi nių pasiskaity mų ir ti kė ji mo tie sų pa gi li ni mo. Pas ta ruo ju 
me tu jį re da guo ja kun. dr. Jo nas Sa ke vi čius.

Dar pla čiau Ma ri jo nų vie nuo li ja įsi trau kė į spau dos dar bus, kai pe rė mė 
leis ti dien raš tį „Drau gą“. Nors tai bu vo sun kus ir ri zi kin gas įsi pa rei go ji mas, 
ne tu rint dar pa kan ka mai sa vų jė gų, bet kar tu ir di de lis įran kis re li gi niuo se ir 
tau ti niuo se ba ruo se.

„Drau gas“ bu vo įsteig tas Lie tu vių ku ni gų vieny bės pa stan go mis 1909 m. 
lie pos 12 d. ir ėjęs kaip ka talikų sa vait raš tis Wil kes Bar re, PA. Jį re da ga vo vie-
nas iš Ame ri kos lie tu vių švie sių jų spau dos darbi ninkų kun. An ta nas Kau pas, 
re mia mas dau ge lio ku nigų ir pa sau lie čių. Kun. A. Sta niu ky nui per si kė lus Chi ca-
gon ir jam pa ta riant, 1912 m. „Drau go“ lei di mas bu vo per kel tas į Chi ca gą, kur 
jau bu vo su si spie tę ne ma ža lie tu vių ir stip riai įsi kū ru sių ke le tą lietuviš kų pa ra pi-
jų. Pra džio je „Drau go“ būs ti nė bu vo se se rų ka zi mie rie čių ka pe lio ni jo je, bet vė-
liau jis bu vo perkel tas į pa to ges nes pa tal pas – prie Šv. Kry žiaus baž ny čios (1800 
West 46 St.). Pir ma jam jo re dak to riui kun. A. Kau pui 1913 m. mi rus, „Drau gą“ 
re da guo ti pe rė mė kun. Fa bi jo nas Ke mė šis, o vė liau – Ju lius Kau pas (m. 1945), 
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mi ru sio jo re dak to riaus bro lis.
Pra si dė jus pla tes nei lie tu vių veik lai ir at si ra dus rei ka lui dau giau in for-

muo ti skai ty to jus iš katalikiš ko ir lie tu viš ko gy ve ni mo, sa vait raš čio ne be pa ka-
ko. Bu vo rei ka lin ga „Drau gą“ leis ti kas dien ir duo ti smul kesnių ži nių, ku rios 
bu vo rei ka lin gos pla čia jai lietu vių vi suo me nei. 1916 m. ko vo 31 d. „Drau gas“ 
bu vo pra dė tas leis ti kaip dien raš tis. Pir muo ju dien raš čio re dak to rium bu vo pa-
kvies tas kun. dr. An ta nas Ma liaus kas, ku ris sa vo žur na lis ti niais ir po le mi niais 
su gebėjimais bu vo aukš tai iš ki lęs, nors ir ne vi sa da pil nai sėk min gai dar ba vę sis.

Dien raš tis „Drau gas“ tu rė jo ge rą var dą, pla čią įta ką ir pa si se ki mą žmo nė-
se, bet jo lei di mas rei ka la vo daug laik raš ti nių jė gų ir iš tek lių, ku rie dar vis bu vo 
ga na kuk lūs. Pra dė jo pails ti re dak to riai ir administraci jos tvar ky to jai, rink da mi 
au kas jo iš lai ky mui. Dien raščio už nu ga rį tuo met su da rė ben dro vė, dau giau sia 
su si de dan ti iš Chi ca go je dir ban čių ku ni gų: kun. A. Ežers kio, kun. A. Skrip kos, 
kun. P. Se ra fi no, kun. M. Kru šo, kun. M. Kriau čiū no, kun. I. Al ba vi čiaus, kun. J. 
Pa škaus ko, kun. J. Vai čiū no. Pra dė jo pa varg ti ir jie, nuo lat dė da mi sa vo men kų 
už dar bių san tau pas ir mė gin da mi dien raš tį iš lai ky ti. Jie pra dė jo dai ry tis į Ma ri-

Tėvųmarijonųvienuolynokoplyčia.Kryžiauskeliostotis.EleonoraMarčiulionienė.Keramika
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jo nų vie nuo li ją, ypač į stip riau sią jos na rį spau dos dar buo se – kun. P. Bu čį, ku rį 
lai kė ge riau siu dien raš čio va do vu. Ta čiau jis jau ir taip dar bais bei pa rei go mis 
bu vo per krau tas. Tuo me tu jis bu vo mari jonų no vi cia to ve dė jas, auk lė jo ne se-
niai įža dus pada riusius pa sau li nius bro lius vie nuo liš kam gy ve ni mui, sa ky da vo 
pa moks lus Šv. My ko lo baž ny čio je, tai sė vie nuolijos įsta tų lie tu viš ką ver ti mą, 
tvar kė vie nuo ly no bib lio te ką, daž nai va ži nė jo su mi si jo mis ir pa moks lais į ki tas 
lie tu vių pa ra pi jas, ra šy da vo laik raš čiams straips nius. Ta čiau, bū ti nam rei ka lui 
esant, jis vis tik „Drau gą“ tris mė ne sius re da ga vo, o vė liau ke tu ris mė nesius re-
da guo ti bu vo pa ves ta kun. J. Ka za kui, dar jį lei džiant mi nė tai ben dro vei.

To kia ne aiš ki „Drau go“ pa dė tis il gai tęs tis ne ga lė jo. Sko los vis au go, o jo 
rė mė jai vis tu rė jo jas deng ti. To dėl „Drau gą“ lei džian ti ben dro vė nu ta rė kreip tis 
į ma ri jo nų va do vy bę, kad ji per im tų ne tik dien raš čio re da ga vi mą, bet ir jo lei-
di mą bei ad mi nist ra vi mą į sa vo ran kas. Vie nuo li jos svo ris ir stip rus už nu ga ris 
bu vo le mia mas mo ty vas, dėl ku rio nu tar ta jai pa ves ti dien raš čio lei di mą. Nors 
ma ri jo nai dar pa tys bu vo sil pnai įsi kū rę, bet krikš čio niš kos tie sos ir lietuviš kų 
rei ka lų la bui ry žo si au ko tis. 1918 m. pa bai go je dien raš čio pe rė mi mas bu vo su-
tar tas, o 1919 m. sau sio 29 d. jį pe rė mė ir vy riau siu re dak to rium bu vo pa skir tas 
kun. P. Bū čys. Ka dan gi daug lai ko sugai šindavo per to li esan ti spaus tu vė, to dėl 
vė liau (1920) jie nu pir ko na mą (Oakley Ave. ir 23 PL), ten per kė lė spaus tu vę ir 
įren gė re dak ci jai ir ad mi nist ra ci jai pa talpas.

Prieš pe ri mant ma ri jo nams „Drau gą“ ofi cia liai lei do „Drau go“ ben dro vė, 
suor ga ni zuo ta ak ci niais pa grindais. Ši ben dro vė li ko ir ta da, kai „Drau go“ leidė-
jais pa si da rė Ame ri kos ma ri jo nai, bet jos ak ci jų ver tė bu vo la bai smu ku si. Jie 
ben dro vės kol kas ne pa nai ki no, bet pa ma žu su pir ko ak ci jų da lį iš tų, ku rie jų ne-
no rė jo lai ky ti. Bet vė liau lei dė jai, pa ma tę, kad ši ben dro vė ap sun ki na „Drau go“ 
lei di mą, ją 1934 m. pa naikino ir įkū rė Ma ri jo nų gil dą. Greit bu vo pa ste bė ta, kad 
ir ji ne pa tei si no sa vo eg zis ten ci jos, nes tu rė jo mo kė ti la bai aukš tus vals ty bi nius 
mo kes čius. Ta da teis mo ke liu Ma ri jo nų gil da bu vo pa nai kin ta ir 1941 m. su kur-
ta Lie tu vių ka ta li kų spau dos drau gi ja, kaip pel no ne sie kian ti or ga ni za ci ja, ku ri 
Spring fiel de,  IL, ko vo 28 d. bu vo įre gist ruo ta.

Ta čiau ši drau gi ja yra tik ofi cia li dien raš čio „Drau go“ lei dė ja, – vi są lei di-
mo, re da ga vi mo ir admi nistravimo naš tą ir to liau ne ša pa ti Ma ri jo nų vienuo lija. 
To dėl ir šios drau gi jos dau gu mą su da ro Mari jonų vie nuo li jos Šv. Ka zi mie ro pro-
vin ci jos vadovy bė bei „Drau go“ na mo ta ry ba. Kar tu į ją įei na taip pat ir žy mie ji 
Chi ca gos ku ni gai bei pa sau lie čiai veikė jai, ku rie sa vo pa ta ri mais ir pa tir ti mi 
pa de da dien raščio va do vams ge riau su pras ti lai ko rei ka la vi mus ir lie tu vių vi-
suo me nės nuo tai kas. Pir mą ją šios Lietu vių ka ta li kų spau dos drau gi jos va do vy bę 
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su da rė kun. I. Al ba vi čius, kun. J. Na vic kas, kun. J. Pa škaus kas, Jo nas Bren za, 
kun. P. Či ni kas ir kun. J. Ma čiu lio nis. Il giau siai val dy bos prie ša ky je sto vė jo 
nuo šir dus Ma rijonų vie nuo li jos ir ka ta li kiš kos spau dos rė mė jas prel. Ig nas Al ba-
vi čius ir nuo pat pra džios kaip vie nas jos di rek to rių yra prel. Jur gis Pa škaus kas.

Šiuo me tu drau gi jai va do vau ja: pirm. prel. I. Al bavičius, vi ce pirm. An ta-
nas J. Ru dis, ižd. kun. V. Rim še lis ir sekr. kun. A. Spur gis.

„Drau go“ dien raš čio pe rė mi mas vie nuo li jai bu vo la bai sun ki naš ta, bet 
kar tu ir la bai pla ti dar bo dir va bei sėk min go apaš ta la vi mo re li gi niuo se bei tauti-
niuose plo tuo se prie mo nė. Kai 1921 m. kun. Bū čys tu rėjo iš vyk ti į Lie tu vą, 
ke le tą me tų dien raš tį redaga vo ku ris nors ku ni gų ma ri jo nų, tin kan čių spau dos 
dar bui, ar ba sam dy ti re dak to riai. Tarp jų pažymė tini, il giau ar trum piau bu vę 
vy riau siais re dak to riais, yra kun. dr. Ig nas Če sai tis, kun. dr. Ka zi mie ras Ma tu lai-
tis, dr. Ka zys Pakštas, kun. Bro nius Bumšas, kun. dr. Ka zi mie ras Rėk lai tis, kun. 
Vin cas Kulikaus kas. 1927 m. vy riau sio jo re dak to riaus pa rei goms bu vo pa kvies-
tas bu vęs Ame ri kos lie tu vių at sto vas Lietu vos sei me ir ne se niai grį žęs Ame ri kon 
Le o nar das Ši mu tis, ku ris re dak ci jai sėk min gai va do va vo iki 1952 m., kol vėl 
vie nuo li ja re dak ci jos va do vy bę pe rė mė į sa vo ran kas, pa skir da ma kun. Vy tau tą 
Bag da na vi čių re dak ci jos va do vu – mo de ra to rium.

Per šį il gą „Drau go“ gy va vi mo lai ko tar pį redakci joje yra dir bę daug pir-
ma ei lių laik raš ti nin kų, o taip pat bu vo su bur ta dau gy bė ne ei li nių ben dra dar bių 
iš įvai rių sri čių ir daug kores pondentų iš be veik vi sų lie tu viš kų ko lo ni jų. Be to, 
nuo 1949 m. šeš ta die niais yra lei džia mas moks lo, me no ir li te ra tū ros prie das, ku-
ria me gi liau nag ri nė ja mi įvai rūs re li gi niai, fi lo so fi niai, kul tū ri niai, literatūri niai 
ir vi suo me ni niai klau si mai, šis prie das skiria mas lie tu viš kai švie suo me nei, ku ri 
no ri tu rė ti ne tik ži nių, bet ir gi les nių svars ty mų. Taip pat nuo 1951 m. „Drau go“ 
re dak ci jos, lei dė jų ir ben dra dar bių pastango mis kas met skel bia mas ro ma no kon-
kur sas su 1000 do lerių pre mi ja, tuo duo dant pro gą die nos švie są iš vysti dau ge liui 
ne ei li nių be let ris ti nių kū ri nių. Pasta raisiais dviem me tais to kio pat dy džio pre mi-
ja bu vo pa skir ta ir už po ezi jos rin ki nį. Pre mi jos suor ga ni zuo ja mos iš pa si tu rin čių 
me ce na tų, ku rie re mia lie tuvių kul tū ri nius ir li te ra tū ri nius už mo jus.

Ka dan gi da lis Ame ri ko je gi mu sių lie tu vių jau ne pakankamai mo ka sa vo 
tė vų kal bos, bet do mi si lietu viškais rei ka lais ir pa čia Ma ri jo nų veik la, tai nuo 
1948 m. sau sio mė ne sio bu vo pra dė tas leis ti mė ne si nis žur na las „The Ma rian“ 
(Ma ri jo nas) an glų kal ba. Šia me žur na le de da mi vers ti niai da ly kai iš lie tu vių 
literatū ros ir po ezi jos, duo da ma gi les nių re li gi nių straips nių, ap ra šo ma vie nuo li-
jos vei kia, ska ti na mi pa šau ki mai į dva si nį gy ve ni mą, duo da ma vaiz dų iš ma ri jo-
nų veda mų mi si jų  Pie tų Ame ri ko je  ir ben drai sten gia ma si Ame ri kos vi suo me nę 
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su ar tin ti su šia vie nuo li ja, nors ji dau giau sia sa vo dar bo ir pa stan gų yra ati da vu si 
Ame ri kos lie tu viams at ei viams. Pir ma sis šio ilius truoto žur na lo re dak to rius, da-
vęs jam aiš kią lin kmę, bu vo kun. Pet ras Či ni kas.

Be to, Ma ria na po lio ko le gi jo je de šim tį me tų (1933-1944) bu vo lei džia mas 
ka ta li kiš kam jau ni mui žur na las „Stu den tų žo dis“, ku ris tal pin da vo įvai rių kul-
tūrinių, li te ra tū ri nių ir re li gi nių straips nių, po ezi jos ir be let ris ti kos ga ba lų, or ga-
ni za ci nės jau ni mo veik los ap ra šy mų. Šio žur na lo di džiau sias nuo pel nas, kad jis 
da vė pro gą Ame ri ko je gi mu siems ir be si mo kan tiems stu den tams la vin tis lie tu vių 
kal bo je ir net ta kal ba ra šy ti straips nius ar be let ris ti nius da ly kė lius. Šiuo me tu ten 
yra lei džia mas an glų kal ba, bet vienuoli jos dva sio je „The Gol den Knight“ (Auk-
si nis Vy tis), tai ko mas dau giau sia pa čių mo ki nių ir mo kyk los rei kalams.

Leis da ma laik raš čius ir žur na lus Ma ri jo nų vie nuolija ne ap lei do ir kny gos 

Provincijolaskun.DonaldPetraitis,MIC,„Draugo“administracijoje,prieDraugofondogarbėslentos.
2004



151

Marijonų vienuolija

kul tū ros. Nuo pat atvy kimo į šį kraš tą pa tys ma ri jo nai ra šė ir lei do popu liarias 
kny ge les, vė liau, tu rė da mi sa vo spaus tu vę, pra dė jo leis ti ir di des nius vei ka lus. 
Kny gų lei di mą daž nai pa rem da vo ma ri jo nų ge ra da riai, ku rie supra to di de lę kny-
gos reikš mę. To je sri ty je ypač daug pasi darbavo kun. P. Bū čys ir kun. V. Ku-
li kaus kas. Svar biausias kny gų au to rius yra kun. Bū čys, ku ris, spau dos dar bą 
pra dė jęs dar se mi na ri jo je, iki pat sa vo am žiaus pa bai gos jo ne ap lei do ir da vė 
la bai bran džių vei ka lų. Jo pa ra šy tos kny gos tiek sa vo tu ri niu, tiek ir kal bos gra-
žu mu bei aiš ku mu, dės tant net sun kius te olo gi nius klau si nius, dar iki šiol nė ra 
nu sto ju sios sa vo ver tės. Kun. V. Ku li kaus kas dau giau sia ra šė ne dideles po pu-
lia rias kny ge les, ku rios leng vai pli to tarp žmo nių ir bu vo mie lai skai to mos net 
ne tu rin čių dides nio iš si la vi ni mo. Jis yra iš ver tęs ir pa ra šęs dau giau sia mo ra li nio 
ir as ke ti nio tu ri nio ve ka lų, ku rie kė lė žmo nių dva sią ir ska ti no siek ti aukš tes nės 
krikščioniš kos to bu ly bės. Vė liau kaip ra šy to jai reiš kė si kun. K. Ma tu lai tis ir 
kun. J. Vait ke vi čius, ku rie bu vo ne tik žy mūs pa moks li nin kai, bet ir iš pru sę dva-
si nio tu ri nio kny gų au to riai. Pas ta ruo ju me tu į šią sri tį įsi jun gė kun. V. Bag da na-
vi čius ir kun. V. Rim še lis, ku rie sa vo bran džiais ir gi liai iš mąs ty tais straips niais 
bei kny go mis pa pil dė vy res nių jų ma ri jo nų kar tą.

Lie tu viš kų kny gų lei di mas ypač bu vo sustiprin tas, kai prie „Drau go“ bu-
vo įsteig tas Lie tu viš kos kny gos klu bas – lei dyk la leis ti re li gi niams, gro ži nės li-
teratūros ir moks li niams vei ka lams. Lie tu viš kos kny gos klu bas kun. K. Ma tu lai-
čio pa stan go mis bu vo įsteig tas 1947 m. ge gu žės mė ne sį. Iki 1951 m. jis šiai lei-
dyk lai ir va do va vo, pa dė da mas jai stip rius pa grin dus. Nuo 1951 m. Lie tu viš kos 
kny gos klu bo va do vy bėn pa skir tas kun. V. Bag da na vi čius, ku ris įdė jo daug sa vo 
su ge bė ji mų ir triū so, kad ši lei dyk la išaug tų ir iš leis tų kuo dau giau sia ver tin gų 
lie tu viš kų vei kalų. Lie tu viš kos kny gos klu bas iš lei džia taip pat ir „Drau go“ pre-
mi juo tus bei ki tus ge res nius be let ris ti nius kū ri nius. Per še šio li ka sa vo veik los 
me tų šios leidyk los ba lan sas jau sie kia dau giau pus šim čio ne ma žos ap im ties 
kny gų. Kny gų iš lei di mu pa lai ko ma lietuviš ka li te ra tū ra, sa vi kū rė jai, re li gi jos 
gi li ni mas ir moks lo sri tis. Dau giau sia lei džia mos lie tu vių pa ra šy tos kny gos, bet 
bu vo iš leis ta taip pat ir ke le tas ver ti mų.

Ša lia kny gų lei di mo „Drau go“ ad mi nist ra ci ja užsi ima ir kny gų pla ti ni mu, 
nes nuo pla ti ni mo sugebėji mo ir skai ty to jui pa siū los pri klau so di des nis kny gų 
pa si se ki mas bei jų įta ka. To dėl ad mi nist ra ci ja yra suor ga ni za vu si di de lės ap im-
ties pla tin to jų tin klą, per ku rį lie tu viš ka ge ra kny ga ga li pa siek ti vi suo se kraš-
tuo se gy ve nan čius lie tu vius.

Ne įma no ma šiuo me tu ap skai čiuo ti, kiek Mari jonų vie nuo li ja yra nu vei-
ku si spau dos dar buo se Ame rikoje, bet vie na ga li ma tvir tin ti, kad jos dar nepra-



152

„Draugui“ – 100. Už tikėjimą ir lietuvybę

lenkė jo kia ki ta or ga ni za ci ja ar spau dos drau gi ja, nes ji ne tiek pai sė pel no, 
kiek di des nio krikš čio niš kų ir tau ti nių idė jų plė ti mo – pa dė ti lie tu viui at ei viui 
sve timame kraš te ne atit rūk ti nuo sa vo tau tos ka mie no ir nuo sa vo iš se no lių 
pa vel dė to ti kė ji mo lo bių. To dėl ir vie nuo li jos lei džia ma lie tu viš ka ar an gliš ka 
spau da vi suo met pir moj ei lėj krei pė dė me sį į sa vus žmo nes, kad jie kil tų kul tū ri-
niu ly giu, stip rė tų re li gi ne dva sia, deg tų krikš čio niš kais ide a lais ir krikš čio ny bės 
moks lo  pa grin dais tvar ky tų sa vo pri va tų gy ve ni mą.

Pastatytasspaudoscentras

Šv. Ka zi mie ro pro vin ci jos vy res ny sis kun. V. At ko čius ener gin gai vyk-
dė vi sus anks čiau pa da ry tus nu ta ri mus ir nu brėž tus veik los pla nus. Pra ėjus tri-
mečiui, 1954 m. lap kri čio 23-26 d., su šau kė provin cijos ka pi tu lą. Šio je ka pi tu-
lo je iš es mės bu vo svars tomi pa grin dai, ant ku rių tu rė jo bū ti at rem ta pro vincijos 
veik la nau jo se po ka ri nė se są ly go se. Ypač rei kėjo ap tar ti nau jo vie nuo ly no ir 
ka ta li kiš kos spau dos cen tro sta ty bą.

Tuoj po ka pi tu los – 1955 m. lie pos 10 d. ir bu vo pra dė ta sta ty ba. Vie nuo-
ly no ir spaus tu vės pro jektai bu vo pa da ry ti ar chi tek to prof. Jo no Ko vos, o sta ty-
bos dar bai pa ves ti inž. J. Au gus ti na vi čiaus va dovaujamai „Ne ries ben dro vei“. 
Tiek pro jek te, tiek sta tybos iš pil dy me, nors lai kan tis vie nuo liš kų nuosta tų, bu vo 
įves ti lie tu viš ko me no mo ty vai, ku riuos nau jieji at ei viai ar chi tek tai, bai gę moks-
lus Lie tu vos ar ki tų Eu ro pos kraš tų uni ver si te tuo se, vė liau panau dojo ir ki tuo se 
pa sta tuo se – baž ny čio se, mo kyk lo se ir sa lė se.

Šių nau jų na mų sta ty mo dar bams ir jų paspar tinimui ne pa pras tai daug 
triū so ati da vė pats provin cijolas kun. V. At ko čius, tuo me ti nis Chi ca gos vie nuo-
ly no vy res ny sis kun. P. Či ni kas ir eko no mas kun. V. Pa ru lis. Jiems trims rei-
kė jo įdė ti la bai daug pasiau kojimo ir įtemp to dar bo, kad pla nai virs tų pa sta tu, 
tin ka mu gy ven ti spau dos dar buo se dir ban tiems vie nuo liams ir pri tai ky tu pa čiai 
spaus tu vei, ku rio je tu rėjo bū ti su telk ta vi sa Ame ri kos ma ri jo nų spau dos ir kul-
tū ri nė veik la. Prie na mų ga lu ti nio už bai gi mo ir iš puo ši mo taip pat daug jė gų 
pri jun gė pir ma sis nau jo jo vie nuo ly no vy res ny sis kun. V. Rim še lis.

Net ir kop ly čios pa gra ži ni mui bu vo su trauk ti lie tuviai me ni nin kai – dail. 
K. Var ne lis pa da rė vitra žus, dail. E. Mar čiu lio nie nė – ke ra mi kos Kry žiaus sto tis, 
o da bar ti nio vy res nio jo kun. V. Bag da na vi čiaus rū pes čiu dail. Ados Kor sa kai tės 
Sut ku vie nės bu vo su pro jek tuo ti ir dail. Adol fo Va leš kos stu di jos iš pil dy ti mo-
zai ki niai al to rių pa veiks lai.

Sta ty ba  bu vo va ro ma la bai spar čiai. Jau 1956 m. rug sė jo 30 d. vie nuo-
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ChicagoskardinolasStritchparėmė„Draugo“statybą.Nuotraukoje(iškairės):kun.V.Rimšelis,E.Sta-
siukaitis,A.Rudis,kun.V.Parulis,kardinolasS.Stritch,kun. I.Albavičius,L.Šimutis,kun.P.Činikas,S.
Pieža.1956m.

ChicagosmerasRichardDaleyįteikia„Draugo“statybosčekį.Iškairės:kun.P.Činikas,kun.V.Atko-
čius,R.Daley,E.Stasiukaitis,kun.V.Parulis,L.Šimutis.1956m.
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„Draugo“statyboskomitetopirmininkasinž.AntanasRudis,kun.IgnasAlbavičius,kun.PranasČinikas,
LeonardasŠimutis,kun.ViktorasRimšelisžemėsprakasimonaujam„Draugo“pastatuimomentu
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ly no kop ly čio je ga lė jo įvyk ti Ma-
ri jo nų ben dra dar bių sei mas. Gi tų 
pa čių me tų gruo džio mė ne sį vie-
nuo ly ne jau ga lė jo ap si gy ven ti da-
lis ku ni gų ma ri jo nų, va do vau jan čių 
sta ty bai. 1957 m.  sau sio mė ne sį 
čia jau per si kė lė vi si šiam na mui 
pri klau są ma ri jo nai. Va sa rio pra-
džio je bu vo perkel tos ir spaus tu vės 
ma ši nos, „Drau go“ re dak ci ja bei 
spau dos dar bų ad mi nist ra ci ja. Tų 
pa čių me tų lie pos pra džioje Chi ca-
gos ar ki vys ku pas kard. S. Stritch, 
daly vaujant di de liam bū riui lie tu-
vių ir net ne lie tu vių, abu du pa sta-
tus pa šven ti no. Tai bu vo lai min gai 
baig tas vie nas iš di džių jų ir drą-
sių jų šv. Ka zi mie ro pro vincijos 
už si mo ji mų. Sta ty bos ko mi te to, 
ku ris padė jo baig ti dar bus, gar bės 
pir mi nin kas bu vo pats Chi ca gos 
ar ki vys ku pas kard. S. Stritch, jo 
pa ta ria mą jį ko mi te tą su da rė vysk. 
Vin cen tas Briz gys, Chi ca gos mies-
to gal va Ri chard J. Da ley ir Lie tu-
vos kon su las dr. Pet ras Daužvar dis. 
Ko mi te tui pir mi nin ka vo An tanas J. 
Ru dis, vyk do ma jam ko mi te tui – adv. Eduar das C. Sta siu kai tis.

To kie pa sta tai at sė jo ne ma žą su mą pi ni gų. Kam barių įren gi mui da lį lė šų 
su au ko jo ge ra da riai, ku rių var dai yra at žy mė ti spe cia lio se bron zi nė se len te lė se, 
bet vis tik dar rei kė jo už si trauk ti taip pat ir di de lę sko lą. Cen tri nio vie nuo ly no ir 
spaus tu vės sta ty ba at sėjo ne to li 900 tūks tan čių do le rių, ku riuos vienuo lija tu rė jo 
pa ma žu su rink ti, už dirb ti ir su mo kė ti. Nors, šven čiant auk si nį Ma ri jo nų vie nuo-
li jos veik los šia me kraš te ju bi lie jų, ne ma žos sko los dar sun ki na čia be si dar buo-
jan čių vie nuo lių pe čius, bet su rė mė jų pa gal ba ir sa vo už dar biais, pi lant grū dą po 
grū do į ben drą vie nuo liš ką aruo dą, ti ki ma si sko las grei tai iš simokėti.

Iškun.PranoGaršvosknygos„Negęstantišviesa“,1964m.

„Draugo“spaudoscentras
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„Draugo“prenumeratorėsišRasine,WI,laiškas,rašytaslaikraščiuišvenčiant50metųsukaktį1959m.


