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Draugystėsuištikimu„Draugu“
NijolėJankutė

Ma no drau gys tė su „Drau gu“ pra si dė jo be veik prieš 60 me tų, po II Pa-
sau li nio ka ro, pa bė gė lių sto vyk lo je Lu e bec ko mies te, Vo kie ti jo je. O pa gal an-
gliš ką pa tar lę (ku rią iš mo kė ma lo nios at min ties mo ky to ja Ve ro ni ka Bist ra mie nė 
lie tu vių gim na zi jo je ta me pa čia me Lu e bec ke), „ma ke new friends, but ke ep the 
old – one is li ke sil ver, the ot her – gold“ (įsi gyk nau jų drau gų, bet ne pa mesk 
se nų jų – vie ni yra si dab ro, ki ti – auk so ver tės), ma no ir „Drau go“ drau gys tė te-
bė ra auk si nė!

Ne vi sos drau gys tės pra si de da ne ti kė tai. Kar tais rei kia su pa žin di ni mo. Su 
„Drau gu“ ma ne su pa žin di no taip pat vie nas Lu e bec ko gim na zi jos mo ky to jas – 
Adol fas Venc laus kas. Pa ste bė jęs ma no ra ši nė lius gim na zi jos laik raš tė ly „Aki ra-
čiai“ (stei gė jas, re dak to rius, mo ky to jas Ju lius Ve tei kis) pa ra gi no ma ne pa ban dy-
ti ką nors sa vo kū ry bos nu siųs ti Ame ri kos lie tu vių dien raš čiui „Drau gas“, ku rio 
vie nas ki tas eg zem plio rius pa si ro dy da vo ir mū sų sto vyk lo je. Iš drį su si nu siun-
čiau trum pą ap sa ky mė lį ar ei lė raš tį, – ne be pa me nu. O koks bu vo nu ste bi mas ir 
ma lo nu mas – „Drau gas“ iš spaus di no!

Pa sie ku si Ame ri ką ir Chi ca go je ap si gy ve nu si už pir muo sius fab ri ke už-
dirb tus do le rius už si pre nu me ra vau šį dien raš tį. O kai 1950 m. „Drau go“ pa-
skelb ta me no ve lės kon kur se ma no no ve lė „Ra ga na“ lai mė jo pre mi ją, pa ju tau, 
kad šis dien raš tis man su tei kia ypa tin gą pro gą žengt be let ris ti kos ke liu.

Tais lai kais „Drau go” raš ti nė ir spaus tu vė bu vo ma ža me se no viška me 
pa sta te, to li nuo „šau nio jo Mar qu et te Par ko”, kaž kur, ro dos, 23-ojo je gat vė je, 
ne to li Wes tern Ave. Ten, lai kui bė gant, te ko daž nai lan ky tis ir su si pa žin ti su 
švie sios at min ties as me ny be kun. Juo zu Pruns kiu ir dau ge liu žy mių lie tu vių, 
ku riems Lie tu va, nors ne pa sie kia ma, bet te be bu vo šven ta ir vie nin te lė Že mė.

Vė liau, kai dien raš tis per si kė lė į nau jus, šau nius na mus erd via me Tė vų 
ma ri jo nų vie nuo ly no so de, pra dė jau daž niau ben dra dar biau ti ir li te ra tū ros, ir 
re cen zi jų skil ty se. Tais lai kais „Drau ge” dar ba vo si kaip re dak to riai, žur na lis-
tai, ra šy to jai, ad mi nist ra to riai žy mūs lie tu viai: re dak to rius Le o nar das Ši mu tis, 
kun. dr. Juo zas Pruns kis, fi lo so fas kun. Vy tau tas Bag da na vi čius, po etas Ka zys 
Bra dū nas, kun. Juo zas Vaš kas, ra šy to jas Alo y zas Ba ro nas, žur na lis tas-ra šy to jas 
Vla das Bū tė nas, raš y to jas, žy mus skau tų vei kė jas Bro nius Kvik lys, kun. Pra-
nas Garš va, ra šy to jas Sta sys Džiu gas, kun. Vik to ras Rim še lis; sky rių re dak to rės 
Auš re lė Liu le vi čie nė, Ire na Re gie nė. O kiek dar ben dra dar bių, kaip ma lo nios 
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pa žin ties po etas Jo nas Mi nel ga, is to ri kas Jo nas Dai naus kas, po etė Ju li ja Šva bai-
tė, ra šy to jos Bi ru tė Pū ke le vi čiū tė, Da nu tė Bin do kie nė. Tai tik Chi ca go je ir apy-
lin kė se gy ve nan tie ji, o kiek įdo mių straips nių dien raš tis gau da vo iš Ame ri ko je ir 
už jos ri bų gy ve nan čių ben dra dar bių! Iš tik rų jų ne ga lė jo būt tin ka mes nio var do 
vie nin te liam lie tu viš kam dien raš čiui už Lie tu vos ri bų kaip „Drau gas”! Tai nuo-
sta bus, vi są šimt me tį be si reiš ki ąs fe no me nas, kal bąs gim tuo ju žodžiu is to ri nių 
lū žių bei su krė ti mų iš sa vų jų na mų iš blokš tie siems.

Tais to li mais, bet ne pa mirš ta mais lai kais nau ja me, erd via me „Drau go“ 
pa sta te vyk da vo ne ma ža kul tū ri nių po pie čių bei va ka ro nių: dien raš čio spaus tu-
vė je spaus din tų kny gų ir jų ra šy to jų su tik tu vės, lie tu viš kai spau dai nu si pel niu sių 
as me nų pa ger bi mai.

Po dau ge lio me tų, pra leis tų Šv. Kry žiaus li go ni nės gy dy to jų raš ti nė se, 
te ko, kaip ir dau ge liui jos tar nau to jų, iš eit į anks ty vą pen si ją. Ta čiau ne tru kus 
pa si tai kė pro ga įsi dar bin ti „Drau go“ ad mi nist ra ci jo je. Čia pra lei dau 12 me tų 
jau ne be tik ben dra dar be, bet ir tar nau to ja. Lai kui bė gant ar čiau su si pa ži nau 
su ne ma ža gru pe įvai rių dien raš čio tar nau to jų: sol. Da na Stan kai ty te, Gra ži na 
Bur nei kie ne, Do na ta Ka ru žie ne, teks tų rin kė jo mis: Ni jo le Bi kul čie ne, Gra ži na 
Ma kaus kai te, Ona Gin tau tie ne, pa što sky riaus ve dė ja Al do na So bies kie ne. Vi-
sa da ma lo nu pri si min ti Jo ną Kup rį, ne pa mai no mą „Drau go“ fo to gra fą (da bar jo 
me ni nių fo to gra fi jų pa ro da ke liau ja po Lie tu vą!) bei ki tų, dien raš čiui svar bių 
kom piu te ri nių dar bų ži no vą. Pa ži nau ir su Jo nu daž nai be si dar buo jan tį lie tu vių 
kil mės Ber nar dą Kor dell. Jis bu vo di de lis Ame ri kos ra šy to jo Ray Brad bu ry ger-
bė jas, net as me niš kai jį pa ži no jęs. Ka dan gi šio ra šy to jo kny gos ir man pa tin ka, 
tad su Ber nar du tu rė da vo me ben dros šne kos. Taip pat la bai ma lo niai pri si me nu 
a.a. Syl vią Šat rai tie nę, jau Ame ri ko je gi mu sią anks ty vų jų emig ran tų duk rą. Su 
ja man bū da vo vi sa da ma lo nu ben drau ti.

Apie „Drau go“ „drau gi nin kus“ šne kė da ma ne ga liu pa mirš ti ir ma ri jo no, 
a.a. bro lio Vin cen to Žvin gi lo. Nors jo to kia se no viš ka, gry nai lie tu viš ka pa var dė 
reiš kė ener gin gą žir gą, bet bro lis Vin cen tas bu vo ty lu mo, vie nuo liš ko nuo lan-
ku mo as muo, bi te lė-dar bi nin kė. Ka žin ar bu vo kam nors dien raš čio spaus tu vė 
bran ges nė, tie siog šven tes nė ne gu bro liui Vin cen tui? Jo kuk lus gy ve ni mas riš te 
ri šo si su to mis se no viš ko mis rin ki mo, spaus di ni mo ma ši no mis. Kai jas pa kei tė 
kom piu te riai, ši nau jo vė bro liui Vin cen tui su da vė smū gį. Nors jis jau bu vo pen-
si nin kas, bet la bai daž nai vaikš ti nė da vo po spaus tu vę ir, ma ne su ti kęs, su vai kiš-
ku už si de gi mu aiš kin da vo, kaip „daug ge res nės, pa tva res nės bu vu sios se no sios 
ma ši nos!“ Man at ro dy da vo, kad bro lis Vin cen tas tų aly vuo tų, triukš min gai klek-
sin čių ma ši nų skau džiai il gė jo si, kaip tė vas mi ru sio vai ko.
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Pa tys įdo miau si „Drau go“ raš ti-
nė je pra leis ti me tai bu vo 1988-1991-ie-
ji – Lie tu vos lais vi ni mo si lai ko tar pis. 
Dien raš čio pa sta tas nuo lat bu vo pil nas 
lan ky to jų – ir lie tu vių, ir sve tim tau čių. 
Lie tu vos var das fi gū ra vo di džio jo je 
JAV spau do je ir pa grin di niuo se Chi ca-
gos dien raš čiuo se. Ta da „Drau gą“ „at-
ra do“ ir tų dien raš čių ko res pon den tai, ir 
te le vi zi jos sto čių ko men ta to riai. Su ke-
le tu jų te ko da ly vau ti po kal biuo se apie 
tą ma žai pa žįs ta mą, keis tą ir to kį nar sų 
kraš tą ir dar nar ses nį Vy tau tą Land sber-
gį ir, ži no ma, apie „Drau gą“, taip il gai 
Chi ca go je gy vuo jan tį, taip daug apie 
ko mu niz mo grės mę ra šiu sį ir ra šan tį. 
Po 1991 m. sau sio 13-osios lan ky to jų iš 
mies to dien raš čių bei te le vi zi jos dar pa-
dau gė jo. Kaip vi si ži nom, tai bu vo ne pa-
mirš ta mos die nos! „Drau go“ pre sai ūžė 
be at van gos, spaus din da mi taip pat ne-
pa mirš ta mą, is to ri nį lei di nį – „The Gift 
of Vil nius – ter rib le be au ty iš born“. 
Lei di nys, dar „karš tas“, bu vo iš pla tin-
tas JAV Se na to ir At sto vų rū muo se bei 
didžio sios spau dos re dak ci jo se. „Drau-
gas“ ga li didžiuo tis, kad šis is to ri nis lei-
di nys bu vo jo spaus tu vė je at spaus tas, 
kad lei di nio api pa vi da li ni me, re da ga-

vi me da ly va vo „Drau go“ dar buo to jai – Jo nas Kup rys ir Auš re lė Liu le vi čie nė 
(„The Gift of Vil nius“ lei dė jai – JAV Lie tu vių Ben druo me nė, re dak to riai – Arū-
nas Liu le vi čius, To mas Re mei kis).

Tos die nos iš tik rų jų bu vo, nau do jant gar saus po eto Wil liam B. Yeats fra-
zę, bai saus Gro žio die nos. Ir da bar, sklai dy da ma tą ste bė ti nai drą sių ir klai kiai 
žiau rių vaiz dų al bu mą, pa šiurps tu ir len kiu gal vą tiems drą suo liams, nuo trau kas 
iš Lie tu vos su ge bė ju siems at vežti, ir vi siems, ku rie šį lei di nį ste bė ti nu grei čiu 
pa ruo šė, iš spaus di no ir iš pla ti no.

Rašytoja Nijolė Jankutė Užubalienė darbo
metu„Drauge“.ElvyrosVadopalienėsnuotr.
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Tais ne pa pras tų įvy kių me tais „Drau go“ du ris ėmė vars ty ti pir mie ji lie tu-
viai iš lais vė jan čios tė vy nės. Tai bu vo gar sio jo Są jū džio žmo nės, kaip Ar vy das 
Juo zai tis, ap da li nę mus Są jū džio žen klais su is to ri ne da ta 1988-10-22 (Są jū džio 
pra džia). Lan kė si žy mūs ra šy to jai – An ta ni na Gar mu tė, Jo nas Mi ke lins kas, Si gi-
tas Ge da, Ic cho kas Me ras, To mas Venc lo va, Jur ga Iva naus kai tė, fo to me ni nin kė 
Ona Pa jė dai tė. Ne pa mirš ta mos die nos, ne pa miršta mos pažin tys!

Po kiek lai ko eu fo ri ja at slū go. Ypač kai pra dė jo at si ras ti grei tos lai mės 
sve čioj ša ly ieš ko to jų. Tvar kant skel bi mų sky rių bū da vo la bai ne įpras ta gir dėt 
pa gei da vi mus pa skelb ti, kad pvz., „vie niša mo te ris iš Lie tu vos ieško pa gy ve nu-
sio ame ri kie čio drau go“. Greit at si ra do ir nau jų biz nie rių, stei gian čių siun ti nių į 
Lie tu vą ben dro ves, kas, aiš ku, bu vo ge rai ir rei ka lin ga, ta čiau vie ną iš jų pri si-
me nu ne igia mai, nes te ko da ly vaut jos sa vi nin kų teis me. Bū tent du jau ni vy ru kai 
pra dė jo dien raš ty je skelb tis pi giai, grei tai, pa ti ki mai siun čią įvai rius siun ti nius į 
Lie tu vą. Ne at si me nu, kaip il gai jie „biz nia vo“, kol pa te ko į Chi ca gos ka lė ji mą už 
gin klų (!) siun ti mą į Ry tų Eu ro pą. Ka dan gi jie sa vo re kla mas į „Drau gą“ pri sta-
ty da vo pa tys, to dėl tu rė jau teis me pa liu dyt, kad tai bu vę dien raš čio kli en tai. Ne-
ži nau, ko kių baus mių jie su si lau kė, bet nie kuo dė tam dien raš čiui bu vo ne ma lo nu.

Me tams bė gant iš Mar qu et te Par ko į „Drau go“ pa tal pas per si kė lė BALF 
įstai ga. Pa si da rė ne tik pa to gu, kur nors  to li ne va ži nė jant, pa siųs ti siun ti nius 
Lie tu von, bet ir per trau kų me tu pa ben draut su BALF tar nau to jo mis – Do na ta 
Puo džiū nie ne, Lai ma Alek sie ne, o ne re tai ir su pa čia BALF „sie la“, vi sa da drau-
giška po nia Ma ria Ru die ne.

Su ma lo nu mu pri si me nu „Drau go“ ge gu ži nes Tė vų ma ri jo nų so de, ku ria-
me oš da vo eg ly nas, at ro do, taip grei tai iš au gęs iš ma žų, kun. Rim še lio so din-
tų eg lai čių. Ge gu ži nės su trauk da vo gau sų bū rį Chi ca gos ir apy lin kių lie tu vių, 
skam bė da vo dai no mis, lie tu viš ka mu zi ka, vi lio da vo ska niais pa tie ka lais. Ge gu-
ži nių me tu mes ad mi nist ra ci jos sky riu je tu rė da vom daug ma lo naus dar bo – kny-
gų par da vi nė ji mo!

Kal bant apie kny gas tu riu pa sa ky ti, kad esu dė kin ga „Drau go“ kny gų klu-
bui, iš lei du siam po rą ma no kny gų, ir „Drau go“ spaus tu vei, išspaus di nu siai net 
pen kias iš dešim ties.

Da bar, gy ve nant ki to je Že mės pu sė je, vi si pri si mi ni mai dvi gu bai ma lo-
nes ni, vi si vaiz dai – nuo Tė vų ma ri jo nų so do, erd vių dien raš čio pa tal pų, kny gų 
len ty nų, spaus tu vės kva pų – ryš kes ni, o dau gy bė ten su tik tų, pa žin tų „Drau go“ 
drau gų – ne pa mirš ta mi. 

„Drau gas“ ir aš, ne pai sant nuo to lių, te be sa me ir lik si me drau gais! Lan kyk 
ma ne, „Drau ge“, ir gy vuok, nes esi „auk si nis drau gas“ lie tu viams už Lie tu vos ri bų!


