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„Draugui“ – 100. Už tikėjimą ir lietuvybę

Organizacijųveidrodisir
rašytinėistorija
RomualdasKriaučiūnas

Per šimt me tį „Drau go“ pus la piuo se su si kau pė is to ri nių šal ti nių aruo das. 
Kas tuo me tu vy ko Ame ri kos lie tu vių gy ve ni me, vie naip ar ki taip li ko už fik suo-
ta ir at ei čiai. Žino ma, nie kas ne ra šė veik los ap ra šy mų ar ko res pon den ci jų at ei-
ties is to ri kams, bet jiems li ko su kaup ta ga na leng vai pri ei na mi šal ti niai. „Drau-
gas“ bu vo ir te bė ra lie tu viš kų or ga ni za ci jų veik los veid ro dis ir is to ri nis šal ti nis.  

Po ran ka ne tu riu vi sų „Drau ge“ sa vo sky re lius tu rė ju sių or ga ni za ci jų są ra-
šo. Kai ku rie sky riai ar sky re liai bu vo nuo la ti niai, o ki ti – pro gi niai ar trum pa lai-
kiai. Nuo ma no pir mo sios pažin ties su „Drau gu“, 1950-ųjų me tų, ge rai pa me nu 
nuo la ti nius spor to, at ei ti nin kų, skau tų, stu den tų, Lie tu vos vy čių sky rius. Taip 
pat dau giau ar ma žiau pe ri odi nius Lie tu vių Ben druo me nės so cia li nių rei ka lų, 
mo te rų bei svei ka tos sky rius, sky re lius mažie siems ir t.t.

Or ga ni za ci jos sa vo sky re liuo se in for muo ja na rius bei ki tus skai ty to jus 
apie sa vo veik lą, įvy kius ir at ei ties pla nus. Sky re lių užduo tis yra in for ma ci nė, 
juo se nė ra išsa mių ide o lo gi nių svars ty mų. Sky re liuo se su si do mė ję ras da vo rei-
kia mą in for ma ci ją apie su ei gas, su si rin ki mus, tre ni ruo tes. Ten su ži no da vo apie 
bū si mas sto vyk las, kur sus, se mi na rus bei su važia vi mus. Tuo se sky re liuo se ypač 
jau ni mas ieš ko da vo sa vo drau gų  ir sa vo pa čių vei de lių.  Bū da vo ma lo niai nu ste-
bin ti ra dę sa vo ra ši nė lius, su rink tus iš mo kyk lė lių bei va sa ros sto vyk lų laik raš-
tė lių. Po įvy kių tuo se sky riuo se pa si pil da vo ap ra šy mai, mir gė da vo nuo trau kos. 
Įvy kių da ly viams tai bū da vo pro ga vėl vis ką iš nau jo pri si min ti, iš gy ven ti. Ne-
da ly va vu sie ji daž nai gai lė da vo si ten ne bu vę ir pa si ža dė da vo at ei ty je da ly vau ti.

Or ga ni za ci jų sky re liai „Drau ge“ bu vo grei to ir pi gaus su sižino ji mo su 
na riais bū das. Tais lai kais, kai dar ne bu vo in ter ne to ir jo siū lo mų man dry bių. 
Spau do je tilp da vo pra ne ši mai apie rin ki mus, siū lo mus kan di da tus, su va žia vi mų 
die not var kes. Po su va žia vi mų skai ty da vo me įvai rius nu ta ri mus bei re zo liu ci jas. 
Ne veng ta sky rių pa nau do ti ir lė šų tel ki mui. Apie įvai rius or ga ni za ci jų va jus ir 
jų už duo tį daž niau siai su ži no da vo me iš spau dos. Vis kas bu vo spaus di na ma vel-
tui, su vil ti mi, kad po sėk min gai pra ves to va jaus bus pri si min ta ir ati tin ka mai 
pa rem ta pa ti spau da. Be spau dos va jų pa si se ki mas bū tų bu vęs daug men kes nis. 
Kai ku rios or ga ni za ci jos ret kar čiais sim bo li nę au ką nu kreip da vo ir spau dai, bet, 
sa ky čiau, tai bu vo gra žios iš im tys, o ne nuo la ti nis reiški nys.

Esu ma tęs ir gir dė jęs apie sky rių re dak to rių rū pes čius ir var gus, pas ku ti nę 
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Laikas ir žmonės

mi nu tę ran kraš čius ve žant į re dak-
ci ją, kad lai ku pa tek tų į ki tą dien-
raš čio sky rių. Vi sa tai bu vo prieš 
elek tro ni nio pa što ga dy nę. Žinau, 
kaip kar tais re dak to riams sun ku 
no ri mą me džia gą gau ti apie jau 
įvy ku sius ren gi nius. Spau da nau-
do ja ma si įvy kiams ir ren gi niams 
iš anks to pa rek la muo ti, bet daž nai 
už mirš ta ma juos tin ka mai ap ra-
šy ti. Tai pa pras tai pa lie ka ma ki-
tiems, o tų ki tų kar tais pri trūks ta.

Iš vi sų or ga ni za ci jų sky-
rių re dak to rių man ar čiau siai te ko 
ben drau ti su Jo nu Ža dei kiu. Dau-
ge lį me tų jis bu vo at ei ti nin kų sky-
riaus re dak to rius. Jis ne veng da vo 
nuo šir džiai ir at vi rai pa si da lin ti jo, 
kaip sky riaus re dak to riaus, tu ri-
mais rū pes čiais. Aiš ku, bū da vo ir 
džiu gių mo men tų, kai be pra šy mo 

kas nors at siųs da vo įdo mios me džia gos ar ge ro kai iš anks to apie įvy kius pra neš-
da vo. Ki ta il ga me tė bu vo skau tų sky riaus re dak to rė Ire na Re gie nė, kar tu dir bu si 
ir dien raš čio re dak ci jo je. O kur dar vi sa ei lė prieš juos ir po jų bu vu sių ki tų re-
dak to rių, ku rie ne ma žiau rū pi no si sky rių ko ky be! Po ran ka ne tu riu rei kia mos 
in for ma ci jos, bet ge rai at si me nu, kad po Jo no Ža dei kio at ei ti nin kų sky rių re da-
ga vo Lai ma Šal čiu vie nė, o da bar ti ne to sky riaus re dak to re yra Vi da Kup ry tė.
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