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Manodraugystėsu„Draugu“
Dr.KazysG.Ambrozaitis

Sukaktuviųreikšmė

Lie tu vių iš ei vi jos kul tū rai „Drau go“ šimt me čio ke lias tu ri di de lės is to-
ri nės reikš mės. Tuo lie tu viš kos kul tū ros aruo du nau do ja si jau ke tu rios lie tu vių 
iš ei vi jos ir JAV gi mu sių kar tos. Prieš šim tą me tų iš ei viai Ame ri ko je vie nin gai 
už de gė švie są, ku ri jiems tar na vo ke liau jant sve ti mais, bet drau giš kais šio kraš to 
ke liais.

Ne su is to ri kas ir ne pa sie kiu pra ėju sio šimt me čio pra džios ar chy vų, ta čiau 
ti kiu, kad dien raš čio nu ei tas ke lias ar ti mu lai ku is to ri kų bus tin ka mai ap žvelg tas 
ir įver tin tas. Esu lo ja lus „Drau go“ skai ty to jas ir tik no riu pa si da lin ti mo men tais, 
ku rie at min ty je už kliu vo lai kas nuo lai ko pa lie tus dien raš čio pus la pius.

Kastas„Draugas“?

Pir mą kar tą iš gir dau ir įsi dė mė jau „Drau go“ var dą per Tau tos su ki li mą 
1941 me tais, kai bir že lio 22 die nos nak tį prof. J. Bra zai tis su prof. Z. Ivins kiu 
ta rė si ir nu ta rė pra dė ti leis ti „Į Lais vę“ laik raš tu ką in for ma ci jai  apie su ki li-
mą; ta rė si, kaip pa siek ti mi nist rą Ed var dą Tu raus ką, kad jis pra neš tų „Drau-
gui“ Ame ri ko je, jog pra si de da su ki li mas. Tuo pa čiu gir dė jau, kad bir že lio 23 d. 
žur na lis tas Ju li jo nas Bu tė nas pa si rū pi nęs tą pa tį pa da ry ti per Šve di jos lie tu vių 
kon su la tą. Su ki lė liams ta ži nia su kė lė en tu ziaz mo ir vil čių, nors il gai dar ne ti-
kė jo me. Ta čiau vė liau su ži no jo me, kad „Drau go“ dien raš čio nr. 146, pir ma me 
pus la py je, jau birželio 24 d. bu vo di de lė ant raš tė „LIE TU VO JE PA SKELB TA 
NE PRI KLAU SO MY BĖ“. Už ke le to die nų at si ra do ga li my bė apie su ki li mą in-
for muo ti ir ki tus laik raš čius. Tai bu vo ne pa miršta ma ir džiaugs min ga „Drau go“ 
ži nia pa sau ly je iš blaš ky tiems lie tu viams ir jų drau gams.

Bū nant Vo kie ti jo je, 1947-1948 me tais, ret kar čiais BALF at sto vė, at vy-
ku si iš Ame ri kos, vieną kitą „Drau go“ egzempliorių pa lik da vo Lie tu vių są jun-
gos na muo se Mu en che ne, Rauch str., kur tu rė jo me am bu la to ri ją. Tu e bin ge ne J. 
Bu tė nas ir V. Vai tie kū nas ret kar čiais stu den tams pa skai ty da vo iš „Drau go“ apie 
Ame ri kon at vy ku sius pir muo sius dy pu kus. Kai 1949 m. nu vy kau į New Yorką 
ka riuo me nės lai vu „Gen.Black“, mū sų gru pę New Yorko trau ki nių sto ty je su ti ko 
NCWC at sto vė ir skai tė at vy ku sių pa var des iš są ra šo, at spaus din to „Drau ge“. 
Ta da at ro dė, kad tas „Drau gas“ yra toks di de lis ir toks svar bus laik raštis.
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„Draugo“redaktoriai

Kiek vie no laik raš čio šir dis yra re dak to rius. Pro „Drau go“ re dak ci ją nuo 
1909 m. Wil kes Bar re, PA, pra ėjo daug re dak to rių, pa si žy mė ju sių žur na lis tų ir 
pla čiai ži no mų vi suo me ni nin kų. Jų su skai čia vau apie 45, gal ir dau giau. Su kai 
ku riais te ko su si tik ti ir pa ben drau ti. Čia pa teik siu po ke le tą pa ste bė ji mų iš su si-
ti ki mų su kai kuriais iš jų.

Prof. Ka zys Pakštas „Drau gą“ re da ga vo 1924-1925 me tų lai ko tar piu. Bū-
da mas ke le to uni ver si te tų dės ty to jas ir kar tu vis ką nors re da guo da mas 1956 
me tais K. Pa kštas at vy ko į Cle ve lan dą, kai Lie tu vos vy čiai da vė jam auk so me-
da lį. Ta da bu vau grį žęs iš JAV ka riuo me nės ir dir bau Cle ve lan de li go ni nė je. K. 
Pa kštas pa pra šė nu vež ti jį į „Dir vos“ re dak ci ją pa si kal bė ji mui su re dak to rium. 
Nu vy kę re dak ci ją ra do me už da ry tą dėl kaž ko kio gais ro. K. Pa kštas pa ju to di de-
lį skaus mą krū ti nė je, ti piš ką šir dies an gi nai. Pa siū liau nu vež ti į kli ni ką, bet jis 
at si sa kė, pa žy mė da mas, kad jei gu kiek vie ną kar tą už ėjus skaus mui va žiuo tų į 
li go ni nę, tai to li ne nu va žiuo tų, o dar jam rei kia ap va žiuo ti pu sę pa sau lio. At si-
sė do me prie „Dir vos“ na mo laip tų. Gi liai įkvėp da mas orą Pa kštas pra dė jo pa sa-
ko ti, kas ir kur vy ko jam re da guo jant „Drau gą“. Gai la, kad ne tu rė jau prie mo nių 
jo is to ri ją už ra šy ti. Po pus va lan džio skaus mai pra ėjo ir pro fe so rių par ve žiau į 
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vieš bu tį. Prof. Ka zys Pa kštas bu vo iš ti ki mas „Drau go“ ben dra dar bis, dažnai pa-
rašyda vo „Drau gui“ straips nių bei sa vo ke lio nių įspūdžių iš dau ge lio pa sau lio 
kraš tų.

Prel. dr. Juo zas Pruns kis gal bu vo la biau siai pri ty ręs re dak to rius vi sa me 
„Drau go“ re dak ci jos ko lek ty ve. Kai 1940 me tų pa va sa rį tal ki nin ka vau kun. Al fai 
La pei „Pa va sa rio“ žur na lo re dak ci jo je Kau ne, daž nai už ei da vo me į „Mū sų laik-
raš čio“ re dak ci ją, ten vi sa da ras da vo me re dak to rių kun. J. Pruns kį. Jis tuo pa čiu 
me tu bu vo ir „XX amžiaus“ dien raš čio re dak to rius, tu rė jo svar bias pa rei gas ir 
Ka ta li kų vei ki mo cen tre. Kun. La pė jam pa tar da vo, kaip apei ti val džios cen zū rą. 
Ta da jau so vie tų pa siun ti ny bės – De ka no zo vo žmo nės pra dė jo kun. Pruns kiu do-
mė tis. Tai pa ju tęs kun. J. Pruns kis, at vy kus rau do na jai ar mi jai, dar 1940 me tais 
at vy ko į Chi ca gą, čia bu vo pa skir tas ALRK fe de ra ci jos spau dos biu ro di rek to-
rium, ben dra dar bia vo lie tu viško je spau do je. „Drau ge“ pra dė jo ke le tą sky rių ir 
„Drau go“ ra di jo pro gra mas. Kai ki ti re dak to riai skun dė si dėl dar bų krū vio ne ga lį 
vyk ti į dau ge lio or ga ni za ci jų pa ren gi mus bei kon cer tus, prel. Pruns kis pa ren gi-
mų ne ap leis da vo, kar tais ap lan ky da mas net du per va ka rą. Ma tė me, kai kon cer to 
me tu jis ra šė ko res pon den ci ją bei ver ti ni mą. Po kon cer to sa vo „juod raš tį“ vež-
da vo į „Drau go“ pa što dė žu tę, kad ki tą die ną jau straips nis bū tų at spaus din tas. 
Ne pri pa ži no rei ka lo sa vo straips nius per ra šy ti, pui kiai mo kė jo lie tu vių raš to kal-
bą. Vie ną iš Pruns kio pa ra šy tų kny gų „Ma no pa sau lė žiū ra“ bu vo ga li ma ma ty ti 
ant vė les nių „Drau go“ re dak to rių dar bo sta lo, ten bu vo ap ra šy ta dau giau kaip 70 
lie tu vių iš ei vi jos ben dra am žių kul tū ri nin kų „in te lek to min ties sker si nis pjū vis“.  
Iš ėjęs į pen si ją ir kuk liai ap si gy ve nęs At ei ti nin kų na muo se, Le mon te, prel. dr. J. 
Pruns kis ir to liau bu vo ryš kiai ir pa gar biai ma to mas vi suo me nė je. Kai pas ku ti nį 
kar tą Pre la tą ap lan kiau Pa los Par ko li go ni nė je, jis jau ne ma tė, vei dą bu vo už si-
den gęs rankš luos čiu, ta čiau iš bal so pa ži no. Nu ste bi no sa vo at min ti mi ir aiš kia 
kal ba, ga na il gai pa sa ko jo mo men tus ir sa vo spau dos gy ve ni mo. 

Kun. Vy tau tą Bag da na vi čių ka rui bai gian tis te ko su tik ti Mu en che ne, kai 
jis bu vo iš rink tas Ba va ri jos lie tu vių są jun gos pir mi nin ku.  Jau ta da lei do žur na lą 
„Nau ja sis gy ve ni mas“. At vy kęs į JAV įsto jo į Ma ri jo nų kon gre ga ci ją ir bu vo pa-
skir tas į „Drau go“ re dak ci ją. Tuo me tu re dak to riai daž niau kei tė si, to dėl vie to je 
„vyr. re dak to riaus“ ma ri jo nai įve dė „mo de ra to riaus” ti tu lą. V. Bag da na vi čius 
nuo 1952 me tų bu vo „Drau go“ mo de ra to  rius ir Lie tu viš kos kny gos klu bo ve dė-
jas. Tą klu bą iš po pu lia ri no ir iš plė tė, kai ku riais me tais iš leis da vo iki 10 kny gų. 
Pats pa ra šė ke le tą kny gų. Lie tu viškos kny gos klu bas išlei do Dau man to „Par ti za-
nai už ge le ži nės už dan gos“, ku rią, prof. J. Bra zai čiui pa pra šius, au to rys tės tei ses 
V. Bag da na vi čius per lei do „Į Lais vę fon dui“.
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Su kun. dr. Vik to ru Rimšeliu  te ko ben drau ti Tu e bin ge ne ir Chi ca go je at-
ei ti nin kų, LFB ir LB veik lo je; jis bu vo at ei ti nin kų dva sios va das. 

Ge rai pažino jau ir kun. Pra ną Garšvą. Bu vo darbš tus, Lie tu vos pa trio tas, 
ver ti no vyr. re dak to riaus pa rei gas. Kai vie nas aukštas pro fe so rius at vy ko iš Vil-
niaus uni ver si te to, pra šė pa rū pin ti su si ti ki mą su „Drau go“ re dak to rium. Ta da 
kaip tik kar tu su dr. J. Va lai čiu vy ko me į svar bų Il li nois uni ver si te to ben drą po-
sė dį at sto vau ti Lie tu vių fon dui, kai bu vo pa si rašoma su tar tis dėl Li tu a nis ti kos 
ka ted ros stei gi mo. Pro fe so rius ap si džiau gė, nes ir jis tu rė jo rei ka lų to uni ver si-
te to va do vy bė je. Prieš vyks tant su si ta riau su „Drau go“ re dak to rium dėl pa si ma-
ty mo. Po sė dis uni ver si te te už tru ko. Kai at vežiau Vil niaus uni ver si te to at sto vą į 
„Drau gą“, kun. P. Garš vą su ti ko me jau iš vyks tan tį, prie du rų. Re dak to rius kun. 
Garš va, ne lau kęs mū sų pa si aiš ki ni mo, ko dėl vė luo ja me dvi va lan das, už tren-
kė du ris, pra šy da mas pa aiš kin ti tam pro fe so riui, kad „Drau go“ re dak to rius ir gi 
svar bus as muo, il gai dir ba ir ne ga li taip il gai lauk ti sve čių. Kad pa si kal bė si me, 
kai at va žiuos ki tą kar tą... Ta čiau pa ke ly je į vie nuo ly ną pa si kei tė, po tri jų mi nu-
čių su grį žo ir pa si kal bė jo.

Alo y zas Ba ro nas re dak ci jos ko lek ty ve pa va duo da vo ki tus re dak to rius, 
pa ruoš da vo spau dai me džia gos apie ki tas or ga ni za ci jas, vi suo me ni nės veik los 
ap žval gas. Jo dar bai pri si dė jo prie „Drau go“ po pu lia ri ni mo, skai ty to jai gir da vo, 
kad pir miau sia skai to Alo y zo sky rių. Jis daug pa si tar na vo pri sta ty da mas Lie-
tu vių fon dą vi suo me nei ir „Į Lais vę“ fon do lei di nius. Su A. Ba ro nu tu rė jo me 
glau dų ry šį, daž nai pra šy da vo tal kos ir straips nių vi siems rū pi mu klau si mu. Re-
dak ci jos ko lek ty ve vi suo met pa lai kė links mą nuo tai ką. Iš ki lus pro ble moms sa-
ky da vo: „Ne nu si min ki me, po stik lo alaus bus vis kas la bai ge rai...“  „Drau go“ 
re dak ci jo je ga lio jo tai syk lė ne re a guo ti ir ne gaiš ti lai ko dėl ki tų laik raš čių už puo-
li mų, tik Alo y zas bu vo iš im tis, nes taik liai at sa ky da vo „Nau jie noms“, gin da mas 
daž nai už puo la mą PLB pir mi nin ką B. Nai nį.

Su Ka ziu Bra dū nu te ko ben drau ti nuo Ka ro mo kyk los Kau ne laikų, kai, 
bū da mi prieš lėk tu vi nės ap sau gos bū ry je, kar tu ne šė me sun kų jį kul kos vai dį. Ne-
nu trū ko ry šys ir stu di jų lai kais. Iš vy kus iš Lie tu vos su si ti ko me Mu en che ne. Bra-
dū nas tal ki no „Į Lais vę“ fon de lei džiant kny gas, su re da ga vo ko lek ty vi nį vei ka lą 
„Lie tu vių li te ra tū ra sve tur“, bu vo daž nas pa skai ti nin kas ir skai tė sa vo kū ry bą 
LFB kul tū ri nė se sa vai tė se Dai na vo je. Dau ge lis pre nu me ra to rių už si sa ky da vo 
tik tai šeš ta die ni nį prie dą, ku rį re da ga vo K. Bra dū nas, nes ki ti pa na šūs lie tu vių 
laik raš čiai iš ei vi jo je to kio ly gio kul tū ri nio sky riaus ne tu rė jo. Iš ėjęs į pen si ją Bra-
dū nas su sa vo žmo na Ka zy te su grį žo į sa vo ap dai nuo tą ir ap ra šy tą Lie tu vos že mę. 
Ir Lie tu vo je ne su sto jo ra šy ti, įsi jun gė į kul tū ri nį gy ve ni mą, pa kvies tas en tu zias-
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tin gai da ly vau da vo „Į Lais vę“ fon do fi lia lo stu di jų sa vai tė se, skai tė sa vo kū ry bą 
ir pa skai tas. Pas ku ti nį kar tą Bra dū nus Vil niu je ap lan kiau 2008 pa va sa rį. Nos tal-
giškai pa svė rė me pra bė gu sį gve ni mą, pa skai tė pas ku ti nį ei lė raš tį iš sa vo prieš 
me tus iš ėju sios po ezi jos kny gos – ei lė raš čių šim ti nės „Pa ber ti grū dai“ (2007).  
 

Olikotik...
                       
  Gy ve ni mas lyg paukštis,
  Tik pa lin ga vo ant šakos
  Ir nu lė kė...

  O li ko tik
  Ei lė raš čių čiul bė ji mas.

Sa kė, no rė tų ant tos sa vo pas ku ti nės – de vy nio lik tos kny gos pa ra šy ti ke le tą 
sa ki nių, ta čiau ran kos ir plunks na ko tis jau ne klau sė, pa si ra šė tik sa vo var dą ir pa-
var dę. Bu vo jau di nan tis mo men tas, kai Ka zys rašė, o Ka zy tė Bra dū nie nė abiem 
ran kom lai kė jo ran ką. Jis taip iš tri jų mė gi ni mų pa si ra šė. Bu vu sio „Drau go“ re-
dak to riaus at min tis bu vo dar ge ra, bet pro ble ma bu vo jo ko jos, ku rios ne be no rė jo 
tar nau ti. Pats Ka zys Bra dū nas gi liai at si du so ir juo kė si, ką me tų krū va pa da ro iš 
žmo gaus... Žino ma, tai ne sim bo li zuo ja šim ta me ti nio „Drau go“ at ei ties.

Apie Da nu tę Bin do kie nę pir mą kar tą su ži no jau iš Alo y zo Ba ro no apie 
1951 m., ta da dar Da nu tės Bra zy tės pa var de. Ba ro nas ta da pa si gy rė, kad glo bo-
ja bū re lį at ei ti nin kių mer gai čių, ku rios do mi si li te ra tū ra, ta čiau gal tik iš vie nos 
Bra zy tės ti ki si iš aug siant rašyto ją. Nu spė jo, nes bū si mo ji „Drau go“ re dak to rė 
yra jau iš ei vi jos lie tu vių pro duk tas, au gu si ir iš si moks li nu si Chi ca go je. Pa ra šė 7 
kny gas, ben dra dar bia vo su J. Ka po čium lei džiant Lie tu vių en cik lo pe di ją, anks ti 
pra dė jo pa si reikš ti lie tu viš ko je spau do je. Į „Drau go“ re dak ci ją bu vo pa kvies ta 
tuo lai ko tar piu, kai trū ko re dak to riaus pa dė jė jų, te ko vie nai vyr. re dak to rei neš-
ti dar bo krū vį, kol pri siau gi no pa dė jė jų, su ra do nuo la ti nių ko res pon den tų. Tuo 
lai ko tar piu te ko bū ti LKSD di rek to rių ta ry bo je ir ste bė ti tos jau nos re dak to rės 
dar bą ir jos „ko vą“ su ad mi nist ra to riais, ku rių pra ėjo bent ke tu ri. Re dak to rės 
darbš tu mas mus ste bi no. Pa ti re dak to rė be veik kas dien (95 nuoš.) ra šė ve da muo-
sius. Ne var to jo sla py var džių, tik anks čiau ke le tą kar tų yra pa nau do ju si „Plunks-
nag rau žy tės“ sla py var dį. Jei gu ka da tie ve da mie ji bū tų su rink ti į vie ną kny gą, 
tu rė tu me Ame ri kos lie tu vių vi suo me nės Bin do kie nės die no raš tį. 

Su ki tais „Drau go“ re dak to riais te ko bendrauti mažiau. 
Iš il ga me čio „Dar bi nin ko“ sa vait raš čio re dak to riaus prof. J. Bra zai čio 
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gir dė jau nie kur ne do ku men tuo tą fak-
tą, kad 1960-1970 me tais „Drau go“, 
„Dar bi nin ko“, „Tė viš kės žibu rių“ ir 
kar tais „Dir vos“ vyr. re dak to riai bu-
vo slap tai su si ta rę da lin tis ve da mai-
siais, lie čian čiais pa verg tos Lie tu vos 
va da vi mo vie ny bės klau si mus. Tuo 
lai ko tar piu vy ko ne su ta ri mai tarp 
Ame ri kos lie tu vių di džių jų or ga ni-
za ci jų va do vy bių. J. Bra zai tis šalia 
sa vo pui kiai re da guo ja mo „Dar bi nin-
ko“ dažnai ra šy da vo ir ki tų čia iš var-
din tų laik raš čių ve da muo sius. To dėl 
tuo lai ko tar piu ve da mie ji straips niai 
ne tu rė da vo au to rių pa ra šo ar ba bu vo 
pa si rašyti sla py vardžiais. To kiu bū du 
Lie tu vos va da vi mo klau si mais bu vo 
iš lai ky ta vie ny bė.

Be iš tver min gų ir pa si au ko-
jan čių re dak to rių, „Drau go“ lei dy ba 
rė mė si ir ki tais at ra mos rams čiais – 
Lie tu vių ka ta li kų spau dos drau gi jos 
di rek to rių ta ry ba, Chi ca gos Ma ri jo nų 
vie nuo ly nu, ad mi nist ra to riais ir pas ta-
ruo ju me tu – Drau go fon du. Apie tuos 
rams čius bū tų įdo mu pa si da lin ti min ti-
mis, bet tai jau ki ta te ma. Vie nuo ly ne 
la bai su ma žė jus lie tu vių vie nuo lių tuo 
pa čiu dras tiš kai su ma žė jo ir vie nuo li-
jos glo ba „Drau gui“. Drau go fon do or ga ni za vi mo me tu ir vė liau ke le tą me tų te ko bū ti 
di rek to rių ta ry bo je, vė liau – kon tro lės ko mi te te. Iš pa ty ri mo ga liu spė ti, kad kri tišku 
me tu su kur ta or ga ni za ci ja, ne pri klau san ti nuo vie nuo ly no, grei čiau pa sie ku si mi li jo-
no do le rių ka pi ta lą ne gu Lie tu vių fon das, ta po re a li vil tis to les nei „Drau go“ lei dy bos 
eg zis ten ci jai. Čia pa žy mė ti nas Bro nius P. Juo de lis ir jo sa va no riš ka dar bo au ka grei-
tam fon do au gi mui. Ypa tin gas dė me sys ten ka Drau go fon do ta ry bos pir mi nin kei ir 
LKSD vie nai iš di rek to rių Ma ry tei Re mie nei, ku ri jau ku ris lai kas yra ne ap mo ka ma 
at ra ma „Drau go“ re dak ci jai, ad mi nist ra ci jai ir pa čiam Drau go fon dui.
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