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Stasys Džiugas Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje

Stasys Džiugas (1919-2011)– Jungtinėse Amerikos Valstijose gyvenęs vaikų poetas,
bibliofilas, visuomenės veikėjas, kraštietis, Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos
rėmėjas, mūsų miesto garbės pilietis.
„Bibliotekų aplinka man primena mano vaikystės fantaziją, kad kiekvienoje bibliotekoje visuomet
klaidžioja neramios mirusiųjų knygų rašytojų dvasios, kurios tik po vidurnakčio sugrįžta į savo
tikruosius kapus, savame karste užsidaryti ir pailsėti. Toji fantazija išliko mano pasąmonėje iki šių
dienų, nes mėgdavau skaityti knygas apie didžiųjų žmonių gyvenimus, jų pasiektus laimėjimus arba
nepasisekimus, jų vargus, kartu pergyvendavau iki ašarų. Knygas visą laiką mylėjau ir jas gerbiau“.
(Citata iš Stasio Džiugo kalbos Raseinių viešojoje bibliotekoje 1999 m. birželio 18 d.)
Stasys Džiugas gimė 1919 m. gruodžio 6 d. Raseinių apskrityje, Girkalnio valsčiuje,
Juodkėnų kaime. Juodkėnai – kaimas mūsų rajone, 2–3 km į šiaurės rytus nuo Vengerskų,
kairiajame Šilupės krante ir piečiau. Pagal 2011 m. statistikos duomenis šiame kaime gyveno tik 12
gyventojų, o šiuo metu galbūt dar mažiau. Rašytojo tėvai- ūkininkai Stasys Džiugas ir Anelė
Andraitytė.

3

Stasio Džiugo tėvai Anelė ir Stanislovas
Nuotrauka iš Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos Girkalnio filialo kraštotyros fondo

Žymaus mūsų kraštiečio vaikystė ir ankstyvoji jaunystė praleista Lietuvoje, o didžioji
gyvenimo dalis prabėgo už Atlanto, besiilgint Lietuvos ir grįžtant į ją savo kūryba, surinktomis ir
gimtinei dovanojamomis knygomis, kultūrine, visuomenine veikla. Stasio Džiugo vaikystė nebuvo
lengva. Pradėjęs mokslus Girkalnio pradžios mokykloje, jų tęsti gimnazijoje „dėl sunkios ligos ir
kitų priežasčių prarastų metų pradžios mokykloje“ jis negalėjo. Būsimasis rašytojas gyveno
Raseiniuose ir baigė Žemės ūkio mokyklą. Nuo pat vaikystės Stasys Džiugas mėgo lietuvių kalbą,
jam labai patiko rašyti. Jau lankydamas Girkalnio pradžios mokyklą, jis pradėjo rašyti į savaitraštį
„Mūsų laikraštis‘‘ (leistas 1928-1940 m. Kaune). Laikraštis buvo labai mėgstamas kaimo gyventojų
ir turėjo vaikams skirtą kampelį „Mykoliuko pastogė“. Parašęs konkursinį rašinį „Kaip aš globojau
ir lesinau žiemą paukštelius“, Stasys Džiugas gavo pirmąją savo literatūrinę premiją, o iš vaikų
poeto Vytės Nemunėlio (Bernardo Brazdžionio)- skatinantį laiškutį: „Sveikinu su gražiu rašinėliu.
Gerai mokinkis ir netingėk. Mylėk Dievą ir Tėvynę. Kai užaugsi, daug gero savo tėvynei padarysi.
Gal ir rašytoju būsi“.
Mokydamasis Raseinių žemės ūkio mokykloje, būsimasis rašytojas bendradarbiavo
jaunesniųjų moksleivių mėnesiniame iliustruotame žurnale „Ateities spinduliai“ (leistas 1930- 1940
m. Kaune), kuriame 1940 m. buvo spausdinami jo eilėraščiai. Dar prieš Antrąjį pasaulinį karą, nuo
1938 m., Stasio Džiugo eilėraščius skelbė žurnaluose „Ateitis“, „Trimitas“, „Panevėžio garsas“,
vaikų žurnaluose. „Ateities spindulių“ bendradarbių moksleivių poezijos ir beletristikos almanache
„Pirmieji žingsniai“, išleistame Kaune. „Ateities spinduliai“ pirmieji ėmėsi iniciatyvos moksleivių
literatūrinį gyvenimą ryškiau pavaizduot. Neseniai pasirodžiusiame šio laikraščio bendradarbių
almanache „Pirmuosiuose žingsniuose“ mes randam sukauptą gana pilną mūsų moksleivijos

4

literatūrinės kūrybos vaizdą. Čia galima matyti, kuria linkme formuojasi pačios jauniausios mūsų
literatų kartos kūryba. Nors neaiškiai, bet galima įžiūrėti naujas apraiškas ir naujus diegus, kurie
ateityje skleisis, žydės ir neš mūsų literatūrai vaisiaus“. (Broniaus Krivicko recenzija).

Pavasarininkų (?) valdybos susirinkimas Girkalnyje 1937 m. (iš viršaus, iš kairės į dešinę Jonyla, B.
Petkevičius, Matelis, A. Sutkevičius, A. Stonius, S. Puskepalis, Tamulytė, Račaitė, K. Padalskytė, Z. Vyšniauskaitė, D.
Vičiūnaitė, kunigas Mykolas Gobis, V. Dapkus, S. Džiugas (1 eilėje pirmas iš dešinės)
Nuotrauka iš Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos Girkalnio filialo kraštotyros fondo

Nuo 1937 m. Stasys Džiugas bendradarbiavo su Lietuvos tautosakos archyvu, surinko ir
užrašė beveik 4000 liaudies dainų, pasakų ir mįslių. 1940 m. rašytojas, kaip skelbiama žinyne
„Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai“ („Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas“, 1998 m.),
buvo bolševikų suimtas ir kalintas. 1940-1943 m. dirbo įvairiose įstaigose. 1940 m. poetą „labai
sukrėtė, kaip Lietuvos okupantai pradėjo naikinti jiems nepageidaujamas lietuviškas knygas. Nacių
okupacijoje kilo mintis jas surinkti ir slėpti. Iki 1944 m. vasaros mano du gyvenamo namo
kambariai buvo pilni knygų, supirktų mano lėšomis iš įvairių asmenų. Artėjant rytų frontui, visos
knygos buvo pervežtos ir paslėptos žmonos tėvų namo rūsyje.(...) Praėjus daug metų, jau gyvenant
Čikagoje, Amerikoje, buvo gautas iš mano žmonos Sofijos tėvų laiškas, kad nuo Neries pakilusio
vandens buvo apsemti namai su visomis knygomis. Labai sunkiai širdyje išgyvenau šią žinią...“
(Stasio Džiugo kalba Raseinių viešojoje bibliotekoje 1999 m. birželio 18 d.) 1944 m. rašytojas nuo
pakartotinio politinio smurto su žmona pasitraukė į Vokietiją.
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Stasys Džiugas su žmona Sofija ir dukra Judita
Nuotrauka iš Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos Girkalnio filialo kraštotyros fondo

Pabėgėlių stovykloje Hanau jis vėl susirgo „knygų rinkimo manija“ ir „tikslu jas
surinktas parvežti į nepriklausomą Lietuvą“. 1946-1949 m. studijavo literatūrą Frankfurto prie
Maino universitete. 1948 m. redagavo Lietuvių tremtinių bendruomenės komiteto informacinį
biuletenį. 1949 m. persikėlė į Jungtines Amerikos Valstijas. Gyveno Čikagoje, ten

La Salle

universitete 1957 m. baigė komercijos mokslus. Dirbo darbininku, inspektoriumi, ėjo atsakingas
pareigas gamybos kontrolėje.
Stasio Džiugo veikla išeivijoje buvo prasminga ir įvairiapusė. Jis bendradarbiavo JAV
lietuvių spaudoje, vienintelio lietuvių dienraščio „Draugas“ leidyboje (dirbo administratoriumi,
spausdino publicistinius straipsnius), aktyviai dalyvavo JAV lietuvių bendruomenės veikloje, meno
draugijoje „Šatrija“, Tautos fonde, kurio atstovybė

Ilinojaus valstijoje. Stasys Džiugas buvo

renkamas į Lietuvių fondo, JAV lietuvių bendrijos, Pasaulio lietuvių bendrijos ir kitų organizacijų
aukščiausius valdymo organus. Rašytojas daug gero nuveikė Lietuvos labui. Pavyzdžiui, jis dirbo
Tautos fondo valdyboje, negaudamas už darbą atlyginimo, taip pat rėmė šį fondą savo lėšomis.
Pagrindinis Tautos fondo uždavinys buvo finansuoti Vyriausiojo Lietuvos išsilaisvinimo komiteto
darbus. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, Tautos fondas pakeitė savo veiklos pobūdį, pavyzdžiui,
dalyvavo Lietuvos švietimo įstaigų „įdukrinimo“ programoje. Stasio Džiugo dėka „įdukrinta“
Girkalnio vidurinė (šiuo metu pagrindinė) mokykla. 1992 m. kraštietis lankėsi Lietuvoje, buvo
atvykęs į Girkalnį.
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1992 m. liepos mėn. Džiugų šeimos nariai: Sofija, Stasys, Jonas, Ona ir Albina
Nuotrauka iš Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos Girkalnio filialo kraštotyros fondo

1992 m. liepos mėn. 11 d. Girkalnis. Prie a. a. Anelės ir Stasio Džiugų kapo
Nuotrauka iš Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos Girkalnio filialo kraštotyros fondo
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Rašytojas administravo „Pasaulio lietuvio žurnalo“ leidimą, buvo Lietuvių rašytojų
draugijos nariu (dirbo iždininku ir archyvaru), priklausė JAV lietuvių žurnalistų sąjungai. Stasys
Džiugas- vienas iš Lietuvoje išleistos chrestomatijos „Lietuvių egzodo vaikų ir jaunimo literatūra“
sudarytojų, jos leidybos iniciatorius ir rėmėjas. 2006 metais pirmą kartą Jungtinių Amerikos
Valstijų Lietuvių rašytojų draugijos istorijoje organizacijos literatūros premija už 2005 metus
iškeliavo į Lietuvą. Ja apdovanotas prof. Vincas Auryla už dvitomę knygą „Lietuvių egzodo vaikų
ir jaunimo literatūra: 1945-1990“. Ši antologija išleista Kaune, leidykloje „Šviesa“, parėmus
Lietuvių fondui. Knygoje rašoma, kad „talkino rašytojas Stasys Džiugas ir Lietuvių rašytojų
draugijos pirmininkė Stasė Vanagaitė-Petersonienė“. Stasys Džiugas į Lietuvą siuntė autorių
tekstus, teikė apie išeivijos rašytojus bibliografines žinias, informavo apie antologiją JAV
periodikoje. Pirmajame tome pateikiama viso pasaulio egzodo rašytojų proza (kūriniai ar jų
ištraukos), antrajame tome- poezija.

Stasys Džiugas buvo ypač dėmesingas jaunosios kartos dvasios reikmėms. Vokietijoje su
kitais bendraautoriais leido vaikų laikraštėlį „Gimtinės žiburiai“. Bendradarbiavo leidžiant lietuvių
vaikų žurnalą „Eglutė“ , einantį nuo 1950 m. sausio mėn.

JAV. Netgi šiuo metu Lietuvoje

leidžiamuose žurnaluose „Kregždutė“, „Tipu tapu“ galima rasti poeto eilėraščių.

„Tipu tapu“ 2017 m. Nr. 1-2
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Jis ypatingai mylėjo, gerbė knygas. Rašytojas visą savo gyvenimą ne tik kaupė asmeninę
biblioteką, bet ir rinko, gelbėjo nuo pražūties be globos likusius lietuviškus ir lituanistinius
spaudinius. Kraštietis savo knygas dovanojo ne tik Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešajai
bibliotekai, jis rėmė ir Nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką, Mokslo ir enciklopedijų leidybos
institutą, Šilutės biblioteką, Girkalnio pagrindinės mokyklos biblioteką. Stasys Džiugas padėjo
Nacionalinės bibliotekos darbuotojams, nustatant autorių slapyvardžius. Įdomi ir labai vertinga
Stasio Džiugo dovana Lietuvai- gausus išeivijos renginių plakatų rinkinys, padovanotas 1999 m.
Nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai. 1999-06-25 d. vykusiame parodos „Išeivijos plakatailietuviškosios visuomeninės ir kultūrinės veiklos atspindys“ atidaryme dalyvavo pats rašytojas ir
kiti išeivijos kultūrininkai.
Stasio Džiugo knygos
Eilėraščių rinkinys „Kiškučio vardinės“ - 3 leidimai: JAV- 1-2 leidimai ir 3 leidimas Lietuvoje.
Kiškučio vardinės / Stasys Džiugas ; iliustravo Vlada Stančikaitė. - [Chicago : Lietuviškos knygos
klubas, 1953]. - 56 p.
Kiškučio vardinės / Stasys Džiugas ; iliustravo Vl. Stančikaitė. - 2-oji laida. - Chicago (Ill.) :
Lietuviškos knygos klubas, 1976. - 56, [3] p. : iliustr.
Kiškučio vardinės : [eilėraščiai] / Stasys Džiugas ; iliustravo Vlada Stančikaitė. - 3-ioji, patais.
laida. - Kaunas : Naujasis amžius, 1999 (Kaunas : Mažoji poligrafija). - 56, [5] p.
Kiškis neša dovanų : eilėraščiai ir pasakos vaikams / Stasys Džiugas
; [iliustracijos Vlados Stančikaitės]. - Vilnius : Lietuvos rašytojų
sąjungos leidykla, 2003 (Vilnius : Vilspa). - 57, [3] p.
Knygelės eilėraščiai nuoširdūs, impulsyvūs, jie atveria lietuvišką,
kupiną jausmo ir spalvų pasaulį. Šį kūrinį, kaip ir anksčiau užsienyje
išleistas knygas, iliustravo dailininkė Vlada Stančikaitė. Knyga
suskirstyta į skyrius „Tėviškėlėje“ ir „Svetimųjų žemėj“. Vaikystė
siejama su tėvyne Lietuva, jos laisvės ilgesiu, mitais ir karžygiais.
Tėvynės

netektis-

didžiausias

poeto

širdies

skausmas.

Eilėraščiai dainingi, skambūs, gyvenimą poetas mato vaiko akimis.
Keturi valdovai / Stasys Džiugas ; iliustravo Vlada Stančikaitė. - Castelnuovo Don Bosco :
Lietuviai Saleziečiai, 1955. - 26, [2] p.
Italijoje 1955 m. išleista romantinė pasaka- sakmė apie metų laikus „Keturi valdovai“.
Dukrai Juditai dedikuotą romantinę pasaką- legendą rašytojas pripildė metų laikų kaitos vaizdais,
įprasmindamas gyvenimo nepastovumą, laikinumą ir sparčią jo tėkmę.
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Stasio Džiugo knygų dailininkė Vlada Stančikaitė- Abraitienė gimė Lietuvoje 1911 m., 1938 m.
baigė Kauno meno mokyklą,

tobulinosi Paryžiuje. Bolševikų okupacijos metu pasitraukė į

Vokietiją, vėliau gyveno Brazilijoje. Iliustravo virš 30 knygų, dalyvavo įvairiose meno parodose.

Neklaužados: eiliuota pasaka/ Stasys Džiugas ; iliustravo Vlada Stančikaitė. - Castelnuovo Don
Bosco : Lietuviai saleziečiai,1958.
Daugiau kaip prieš 60 metų Italijoje išleista humoristinė poemėlė „Neklaužados“, kurią,
kaip ir kitas Stasio Džiugo knygas vaikams, iliustravo dailininkė Vlada Stančikaitė.
Stasys Džiugas Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje 1999 m.
1994 m. lapkričio 29 d. bibliotekos direktorė Gražina Janonienė, iš vaikų laikraščio
„Kregždutė“ sužinojusi kraštiečio Stasio Džiugo adresą, parašė poetui pirmąjį laišką. 1995 m.
sausio 6 d. gavome Raseinių viešajai bibliotekai padovanotą pirmąją knygų siuntą: 4 poeto
parašytas knygas vaikams, nuotrauką su autografu, vienos dainos natas su autoriaus žodžiais. Nuo
tada ir prasidėjo susirašinėjimas su Stasiu Džiugu ir knygų siuntų gavimas.
Kraštietis dovanojo ne tik savo asmeninės bibliotekos knygas, bet jas rinko iš bičiulių,
pažįstamų lietuvių. Pavyzdžiui, Čikagoje leidžiamame laikraštyje „Draugas“ rašyta, kad Stasio
Džiugo fondą parėmė Danutė Bindokienė, Aldona Stropienė, Anelė Šulaitienė. Pasiimti knygų
važiuodavo pats, jas siųsdavo į Lietuvą už savo lėšas. Rašytojas Viešąją biblioteką paremdavo ir
piniginėmis lėšomis. Pavyzdžiui, už jo paaukotus pinigus nupirkta filmavimo kamera, informacijos
centrui- naujų knygų, dovanų gauti 2 diktofonai. Mūsų bibliotekos rėmėjas, kraštietis Viešajai
bibliotekai savo lėšomis užsakė Lietuvos gyventojų genocido centro leidžiamas knygas. Bibliotekos
direktorė Gražina Janonienė keletą kartų laiškuose kvietė rašytoją atvykti į Raseinius, ir tai įvyko
prieš 20 metų- 1999 m. birželio mėnesį. Birželio 9 d. Viešojoje bibliotekoje lankėsi Stasio Džiugo
duktė, psichologijos mokslų daktarė Judita Džiugas, o birželio 18 d. atvyko rašytojas Stasys
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Džiugas su žmona Sofija. Garbingi svečiai apžiūrėjo savo fondo knygas ir jam skirtą ekspoziciją
bibliotekos Knygos muziejuje. Bibliotekininkai rašytoją pasveikino artėjančio 80- mečio proga.

Judita Džiugas su tėvo brolio sūnumi Jonu Džiugu prie Stasio Džiugo dovanotų knygų fondo

Rašytojas su žmona Sofija lankėsi bibliotekos Knygos muziejuje
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Stasys Džiugas Viešosios bibliotekos komplektavimo skyriuje
su bibliotekos direktore Gražina Janoniene ir skyriaus vedėja Gitana Eitutyte

Bibliotekos direktorė Gražina Janonienė perrišo garbingą jubiliatą tautine vardine juosta
ir įteikė adresatą, kuriame rašoma: „Tėvynės ilgesys atvedė į kraštą, kuriame gimėte, palikote savo
pirmuosius pėdsakus. (...) Mes Jūsų asmenyje matome tauraus žmogaus bruožus. Jūs tarsi sėjėjas,
eidamas per gyvenimą, dosniai dalinate savo širdies šilumą, gerais darbais įprasminate kiekvieną
dieną.“ Rašytojas buvo labai patenkintas, kad surinktos knygos atsirado Raseinių Viešojoje
bibliotekoje, kad dabar ir jo asmeninės bibliotekos likimas išspręstas. Kraštietis pažadėjo atsiųsti
dar daugiau knygų ir periodinių leidinių.
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Stasio Džiugo ir Juditos Džiugas įrašai Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos Svečių knygoje

Stasį Džiugą bibliotekos direktorė Gražina Janonienė sveikina artėjančio 80- mečio proga
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Bibliotekos darbuotojai su Stasiu Džiugu ir Sofija Džiugiene prie Viešosios bibliotekos

Stasys Džiugas- Raseinių rajono garbės pilietis
Viešosios bibliotekos direktorė Gražina Janonienė ir Girkalnio pagrindinės mokyklos
kolektyvas 2003 m. pristatė Stasį Džiugą kandidatu Raseinių rajono garbės piliečio vardui suteikti.
Kraštiečiui nusiųstas pakvietimas į Raseinių miesto 750- ties metų jubiliejaus paminėjimą. Poetas
parėmė šią šventę asmeninėmis lėšomis.
2004 m. Stasiui Džiugui už nuopelnus Raseinių kraštui rajono Savivaldybės tarybos
sprendimu suteiktas Raseinių piliečio Garbės vardas. Raseinių rajono meras Edmundas Jonyla
pakvietė rašytoją atvykti į 2004-10-02 d. vykusią rajono Derliaus šventę atsiimti Raseinių garbės
piliečio regalijų. Stasys Džiugas padėkojo už malonią žinią ir atsiuntė 1000 JAV dolerių čekį. Už
šiuos pinigus bibliotekai užprenumeruota periodinių leidinių. Dėl tolimos kelionės ir kitų priežasčių
Stasys Džiugas negalėjo atvykti į Raseinius, todėl jam apdovanojimą 2005 m. nuvežė ir įteikė
Raseinių „Žemaičio“ gimnazijos mokytoja metodininkė Nijolė Kvietkauskienė, keliavusi į JAV pas
sūnų. Garbingu Stasio Džiugo apdovanojimu pasidžiaugta ir JAV spaudoje: Ilinojaus valstijoje
leidžiamo laikraščio „Amerikos lietuvis“ priede „Rytų pakrantėje“ išspausdintas Edvardo Šulaičio
straipsnis „Čikagietis tapo Raseinių garbės piliečiu“. 2004 m. Čikagoje Stasiui Džiugui įteikta
Lietuvos rašytojų draugijos (JAV) premija už knygą „Kiškis neša dovanų“.
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Rajono mero E. Jonylos raštai dėl Raseinių piliečio Garbės vardo suteikimo.

Raseinių garbės piliečio ženklas

Ąžuoliukų sodinimo Raseinių miesto garbės piliečiams
šventė parke 2005-04-15
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2006 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės dienos proga prezidentas Valdas
Adamkus „rašytoją, išeivijos lietuvių spaudos tyrinėtoją, paramos Lietuvos kultūros ir mokslo
įstaigoms iniciatorių ir organizatorių, JAV ir Pasaulio lietuvių bendruomenės veikėją Stasį Džiugą“
apdovanojo ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi (informacija iš 2006-01-10 Lietuvos
Respublikos Prezidento dekreto „Dėl Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečių
apdovanojimo Lietuvos valstybės ordinais ir medaliais Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės
atkūrimo dienos proga“). Rašytojas su žmona buvo pakviesti į iškilmingą minėjimą ir Lietuvos
Nacionaliniame operos ir baleto teatre vykusį priėmimą. Kraštietis į šią šventę neatvyko, tačiau ją
paminėjo Čikagoje.
Stasys Džiugas mirė 2011 m. kovo 26 d., eidamas 92-uosius metus, ir kovo 31 d. buvo
palaidotas Lemonto šv. Kazimiero lietuvių kapinėse- didelėse katalikiškose kapinėse, įkurtose 1903
m. pačiuose Čikagos pietuose.
Stasio Džiugo fondas
Stasio Džiugo fondas siekia per 6000 fiz. vnt.

vertingų leidinių. Šioje kolekcijoje

daugumą knygų sudaro išeivijos grožinė, publicistinė literatūra, fonde gausu ir šakinės literatūros.
Dovanotų knygų rinkinyje maždaug po 10% sudaro bendro pobūdžio (daugiausiai informaciniai)
leidiniai, visuomenės mokslų knygos ir knygos apie Lietuvos istoriją. Dauguma knygų išleistos
JAV (ypač daug Čikagoje), Vokietijoje, Anglijoje, Lietuvoje. Pagal paskirstymą kalbomis
didžiausioji dalis fondo yra lietuviški, tačiau gauta daug spaudinių ir anglų bei vokiečių kalbomis.
2004-2008 m. Stasio Džiugo fondas buvo įrašytas į LIBIS (Lietuvos integralią bibliotekų
informacijos sistemą), nes tuomet buvo tvarkomi naujai gauti ir perkataloguojami ankstesniais
metais rašytojo dovanoti spaudiniai. Iš JAV gautos knygos papildė ne tik Viešosios bibliotekos, bet
ir daugumos filialų fondus, didesni jų kiekiai dėl kraštotyrinio pobūdžio teko Girkalnio ir
Pramedžiavos filialams.
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Stasio Džiugo fondas Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje

Surinktos knygos pažymėtos specialiu spaudu „Stasio Džiugo fondas. USA“ ir ekslibrisu (jie
sukurti ir pagaminti Jungtinėse Amerikos Valstijose rašytojo užsakymu).
1995 m. per Transpak siuntinių firmą rašytojas pasiuntė, kaip jis rašė laiške, „pirmąją
didžiąją dovaną Raseinių centrinei bibliotekai“- 37 tomus Lietuvių enciklopedijos. Tai leidinys,
savo apimtimi ir turiniu lenkiantis visas iki šiol išleistas enciklopedijas lietuvių kalba, vienas
išsamiausių leidinių, kuriame gausu informacijos apie Lietuvą, jos istoriją ir žmones. Taip pat
gavome šios enciklopedijos 6 tomų santrauką anglų kalba „Encyclopedia Lituanica“. Kraštiečio
fonde yra nemažai žinomų, Lietuvos bibliotekose retų

enciklopedijų anglų kalba:

„Funk &

Wagnalls new encyclopedia“ (29 tomai) (ją turi tik Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo
biblioteka); „Britannica junior encyclopædia“ (ją turi Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės
viešoji biblioteka ir Kauno Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka); retą Lietuvoje informacinį
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leidinį „The new Encyclopaedia Britannica. Macropaedia“ (19 tomų) ir jos priedą kasmetinį
metraštį- enciklopediją „Britannica book of the year“(1975-1988 m.); „Standard Reference
Encyclopedia“; 1972 m. išleistą „Encyclopedia of the animal world“ (17 tomų) ir kitų leidinių.

Bibliofilo Stasio Džiugo dėka Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka turi
turtingą išeivijos periodinės spaudos leidinių fondą. Šių leidinių būdavo beveik kiekvienoje iš
kraštiečio gautoje dovanojamų knygų siuntoje. Jis bibliotekai užprenumeravo Čikagoje leistą
metraštį „Laiškai lietuviams“, žurnalą „Pasaulio lietuvis“. Kraštiečio dėka turime įrištus „Pasaulio
lietuvio“, 1948-1994 m. „Aidų“ komplektus. „Aidai“- katalikiškas kultūros, literatūros ir politikos
periodinis leidinys, nuo 1944 m. gruodžio mėn. iki 1991 m. leistas užsienyje. 1991 m. jo leidyba
buvo perkelta į Lietuvą, kur žurnalas susijungė su „Naujuoju židiniu“. „Aidų“ žurnalų įrišimas
Stasiui Džiugui kainavo net 553 JAV dolerius. Daug Stasio Džiugo dovanotų knygų- tai tautiečių
prozininkų ir poetų, išeivijos literatūros, istorijos tyrinėtojų knygos, įvairios tematikos šakinė
literatūra. Visko gauta tiek daug, kad neįmanoma čia apibūdinti. Iš gautų spaudinių norėčiau
paminėti Čikagoje 1973- 1976 m. išleistą Prano Naujokaičio 4 tomų apimties „Lietuvių literatūros
istoriją“, 1947 m. Vokietijoje išleistą Maironio lyrikos rinktinę „Pavasario balsai“, knygą
„Maironis: jo gimimo šimtmečiui paminėti“, Londone spausdintą literatūros metraštį „Pradalgė“,
„Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką“ (10 tomų), Konstantino Jurgėlos knygą „Lietuvos sukilimas
1862-1864 metais“, Niujorke išleistą Aleksandro Merkelio knygą „Antanas Smetona“, dr. Antano
Kučo redaguotą „Amerikos lietuvių istoriją“, 1936 m. Kaune išleistą Adolfo Šapokos „Lietuvos
istoriją“.
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Kraštiečio fonde gausu lietuvių išeivijos rašytojų grožinės literatūros kūrinių. Norėčiau
paminėti kai kuriuos autorius: tai Kazys Almenas, Aloyzas Baronas, Kazys Bradūnas, Jurgis
Gliauda, Antanas Gustaitis, Jurgis Jankus, Anatolijus Kairys, Faustas Kirša, Kostas Ostrauskas,
Birutė Pūkelevičiūtė, Stasys Santvaras, Antanas Škėma, Alfonsas Šešplaukis- Tyruolis, Antanas
Vaičiulaitis, Vytautas Volertas. Grožinės literatūros knygos išleistos įvairiose leidyklose. Čia
paminėtos kai kurios iš jų: Ateitis (Chicago, Brooklyn), Gabija (Brooklyn, Boston), Lietuviškos
knygos klubas (Chicago), Nemunas (Chicago), Nida (Londonas), Patria (Tübingen), Viltis
(Cleveland).
Kraštiečio, entuziastingo lietuvybės idėjų puoselėtojo Stasio Džiugo fondas– unikali ir
vertinga Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos fondo dalis. Rašytojas buvo tikras
savo krašto patriotas ir mūsų bibliotekos bičiulis. Jis džiaugėsi bendravimu su raseiniškiais ir sakė:
„(...) esu labai patenkintas, kad knygos rado tinkamą vietą, o mano tikslas yra pasiektas.“ (apie
rašytojo vardo fondą Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje)
(Citata iš Stasio Džiugo kalbos Raseinių viešojoje bibliotekoje 1999 m. birželio 18 d.)
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