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Įžangosžodis
„Drau gas“  – Chi ca go je, Jung ti nė se Ame ri kos Vals ti jo se, leidžia mas dien-

raštis yra se niau sias be per trau kos pa sau ly je gy vuo jan tis lie tu viš kas laik raš tis, 
pra dė tas leis ti 1909 m. lie pos 12 d. Wil kes Bar re, Penn syl va ni jos vals ti jo je. Šis 
lei di nys ski ria mas pa mi nė ti „Drau go“ 100-me čiui  – pri si min ti tas ap lin ky bes, 
ku rio mis jis gi mė ir vys tė si, žmo nes, ku rie jį lei do  – re da ga vo, rin ko lė šas, ad-
mi nist ra vo. „Drau gas“  – tai ke lių kar tų lie tu vių iš ei vių Ame ri ko je žyg dar bis. 

Ir tai Lietuva aukštai įvertino – Lietuvos vardo tūkstantmečio proga, 
2009 m., „Draugas“ buvo apdovanotas „Tūkstantmečio žvaigždės“ žymeniu, 
o Išeivijos institutas, veikiantis prie Vytauto Didžiojo universiteto Kaune, 
„Draugo“ jubiliejui paskyrė  konferenciją, kuri vyko 2009 m. kovo 19-20 d. 
Šioje konferencijoje Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės gen. direktorius Arvydas Daunoravičius kalbėjo: 
„Šimtametis jaunuolis „Draugas“ per ištisą amžių trunkančią istoriją tampa 
savotišku veidrodžiu, atspindinčiu skirtingų užsienio lietuvių kartų gyvenimą. 

„Draugo“pastatas4545West63rdStreet,Chicago,IL,tarnaujantisnuo1957m.



8

„Draugui“ – 100. Už tikėjimą ir lietuvybę

Įdomu žvelgti, kaip pats laikraštis 
keitėsi keičiantis kartoms, nes keitėsi 
požiūris į daugelį dalykų. Tai kelias 
nuo „grynorių“ iki po Kovo 11-osios 
atvykusių tautiečių. Šio dienraščio 
puslapiuose, jo intelektualiniuose ir 
ideologiniuose disputuose buvo ieškota 
sprendimų pačiais aktualiausiais 
mūsų tautos ir valstybės egzistencijos 
klausimais. Manau, kad šalia lietuviško 
žodžio puoselėjimo tai yra didžiausias 
„Draugo“ nuopelnas“.

Šioje kny go je dau giau dė me-
sio kreipiama ne tiek į laikraščio 
turinį, o į žmones, ku rie pri si dė jo prie 
laikraščio leidimo ir kurie dažniausiai 
buvo ryškios asmenybės   – lietuviško 
gyvenimo švyturiai.  To kie bu vo: vie-
nas iš stei gė jų kun. An ta nas Sta niu ky-
nas, pir ma sis oficialus vy riau sia sis re-
dak to rius kun. An ta nas Kau pas, pir ma-
sis re dak to rius ma ri jo nas kun. (vė liau 
vys ku pas) Pran ciš kus Pet ras Bū čys, 
jo pa kvies ta sis re dak to rius Le o nar das 
Ši mu tis, il giau siai dir bęs re dak ci jo je; 
jam ne ma žos įta kos tu rė jęs se no sios 
kar tos re dak to rius Ig nas Sa ka las, kun. 
Vy tau tas Bag da na vi čius, kun. Vik to ras 
Rimšelis, kun. Pra nas Garšva, iš jo re-

da ga vi mą pe rė mu si ra šy to ja Da nu tė Bin do kie nė  – pir mo ji mo te ris at ėju si į vie-
nuo liš ką ap lin ką; re dak to riai Kazys Bradūnas, Alo y zas Ba ro nas, Bro nius Kvik-
lys, Čes lo vas Grin ce vi čius, prel. Juo zas Pruns kis, Ka ta li kų spaudos drau gi jos 
val dy bos pir mi nin kai, ad mi nist ra to riai ir kt. laik raš čio dar bi nin kai. Paminėta tik 
ma ža da le lė tų žmo nių, ku rie 100 me tų ne šė dva si nį me dų į „Drau go“ ko rius.

Apie sa vo dar bą „Drau ge“ pri si me na bu vę dar buo to jai  – rašyto ja Jan ku-
tė Užu ba lie nė, Sta sė Se mė nie nė, ilgametis sporto skyriaus vedėjas Edvardas 
Šulaitis, talkininkė socialiniais reikalais Aldona Šmulkštienė. Or ga ni za ci jų ry-

„Draugo“ redakcijos archyve yra viso šimto
metųlaikraščiųkomplektai,susegtiįaplankus-kny-
gas.JonoKuprionuotr.
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šiais su „Drau go“ dien raš čiu da li ja si Lie tu vių fon do il ga me tis pir mi nin kas An-
ta nas Raz ma, Lie tu vos vy čių var du kal ba Re gi na Juš kai tė Švo bie nė, Ame ri kos 
lie tu vių ta ry bos var du  – Pra nas Jur kus, JAV Lie tu vių Ben druo me nės var du  – ke-
le tą kar tų bu vęs JAV LB val dy bos pir mi nin kas Al gi man tas Ge čys ir kt. 

Me džia ga kny gai pa im ta iš pa čio „Drau go“ pus la pių, ki tos spau dos, rašiu-
sios apie „Drau gą“, šian dien dar gy vų bu vu sių laik raš čio dar buo to jų, ben dra dar-
bių, skai ty to jų pri si mi ni mų. Di de lė da lis straips nių yra pa ra šy ta spe cia liai tai 
pro gai, bet yra pa  nau do ti ir įvai riu me tu spaus din ti straips niai apie „Drau gą“ ir 
„Draugui“ pa sišven tu sias as me ny bes. 

„Drau go“ laik raš tis  – tai ne abe jo ti nas lie tu vių iš ei vi jos Ame ri ko je, ir ne 
tik Ame ri ko je, met raš tis. Dar dau giau  – tai Lie tu vos is to ri jos met raštis, nes nuo 
pat pir mų jų nu me rių ja me daug vie tos ski ria ma Lie tu vos gy ve ni mui ir įvy kiams 
gimtajame kraš te nu švies ti. 

Per 100 me tų kei tė si žmo nės, gy ve ni mas, bet ne si kei tė iš ei vi jos mei lė sa-

Kalėdųpobūvis„Drauge“1994m.(sėdi):dr.AntanasRazma,vyr.redaktorėDanutėBindokienė,Marijo-
nųprovincijolaskun.DonaldPetraitis,MIC,„Draugo“valdybospirmininkėMarijaRemienė;(stovi)Draugo
fondodirektoriųtarybospirmininkasBroniusJuodelis,„Draugo“leidėjųtarybospirmininkasdr.PetrasKi-
sielius,DraugofondorevizijoskomisijosnarysVaclovasMomkusir„Draugo“moderatoriuskun.dr.Viktoras
Rimšelis,MIC
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vo ir vė liau – sa vo tė vų tė vy nei 
Lie tu vai, rū pes tis ja. Lie tu vos 
var do, jos gam tos ir žmo nių 
aukš ti ni mas  – tai pa grin di nis 
mo ty vas, ei nan tis per vi są šimt-
me tį. 

„Drau go“ is to ri ja  – tai 
sto ras lie tu vių tau tos dalies 
is to ri jos to mas  – pir mo sios  – 
eko no mi nių emig ran tų ban gos 
kū ri ma sis Ame ri ko je, baž ny čių 
sta ty mas, or ga ni za ci jų kū ri-
mas, ali nan tis dar bas an glių ka-
syk lo se ir sker dyk lo se, di džio ji 
pa sau lio eko no mi nė kri zė 1930 
m., Ant ra sis pa sau li nis ka ras, 
so vie ti nė oku pa ci ja Lie tu vo je, 
o po to sekusi po li ti nių emig-
ran tų ban ga iš Lietuvos per Vo-
kie ti jos pa bė gė lių sto vyk las, 
nau jų or ga ni za ci jų kū ri ma sis ir 
se nų jų at si nau ji ni mas, ne nuils-

ta ma ko va dėl Lie tu vos oku pa ci jos ne pri pa ži ni mo ir valstybės ne pri klau so my-
bės at ga vi mo ir pa ga liau Ko vo 11 -osios pa skel bi mas bei be veik du de šimt me čiai 
lais vos vals ty bės gy ve ni mo. 

„Drau gas“  – tai ne vien is to ri nių įvy kių fik sa to rius, tai lie tu vių kul tū ros 
puo se lė to jas ir kū rė jas, tūks tan čių dar bų ir ini cia ty vų au to rius bei sklei dė jas, or-
ga ni za ci jų glo bė jas. Vi sa tai kny gos ren gė jai, at rink da mi ar už sa ky da mi straips-
nius, tu rė jo prieš akis.

Kai šios knygos rengėjai po dve jų me tų bandė įver ti nti savo dar bo vai sius, 
de ja, tu rėjo pri pa žin ti, kad tai tik ap ma tai, gai rės bū si miems dar bams, ty ri nė ji-
mams. Šim tas me ti nių laik raš čio ap lan kų, kurių visas komplektas tikriausiai tėra 
tik pačioje „Draugo“ redakcijoje, lau kia is to ri kų, ty ri nė to jų dė me sio. 

Nuo šir di kny gos ren gė jų pa dė ka visiems autoriams, o ypač Al gi man tui 
Ge čiui, ku ris su ti ko per skai ty ti knygos rankraštį, pa teik ti labai vertingų pa sta bų 
ir palydėti leidinį laiminančiu žodžiu. 

Leidėjai

„Draugo“90-mečioleidinioviršelis


