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Įžangos žodis

„Draugo“šimtmetįminint
AlgimantasS.Gečys

Į ran kas mums pa duo da mas lei di nys 
„Drau gui 100. Žy gis už lie tu vy bę“. Juo sie-
kia ma įam žin ti be per trau kos šim tą me tų JAV 
ėju sį laik raštį. Pa si tin ka me lei di nį su džiaugs-
mu ir iš da lies su vi di niu ne ri mu. Ar lei di nys 
pa jėgs tin ka mai nu švies ti šim tą me tų su lau ku-
sio laik raš čio po vei kį už sie ny je gy ve nan tiems 
lie tu viams? Laik raš čio tu rė tą įta ką gy ve na-
mam lai kui, jo dau ge lio me tų dė me sį Lie tu vos 
vals ty bin gu mui, tar nys tę krikš čio ny bės prin ci-
pams? Ap žvelg ti laik raš čio bran dą, to bu lė ji mą 
tu ri niu, iš vaiz da ir var to ta lie tu vių kal ba? Ar 
pa vyks lei di ny je tin ka mai įver tin ti lei dė jų, re-
dak to rių, laik raš čio ben dra dar bių in dė lį ir pa-
si au ko ji mą, skai ty to jų iš ti ki my bę bei re mė jų 

dos nu mą?
„Drau go“ šimt me tis – ne ei li nis. Jo kiam ki tam lie tu viš kam laik raš čiui, lei-

džia mam Lie tu vo je ar už sie ny je, ne te ko su lauk ti gar bin gos šim to me tų su kak-
ties. Mū sų vi sų nuo sta bai, šimt me čio su lau kė krikš čio niš ką sias idė jas puo se lė-
jęs ka ta li kų laik raš tis, pir muo sius žings nius žen gęs 1909 me tais Pen nsyl va ni jos 
vals ti jos „an glia ka sių Lie tu vo je“. Tuo me tu Lie tu va dar te be ne šė ca ri nės Ru si-
jos ver gi jos jun gą ir tau ti nės vals ty bės su kū ri mo min tis tau tos są mo nė je te be bu-
vo užuo maz go je.

Vals ty bės rai do je šim tas me tų nė ra il gas lai ko tar pis. Tai liu di ja šiais me-
tais mi ni ma tūks tant me čio su kak tis nuo Lie tu vos var do pir mą kar tą pa mi nė ji mo 
is to ri nia me už sie nio met raš ty je. Žmo gaus gy ve ni mo po žiū riu šimt me tis ta čiau 
– il gas lai kas. Per tą lai ką į gy ve ni mą įve da mos net ke tu rios žmo ni jos kar tos. 
„Drau go“ pra gy ven tas šimt me tis – išskir ti nis. „Drau gui“ te ko už duo tis Tė vy-
nės mei lę ir žmo giš ką sias ver ty bes skie py ti net trim skir tin gais lai ko tar piais į 
Ame ri ką at pluk dy toms emig ra ci nėms „ban goms“ ir taip pat ke lioms jau už Lie-
tu vos sie nų gi mu sioms bei su bran din toms kar toms. Pra dė jęs skai ty to jus lan ky ti 
sa vait raš čiu iš Wil kes Bar re, Pen nsyl va nia, „Drau gas“ 1916 me tais Chi ca go je 
pra dė tas leis ti kaip pa sau lio lie tu viams skir tas dien raš tis. Dien raš čiu jis su ge bė-
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jo iš lik ti iki šių die nų. Šim ta me čiam „Drau gui“ Lie tu vos vals ty bin gu mo sie kio 
įgy ven di ni mui te ko dar buo tis per tris sve ti mų jų Lie tu vos oku pa ci jas, iš vi so 60 
me tų. Žy miai ma žiau, vos 40-tį me tų, jam te ko džiaug tis dviem at ve jais at kur-
ta ne pri klau so ma Lie tu vos vals ty be. Šian dien, Lie tu vos vals ty bei esant pri si kė-
lu siai ne pri klau so mam gy ve ni mui, „Drau gas“ išskir ti nį dė me sį ski ria Lie tu vos 
vals ty bės lai mė ji mams bei pro ble moms kraš te, ran ką tie sia ir prie sa vęs sten gia-
si glaus ti iš Lie tu vos į už sie nį at vy ku sius eko no mi nius emig ran tus, siek da mas jų 
iš li ki mo Tė vy nę my lin čiais lie tu viais. 

Žy mu sis li te ra tū ro lo gas prof. Juo zas Bra zai tis-Amb ra ze vi čius, gy ve ni me 
ne si ša li nęs ir re dak to riaus dar bo, taik liai yra nu sa kęs, ko kia mū sų spau da ir jo je 
ra šan tys žur na lis tai pri va lė tų bū ti: „Žur na lis tas įsi pa rei go ja tar nau ti tre jo poms 
ver ty bėms: tie sai, pa žan gai, vi suo me nės in te re sui. Tie sai tar naus nei peik da mas, 
nei gir da mas as me nų ar jų dar bų be rim to pa grin do. Pa žan gai tar naus ne su sting-
da mas se no se gy ve ni mo idė jo se ir for mo se, o ste bė da mas, iš kel da mas, kri tiš kai 
įver tin da mas ir vi suo me nę in for muo da mas apie nau jas gy ve ni mo idė jas ir nau-
jas for mas. Vi suo me nei tar naus ją ne skal dy da mas, ne kir šin da mas, bet steng-
da ma sis su pras ti ki taip gal vo jan čius, ska tin da mas pa kęs ti vie ny bę įvai ru me...“

Var tant pa gel tu sias „Drau go“ lai das ne ky la ma žiau sios abe jo nės, kad šis 
laik raš tis sėk min gai tar navo prof. J. Bra zai čio api brėž toms ver ty bėms: tie sai, 
pa žan gai, vi suo me nės in te re sui. Į gy ve ni mą iš kvies tas, ka da ni hi liz mas stip riai 
bu vo pa lie tęs to me to lie tu vių tau tą, ka da pra di nę dir vą pa sau ly je ruo šė mark sis-
ti nė-ko mu nis ti nė ide o lo gi ja, pa trio tų lie tu vių ku ni gų pra dė tas leis ti „Drau gas“ 
ne li ko siau ru, sa vy je už si da riu siu ir vien tik krikš čio niš ką sias tie sas puo se lė jan-
čiu laik raš čiu. At si ri bo jęs nuo tuo me tu JAV dar pa ly gi na mai gau sių uni jos su 
Len ki ja min ties ša li nin kų, „Drau gas“ ne dvip ras miš kai at si sto jo Lie tu vos vals ty-
bin gu mo, krikš čio niš kų jų ver ty bių, žmo gaus pri gim ti nių tei sių pu sė je.

1919 me tais iš Chi ca go je gy ve nan čių lie tu vių ku ni gų „Drau go“ lei dy bą 
pe rė mė Tė vai ma ri jo nai, vy riau siuo ju re dak to riu mi tam pant kun. Pran ciš kui 
Pet rui Bū čiui (vė liau vys ku pui). Tė vų ma ri jo nų tar pe vy ra vo pa žiū ra, kad  ka-
ta li kams pa sau lie čiams even tu a liai bū ti na pa ti kė ti „Drau go“ re da ga vi mą, sa vo 
ran ko se  pa si lai kant at sa ko my bę už dien raš čio ide o lo gi nę kryp tį (mo de ra vi mą). 
1927 me tais vy riau sio jo re dak to riaus pa rei gos bu vo pa ti kė tos pa sau lie čiui, Lie-
tu vos Vy čių or ga ni za ci jos dar buo to jui Le o nar dui Ši mu čiui, pa rei go se iš bu vu-
siam iki 1952 me tų, o re dak to riu mi dar ba vu siam net iki 1968 m. „Drau ge“ vy kęs 
pa rei gų pa si da li ji mas tarp dva si nin kų ir pa sau lie čių ge riau siai at spin di  Šv. Tė vo 
Pi jaus XI ka ta li kiško sios ak ci jos ter mi no ap ta ri mą. Dva si nin kai va do vau ja, kon-
tro liuo ja pa tį vei ki mą, ta čiau ak ty vūs na riai ir vyk dy to jai yra pa sau lie čiai.
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„Drau go“ žy dė ji mo lai ko tar pis pra si dė jo apie 1950-sius me tus, ka da į jo 
gre tas re dak to riais ir ben dra dar biais įsi jun gė gau sus būrys II Pa sau li nio ka ro 
pa bė gė lių – in te li gen tų. Dr. Sta sio Goš tau to tei gi mu („Drau gas“, 2009-01-17), 
„Kaip ir Bos to no „Lie tu vių en cik lo pe di jos“, „Drau gas“ su vie ni jo ne ma žai in te-
lek tu a lų, ku rie su pra to, kad jie rei ka lin gi pa rem ti vi sus pa bė gė lius tau tie čius ir 
kad jų žo dis per spau dą tu ri ne pa pras tą svo rį“. Kaip laik raštis „Drau gas“ nie kad 
ne tu rė jo pro ble mų dėl Lie tu vos vals ty bės ne pri klau so my bės, tel kiant iš ei vi jos 
jė gas ko vai su Lie tu vos en gė jais, dėl krikš čio ny bės dog mų ar Va ti ka no II su-
si rin ki mo Baž ny čio je „pra ver tų lan gų“. Daug, ką Va ti ka no II su si rin ki mas pa-
skel bė, žy miai anks čiau at si spin dė jo „Drau go“ skil ty se. Su ge ban čiai „Drau go“ 
re dak to riai „su si tvar kė“ ir su už sie nio lie tu vių tar pe stip ro kai vi suo me nę slė gu-
sio mis „pro ble mo mis“. O to kių „pro ble mų“ bū ta: pre zi den to An ta no Sme to nos 
au to ri te ti nis režimas, Lie tu vos di plo ma ti nės tar ny bos ne su ta ri mai su Vy riau siu 
Lie tu vos išlais vi ni mo ko mi te tu dėl pri ma to lais vi nant Lie tu vą, ka ta li kiš ko je vi-
suo me nė je il go kai už si li kęs dar iš Lie tu vos at si vež tas ide o lo gi nis ski li mas tarp 
krikš čio nių de mok ra tų ir Lie tu vių fron to bi čiu lių. Lie tu vos oku pa ci jai už si tę-
siant iški lo „ben dra dar bia vi mo su pa verg ta tau ta“, JAV Lie tu vių Ben druo me nės 
įsi jun gi mo į lais vi ni mo sri ties veik lą, schiz mos pa grin du su kur tos Re or ga ni zuo-
tos JAV Lie tu vių Ben druo me nės klau si mai. Re dak to riams ir Tė vų ma ri jo nų pa-
skir tiems mo de ra to riams pri klau so pa gar ba, kad jie su ge bė jo pro ble mas spręs ti 
ne už im da mi kraš tu ti nių po zi ci jų ir tuo ne pra ras da mi ben dra dar bių ir skai ty to jų. 
Kai šiais lai kais „Drau ge“ te bes kai to me pra ei ty je vi suo me nės kon traver siš ku 
lai ky to są jū džio „Švie sa-San ta ra“ su va žia vi mų Anykš čiuo se ir Le mon te re por ta-
žus, aiš kė ja, kad nors ide o lo gi niu po žiū riu už jū rio vi suo me nė je ne su ta ri mų bū ta, 
„Drau go“ re dak to rių su ge bė ta la vi ruo ti, ki taip mąs tan tiems ne už tren kiant du rų. 
Ypač džiu gi na fak tas, kad ka ta li kiš ko „Drau go“ skil ty se ran da vie tos ki tų kon-
fe si jų pra ne ši mai, pa mal dų ap ra šy mai, dien rašty je ben dra dar biau ja liu te ro nai ir 
evan ge li kai. Tai vi siškai at spin di prof. J. Bra zai čio ži niask lai dai ir žur na lis tams 
teik tą ska ti ni mą „pa kęs ti vie ny bę įvai ru me“.

Ame ri kie čiai sa ko: „Warts and all!“ Lais vai jį ver čiant: spau do je at skleis-
ti nos „...kar pos ir vi sa ki ta“. Ne už gin čy ti na, kad per šim tą me tų ir „Drau ge“ 
vis ko bū ta. Ir tar pu sa vio ne su ta ri mų, ir iš pa rei gų nu ša lin tų re dak to rių, ir ame ri-
kie čių teis muo se at si dū ru sių by lų. Kal ba ma, nors kon kre čių įro dy mų ne tu ri ma, 
apie vie ną su lai ky tą ar net su de gin tą dien raš čio lai dą, kai per ne ap si žiū rė ji mą 
bu vo iš spaus din tas „Drau go“ li ni jos ne ati tin kan tis straips nis. Vie nas iš re dak to-
rių stip ro kai kal tin tas dėl as me niš ko krei pi mo si į JAV be si lan kan tį Ni ki tą Chruš-
čio vą dėl se nu tės mo ti nos iš lei di mo iš so vie tų oku puo tos Lie tu vos. Kri ti kuo jan-
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čių teig ta, kad tuo pa žeis ta Lie tu vos anek si jos ne pri pa ži ni mo po li ti ka. Am žiu mi 
vy res nie ji skai ty to jai ga li mai pri si me na prieš ke lis de šimt me čius vie no „Drau-
go“ re dak to riaus iš spaus din tą straips nį apie „pil ką ją did vy rę“, jo mi ru sią juo do-
sios ra sės uoš vę. Skai ty to jų ta da stip riai su re a guo ta.  2008 me tų pa bai go je JAV 
pre zi den tu iš rin kus juo do sios ra sės Ba rack H. Oba ma anuo met ki lęs su ju di mas 
šian dien var giai su pran ta mas. Ne pai sant ke lio li kos bū tų ar tik ta ria mų „bal tų dė-
mių“ „Drau gas“ ver tai ga li didžiuo tis sėk min gai at lik ta is to ri ne mi si ja.

Šis lei di nys iš vys ta die nos švie są dvie jų vi suo me ni nin kių – vie nos, gy ve-
nan čios JAV, ki tos – Lie tu vo je, dė ka. Lei di nio su da ry to ja yra il ga me tė dien raš-
čio lei dė jų ta ry bos ir val dy bos na rė, šiuo me tu Drau go fon do pir mi nin kė Ma ri ja 
A. Re mie nė. Ji lei di nio ini cia to rė, jos rū pes čiu su tek tos ir šio lei di nio išlei di-
mui bū ti nos lė šos. Ant ro ji lei di nio „kal ti nin kė“ – Lie tu vo je gy ve nan ti žur na lis-
tė Aud ro nė V. Škiu dai tė. Tu rė ju si ga li my bę ke liais at ve jais dar buo tis re dak to re 
„Drau ge“ A. V. Škiu dai tė pui kiai ži no ne leng vas iš ei vi jos ži niask lai dos są ly gas, 
pa žįs ta už sie nio lie tu vių gal vo se ną. Abie jų mi nė tų vi suo me ni nin kių ben dra dar-
bia vi mas nė ra pir ma sy kis. Kai M. A. Re mie nė va do va vo JAV Lie tu vių Ben druo-
me nės Kul tū ros ta ry bai, 2006-siais me tais bu vo iš leis tas ka pi ta li nis (807 pusl.) 
vei ka las „Lie tu vių pėd sa kai Ame ri ko je“. M. A. Re mie nė su rin ko vei ka lo iš lei-
di mui bū ti nas lė šas ir su vei ka lą re da ga vu sia A. V. Škiu dai te ap lan kė vie to ves, 
kur dar ras ta gy ve nu sių lie tu vių pėd sa kų. A. V. Škiu dai tė daug dė mė sio sky rė 
vei ka le do ku men tuo ti lie tu vių emig ran tų tel ki nius, jų sta ty tas baž ny čias, pa ra-
pi jų mo kyk las, steig tus klu bus, pra mo gų bei kul tū ros cen trus, kny gų lei dyk las, 
lie tu viš kas vie nuo li jas. Ne abe jo ti nai ji vie na iš ne dau ge lio Lie tu vos žur na lis tų, 
ar ti mai pa žįs tan čių Ame ri kos lie tu vius.

Svei kin da mi M. A. Re mie nę ir A. V. Škiu dai tę su nau jo lei di nio at ve di mu 
į pa sau lį vi lia mės, kad „Drau gas“ dar il gus me tus už sie nio lie tu viams bus tau ti-
nio są mo nin gu mo ir dva si nės kul tū ros stip rin to jas. Ryž ki mės „Drau gui“ pa dė ti 
sa va pre nu me ra ta, au ka jo lei dy bai, na rys te Drau go fon de, pa siųs ta tel ki nio ko-
res pon den ci ja ir pa ra šy tu straips niu. Tuo pa čiu šį „Drau go“ šimt me tį ap vai ni-
kuo jan tį lei di nį įri kiuo ki me sa vo kny gų len ty no je. Šis lei di nys te bū na va do vė liu 
tiems, ku rie at ei ty je moks li niu po žiū riu ver tins „Drau go“ pa sie ki mus.
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