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MarijaRemienė.Trisdešimtmetų
su„Draugu“

Tris de šimt me tų „Drau go“ 
laik raš čiui ati da vė Ma ri ja Re mie nė 
– pra džio je kaip vie na iš LKSD di
rek to rių, vė liau – kaip val dy bos pir
mi nin kė, o šiuo me tu – kaip Drau go 
fon do pir mi nin kė. Jos ini cia ty va, ran
ko mis ir at si da vi mu „Drau ge“ pa da
ry ta di de lių dar bų. Ir tai, kad dien
raštis su lau kė 100me čio ju bi lie jaus, 
yra di de lė da lis ir Ma ri jos Re mie nės 
nuo pel no – ji ren gia ge gužines, me ti
nius kon cer tus, kas me ti nius po ky lius, 
– vi sa tai yra ren gi niai, ku rie su tei kia 
laik raš čiui ne tik po pu lia ru mo, bet ir 
pa de da su rink ti lė šų laikraščio lei
dybai.

„Drau go“ 100me čio pro
ga kal bi na me „Drau go“ di rek to rę, 
Drau go fon do pir mi nin kę, il ga me tę 
„Drau go“ di rek to rių ta ry bos pir mi nin kęMariją A. Remienę,prašyda mi pa si
da lin ti sa vo pri si mi ni mais iš dar bo „Drau gui“ ir „Drau go“ is to ri jos.

– Jūs„Draugui“neatlygintinaidirbatejautrisdešimtmetų.Netgily-
ginantsu100„Draugo“metųtailabaidaug.Prašomenorstrumpaipapasa-
kotiapiešįsavoveiklosbarą. Nuokovisašiveiklaprasidėjo?

– Leng va pa sa ky ti 30 me tų, bet kaip tuos me tus ap ra šy ti? Per tą lai ką 
te ko dirb ti įvai rius vi suo me ni nio, kul tū ri nio po bū džio dar bus, da ly vau ti dau gy-
bės or ga ni za ci jų po sė džiuo se, daž nai ir spau dos pus la piuo se ap ra šy ti lie tu viš-
ko gy ve ni mo įvy kius. Spar čiu „žings niu“ teks pra bėg ti 30 me tų drau gys tė je su 
„Drau gu“.

Is to ri ja yra įvy kių ir da tų py nė. Daug ma to me at gal pa žvel gę, bet vos grai-
bo mės da bar ty je, o apie at ei tį vi sai ne įma no ma spręs ti. Vis kas skęs ta mig lo je. 
Pa na šiai ga li ma pa sa ky ti ir apie šian die ni nį dien raš tį „Drau gą“ – vi sų iš ei vi jos 
laik raš čių (bu vu sių ir esa mų) laik raš čių pa ži bą.

MarijaRemienė
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Ma ne į „Drau go“ tal ki nin kų ra tą įtrau kė kun. Vik to ras Rim še lis. Tuo me tu 
jis, „Drau go“ mo de ra to rius, bu vo dien raš čio veik los ašis. Iki šios die nos pa si-
šven tu siai ati duo du sa vo jė gas dien raš čiui.

Su „Drau gu“ ar ti miau pra dė jau „drau gau ti“ nuo 1979 me tų, kai „Drau-
gas“ ren gė si pa žy mė ti 70 me tų veik los ju bi lie jų. „Drau go“ ren gi niuo se tal kin-
da vau ir anks čiau, bet ne bu vau už dar bus at sa kin ga. Bu vau ak ty viai įsi jun gu si į 
Lie tu vių fon do veik lą, pri si im ti dar vie ną pa rei gą bu vo ne drą su. Be to, rei kė jo 
dirb ti – pel ny tis duo ną ir pri žiū rė ti sens tan čius, li go tus tė ve lius. Tuo me ti nis Tė-
vų ma ri jo nų pro vin ci jo las kun. Vik to ras Rim še lis pa kar to ti nai krei pė si į ma ne, 
pra šy da mas suor ga ni zuo ti gra žų ir pra smin gą „Drau go“ ju bi lie jų. Su ti kau. Tuo 
drau gys tė su „Drau gu“ ne si bai gė. Ju bi lie ji nis kon cer tas ir po jo vai šės Tė vų ma-
ri jo nų pa tal po se pa si se kė, ypač fi nan siš kai. Kun. V. Rim še lis su rin ko ap mo ka mų 
svei ki ni mų už 10 000 do le rių. Ir kon cer tas da vė ge rą pel ną.

Po ju bi lie jaus kun. Vik to rui Rim še liui rū pė jo to les nė „Drau go“ fi nan si nė 
pa dė tis. Ėmė ma žė ti pre nu me ra to rių, o iš lai dos di dė ti. Rei kė jo ras ti nau jų bū dų 
pa deng ti di dė jan čias iš lai das. Kun. V. Rim še liui rū pė jo ne tik „Drau go“ li ki mas, 
bet ir lie tu vių tau ti nis iš li ki mas Ame ri ko je. Jis tu rė jo įvai rių su ma ny mų, bu vo 
ku pi nas ener gi jos, ir jo ide a lis ti nis nu si tei ki mas už krė tė ir ma ne.

Tais pa čiais me tais suor ga ni za vau „Drau go“ ren gi nių ko mi te tą ir jam pir-
mi nin ka vau. Į ren gi nių ko mi te tą įsi jun gė dau ge lio lie tu vių or ga ni za ci jų at sto vų. 
Vi si no riai sten gė si ko kiu nors bū du telk ti fi nan sus dien raš čio iš lai ky mui. Vi si 
su pra to spaus din to žo džio svar bą, ypač „Drau go“. Už si mo jau dirb ti pla tes niu 
mas tu: ruoš ti ge gu ži nes, po ky lius, kon cer tus, pla tin ti lai mė ji mų kny ge les. Ne 
vi siems dar bams pri ta rė tuo me ti nis ad mi nist ra to rius ma ri jo nas kun. P. Či ni kas 
(jau mi ręs). Jis prie ši no si mū sų dar bų sti liui, bet, pa ma tęs, kad mums se ka si, vė-
liau lei do dirb ti sa va ran kiš kai. 

Ge ra veik la di de le da li mi pri klau so nuo su ge bė ji mo, nuo nu sta ty tų dar bų 
ei lės ir su ta ri mo su ben dra dar biais. Nė vie nas dar bas ar ren gi nys ne pa si da ro be 
pla na vi mo ir sun kaus dar bo. Ypač sun kius dar bus te ko pa kel ti pa čiam kun. V. 
Rim še liui – ruo šiant ge gu ži nes, pa čiam kil no jant sta lus ir kė des, o mo te rims – 
ruo šiant mais tą, ke pant ku ge lį, su ren kant do va nas ir pra ve dant lo te ri jas.  Ta čiau 
dar bai pa si da ry da vo ne to kie sun kūs, kai at neš da vo ge rą pel ną. To kių ge gu ži nių 
man te ko suor ga ni zuo ti dvi dešimt devynias.

– Apie„Draugo“gegužinessklindalegendos.Arjostokiospatmasiš-
kos,kaipiranksčiau,jukChicagojedabarvėllabaidauglietuvių?

– Me tams bė gant tal kos ma žė jo. Ren gi nių ko mi te to na rius re ti no mir tys 
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ir li gos. Jau nes nių jų sun ku bu vo su vi lio ti į to kius ne dė kin gus dar bus. Jau ten ka 
at si sa ky ti ge gu ži nių, ku rios su trauk da vo di džiu les mi nias tau tie čių. Ge gu ži nių 
me tu „Drau go“ ad mi nist ra ci ja dirb da vo vi su tem pu: bu vo par da vi nė ja mos kny-
gos, at nau ji na ma pre nu me ra ta, gy dy to jai tal ki nin kai tik rin da vo krau jo spau di mą 
ir teik da vo svei ka tos pa ta ri mus.

– Žinome,kadChicagosmoteryspermetustikkeliskartusturipro-
gos apsivilkti vakarines suknias – į Chicagos operą, į „Draugo“ pokylius
rudenįirį„Draugo“koncertuspavasarį.Arkoncertaitebevykstaikišiol?

– O taip, jie vis dar vyks ta. „Drau gas“ ypa tin gais kon cer tais pa gar sė jo nuo 
1979 m. Esa me iš ug dę ir vie šu mon iš kė lę dau ge lį me ni nin kų. „Drau go“ var du 
esu su ren gu si 26 sėk min gus kon cer tus. Lie tu vai at ga vus ne pri klau so my bę „Drau-
go“ kon cer tuo se pa si ro dė žy mūs Lie tu vos vals ty bi nės ope ros so lis tai. Kon cer tai 
daž niau siai vyk da vo Ma ri jos aukš tes nio sios mo kyk los au di to ri jo je, kur su si rink-

„Draugo“ leidėjų tarybos nariai, direktoriai (iš dešinės) dr. PetrasKisielius,MarijaRemienė, Juozas
PolikaitisVilniuje2000m.
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da vo iki 1200 tau tie čių.
 „Drau go“ kon cer tuo se da ly vau da vo at li kė jai iš to li mų Ame ri kos pa kraš-

čių – nuo At lan to iki Ra mio jo van de ny no, iš Ka na dos, o vė liau – iš Lie tu vos. 
„Drau go“ kon cer tai bu vo lie tu viš ko sios kul tū ros at gai va ir kar tu skir tin gų lie tu-
viš ko sios iš ei vi jos kar tų jun gi ma sis.

Ne ma žiau svar būs ir lau kia mi bu vo „Drau go“ po ky liai, ku rie pa pras tai 
vyks ta ru de nį, su me ni ne pro gra ma, ku rią at lie ka vie ti niai me ni nin kai ar sve čiai 
iš to liau. Po ky liai su trauk da vo 450-500 da ly vių, jie vyk da vo pui kio se sa lė se. 
„Drau go“ po ky liai vyks ta ir da bar, ta čiau jie nė ra to kie gau sūs da ly vių. 

– „Draugas“ švenčia 100-metį. Pastaraisiais metais didžiule našta
„Draugas“užgulėJūsųpečius–Jūsnetikrengiatekoncertus irpokylius,
kurieskirtirinktilėšas„Draugo“leidimui,betirėmėtėsvadovautiDraugo
fondui – organizuoti lėšų telkimo vajus. Kiekmetų dar projektuojate iš-
tempti?

– Aš ir pa ti sa vęs klau siu: kaip il gai aš dar temp siu, kaip il gai mes iš lai-
ky si me dien raš tį „Drau gą“? 

Pir mie ji iš ei viai įstei gė laik raš čius, sta tė baž ny čias, reiš kė si so lis tai bei 
cho rai. Ant ro ji „dy pu kų“ ban ga Ame ri kos iš ei vi ją pra tur ti no kul tū riš kai, pa li ko 
daug raš tų – kny gų ir pra tę sė vi są lie tu viš ką veik lą. O kas bus to liau?

„Drau go“ lei dė jų pa stan gos fi nan siš kai iš lai ky ti dien raš tį jau ne be pa de da, 
pre nu me ra ta nuo lat ma žė ja. Tre čio ji tau tie čių ban ga – tūks tan čiai po Lie tu vos 
ne pri klau so my bės at kū ri mo at ke lia vu sių į Ame ri ką ne si jun gia į „Drau go“ skai-
ty to jų ei les, kaip mū sų tė vai da rė ir kaip mus iš mo kė. „Drau go“ gy vy bę pra tę sė 
kun. Vik to ro Rim še lio įkū ny ta įdė ja – Drau go fon das.

Tė vų ma ri jo nų pro vin ci jo las kun. Vik to ras Rim še lis, ėmęs rim tai bai min-
tis, ar „Drau gas“ iš si lai kys kaip dien raš tis, nu ta rė steig ti Drau go fon dą, di rek-
to rių su si rin ki muo se nuo lat kė lė šį klau si mą. Ir vėl aš pa si ža dė jau jam pa dė ti. 
Pir mo ji įne šiau 500 dol., ir ati da rėm Drau go fon do są skai tą. Be to, su ra dau dar 
ke lis to kius au ko to jus, ir są skai to je at si ra do 3000 dol. Apie Drau go fon dą ėmėm 
skelb ti spau do je. Au kos pra dė jo plauk ti. Su da rėm di rek to rių ta ry bą, įre gist ra-
vom Il li nois vals ty bė je kaip pel no ne sie kan čią or ga ni za ci ją; pa kvie tė me pir mi-
nin kau ti vi suo me ni nin ką Bro nių Juo de lį.

Nors ne vi si dien raš čio pre nu me ra to riai yra Drau go fon do na riai, bet tik 
fon do dė ka „Drau gas“ gy vuo ja. Drau go fon dui nuo jo įstei gi mo 1993 m. va do-
va vo Bro nius Juo de lis. Nie ko nė ra am ži no. Bro niui Juo de liui su sir gus nuo 2006 
m. sau sio 1 die nos Drau go fon do ta ry bos pir mi nin kės pa rei gas te ko per im ti man.



409

Lietuvių katalikų spaudos draugija – „Draugo“ leidėja

– Marijonaiįleidėjųgretasįsileidodirbtipasauliečius,oypačmote-
ris,tikriausiaineišgero–senstantysvienuoliaitikriausiainebepajėgėvisko
aprėpti?

– Daug me tų „Drau go“ lei dė jai bu vo tik ku ni gai. Vė liau – Tė vai ma ri-
jo nai. 1944 m. „Drau go“ lei dė jai per sior ga ni za vo ir įstei gė Lie tu vių ka ta li kų 
spau dos drau gi ją, ku rio je di rek to riai jau bu vo ne tik ku ni gai Ma ri jo nai, bet ir 
vy rai vi suo me ni nin kai. Kun. Vik to ras Rim še lis, ma ty da mas, kad or ga ni za ci nių 
dar bų vy rai ne dir ba, o tik po sė džiau ja, į lei dė jų drau gi ją pa siū lė ma ne. Bu vo 
ne gir dė ta, kad į ku ni gų ir vy rų tar pą bū tų įsi leis ta mo te ris. Nors ir man už te ko 
drą sos bū ti tarp vy rų, bet pa si kvie čiau drau gę – Bi ru tę Ja sai tie nę, ku ri man tal-
ki nin kau da vo ruo šiant lo te ri jas ge gu ži nė se. Nuo 1983 m. esu Lie tu vių ka ta li kų  
spau dos drau gi jos na rė ir di rek to rė. Nuo 1996 m. iki 2004 m. bu vau „Drau go“ 
val dy bos pir mi nin kė. Tos pa rei gos bu vo ypač at sa kin gos. Te ko dirb ti kar tu su 
ad mi nist ra to riu mi, ko or di nuo ti bū ti niau sius spau dos rei ka lus bei fi nan sus. Iki 
šiol ten ka rū pin tis ka lė di nių at vi ru čių, ka len do riaus (kas taip pat at ne ša lė šų lei-

„Draugo“95-čiopokylis



410

„Draugui“ – 100. Už tikėjimą ir lietuvybę

dy bai) ruo ši mu ir ki tais ei na mai siais rei ka lais. Be vi sų tų dar bų dar esu spau dos 
drau gi jos – lei dė jų sek re to rė.

Kai var tau pa gel tu sius „Drau go“ la pus, ran du juo se ir anks čiau reng tų 
kon cer tų, ge gu ži nių skel bi mus. „Drau gas“ vi sais lai kais sten gė si jung ti tau tie-
čius bei švies ti tau tiš kai. O kiek su kak čių man te ko suor ga ni zuo ti ir jas ves ti? 
Nu stem bu ir aš pa ti. Ma no tiks las bu vo aiš kus: telk ti lė šas, ruoš ti aukš to ly gio 
kon cer tus. Po mū sų at eis ki ta kar ta. Bus ki to kie veik los bū dai, bet ti kiu, kad 
„Drau gas“ gy vuos ir bus toks pat lie tu viš kas – ka ta li kiš kas. Jo įta ka iš ei vi jo je 
ne pa si baigs šim tuo ju ju bi lie ju mi.

„Pasauliolietuvis“,2008m.11nr.
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