Draugo fondas

„Draugo“ finansinis ramstis
Bronius Juodelis

„Draugo“ leidybos išlaidoms siekiant net vieną milijoną USD per metus
„Draugo“ administracija nebepajėgė iš gaunamų pajamų (iš prenumeratos, ap
mokamų skelbimų, papildomų spaustuvės pajamų ir gaunamų aukų) apmokėti
išlaidų. Leidybos trūkumus subsidijavo Tėvai marijonai. 1992-1993 m. Tėvams
marijonams pritrūkus lėšų „Draugo“ leidybai „Draugo“ moderatorius kun. Vik
toras Rimšelis ir „Draugo“ leidėjas – Lietuvių katalikų spaudos draugija bei jos
tarybos pirmininkas dr. Antanas Razma pradėjo rūpintis, iš kur gauti papildo
mų lėšų. Advokatas Aleksandras R. Domanskis rekomendavo imti pavyzdį iš
greitai augančio milijoninio Lietuvių fondo, kurio kapitalo investavimų paja
momis buvo remiamas lietuvybės išlaikymas. A. R. Domanskis rekomendavo
greta „Draugo“ įsteigti Draugo fondą – pelno nesiekiančią korporaciją su nariais
ir rėmėjais iš „Draugo“ skaitytojų. Kapitalo investavimai JAV vertybių rinkoje
kas metai duotų pajamų „Draugo“ leidybai. Draugo fondo steigimo idėją pa
rėmus „Draugo“ leidėjams advokatas A. R. Domanskis paruošė Draugo fondo
nuostatus – „Bylows“ ir atliko fondo inkorporavimą Illinois valstijoje, tuo lega
lizuojant Draugo fondo veiklą ir gaunant aukų nurašymo nuo federalinių pajamų
mokesčių privilegiją. Draugo fondo nariais galėjo būti asmenys ar organizaci

1998 m. Draugo fondo narių metiniame suvažiavime sekretoriavo Aldona Krištopaitienė, pirmininkavo
dr. Petras Kisielius ir Draugo fondo tarybos pirmininkas Bronius Juodelis. K. Ambrozaičio nuotr.
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Draugo fondo inkorporavimo liudijimas. 1993 m.
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jos, fondui paaukoję 200 USD, gaudami vieną balsą sprendžiant fondo reikalus
metiniuose narių suvažiavimuose, kurie buvo fondo aukščiausia sprendžiamoji
institucija. Fondo vykdomoji institucija buvo 9 direktorių taryba. Septyni direk
toriai buvo narių renkami metiniuose suvažiavimuose, o du direktoriai deleguoti
„Draugo“ leidėjų direktorių tarybos. Administracinių Draugo fondo darbų atli
kimui buvo renkama fondo valdyba, dirbanti be atlyginimo. Aukotojai Draugo
fondui su mažiau kaip 200 USD buvo Draugo fondo rėmėjai.
Pirmoji steigiamoji Draugo fondo valdyba buvo sudaryta iš pirmininko
Jurgio Riškaus, sekretorės Ramunės Kubiliūtės ir iždininko Broniaus Juodelio.
Jiems buvo pavestos ir fondo pirmųjų direktorių pareigos, reikalingos fondo le
galizavimui bei fondo nuostatų – „Bylows“ priėmimui.
Svarbiausia buvo pelnyti aukotojų – „Draugo“ skaitytojų pasitikėjimą
nauja finansine institucija ir užauginti 1 milijono USD kapitalą, kurio investavi
mų pajamomis fondas galėtų remti „Draugo“ leidybą.
Atlikus Draugo fondo įstatų – „Bylows“ paruošimą ir priėmimą 1993
m. vasarą Draugo fondo inkorporavimas Illinois valstijoje buvo atliktas 1993
m. lapkričio mėn. 12 d., gaunant Draugo fondo „charterį“. Ši data yra oficiali
Draugo fondo steigimo data, o pagal Illinois valstijos nuostatus inkorporavimą
pasirašė pirmieji Draugo fondo direktoriai Jurgis Riškus, Ramunė Kubiliūtė ir
Bronius Juodelis.
Draugo fondo raštinę „Draugo“ redakcijos, o vėliau administracijos pa
talpose su priemonėmis parūpino moderatorius kun. V. Rimšelis. Fondo raštinei
pradėjus darbą 1993 m. vasarą, po gausios reklamos „Draugo“ puslapiuose apie
steigiamą Draugo fondą, pradėjo plaukti aukos, kas parodė visuomenės pritari
mą steigiamam Draugo fondui. Pirmoji aukotoja ir pirmoji fondo narė su 500
USD buvo Marija Remienė, vėliau garbės narė su 5000 USD įnašu. Iki 199312-05 Draugo fonde buvo surinkta 46 625 USD. 1993-12-15 buvo sudaryta visa
Draugo fondo direktorių taryba. Šalia pirmųjų trijų direktorių „Draugo“ leidėjai
direktoriais patvirtino kun. Viktorą Rimšelį ir dr. Antaną Razmą. Iš fondo narių
direktoriais tapo: Birutė Jasaitienė, Albinas Kurkulis, Gražina Liautaud ir dr.
Vaclovas Šaulys. Vėliau ilgalaikiais fondo direktoriais iki 2006 m. buvo Kostas
Dočkus, dr. Petras Kisielius, Vytenis Lietuvninkas, Vaclovas Momkus, Marija
Remienė, Jonas Vaznelis ir kiti, renkami ar perrenkami metiniuose suvažiavi
muose.
Pirmuoju Draugo fondo direktorių tarybos pirmininku 1993 m. buvo iš
rinktas Bronius Juodelis. Šias ir iždininko, raštinės administratoriaus, sekreto
riaus bei Draugo fondo skyriaus vedėjo pareigas jis ėjo iki 2005-12-31, kada dėl
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1998 m. Draugo fondo narių metinio suvažiavimo balsų skaičiavimo komisija: (iš kairės) Antanas Pau
žuolis, Kostas Dočkus, Jonas Vaznelis ir dr. Petras Kisielius. K. Ambrozaičio nuotr.

pablogėjusios sveikatos buvo priverstas pasitraukti. Direktorių tarybos pirmi
ninkės pareigas perėmė Marija Remienė, o iždininko – Leop oldas von Braun.
Draugo fondo lėšų telkimas nuo 1995 m. buvo vykdomas metiniais pa
vasario ir rudens lėšų telkimo vajais, išsiunčiant po 4000 laiškų DF nariams,
garbės nariams, rėmėjams ir „Draugo“ prenumeratoriams. Visų vajų laiškų siun
timą atliko savanoriška 20 asmenų talka Tėvų marijonų vienuolyno patalpose,
vadovaujama nepakeičiamo koordinatoriaus Antano Valavičiaus.
Draugo fondo pagrindinio kapitalo pirmasis milijonas dolerių buvo pa
siektas per septynerius metus. Pirmąjį milijoną užbaigė Jurgio ir Ritos Riškų 26
100 USD įnašas 2000 m. pavasario vajuje.
Visi įnašai, visos fondo vajų pajamos, apmokėjus vajų laiškų išsiuntimo
ir kitas fondo raštinės išlaidas, buvo investuojamos JAV vertybinių popierių bir
žoje per profesionalias amerikiečių investavimo bendroves, pradžioje investa
vimus tvarkant Albinui Kurkuliui, vėliau – Investavimo komisijai, kurią sudarė
pirmininkas Jonas Vaznelis, Algis Strikas ir dr. Antanas Razma. Jų pastangomis,
pastaruoju metu investavimus tvarkant Gyčiui Kavaliauskui, gaunamas fondo
kapitalo investavimų pelnas leido fondo direktorių tarybai „Draugo“ leidybai
skirti stambią finansinę paramą. Sumažėjus investavimų pajamoms dalį lėšų
„Draugo“ leidybai teko skirti ir iš Draugo fondo kapitalo, nes „Draugo“ leidėjai
prašė vis didesnės paramos.
Pagal Draugo fondo finansinę apyskaitą 2005-12-31, iki tol buvo surink
ta 1 282 708 USD fondo pagrindinio kapitalo. Iš gautų investavimų pelno ir iš
dalies pagrindinio kapitalo Draugo fondas iki 2005-12-31 „Draugo“ leidybai
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išmokėjo 959 767 USD. 2006 ir 2007 m. „Draugo“ leidybai buvo sumokėta 195
000 USD. Iki 2008 metų fondas „Draugo“ leidybai sumokėjo daugiau kaip vieną
milijoną – 1 154 767 USD.
Pagal 2005-12-31 sąrašus, Draugo fondą sudarė 1194 nariai JAV su 5325
balsais; 100 narių – Kanadoje su 179 balsais; 130 organizacijų su 434 balsais. Iš
viso tuo metu buvo 1424 Draugo fondo nariai su 5938 balsais ir 784 rėmėjai be
balsavimo teisės.
Draugo fondo direktorių nutarimu 1995 m. pradžioje buvo įvesti garbės
narių titulai, stambiems fondo aukotojams išduodant atitinkamo laipsnio (pagal
aukų dydį) garbės narių diplomus, jų vardus ir pavardes įrašant garbės narių
bronzos lentoje. Labai puošnias garbės narių lentas, kurios kabo „Draugo“ ad
ministracijos patalpose, nemokamai pagamino jūrų skautų vadovai Leopoldas
Kupcikevičius ir Antanas Levanas.
Draugo fondo garbės nariai buvo sugrupuoti: į trečio laipsnio narius su
1000 USD įnašu; į antro laipsnio garbės narius – su 3000 USD įnašu; į pirmo
laipsnio garbės narius – su 5000 USD įnašu; ir aukščiausio laipsnio garbės na
rius – su 10 000 ir daugiau USD įnašu.
Iki 2005-12-31 Draugo fondas turėjo 392 garbės narius JAV, 12 garbės
narių Kanadoje ir 23 organizacijas. Didžiausias fondo aukotojas buvo prelatas
dr. Juozas Prunskis su 67 500 USD įnašu. (Draugo fondo garbės narių sąrašas
skelbiamas knygos pabaigoje. Red.)
Pirmąją Draugo fondo kontrolės komisiją sudarė pirmininkė Marija Re
mienė, Kostas Dočkus ir Antanas Valavičius. Jie, patikrinę iždo finansus ir iždi
ninko vedamą finansinę sąskaitybą 1994-12-31, tikrinimo akte išreiškė padėką
Broniui Juodeliui ir pagyrimą už profesionaliai atliekamą darbą be jokio atly
ginimo.
Vėliau kontrolės komisijai vadovavo dr. Kazys Ambrozaitis ir Anta
nas Valavičius. Nariais buvo Julius Lintakas, Liudas Ramanauskas ir Antanas
Paužuolis.
Surinkus fonde pirmąjį milijoną už gerą pareigų ėjimą „Draugo“ leidėjai
Broniui Juodeliui įteikė padėkos plaketę. Plaketė yra Draugo fondo raštinėje.
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1998 m. Draugo fondo investavimų
komisijos pirm. Jonas Vaznelis. 1998 m.

Kalba Draugo fondo tarybos narė dr. Ona Daugirdienė. 2001 m.
K.  Ambrozaičio nuotr.

1998 m. Draugo fondo narių metiniame suvažiavime pranešimą daro „Draugo“ vyr. redaktorė Danutė
Bindokienė. Sekretoriauja Aldona Krištopaitienė
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2009 m. Draugo fondo suvažiavime

Draugo fondo narių metinio suvažiavimo mandatų komisija: (iš kairės) Algis Čepėnas, Antanas Valavi
čius, Vaclovas Momkus
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Draugo fondo narių metiniame suvažia
vime dr. Kazys Ambrozaitis, Draugo fondo re
vizijos komisijos pirmininkas. 2004 m.

Draugo fondo investavimo brokeris Gytis Kavaliauskas

Draugo fondo direktoriai: (iš kairės) dr. Petras Kisielius, dr. Kazys Ambrozaitis, Marija Remienė, Juozas
Polikaitis ir Bronius Juodelis – Draugo fondo tarybos pirmininkas
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Draugo fondo tarybos pirmininkė Marija Remienė

Draugo fondo narių metiniame suvažiavime 2007 m.
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2007 m. Draugo fondo narių metiniame suvažiavime išrinkta revizijos komisija: (iš kairės) Vida Sakevi
čiūtė, Antanas Paužuolis, Danguolė Kviklytė

2008 m. Draugo fondo taryba: (sėdi iš kairės) Rūta Jautokienė, pirm. Marija Remienė, dr. Ona Daugir
dienė; (stovi iš kairės) iždininkas Leopoldas von Braun, Vaclovas Momkus, dr. Algis Norvilas, dr. Augustinas
Idzelis
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