
413

Draugo fondas

„Draugo“finansinisramstis
BroniusJuodelis

„Drau go“ lei dy bos išlai doms sie kiant net vie ną mi li jo ną USD per me tus 
„Drau go“ ad mi nist ra ci ja ne be pa jė gė iš gau na mų pa ja mų (iš pre nu me ra tos, ap-
mo ka mų skel bi mų, pa pil do mų spaus tu vės pa ja mų ir gau na mų au kų) ap mo kė ti 
iš lai dų. Lei dy bos trū ku mus sub si di ja vo Tė vai ma ri jo nai. 1992-1993 m. Tė vams 
ma ri jo nams pri trū kus lė šų „Drau go“ lei dy bai „Drau go“ mo de ra to rius kun. Vik-
to ras Rim še lis ir „Drau go“ lei dė jas – Lie tu vių ka ta li kų spau dos drau gi ja bei jos 
ta ry bos pir mi nin kas dr. An ta nas Raz ma pra dė jo rū pin tis, iš kur gau ti pa pil do-
mų lė šų. Ad vo ka tas Alek san dras R. Do mans kis re ko men da vo im ti pa vyz dį iš 
grei tai au gan čio mi li jo ni nio Lie tu vių fon do, ku rio ka pi ta lo in ves ta vi mų pa ja-
mo mis bu vo re mia mas lie tu vy bės iš lai ky mas. A. R. Do mans kis re ko men da vo 
gre ta „Drau go“ įsteig ti Drau go fon dą – pel no ne sie kian čią kor po ra ci ją su na riais 
ir rė mė jais iš „Drau go“ skai ty to jų. Ka pi ta lo in ves ta vi mai JAV ver ty bių rin ko je 
kas me tai duo tų pa ja mų „Drau go“ lei dy bai. Drau go fon do stei gi mo idė ją pa-
rė mus „Drau go“ lei dė jams ad vo ka tas A. R. Do mans kis pa ruo šė Drau go fon do 
nuo sta tus – „By lows“ ir at li ko fon do in kor po ra vi mą Il li nois vals ti jo je, tuo le ga-
li zuo jant Drau go fon do veik lą ir gau nant au kų nu ra šy mo nuo fe de ra li nių pa ja mų 
mo kes čių pri vi le gi ją. Drau go fon do na riais ga lė jo bū ti as me nys ar or ga ni za ci-
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jos, fon dui pa au ko ję 200 USD, gau da mi vie ną bal są spren džiant fon do rei ka lus 
me ti niuo se na rių su va žia vi muo se, ku rie bu vo fon do aukš čiau sia spren džia mo ji 
ins ti tu ci ja. Fon do vyk do mo ji ins ti tu ci ja bu vo 9 di rek to rių ta ry ba. Sep ty ni di rek-
to riai bu vo na rių ren ka mi me ti niuo se su va žia vi muo se, o du di rek to riai de le guo ti 
„Drau go“ lei dė jų di rek to rių ta ry bos. Ad mi nist ra ci nių Drau go fon do dar bų at li-
ki mui bu vo ren ka ma fon do val dy ba, dir ban ti be at ly gi ni mo. Au ko to jai Drau go 
fon dui su ma žiau kaip 200 USD bu vo Drau go fon do rė mė jai. 

Pir mo ji stei gia mo ji Drau go fon do val dy ba bu vo su da ry ta iš pir mi nin ko 
Jur gio Riš kaus, sek re to rės Ra mu nės Ku bi liū tės ir iž di nin ko Bro niaus Juo de lio. 
Jiems bu vo pa ves tos ir fon do pir mų jų di rek to rių pa rei gos, rei ka lin gos fon do le-
ga li za vi mui bei fon do nuo sta tų – „By lows“ pri ėmi mui.

Svar biau sia bu vo pel ny ti au ko to jų – „Drau go“ skai ty to jų pa si ti kė ji mą 
nau ja fi nan si ne ins ti tu ci ja ir už au gin ti 1 mi li jo no USD ka pi ta lą, ku rio in ves ta vi-
mų pa ja mo mis fon das ga lė tų rem ti „Drau go“ lei dy bą.

At li kus Drau go fon do įsta tų – „By lows“ pa ruo ši mą ir pri ėmi mą 1993 
m. va sa rą Drau go fon do in kor po ra vi mas Il li nois vals ti jo je bu vo at lik tas 1993 
m. lap kri čio mėn. 12 d., gau nant Drau go fon do „char te rį“. Ši da ta yra ofi cia li 
Drau go fon do stei gi mo da ta, o pa gal Il li nois vals ti jos nuo sta tus in kor po ra vi mą 
pa si ra šė pir mie ji Drau go fon do di rek to riai Jur gis Riš kus, Ra mu nė Ku bi liū tė ir 
Bro nius Juo de lis.

Drau go fon do raš ti nę „Drau go“ re dak ci jos, o vė liau ad mi nist ra ci jos pa-
tal po se su prie mo nė mis pa rū pi no mo de ra to rius kun. V. Rim še lis. Fon do raš ti nei 
pra dė jus dar bą 1993 m. va sa rą, po gau sios re kla mos „Drau go“ pus la piuo se apie 
stei gia mą Drau go fon dą, pra dė jo plauk ti au kos, kas pa ro dė vi suo me nės pri ta ri-
mą stei gia mam Drau go fon dui. Pir mo ji au ko to ja ir pir mo ji fon do na rė su 500 
USD bu vo Ma ri ja Re mie nė, vė liau gar bės na rė su 5000 USD įna šu. Iki 1993-
12-05 Drau go fon de bu vo su rink ta 46 625 USD. 1993-12-15 bu vo su da ry ta vi sa 
Drau go fon do di rek to rių ta ry ba. Ša lia pir mų jų tri jų di rek to rių „Drau go“ lei dė jai 
di rek to riais pa tvir ti no kun. Vik to rą Rim še lį ir dr. An ta ną Raz mą. Iš fon do na rių 
di rek to riais ta po: Bi ru tė Ja sai tie nė, Al bi nas Kur ku lis, Gra ži na Liau taud ir dr. 
Vac lo vas Šau lys. Vė liau il ga lai kiais fon do di rek to riais iki 2006 m. bu vo Kos tas 
Doč kus, dr. Pet ras Ki sie lius, Vy te nis Lie tuv nin kas, Vac lo vas Mom kus, Ma ri ja 
Re mie nė, Jo nas Vaz ne lis ir ki ti, ren ka mi ar per ren ka mi me ti niuo se su važia vi-
muo se. 

Pir muo ju Drau go fon do di rek to rių ta ry bos pir mi nin ku 1993 m. bu vo iš-
rink tas Bro nius Juo de lis. Šias ir iž di nin ko, raš ti nės ad mi nist ra to riaus, sek re to-
riaus bei Drau go fon do sky riaus ve dė jo pa rei gas jis ėjo iki 2005-12-31, ka da dėl 
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pa blo gė ju sios svei ka tos bu vo pri vers tas pa si trauk ti. Di rek to rių ta ry bos pir mi-
nin kės pa rei gas pe rė mė Ma ri ja Re mie nė, o iž di nin ko – Le o pol das von Braun.

Drau go fon do lė šų tel ki mas nuo 1995 m. bu vo vyk do mas me ti niais pa-
va sa rio ir ru dens lė šų tel ki mo va jais, iš siun čiant po 4000 laiš kų DF na riams, 
gar bės na riams, rė mė jams ir „Drau go“ pre nu me ra to riams. Vi sų va jų laiš kų siun-
ti mą at li ko sa va no riš ka 20 as me nų tal ka Tė vų ma ri jo nų vie nuo ly no pa tal po se, 
va do vau ja ma ne pa kei čia mo ko or di na to riaus An ta no Va la vi čiaus.

Drau go fon do pa grin di nio ka pi ta lo pir ma sis mi li jo nas do le rių bu vo pa-
siek tas per sep ty ne rius me tus. Pir mą jį mi li jo ną už bai gė Jur gio ir Ri tos Riš kų 26 
100 USD įna šas 2000 m. pa va sa rio va ju je. 

Vi si įna šai, vi sos fon do va jų pa ja mos, ap mo kė jus va jų laiš kų iš siun ti mo 
ir ki tas fon do raš ti nės iš lai das, bu vo in ves tuo ja mos JAV ver ty bi nių po pie rių bir-
žo je per pro fe sio na lias ame ri kie čių in ves ta vi mo ben dro ves, pra džio je in ves ta-
vi mus tvar kant Al bi nui Kur ku liui, vė liau – In ves ta vi mo ko mi si jai, ku rią su da rė 
pir mi nin kas Jo nas Vaz ne lis, Al gis Stri kas ir dr. An ta nas Raz ma. Jų pa stan go mis, 
pas ta ruo ju me tu in ves ta vi mus tvar kant Gy čiui Ka va liaus kui, gau na mas fon do 
ka pi ta lo in ves ta vi mų pel nas lei do fon do di rek to rių ta ry bai „Drau go“ lei dy bai 
skir ti stam bią fi nan si nę pa ra mą. Su ma žė jus in ves ta vi mų pa ja moms da lį lė šų 
„Drau go“ lei dy bai te ko skir ti ir iš Drau go fon do ka pi ta lo, nes „Drau go“ lei dė jai 
pra šė vis di des nės pa ra mos. 

Pa gal Drau go fon do fi nan si nę apy skai tą 2005-12-31, iki tol bu vo su rink-
ta 1 282 708 USD fon do pa grin di nio ka pi ta lo. Iš gau tų in ves ta vi mų pel no ir iš 
da lies pa grin di nio ka pi ta lo Drau go fon das iki 2005-12-31 „Drau go“ lei dy bai 
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iš mo kė jo 959 767 USD. 2006 ir 2007 m. „Drau go“ lei dy bai bu vo su mo kė ta 195 
000 USD. Iki 2008 me tų fon das „Drau go“ lei dy bai su mo kė jo dau giau kaip vie ną 
mi li jo ną – 1 154 767 USD.

Pa gal 2005-12-31 są ra šus, Drau go fon dą su da rė 1194 na riai JAV su 5325 
bal sais; 100 na rių – Ka na do je su 179 bal sais; 130 or ga ni za ci jų su 434 bal sais. Iš 
vi so tuo me tu bu vo 1424 Drau go fon do na riai su 5938 bal sais ir 784 rė mė jai be 
bal sa vi mo tei sės.

Drau go fon do di rek to rių nu ta ri mu 1995 m. pra džio je bu vo įves ti gar bės 
na rių ti tu lai, stam biems fon do au ko to jams iš duo dant ati tin ka mo laips nio (pa gal 
au kų dy dį) gar bės na rių di plo mus, jų var dus ir pa var des įra šant gar bės na rių 
bron zos len to je. La bai puošnias gar bės na rių len tas, ku rios ka bo „Drau go“ ad-
mi nist ra ci jos pa tal po se, ne mo ka mai pa ga mi no jū rų skau tų va do vai Le o pol das 
Kup ci ke vi čius ir An ta nas Le va nas.

Drau go fon do gar bės na riai bu vo su gru puo ti: į tre čio laips nio na rius su 
1000 USD įna šu; į an tro laips nio gar bės na rius – su 3000 USD įna šu; į pir mo 
laips nio gar bės na rius – su 5000 USD įna šu; ir aukš čiau sio laips nio gar bės na-
rius – su 10 000 ir dau giau USD įna šu.

Iki 2005-12-31 Drau go fon das tu rė jo 392 gar bės na rius JAV, 12 gar bės 
na rių Ka na do je ir 23 or ga ni za ci jas. Di džiau sias fon do au ko to jas bu vo pre la tas 
dr. Juo zas Pruns kis su 67 500 USD įna šu. (Draugo fondo garbės narių sąrašas 
skelbiamas knygos pabaigoje. Red.)

Pir mą ją Drau go fon do kon tro lės ko mi si ją su da rė pir mi nin kė Ma ri ja Re-
mie nė, Kos tas Doč kus ir An ta nas Va la vi čius. Jie, pa tik ri nę iž do fi nan sus ir iž di-
nin ko ve da mą fi nan si nę są skai ty bą 1994-12-31, tik ri ni mo ak te iš reiš kė pa dė ką 
Bro niui Juo de liui ir pa gy ri mą už pro fe sio na liai at lie ka mą dar bą be jo kio at ly-
gi ni mo. 

Vė liau kon tro lės ko mi si jai va do va vo dr. Ka zys Amb ro zai tis ir An ta-
nas Va la vi čius. Na riais bu vo Ju lius Lin ta kas, Liu das Ra ma naus kas ir An ta nas 
Paužuo lis.

Su rin kus fon de pir mą jį mi li jo ną už ge rą pa rei gų ėji mą „Drau go“ lei dė jai 
Bro niui Juo de liui įtei kė pa dė kos pla ke tę. Pla ke tė yra Drau go fon do raš ti nė je.
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