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„Draugas“,kokįradome
penkiasdešimtaisiais

MarijaRemienė

Iš li pu sius iš lai vo ir pa sie ku sius ap si sto ji mo vie tą mus, po ka riu į Ame-
ri ką at vy ku sius lie tu vius, pa si ti ko dien raštis „Drau gas“, prie ku rio var do te ko 
pri pras ti, nes žodis „drau gas“ mums skam bė jo kaip keiks ma žo dis, ku ris pri mi nė 
bol še vi kus, nuo ku rių pa bė go me, pa li kę sa vo my li mą tė vy nę. Tuo met „Drau gas“ 
lan kė dau ge lį Ame ri kos lie tu vių na mų. Dien raštis skelb da vo są ra šus lie tu vių, 
ku rie vy ko iš Vo kie ti jos, jų iš vy ki mo da tą ir lai vo pa va di ni mą. Pvz., 1949 m. 
spa lio 6 d. lai do je bu vo ra šo ma: „At vyks ta 465 lie tu viai trem ti niai. Rug sė jo 26 
d. lai vu „Ge ne ral Bal lou“ į New Yorką iš Vo kie ti jos iš plau kė šie lie tu viai trem-
ti niai...“

Te ko su si pa žin ti ir pre nu me ruo ti ki tus lie tu viš kus laik raš čius, bet „Drau-
gas“ li ko lie tu vių ka ta li kų drau gu pil na ta žo džio pras me. „Drau ge“ ra do vie tos 
ir iš tė vy nės at si vež tos or gani za ci jos. Laik raštis ra gi no or ga ni zuo tis, griež tai ir 
ener gin gai ko vo ti dėl lie tu vių tei sių pa sau ly je, rem ti pa verg tos tau tos ak tu a liau-
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„Draugui“ – 100. Už tikėjimą ir lietuvybę

sius rei ka lus.
Var tant se nus, pa gel tu sius 

„Drau go“ la pus ga li ma pa ste bė-
ti, kad nuo pat įkū ri mo „Drau-
gas“ ne iš si lai kė iš pre nu me ra tos. 
Laik raš čio lei di mas nuo lat ne-
šė nuos to lius. Ku ni gai stei gė jai 
ne bu vo tur tin gi, o tai po gi – ir 
skai ty to jai. Kai lei di mą pe rė mė 
Ma ri jo nų vie nuo li ja, į pa galbą 
pa si tel kė ma ri jo nų ben dra dar-
bius – rė mė jus. Bu vo įsteig ta 
rė mė jų or ga ni za ci ja. Ma ri jo nų 
ben dra dar bių kuo pos vei kė vi so-

se Chi ca gos lie tu vių pa ra pi jo se, ku rių bu vo try li ka. Kuo pos ruoš da vo įvai rius 
ren gi nius, rink da vo au kas. Kar tą per me tus kuo pų at sto vai su va žiuo da vo į sa-
vo sei mą. Kiek vie na kuo pa pa teik da vo me ti nę apy skai tą ir tė vams ma ri jo nams 
įteik da vo sa vo su telk tą pa ra mą.

„Drau gas“ or ga ni zuo da vo ir di des nius ren gi nius. Pri si me nu kon cer tus 
Slo va kų „Sa ka lų“ sa lė je, „Da riaus ir Gi rė no“ ve te ra nų pos to sa lė je, Lie tu vių 
au di to ri jo je, o vė liau – Jau ni mo cen tre. Kon cer tus at lik da vo vie ti niai at li kė jai: 
Al gir das Bra zis, „Pir myn“ cho ras ir kt. Tuoj pat įsi jun gė so lis tai, at vy kę iš Vo-
kie ti jos la ge rių: Pru den ci ja Bič kie nė, Sta sys Ba ra naus kas (vė liau Ba ras), Jo nas 
Vaz ne lis, se se rys Blan dy tės. Vi si „Drau go“ ren gi niai baig da vo si šo kiais. Jau ni-
mą trau kė ne pro gra ma, bet šo kiai; o taip pat no ras su si tik ti su sa vo ben dra am-
žiais.

Ypač po pu lia rios bū da vo „Drau go“ ge gu ži nės. Į ge gu ži nes gau siai rink da-
vo si ir po ka riu at vy kę lie tu viai. Čia bū da vo ge ra pro ga su si tik ti su pa žįs ta mais 
iš DP sto vyk lų Vo kie ti jo je lai kų ir net pa žįs ta mais iš ne pri klau so mos Lie tu vos, 
pa si keis ti ad re sais, gau ti ži nių iš oku puo tos Lie tu vos. Jau ni mas trauk da vo į ge-
gu ži nes pa sišok ti, su si tik ti su sa vo drau gais, or ga ni zuo tis. Ge gu ži nės vyk da vo 
va di na ma ja me „Vy tau to darže“ ar ki tur užmies ty je. „Drau go“ ge gužines or ga ni-
zuo ti ir jas ves ti pa dė da vo ma ri jo nų ben dra dar biai – rė mė jai. 

Nuo 1951 m. „Drau gas“ skel bė ro ma nų kon kur sus. Me ce na tas už pre-
mi juo tą ro ma ną skir da vo 1000 dol. Ro ma nų pre mi jos bu vo tei kia mos iki 1985 
m. Chi ca gos vi suo me nė ne kan triai lauk da vo ro ma no kon kur so re zul ta tų; ypač 
rū pė jo, ku ris ra šy to jas taps lau re a tu. Ten ka pa ste bė ti, kad net už še šis ro ma nus 
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bu vo ap do va no tas ra šy to jas Jur gis Gliau da; ra šy to ja Bi ru tė Pū ke le vi čiū tė ta po 
lau re a te ke tu ris kar tus; ra šy to jas Juo zas Kra li kaus kas – ke tu ris. Pre mi jų įtei ki-
mas vyk da vo nau ja me, tė vų jė zui tų rū pes čiu pa sta ty ta me Jau ni mo cen tre. Tą 
die ną bū da vo tik ra dva si nė šven tė: aka de mi ja ir me ni nė da lis. Po to „Drau go“ 
pa tal po se lau re a tui ir kvies ti niams sve čiams bei tar nau to jams bū da vo ren gia mos 
vai šės. Ta čiau nie ko nė ra amžino: su si do mė ji mas ro ma nų kon kur sais su ma žė jo, 
pats ren gi nys „Drau gui“ ta po nuos to lin gas. Pas ku ti nius ke lis to kius pre mi jų įtei-
ki mo ren gi nius te ko per kel ti į Los An ge les ir į Hart for dą. 

Ypa tin go mis pro go mis „Drau gas“ su ruoš da vo iš ki lius po ky lius mies to 
cen tre, She ri dan vieš bu ty je ar prie mies ty je. Ra šan čiai šias ei lu tes li ko at min ty-
je „Drau go“ 1959 m. šven tė – auk si nio ju bi lie jaus po ky lis, ku ris vy ko gra žio je 
Mar ti ni que po ky lių sa lė je. Su si rin ko ar ti 400 sve čių. Bu vo il gas gar bės sve čių 
sta las, prie ku rio vie tas už ėmė vys ku pas Vin cen tas Briz gys ir daug ku ni gų. Vi-
si bu vo reikš min gi „Drau go“ rė mė jai. Gar bės sve čiai svei ki no, il gai kal bė jo, o 
mes, po ky lio da ly viai, lau kė me kal bų ga lo, nes ry to jaus die na bu vo dar bo die na. 
Tuo met ne ga lė jo net į gal vą at ei ti min tis, kad man pa čiai vė liau teks čia reng ti 
po ky lius „Drau gui“ pa rem ti. O to kių – sėk min gų po ky lių su si da rė jau 26, tik da-
bar jie vyks ta jau ki to se vie to se. 

Pa si kei tė ren gi niai ir ren gi nių or ga ni za to riai, ku rie „Drau gui“ su telk da vo 
iki 50 000 dol. per me tus, ne be li ko tė vų ma ri jo nų ben dra dar bių, bet vi si dar bai, 
vi sų var dai li ko „Drau go“ pus la piuo se. 


