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„Draugui“ – 100. Už tikėjimą ir lietuvybę

Dienraštis„Draugas“–svarbus
LietuviųBendruomenėsugdytojas

AlgimantasS.Gečys

1949 m. va sa rio 16 d. Vy riau sio Lie tu vos išlais vi ni mo ko mi te to pa skelb ta 
„Lie tu vių char ta“ bu vo įpa rei go ji mas kiek vie no lie tu vio są ži nei ir kar tu sie kis 
pa dė ti oku pan to nai ki na mai tau tai bei nu tau tė ji mo var gi na mai iš ei vi jai. Lie tu-
vos po li ti nių par ti jų bei są jū džių pa grin du su kur tas VLI K nu ta rė, kad tau tai pa-
gel bė ti ir nu tau ti mui at si spir ti yra bū ti na vie nin ga ir stip ri jė ga. Ta jė ga pri va lė jo 
tap ti Pa sau lio Lie tu vių Ben druo me nės ins ti tu ci ja, bu rian ti už pa verg tos Tė vy nės 
ri bų iš blaš ky tus lie tu vius ir be si re mian ti ko vo jan čia, są mo nin ga ir ištver min ga 
išei vi ja. 

Lie tu vių Ben druo me nei, ku riai bu vo pa ves ta jung ti įvai riau sių įsi ti ki ni-
mų bei nuo tai kų lie tu vius, ne bu vo leng va kur tis. Ypač sun kiai se kė si JAV, kur 
dar ra do si gau si „ame ri kie tiš ko ji Lie tu va“ su šal pos drau gi jo mis, su si vie ni ji-
mais, ide o lo gi nė mis bei par ti nė mis gru puo tė mis ir jų lei džia mais laik raš čiais. 
Kaip pa ste bi Pet ras Mal dei kis sa vo mo nog ra fi jo je „My ko las Kru pa vi čius“, M. 
Kru pa vi čius, or ga ni zuo da mas JAV Lie tu vių Ben druo me nę, su si dū rė su dau ge liu 
kliū čių – „abe jin gu mu, del si mu, ati dė lio ji mu ir net ne sle pia mu ne no ru. To ne no-
ro prie žas tis daž nai bu vo po li ti nis už kie tė ji mas: žiū rė ji mas pro par ti nę priz mę 
daug kam pa da ro ne pri im ti ną ir pa čią Ben druo me nės idė ją“. Pa sak Kru pa vi-
čiaus, „Tą dar bą mi nia tu ri pa da ry ti. Ta mi nia – tai DP (II Pa sau li nio ka ro pa bė-
gė liai. A.Gč.). Prie jų ga li pri si dė ti ir ei li niai lie tu viai ame ri kie čiai. Jų va dai tuo 
tar pu ne su kal ba mi“.

M. Kru pa vi čius sa vo pa reiš ki mais mė go bū ti ka te go riš kas. Ne vi si JAV 
lie tu vių va dai bu vo „ne su kal ba mi“. Prel. Jo nas Bal kū nas,  Vla das Cha se-Če ka-
naus kas, Pi jus J. Žiū rys, dr. Ste po nas Bie žis, Juo zas Ba chu nas, A. S. Tre čio kas, 
dr. M. J. Col ney-Aukš ti kal nis, prel. Pran ciš kus Ju ras, Ka zys Kar pius, prel. Ig nas 
Al ba vi čius, Juo zas Bo ley-Bo le vi čius ir dau ge lis ki tų tei gia mai pri ėmė Lie tu vių 
Ben druo me nės min tį, ją rė mė ir pa dė jo įgy ven din ti.

Dien raš čiui „Drau gui“ mi nint gar bin gą 100 me tų su kak tį ty lo mis ne ga li-
me pra ei ti pro il ga me tį vy riau sią re dak to rių Le o nar dą Ši mu tį.

Dau ge lį me tų va do va vus Ame ri kos lie tu vių ka ta li kų fe de ra ci jai, Ame ri-
kos lie tu vių ta ry bai ir ki tiems ka ta li kiš kiems sam bū riams L.Ši mu čiui bu vo ne su-
pran ta ma, ko dėl stai ga JAV pri rei kė Lie tu vių Ben druo me nės. Ko dėl iki šiol vei-
kęs Ame ri kos lie tu vių at sto va vi mo prin ci pas – ka ta li kai, so cia lis tai, tau ti nin kai, 
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san da rie čiai ir kt. – stai ga yra ta pęs pra ei ties at gy ve na? Bū da mas to le ran tas ir 
gud rus po li ti kas (pir mai siais Lie tu vos ne pri klau so my bės me tais jis bu vo išrink-
tas Lie tu vos Sei mo na riu!) vy riau sias „Drau go“ re dak to rius L. Ši mu tis nu spren-
dė su Lie tu vių Ben druo me ne ne ko vo ti ir ben druo me ni nės idė jos puo se lė to jams 
pla čiai ati da ry ti „Drau go“ skil tis. Gy ve ni mas te nusp ren džia. Ne rei kia aiš kin ti, 
kad lie tu viš ka jai iš ei vi jai ir „Drau gui“ tai bu vo vi so ke rio pai nau din gas spren-
di mas. Po ka rio pa bė gė liai tei gia mai ėmė ver tin ti „Drau gą“ ir gau siai pa pil dė jo 
pre nu me ra to rių šei mą. Tarp pa bė gė lių esant gau siai at sto vau ja mai lie tu viš ka jai 
in te le gen ti jai dau ge lis at vy ku sių jų ta po „Drau go“ ben dra dar biais, ko res pon den-
tais, rė mė jais, vė liau įsteig to Drau go fon do na riais. Lai kui bė gant re dak ci jo je 
įsi dar bi no Lie tu vių Ben druo me nei gi liai pri jau čian tys as me nys – Alo y zas Ba ro-
nas, Čes lo vas Grin ce vi čius, Bro nius Kvik lys, Ka zys Bra dū nas, Da nu tė Bin do-
kie nė, My ko las Drun ga, Jo nas Šo liū nas ir kt. „Drau go“ mo de ra to riai kun. Ka zi-
mie ras Garšva ir kun. dr. Vik to ras Rim še lis sa vo ruož tu bu vo stip ri ben druo me-
ni nė užuo vė ja, kai LB te ko „pra kai tuo ti“ ki lus vi suo me ni nėms kri zėms. Esa me 
dė kin gi Le o nar dui Ši mu čiui prieš dau giau kaip pus šim tį me tų ne pa rė mu siam 
„Nau jie nų“ vyr. re dak to riaus dr. Pi jaus Gri gai čio už im tos ko vin gos su Ben druo-
me ne li ni jos ir, spe ci fi niai ne pla nuo jant, ta pu siam reikš min gu Ben druo me nės 
ug dy to ju.

Ne rei kia aiš kin ti, kad „Drau go“ lei dė jų Lie tu vių Ben druo me nei su da ry to 
už nu ga rio ver tę įkai no ti ne įma no ma. Dau giau kaip pu sę šim to me tų „Drau gas“ 
tei kė ypa tin gą dė me sį LB vyk do moms li tu a nis ti nio švie ti mo, kul tū ros, Lie tu vos 
lais vi ni mo, moks lo, so cia li nės veik los sri tims. „Drau go“ skil tys bu vo at vi ros 
LB ruoš toms Dai nų ir Tau ti nių šo kių šven tėms, Moks lo ir kū ry bos sim po ziu-
mams, ruoš toms vi suo me ni nėms bei kul tū ri nėms kon fe ren ci joms, LB va do vy bių 
ir vie ne tų veik lai. Tu rint „Drau go“ ir ki tos ži niask lai dos pa ra mą Ben druo me nei 
ne rei kė jo steig ti sa vų laik raš čių ir ga lė ta ten kin tis lei džia mu mė ne si niu rep re-
zen ta ci niu žur na lu „Pa sau lio lie tu vis“.

Sko los „Drau gui“, „Tė viš kės ži bu riams“, „Dar bi nin kui“, „Dir vai“ ir ki-
tiems laik raš čiams Lie tu vių Ben druo me nė nie kad ne pa jėgs su grą žin ti. Kaip sa-
ko ma, te bū nie tai ant Tė vy nės au ku ro. Kol pa jė gia me, ta čiau pa dė ki me mū sų 
spau dai – ją pre nu me ruo ki me, skai ty ki me, rem ki me.

Ge riau sios sėk mės Drau go fon dui, ku riam sa vuo sius ta len tus yra pa au-
ko ję ben druo me ni nės veik los žy mū nai – fon do pir mi nin kai Bro nius Juo de lis ir 
Ma ri ja Re mie nė. O „Drau gui“ – „Ad mul tos annos!“


