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Milžiniškas„Draugo“vaidmuo
politinėjesrityje

RomualdasKriaučiūnas

Per šim tą me tų „Drau gas“ li ko 
iš ti ki mas sa vo pra di nei mi si jai – in-
for muo ti ir for muo ti sa vo skai ty to jus 
ka ta li kiš ko je ir tau tiš ko je dva sio je. 
Ta čiau tuo ne bu vo ri bo ja ma si, nes 
gy ve ni mas sta tė sa vo rei ka la vi mus 
ir už da vi nius. Nuo pir mo jo nu me rio, 
išleis to 1909-07-12 Wil kes Bar re, PA, 
„Drau go“ lei dė jams ypač rū pė jo sa vo 
tau tie čių dva si niai ir tau ti niai rei ka lai 
ir Lie tu vos, kur bu vo li kę ar ti mie ji, 
li ki mas. Ga li ma teig ti, kad Le o nar-
do Ši mu čio „Drau gas“ ypač rū pi no si 
Lie tu vos kul tū ri ne ir po li ti ne pa dė ti-
mi. Pra ras ta Lie tu vos ne pri klau so my-
bė ir po to se kęs Ant ra sis pa sau li nis 
ka ras „Drau gą“ tie siog pa stū mė jo į 
va do vau jan čios ži niask lai dos vaid-
me nį pa tei kiant po li ti nius įvy kius ir juos in ter pre tuo jant. 1940 m. per Ame ri kos 
lie tu vių Ro mos ka ta li kų fe de ra ci jos su va žia vi mą bu vo įkur ta Ame ri kos lie tu vių 
ta ry ba (ALT). Jos tiks las bu vo vie ny ti vi sas Ame ri kos lie tu vių de mok ra ti nes jė-
gas, gin ti ir sau go ti JAV ne pri klau so my bę, pa grin di nes žmo gaus tei ses ir siek ti 
Lie tu vos ne pri klau so my bės. Taip pat bu vo sie kia ma teik ti mo ra li nę ir ma te ria-
li nę pa gal bą Lie tu vai, skleis ti apie ją JAV vi suo me nei tei sin gą in for ma ci ją. Pir-
muo ju ALT ta ry bos pir mi nin ku bu vo iš rink tas „Drau go“ vy riau sias re dak to rius 
Le o nar das Ši mu tis ir to se pa rei go se iš bu vo net 25 me tus – iki 1965 me tų.

ALT pa lai kė ir pa lai ko ry šius su JAV vals ty bi nė mis įstai go mis, At sto-
vų rū mų ir Se na to na riais, pa dė jo nau jiems lie tu vių emig ran tams įsi kur ti JAV.  
Ta ry bos ini cia ty va pa bė gu siems nuo oku pan tų lie tu viams šelp ti 1944 m. bu vo 
įkur tas Ben dra sis Ame ri kos lie tu vių fon das (BALF). Ta ry ba New York mies te 
įkū rė ir iš lai kė Ame ri kos lie tu vių in for ma ci jos cen trą. Ben dra dar bia vo su Vy-
riau siuo ju Lie tu vos iš lais vi ni mo ko mi te tu ir jį rė mė. ALT su da ro at sto vai iš try-
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li kos lie tu viš kų or ga ni za ci jų. Jų tar pe gra žiai at sto vau ja mas ka ta li kų spar nas, į 
ku rį įei na Ame ri kos lie tu vių ka ta li kų fe de ra ci ja, Lie tu vių ka ta li kų su si vie ni ji-
mas Ame ri ko je (ne se niai su si lie jęs su ki ta ka ta li kiš ka or ga ni za ci ja), Ame ri kos 
lie tu vių Ro mos ka ta li kų mo te rų są jun ga, Lie tu vos vy čiai ir Ame ri kos lie tu vių 
krikš čio nių de mok ra tų są jun ga. „Drau gas“ vi soms ALT pa stan goms bu vo ne tik 
pri ei na mas, bet tie siog ėmė si pro pa ga vi mo ir va do va vi mo vaid mens. Tai bu vo 
leng va at lik ti, nes pa čiam „Drau gui“ sėk min gai va do va vo vy riau sias re dak to rius 
Le o nar das Šimu tis.

Pa mi nė ti na ke le tas ALT veik los pa stan gų. Nuo 1951 m. „Ame ri kos bal-
sas“ pra dė jo tran sliuo ti lai das Lie tu vai. JAV Kon gre se 1953 m. bu vo su da ry-
tas Kers ten ko mi te tas tir ti Pa bal ti jo kraš tų oku pa ci jos ap lin ky bes. ALT at sto vai 
da ly va vo Eu ro pos sau gu mo ir ben dra dar bia vi mo or ga ni za ci jos kon fe ren ci jo se 
ir pa si ta ri muo se. Nuo 1961 m. ALT na riai at sto vau ja lie tu viams Jung ti nia me 
Ame ri kos bal tų tau ti nia me ko mi te te. ALT ini cia ty va 1990 m. va sa rio 16 d. JAV 
pre zi den tas Ge or ge Bush pa skel bė at si šau ki mą dėl Lie tu vos ne pri klau somy bės 
die nos. Po 1990 m. Ta ry ba ir ki ti lie tu vių tel ki niai  rū pi no si, kad Lie tu va bū tų 
pri im ta į NA TO. Vi si čia iš var din ti at sie ki mai bu vo pla čiai ap ra šo mi bei pro-
pa guo ja mi „Drau go“ dien raš ty je. Nie ka da ne ži no si me, kas bū tų iš tų vi sų ALT 
pa stan gų bu vę, jei gu ne lie tu viš ko ji ži niask lai da su „Drau gu“ prie ša ky je.

„Drau gas“ ska ti no šal pą sa vo gim ta jam kraš tui, kai 1918 m. Lie tu va at ga-
vo ne pri klau so my bę. Jis rė mė Lie tu vos lais vės ko vas, ska ti no pirk ti at si ku rian-
čios vals ty bės pa sko los lakš tus. Pir mo sios emig ra ci jos ban gos pa stan go mis JAV 
bu vo įkur ta dau giau kaip 130 lie tu viš kų pa ra pi jų, prie pa ra pi jų įsteig tos mo kyk-
los, įkur tos or ga ni za ci jos, įvai rūs klu bai. Taip pat pa sta ty ta li go ni nės, se ne lių 
glo bos na mai. Ant ra jam pa sau li niam ka rui pa si bai gus į JAV at vy ko nau ja emig-
ran tų ban ga, taip va di na mo ji ant ro ji ban ga. Bū da mi ge riau iš si moks li nę nau jai 
at vy ku sie ji ryš kiai pa kė lė iš ei vi jos kul tū ri nį ly gį. Pa gy vė jo spau da, pa dau gė-
jo lei džia mų kny gų. Bu vo įkur ta Pa sau lio Lie tu vių Ben druo me nė, o at ski ruo se 
kraš tuo se, įskai čiuo jant ir JAV 1951 m., įsi stei gė kraš tų Lie tu vių Ben druo me-
nės. Iš bu jo ju si veik la apė mė kul tū ros kon gre sus, šo kių ir dai nų šven tes, moks lo 
ir kū ry bos sim po ziu mus, jau ni mo sto vyk las, li tu a nis ti nes mo kyk las ir t.t.

Lai kui bė gant JAV LB Ta ry ba nu ta rė im tis for ma lios Lie tu vos lais vi ni mo 
veik los ir tam bu vo įsteig ta Vi suo me ni nių rei ka lų ta ry ba. Jos pir muo ju pir mi-
nin ku bu vo Al gi man tas Ge čys. Bu vo pa lai ko mi glau dūs ry šiai su JAV Kon gre-
so at sto vais, ame ri kie čių laik raš čių re dak ci jo mis. Va sa rio 16-osios ir Tra giš ko-
jo bir že lio su kak čių pro go mis kal bė to jais bei sve čiais bu vo kvie čia mi įta kin gi 
ame ri kie čiai. Bu vo pri ima mos re zo liu ci jos, ku rios vė liau bu vo spaus di na mos 
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JAV Kon gre so lei di ny je. 
Tau tos iš li ki mo rū pes čiai bu vo di de li ir ne si bai gian tys. Rei kė jo rū pin tis 

Lie tu vos di plo ma ti nio at sto va vi mo tą sa. Pa lai ky ti glau dūs san ty kiai su JAV ad-
mi nist ra ci ja ir Kon gre su. Su ras tos lė šos Lie tu vos di plo ma ti nei tar ny bai iš lai-
ky ti. Ne už mirš tas rū pes tis po li ti niais ka li niais ir kar tu dirb ta su tarp tau ti nė mis 
žmo gaus tei sių or ga ni za ci jo mis. Da ly vau ta tarp tau ti nė se kon fe ren ci jo se. Apie 
vi sa tai pla čiau ir iš sa miau ga li ma ras ti Al gi man to Ge čio straips ny je, til pu sia me 
kny go je „JAV LB pen ki de šimt me čiai, 1951-2002, Auk si nis ju bi lie jus“, iš leis to-
je JAV Lie tu vių Ben druo me nės kraš to val dy bos 2003 m. Vil niu je.

Ki to je kny go je – „Pa sau lio Lie tu vių Ben druo me nė, 1949-2003“ (su da ry-
to ja Vi ta li ja Stra vins kie nė, Art lo ra, Vil nius, 2004, psl. 228-236) ga li ma pla čiau 
pa si skai ty ti apie jau mi nė tus įvy kius. Ten pa brė žia ma, jog po li ti nį dar bą įvai-
rio mis pro go mis dir bo vi sos lie tu viš kos apy lin kės. Tos pa stan gos nuo lat bū da vo 
ap ra šo mos „Drau ge“ ir ki to je spau do je. JAV LB Vi suo me ni nių rei ka lų ta ry ba 
ren gė po li ti nes kon fe ren ci jas. Vie nas iš nu ma ty tų už da vi nių bu vo pa ruoš ti nau-
jus LB po li ti nės veik los ak ty vis tus, ku rie tęs tų Lie tu vos lais vi ni mą. Iš au gęs bū-
rys vi suo me ni nin kų Lie tu vai ypač pa dė jo 1988-1991 me tais ko vo jant už lais vę. 
Tuo pa čiu bu vo spau džia mi JAV Vals ty bės de par ta men to pa rei gū nai pa lan kiau 
žiū rė ti į Lie tu vos ko vą. „Kiek vė liau, vis la biau ryš kė jant re a lioms Lie tu vos 
lais vės ga li my bėms, Washing to ne ne kar tą bu vo su reng tos ke lia tūks tan ti nės lie-
tu vių de monst ra ci jos Lie tu vos sie kiams pa lai ky ti. Pa na šios de monst ra ci jos bu-
vo su reng tos ir ki tuo se di des niuo se lie tu viš kuo se tel ki niuo se. De monst ra ci jos, 
or ga ni zuo tos pa ra šų rin ki mo ak ci jos, re zo liu ci jų pri ėmi mas ir ki ti JAV LB (ir 
ki tų veiks nių) dar bai, be abe jo, da rė įta kos grei tes niam JAV ap si spren di mui pri-
pa žin ti Lie tu vą de fac to ir de ju re“ (psl.232). „Drau ge“ pa si skai čius apie to kias 
bū si mas de monst ra ci jas Det roit mies te te ko jo se ir man da ly vau ti. Ten tuo me tu 
kaip tik lan kė si JAV pre zi den tas Ge or ge Bush. Vė liau spau do je skai tė me re por-
ta žą, kur pre zi den tas, iš vieš bu čio pro lan gą ma ty da mas mi nią su tri spal vė mis, 
sa vo pa ta rė jo pa klau sęs, ko tie žmo nės no ri. Jo pa dė jė jas jam pa aiš ki nęs, kad ten 
lie tu viai rei ka lau ja lais vės Lie tu vai ir dar pri dė jęs: „Po ne pre zi den te, ir aš ten 
no rė čiau bū ti, bet man tai pa da ry ti truk do ma no bu vi mas su ju mis“.  

1995 me tais bu vo įkur ta Lie tu vos Res pub li kos Sei mo na rių ir JAV LB 
at sto vų ko mi si ja, ku ri no rė jo su ar tin ti Ame ri kos lie tu vius su tau ta Lie tu vo je. 
No rė ta pa dė ti jai sa vo po li ti ne pa tir ti mi, ži nio mis stip rin ti jau ną vals ty bę ir jos 
de mok ra ti ją, keis tis moks li ne, kul tū ri ne ir ki to kia in for ma ci ja. Ko mi si ja dar bą 
pra dė jo pa reng da ma „In teg ra lios tau tos“ do ku men tą, ap iman tį vi sus lie tu vius 
pa sau ly je ir ska ti nan tį juos dirb ti lie tu vių tau tai ir Lie tu vai. Per vi są veik los 
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lai ko tar pį ko mi si ja pri ėmė dau giau kaip 130  re zo liu ci jų. Apie vi są šią veik lą, 
po sė džių ap ra šy mus „Drau gas“ pla čiai ir iš sa miai in for mav imo sa vo skai ty to jus. 
Daug kal bė ta ir ne ma žiau ra šy ta ir te be ra šo ma apie dvi gu bos pi lie ty bės pa dė tį 
ir ga li mas iš ei tis. Ir čia „Drau gas“ daug pa si tar na vo su teik da mas in for ma ci ją ir 
tri bū ną įvai rių nuo mo nių pa reiš ki mams.

Vi so se ALT, JAV LB ir dau ge lio ki tų or ga ni za ci jų pa stan go se „Drau gas“ 
at li ko ža din to jo, puo se lė to jo, ska tin to jo ir in for ma to riaus ro lę. Daug vie tos ir 
lai ko bu vo pa švęs ta įvai rių po li ti nių bei kul tū ri nių įvy kių ap ra šy mams, lė šų 
tel ki mui, pe ti ci jų pro pa ga vi mui. Bu vo skel bia mi su va žia vi mai, kon fe ren ci jos, 
kvie čia mi vi si lie tu viai pri si dė ti ir pa dė ti. Po jų spau do je mir gė jo ap ra šy mai, 
nuo trau kos, pri im tos re zo liu ci jos. Reik tų ma ny ti, kad šio je pla čio je veik lo je ga-
lė jo bū ti prie šin gų nuo mo nių ar net ašt res nių ne su ta ri mų. Jei jų at si ras da vo, jie 
bū da vo kul tū rin gai iš sa ko mi, su no ru vis ką tai kiai iš spręs ti. „Drau go“ po zi ci ja 
bu vo švie si-tie si, pa lai kan ti Ka ta li kų Baž ny čios mo ky mą ir lie tu vių tau tos in-
te re sus. Gal ir at si ras da vo skir tin gų nuo mo nių ne tiek už ima mos li ni jos at ve ju, 
kiek prie mo nė se ir spren di mų įgy ven di ni me. 

Per dau ge lį me tų „Drau gas“ la bai daug pri si dė jo kaip au to ri te tin gas ka ta-
li kų dva si nin kų va do vau ja mas laik raš tis, iš lai kęs rei kia mą pa gar bą ir au to ri te tą. 
Re da ga vi mą pe rė mus Le o nar dui Ši mu čiui „Drau go“ vaid muo po li ti niuo se rei ka-
luo se, lie čian čiuo se Lie tu vos ne tek tis ir jos in te re sus, su in ten sy vė jo. Vy riau sia-
sis re dak to rius tuo pa čiu me tu ir il gą lai ką taip pat va do va vo Ame ri kos lie tu vių 
ta ry bai. Tai bu vo tik ra part ne rys tė. Kad ši part ne rys tė iš li ko, ro do fak tas, kad 
da bar ti nio „Drau go“ lei dė jo – Lie tu vių ka ta li kų spau dos drau gi jos – ta ry bos pir-
mi nin kas yra Sau lius Kup rys. Tuo pa čiu me tu jis nuo 2000 me tų va do vau ja ir 
Ame ri kos lie tu vių ta ry bai. Ar ne įdo mus is to ri jos pa si kar to ji mas?! 

Ne grįž ta mai te kė jo lai kas, ru tu lio jo si po li ti niai, is to ri nio lyg mens įvy kiai. 
Vi sa tai su sė mė „Drau go“ pus la piai. „Drau gas“ įvy kius ne tik ap ra šė, bet juos ir 
vei kė. Po li ti niai įvy kiai ir „Drau gas“ – tai tar si dvi ne at ski ria mos vi su mos pu-
sės. Nie ka da ne ži no si me, kaip vis kas bū tų iš si ru tu lio ję be „Drau go“, bet ga li ma 
teig ti, kad jo dė ka vis kas vy ko daug sklan džiau. 


