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„Draugui“ – 100. Už tikėjimą ir lietuvybę

Neviskasir„Drauge“blizgėjo
PranasPovilaitis

1950-1951 m. per Vy riau si ą jį Lie tu vos iš lais vi ni mo ko mi te tą (VLIK) prel. 
My ko lo Kru pa vi čiaus įkur ta Pa sau lio Lie tu vių Ben druo me nė (PLB) Jung ti nė se 
Ame ri kos Vals ti jo se bu vo pri im ta ne no riai. Čia jau stip riai šak nis bu vo įlei du si 
po li ti nė or ga ni za ci ja – Ame ri kos lie tu vių ta ry ba (ALT), re mia ma dau ge lio ma žų 
or ga ni za ci jų, pa pli tu sių po vi są vals ty bę. Tur būt vals ty bės pa vyz džiu ALT vi są vi-
di nę veik lą bu vo su sior ga ni za vu si fe de ra li niais pa grin dais. ALT su da rė pa sau lė žiū-
ri niais pa grin dais su kur tos ka ta li kų, li be ra lų, tau ti nin kų ir so cia lis tų or ga ni za ci jos.

Ame ri kos lie tu viai, pri pra tę prie po li ti nės ALT at sa ko my bės, ne la bai no-
riai kal bė jo apie nau ją ją or ga ni za ci ją, ku ri bu vo su sior ga ni za vu si iš in di vi du a lių 
lie tu vių ir ku rios tiks las bu vo tik tai lie tu vy bės iš lai ky mas lais va ja me pa sau ly je. 
Vie no pa si kal bė ji mo me tu tau ti nės kryp ties ALT va do vas Antanas Olis prel. M. 
Kru pa vi čiui pa reiš kė: „Mes čia tu ri me dau giau kaip tūks tan tį ma žes nių ir di des-
nių or ga ni za ci jų, ką mums at neš dar vie na!“

Po il gų svars ty mų, pa stan gų, pa si ta ri mų PLB or ga ni za ci nio ko mi te to va-
dai, su ti kę su VLIK pa reng ta Lie tu vių char ta, pa si ža dė jo dirb ti lie tu vy bės iš lai-
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ky mo sri ty je ir tal ki nin kau ti ALT. Iš pra džių dar bas ėjo la bai sklan džiai. Kaip 
prel. M. Kru pa vi čius ir ALT va do vy bė bu vo nu ma čiu si, ALT bu vo Ame ri kos lie-
tu vių bal sas po li ti ko je, PLB rū pi no si lie tu vy bės iš lai ky mu per kul tū ri nę veik lą, 
mo kyk las ir t.t. Ben dras Ame ri kos lie tu vių fon das (BALF) bu vo at sa kin gas už 
lie tu vių, pa te ku sių į var gą, šal pą ir t.t.

At vy kę į Ame ri ką mes, po ka rio lie tu vių ban ga, jau ra do me apie 130 lie tu-
viš kų pa ra pi jų, prie ku rių vei kė lie tu vių mo kyk los, ke lios tau ti nių šo kių gru pės, 
jau ni mo an sam blis, cho rai, bu vo ren gia mi pa trio ti niai ir re li gi niai bei tau ti niai 
mi nė ji mai. Di des nės lie tu vių ko lo ni jos tu rė jo sa vo laik raš čius bei žur na lus, du 
dien raš čius, ke le tą ra di jo pro gra mų lie tu vių kal ba. Pra dė jo steig tis ir nau jų jų 
at ei vių or ga ni za ci jos, te at ro ko lek ty vai, an sam bliai, – ne vi si at vy kė liai ga lė jo 
pri tap ti prie vie ti nių or ga ni za ci jų, nes jau nes nio ji – jau Ame ri ko je gi mu si kar ta 
sun kiai kal bė jo lie tu viš kai.

Sklan dus ben druo me ni nis gy ve ni mas tę sė si ne am ži nai. Kai jau ni PLB 
vei kė jai ėmė verž tis į po li ti ką, at si ra do PLB na rių, ku rie to kios tak ti kos ne rė mė. 
Ne su tin kan tie ji bu vo pra dė ti ša lin ti iš va do vau jan čių po zi ci jų. Pra si dė jo ne su-
ta ri mai. Or ga ni za ci ja ėmė ski li nė ti. Pir miau sia ski lo du PLB sky riai Chi ca gos 
apy lin kė je, o po to ir ki ti. At ski lu sie ji su sior ga ni za vo ir įsi re gist ra vo vie ti nių 
vals ti jų įstai go se kaip Lie tu vių ben druo me nės or ga ni za ci ja, ati tin kan ti Ben druo-
me nės pa skir tį, ger bian ti po li ti nius veiks nius, pa si sa kan ti prieš bet ko kį kon tak-
tą su oku pan to sta ty ta val džia Tė vy nė je. PLB at ski lu siuo sius pa da vė į Ame ri kos 
teis mą, ku ris tę sė si de šimt me čius.

Ski li mas bu vo jau čia mas ir spau do je. Tuo me ti nis „Drau go“ re dak to rius 
kun. Pra nas Garš va rė mė PLB ir ne to le ra vo nau jo sios gru pės, ku ri pa si va di no 
Re or ga ni zuo ta lie tu vių ben druo me ne. „Drau gas“ ne pri im da vo net PLB stei gė jo 
prel. M. Kru pa vi čiaus straips nių, ku rie kri ti ka vo PLB tak ti ką. Kai pre la tas to kį 
straips nį pa skelb da vo kai rio sio se „Nau jie no se“, jis bū da vo ap šau kia mas so cia-
lis tu ir ki tais ne mi nė ti nais var dais. Kai RLB ren gė Ame ri kos ne pri klau so my bės 
mi nė ji mui skir tą kon cer tą, „Drau gas“ at si sa kė įdė ti net mo ka mą skel bi mą. 

Dėl to „Drau go“ pa dė tis ta po ne ma lo ni ir ken kian ti ben druo me niš kam 
lie tu vių gy ve ni mui. Lie tu vių ka ta li kų laik raš tis pra dė jo pra si lenk ti su tie sa ir 
rū šiuo ti ka ta li kus į „ge res nius“ ir „blo ges nius“. Tai tę sė si iki pat Lie tu vos ne pri-
klau so my bės at sta ty mo, o pa sek mės jau čia mos iki šiol. 

Į ne pa gei dau ja mus da ly kus iš ei vi jos is to ri jo je at krei pė dė me sį jau nie ji 
Lie tu vos is to ri kai. To kių at ra di mų yra pa da ręs Lau ry nas Jo nu šaus kas kny go je 
„Li ki mo ve da mi“ ir Arū nas Strei kus kny go je „Di plo ma tas Sta sys Bač kis“. Is to-
ri ja su ras tie są ir ati tai sys dar ir da bar pa si ro dan čius tei gi mus bei nu ty lė ji mus.


