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„Draugui“ – 100. Už tikėjimą ir lietuvybę

„Draugas“–lygšeimosnarys
AldonaŠmulkštienė

„Drau gas“ man yra lyg šei mos na rys. Juk tiek me tų su juo ben drau ta, su si-
gy ven ta, pri pras ta prie jo. Ir rū pin ta si juo, kaip šei mos na riu, kad jam bū tų ge ra, 
kad ne tu rė tų di de lių sun ku mų, o juos su ti kęs, kad nu ga lė tų.

Ir kai „Drau gas“ ne at ei na dėl pa što pa vė la vi mų ar dėl šven čių, bū na liūd-
na be jo, kaž ko trūks ta. Ir lau kiu ne kan triai ki tos die nos, ka da jis vėl at eis.

Ma nau, kad pa na šiai gal vo ja dau ge lis „Drau go“ skai ty to jų, ku riems jis 
yra ta pęs lyg šei mos na rys, kaip ir man.

Pir mą kar tą „Drau gą“ skai čiau 1949 m. va sa rą, Wis con si ne, mus į JAV 
at si kvie tu sių Ame ri kos lie tu vių šei mo je. Ta da jis man at ro dė gan sve ti mas ir to-
li mas. Rei kė jo pri pras ti prie jo kal bos ir tu ri nio. 

Kai per si kė lė me į Chi ca gą, „Drau gą“ skai tė me jau kas dien. Pa ma žu pri-
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pra to me ir prie jo kal bos, ku ri kiek vie nais me tais vis la biau to bu lė jo.
Bū da ma stu den tė „Drau gą“ skai ty da vau tik per atos to gas, su grį žu si į 

na mus ir go džiai ieš ko da vau ži nių ir straips nių iš lie tu viš ko gy ve ni mo, ku rių 
„Drau ge“ bū da vo aps tu.

Ypač įdo mu bū da vo su ži no ti apie ren gi nius, nes ta da mums, jau niems, 
rū pė da vo į juos nu vyk ti ne tik dėl ge rų pro gra mų, bet ir no ro su si tik ti drau gus, 
pa šok ti.  Net ir il go ki Va sa rio 16-to sios mi nė ji mai ne pa bos da vo. Iš bū da vo me 
juo se il gas va lan das, pri pil dy da mi sa vo šir dis, lyg aku mu lia to rius, Tė vy nės mei-
lės, kad bū tu me stip res ni ta da mums sve ti ma me, nors sve tin ga me krašte.

Mū sų tė ve liai per skai ty da vo vi są „Drau gą“. Jiems vis kas bū da vo įdo mu. Ne-
mo kė da mi an glų kal bos per „Drau gą“ ir ki tą lie tu viš ką ži niask lai dą jie ga lė jo sek ti, 
kas vyks ta pa sau ly je, Lie tu vo je, JAV lie tu viš ka me gy ve ni me, ypač Chi ca go je.

Me tai bė go ir mes pa tys da rė mės vis vy res ni, su au ges ni. Vis dau giau rū-
pė jo su ži no ti apie lie tu vių po li ti nę, vi suo me ni nę, kul tū ri nę veik lą. Ir vis dau giau 
ir il giau skai tėm „Drau gą“, kaip ir mū sų tė vai ka dais.

Ir kiek ja me bū da vo ir yra ver tin gų ži nių iš lie tu viš ko gy ve ni mo – tiek 
čia, tiek Lie tu vo je, kiek įdo mių kul tū ri nių straips nių ir po li ti nių svars ty mų bei 
vi so ke rio pos in for ma ci jos.

Nors apie po li ti nius ir kul tū ri nius įvy kius JAV ir pa sau ly je ga li me su ži no-
ti ir iš ame ri kie tiš kos ži niask lai dos, bet tik „Drau gas“ (ir ki ti lie tu viš ki laik raš-
čiai) ga li už pil dy ti tą tuš tu mą, ku rią jau čia me, no rė da mi kuo dau giau su ži no ti 
apie Lie tu vą ir lie tu vius.

„Drau gas“ gai vi no ir pa dė jo iš lai ky ti lie tu vy bę per vi sus tuos il gus me tus. 
Anks čiau skai ty da vo me apie Lie tu vos kan čias, už sie nio lie tu vių pa stan gas ke-
liant Lie tu vos oku pa ci jos klau si mus, vė liau – apie lais vė ji mo lai ko tar pį, gau sias 
de monst ra ci jas už Lie tu vos ne pri klau so my bę ir tą ne pa pras tą džiaugs mą ją at-
sta čius. O pas kui – jau 19 me tų apie Lie tu vos ne pri klau so mą gy ve ni mą, sto ji mą 
į NA TO ir Eu ro pos Są jun gą, sėk mes ir ne sėk mes.  Ir nie kas taip gy vai ir ar ti mai 
ne ga li to vi so per duo ti, kaip lie tu viš kas žo dis.

Per tuos be veik 60 me tų kei tė si „Drau go“ pa tal pos, re dak to riai ir ad mi-
nist ra to riai bei ben dra dar biai, pa lik da mi ja me gi liai įmin tas sa vo pė das. „Drau-
gas“ iš gy ve no pa ki lių ir sun kes nių lai ko tar pių, bet per vi są lai ką li ko įdo mus ir 
ver tin gas lie tu viš ko gy ve ni mo ži nių tei kė jas, lie tu vy bės ir Tė vy nės mei lės puo-
se lė to jas, krikš čio niš kų ver ty bių sklei dė jas!

           Ir ačiū jam už vi sa tai!
           Ir Die vui pa lai mos žen giant į 101-sius me tus
           Ir dar daug me tų lie kant mū sų šei mų na riu!


