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„Draugo“ laikraščio istorijos apybraiža

Steigėjai,leidėjai,redaktoriai
MarijaRemienė,AudronėV.Škiudaitė

„Nors jau bu vo laik raš čių, – mi ru sių ir gy vų, – bet šio šimt me čio pra džio-
je rei kė jo ka ta li kiš ko laik raš čio, ku ris ap im tų vi sas lie tu vių at ei vių gy ve ni mo 
ir dar bo sri tis“, – taip sa vo straips nį pra dė jo „Drau go“ re dak to rius kun. Pra nas 
Garšva 1979 m. spe cia lia me lei di ny je, skir ta me „Drau go“ 70-me čiui („Drau-
gas“ – 70“). Tai be ne išsa miau siai iki šiol su rašyta „Drau go“ dien raš čio is to ri ja. 

„Drau gas“, gi męs kaip ka ta li kų sa vai ti nis laik raš tis, pra dė jo ei ti 1909 m. 
lie pos 12 d. Wil kes Bar re, Pen nsyl va ni jo je, an glies ka syk lų ra jo ne, kur tuo me-
tu bu vo gau su lie tu vių at ei vių. Nors laik raš tį įstei gė nau jai (1909 m. ge gu žės 5 
d.) su si kū ru si Ame ri kos lie tu vių Ro mos ka ta li kų ku ni gų są jun ga (vėliau Kunigų 
vienybė), bet jis ku rį lai ką ėjo kaip Lie tu vių Ro mos ka ta li kų su si vie ni ji mo Ame-
ri ko je or ga nas. Pir muo sius nu me rius pa si ra šė ad mi nist ra vi mą ir redagavimą pri-
si ė męs kun. Vin cas Viz gir da, pa de da mas kun. Ka zi mie ro Ur bo na vi čiaus ir savo 
vargonininko. Nuo gruo džio mėn. vi są re dak ci nį dar bą ve dė Ku ni gų vie ny bės 
pa skir tas kun. An ta nas Kau pas, tuo me tu Pit tsto no lie tu vių pa ra pi jos kle bo nas.  

„Drau gui“ leis ti pa grin dą su da rė spe cia lus iš ku ni gų iš rink tas di rek to ra-
tas, ku rį su da rė ku ni gai Si mo nas Pau tie nius, Ste po nas Če pa no nis, Jo nas Sut kai-
tis, Ma tas Kriau čiū nas, Juo zas Žeb ris, An ta nas Var na gi ris, Juo zas Kau la kis ir 
jau mi nė tas Vin cen tas Viz gir da. Ku ni gų są jun gos val dy bą su da rė pirm. kun. dr. 
An ta nas Sta niu ky nas, sekr. kun. Ste po nas Če pa no nis ir ižd. kun. Si mo nas Pau-
tie nius.

„Ano me to są ly go mis laik raš čio lei di mas ne bu vo leng vas. Re dak to rius 
gy ve no vie na me mies te, ad mi nist ra ci ja, spaus tu vė ir pa ruo ši mas siun ti nė ji mui 
bu vo ki ta me. Lie tu viai emig ran tai ne bu vo tur tin gi. Ne bu vo tur tin gi ir ku ni gai, 
ku rių dau ge lis bu vo ne se niai at vy kę į šį kraš tą, dar tik kū rė sa vas pa ra pi jas ir 
mo kyk las. Bet bu vo įsi gy tas li no ti pas, su tvar ky ta spaus tu vė lė, rei kė jo tik spe-
cia lis tų laik raš čiui su rink ti, iš spaus din ti ir siun ti nė ti lie tu viams po vi są Ame ri-
kos kraš tą, nes daug jų gy ve no to li muo se mies tuo se ir mies te liuo se“, – rašo kun. 
P. Garšva.

Kun. A. Sta niu ky nas 1909 m. pa bai go je per si kė lė į Chi ca gą or ga ni zuo ti 
mo te rų Šv. Ka zi mie ro kon gre ga ci jos se se rų vie nuo ly no sta ty bą. Ten tu rė jo įsi-
kur ti ka zi mie rie čių cen tras, ku ris iki tol tel kė si Scran to ne, Šv. Kry žiaus se se rų 
ai rių, glo bo ju sių lie tu vai tes, vie nuo ly ne.

„Kun. A. Sta niu ky nas ruo šė ke lią per kel ti ir „Drau gą“, nes Chi ca go je 



20

„Draugui“ – 100. Už tikėjimą ir lietuvybę

ir apy lin kė se jau gy ve no di de lis skai čius lie tu vių ir bu vo net ke lios pa ra pi jos. 
1912 m. kun. An ta nas Sta niu ky nas jau bu vo pa ruo šęs pa to gias są ly gas „Drau go“ 
spaus tu vei, re dak ci jai ir ad mi nist ra ci jai ir pri kal bė jo kun. A. Kau pą at si sa ky ti 
Pit tsto no pa ra pi jos kle bo no vie tos ir su laik raš čiu kel tis į Chi ca gą, kur jo se-
suo – būsimoji mo ti na Ma ri ja tuo me tu kū rė Šv. Ka zi mie ro vie nuo li jos cen trą“.

Po rei kis ieš ko ti ki tos vie tos ir kel ti laik raš tį iš Pen nsyl va ni jos at si ra do 
to dėl, kad ėmė ma žė ti fi nan si niai pa jė gu mai ir laik raš tį sun ku bu vo iš lai ky ti. Be 
to, virš kun. A. Kau po ėmė tvenk tis tam sūs de be sys. Tuo me tu vy ko ar šios va di-
na mų jų lais va ma nių, ku rių ide o lo gas bu vo dr. Jo nas Šliū pas, ko vos su ku ni gais. 
Dau ge ly je pa ra pi jų lais va ma niai su kir šin da vo da lį pa ra pi jie čių, ir pra si dė da vo 
il ga me tė prieš prie ša – bū da vo už ra ki na mos baž ny čios, pra si dė da vo ilgi teis mų 
procesai tarp pa sau lie čių ir pa ra pi jos ir kt. 

„Chi ca go je pir ma sis „Drau go“ nu me ris iš ėjo 1912 m. lie pos 4 d., o po 
to jau kas sa vai tę lan kė skai ty to jus vis su nau jo mis ži nio mis ir ge rai pa ruoš tais 
straips niais“.

„Drau go“ re dak ci ja įsi ku ria Šv. Ka zi mie ro vie nuo ly no ka pe lio ni jo je, kur 
gy ve no kun. A. Sta niu ky nas. De ja, po me tų, 1913 m. spa lio 27 d., nuo vė žio 

„Draugo“koncerteJaunimocentre.1979m.V.Noreikosnuotr.
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miršta re dak to rius – kun. An ta nas Kau-
pas, te tu rė da mas vos 43-jus me tus. 

„Jo vie ton lai ki nai sto jo kun. P. 
Se ra fi nas, kun. A. Sta niu ky nas, kun. J. 
Ka za kas. Pas kiau iki 1916 m. la bai sėk-
min gai laik raš tį re da ga vo tik iš stu di jų 
grį žęs mi ru sio re dak to riaus bro lis Ju-
lius Kau pas.

Kai Pir mo jo ka ro me tu at si ra do 
bū ti nas rei ka las duo ti dau giau sku bių 
ži nių, ku ni gų ben dro vė, lei du si „Drau-
gą“, nu ta rė jį pa da ry ti dien raš čiu. To 
rei ka la vo ne tik grei to su si ži no ji mo 
svar bu mas, bet ir iš si sklai dę lie tu viai, 
ku rie ne no rė jo ati trūk ti nuo sa vo lie-
tu viš kos šei mos. 1916 m. ko vo 31 d. 

„Drau gas“ bu vo pra dė tas leis ti dien raš čiu, o jo re dak to rium pa kvies tas žy mus 
pub li cis tas ir po le mi nių straips nių ra šy to jas kun. dr. An ta nas Ma liaus kis (re-
da ga vęs 1916-1917 m.). Iš si plė tus dien raš čio ap im čiai ad mi nist ra to rius kun. P. 
Se ra fi nas nu pir ko nau ją na mą ne to li Šv. Kry žiaus baž ny čios (1800 W. 46 St.) ir 
ten per kė lė spaus tu vę, re dak ci ją ir ad mi nist ra ci ją. Pa tal pos bent tuo me tu bu vo 
pa to gios ir leng vi no dien raš čio lei di mo dar bus.

Iš re dak to riaus pa rei gų po me tų kun. A. Ma liaus kis pa si trau kė. Jo pa rei-
gas pe rė mė ne se niai iš Lie tu vos at vy kęs ga bus or ga ni za to rius ir spau dos dar bi-
nin kas kun. Fa bi jo nas Ke mė šis (1917-1918). Rei ka lui at si ra dus re dak ci jo je jį 
pa va duo da vo kun. P. Bū čys ar kun. J. Ka za kas“.

„Drau gą“ lei do ak ci nė ben dro vė, ku rią su da rė Chi ca gos ku ni gai – A. 
Ežers kis, Alek san dras Skrip ka, P. Se ra fi nas, My ko las Krušas, Ma tas Kriau čiū-
nas, Ig nas Al ba vi čius, Jur gis Paškaus kas, Alek san dras Bal tu tis, Je ro ni mas Vai-
čiū nas. Sto ko jant nuo la ti nio dien raš čiu be si rū pi nan čio ad mi nist ra to riaus jo lei-
di mas nuo lat ne šė nuos to lių, ku riuos tu rė jo pa deng ti ak ci nės ben dro vės na riai. 
To dėl jie nu ta rė kreip tis į Ma ri jo nų vie nuo li jos, tik 1913 m. įsi kū ru sios Ame ri-
ko je, va do vy bę, kad ji per im tų dien raš čio ad mi nist ra vi mą ir re da ga vi mą.

Ma ri jo nai tuo me tu dar sto ko jo pa kan ka mai dar bi nin kų ir ma te ria liai sto-
vė jo ant sil pnų ko jų. Tuo me ti nio Chi ca gos ar ki vys ku po G. Mun de lein ra gi na mi 
jie pe rė mė „Drau go“ lei di mą, nors bal sa vi me pa si da li jo du prieš du. Nu lė mė tik 
vy res nio jo – kun. F. Ku dir kos bal sas. „Drau gą“ per im ti nu ta ri mas bu vo pa da ry-

„Draugo“ kultūros priedo redaktorius dr.
KęstutisTrimakas (kairėje) ir dr. PetrasKisielius,
„Draugo“leidėjųtarybospirmininkas
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tas 1918 m. gruo džio pa bai go je, o pa ti spau dos našta per im ta 1919 m. sau sio 29 
d. Re dak to rium bu vo pa skir tas kun. P. Bū čys, bu vęs Pet ra pi lio aka de mi jos pro-
fe so rius, ra šęs įvai riuo se laik raš čiuo se ir žur na luo se Lie tu vo je ir jau ke lis kar tus 
re da ga vęs „Drau gą“.

„Pe rė mus „Drau gą“ Ma ri jo nų vie nuo li jai šė rai bu vo su pirk ti iš vi sų, ku rie 
juos no rė jo par duo ti, bet lei dyk la li ko ta pa ti iki 1934 m. Jai vis ne šant nuos to-
lius bu vo įsteig ta Ma ri jo nų gil da, bet ją  pa kir to mo kes čiai, ir ji bu vo pa nai kin ta. 
Ta da bu vo įkur ta ir 1941 m. ko vo 29 d. Spring fiel de įre gist ruo ta ne pel no or ga-
ni za ci ja Lie tu vių ka ta li kų spau dos drau gi ja (Lit hu a nian Cat ho lic Press So cie ty, 
a non pro fit Cor po ra tion),... nors pa grin di nę re da ga vi mo, ad mi nist ra vi mo ir fi-
nan si nę naš tą te be ne ša Ma ri jo nų vie nuo li ja“, – 1979 m. ra šė kun. Pra nas Garšva.

Lie tu vių ka ta li kų spau dos drau gi ja (re mia ma lie tu vių vi suo me nės su da ry-
to Drau go fon do) „Drau gą“ lei džia iki šiol, jos di dži ą ją da lį ta ry bos po se no vei 
su da ro ma ri jo nai, bet ki tą da lį – pa sau lie čiai, ir laik raš tis jau ke li de šimt me čiai 
ne be si va di na ka ta li kiš ku laik raš čiu, o vi sų lie tu vių laik raš čiu, be si lai kan čiu ka-
ta li kiš kų idė jų ir mo ra lės.

Apie tuos lai kus, kai „Drau gas“ kū rė si ir au go, pri me na „Drau go“ re dak-
ci jo je iš li kę se ni skai ty to jų laiš kai. Štai 1959 m., kai „Drau gas“ šven tė 50-me tį 

Šiandieninis„Draugo“leidėjų–LietuviųkatalikųspaudosdraugijostarybospirmininkasSauliusKup-
rys(kairėje)irprel.IgnasUrbonas
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ir re dak ci ja ra gi no pir muo sius skai ty to jus pa si da lin ti pri si mi ni mais, laiš ką ra šė 
J. Gru dis iš Spring Val ley, IL – ma žai raš tin gas, bet išti ki mas laik raš čio pre nu-
me ra to rius: 

„Aš esu pir mas skai ty to jas nuo pa si ro dy mo „Drau go“ 1909 m. lie pos 12 
d. Man at si ti ko taip: prie mū sų Spring Val ley, IL, Šv. Onos pa ra pi jos kle bo nu bu-
vo kun. Fran ciš kus Wa lai tis. Jis ga vo „Drau go“ pir mą ne ma žą siun ti nį iš Wil kes 
Bar re, PA, ir ne dėl die nį baž ny čio je žmo nėms pra ne šė, kas mo ka skai ty ti, kad at-
ei tų prie jo ir pa si im tų ka ta li kiš ką laik raš tį ir bū tų jo skai ty to jai. Aš nu ė jau į kle-
bo ni ją ir pri ėmiau ku ni go pa ta ri mą – no rint ap si gin ti nuo vi sų blo gu mų, reik ei ti 
į baž ny čią ir skai ty ti ka ta li kiš ką spau dą. Taip ir pa da riau – pa da viau jam pi ni gus, 
kad jis man už sa ky tų „Drau gą“ ant me tų lai ko. Ir ta da aš ne pra lei dau iki šiol nė 
vie nų me tų, vis už mo ku pre nu me ra tą ir no riu bū ti „Drau go“ skai ty to jas iki pas-
ku ti nės ma no gy ve ni mo die nos. Man jau grei tai bus 75 me tai, ir „Drau gas“ ma no 
gy ve ni me pa da rė daug daug ge ro, nes ne rei kė jo skai ty ti be die viš ką spau dą.

Aš iš Lie tu vos at va žia vau 1905 m. vi sai be moks lo, ma žai ga lė jau pa-
skai ty ti mal dų kny ge lę, o ra šy ti vi sai ne mo kė jau. Bu vau pa pras tas dar bi nin kas 
an glių ka syk lo se ir pats per sa vi pra mo kau skai ty ti ir rašyti, kol bu vau jau nes nis.

„Drau go“ vy riau sis re dak to rius Le o nar das Ši mu tis bu vo man ge rai ži no-
mas, ka da jis ėjo moks lus ko le gi jo je ne to li Spring Val ley, IL, ir tan kiai at si lan-
ky da vo į lie tu vių ko lo ni ją Spring Val ley. Jam iš pra ei ties daug kas žino ma apie 
mus“.

Ta pa čia pro ga „Drau go“ re dak ci jai ra šė ki tas au to rius – K. A. Va sys iš 
Wor ces ter, MA. Tai žmo gus, ku riam pa čiam te ko pri si dė ti prie laik raš čio lei di-
mo. Jis laiš ke re dak ci jai ra šė: 

„At vy kęs į Ame ri ką 1911 m. spa lio 30 d. skai čiau ir ra ši nė jau į „Drau gą“. 
Gruo džio mė ne sy je 1911 m. kun. Vin cas Viz gir da, Wil kes Bar re kle bo nas, pa-
kvie tė ma ne re dak to riu mi-pa gal bi nin ku prie kun. Kau po, ku riam bu vo per sun ku 
Pit tsto no pa ra pi ją tvar ky ti ir kar tu re dak to riau ti. Ko vo mė ne sio pa bai go je, 1912 
m., kun. Kau pas ap lei do Pit tsto ną ir iš vy ko il ges niam lai kui svei ka tos pa tai sy ti. 
Li kau vie nas re dak to riau ti. Man pa gel bė jo tuo lai ki nis „Drau go“ ga bus ad mi-
nist ra to rius p. Va si liaus kas. 1912 m. ge gu žės mėn. kun. Kau pas vi siš kai at si sa kė 
nuo Pit tsto no pa ra pi jos ir nuo bir že lio pra džios iš im ti nai vie nas pats pa si ė mė 
„Drau gą“ re da guo ti. Jam pa gal bi nin kas ne bu vo rei ka lin gas, tuo met pa kvies tas 
aš iš vy kau į Chi ca go, prie „Ka ta li ko“ re dak ci jos“.

1918 m. gruo džio 15 d. mi rė di džiau sias „Drau go“ rė mė jas ir Šv. Ka zi-
mie ro se se rų vie nuo li jos dva sios va das kun. An ta nas Sta siu ky nas. Kun. P. Bū-
čiui rei kė jo ne tik re da guo ti laik raš tį, bet ir per im ti a.a. kun. Sta niu ky no pa rei-
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gas Šv. Ka zi mie ro se se rų vie nuo li jo je. Tai truk dė dar bui re dak ci jo je ir sun ki no 
va do va vi mą jau nai vie nuo li jai. To dėl 1920 m. prie Auš ros Var tų pa ra pi jos bu vo 
nu pirk tas di de lis na mas (Oakley ir 23 Pl.), į ku rį per kel ta spaus tu vė, re dak ci ja, 
ad mi nist ra ci ja, o da lis na mo skir ta vie nuo liams gy ven ti. Šia me na me „Drau gas“ 
gy va vo 37-erius me tus. Tik 1957 m. va sa rio 1 d. vi sa ins ti tu ci ja bu vo per kel ta į 
nau jai pa sta ty tus spau dos cen tro var do ver tus na mus (4545 W. 63 St.)“.

To liau nors trum pai paminėkime re dak ci joje dirbusius žmo nes, ku rie 
rū pi no si „Drau go“ lei di mu ir tuo prisidėjo prie lietuvių kultūros Amerikoje 
puoselėjimo:

1921-1927 m. re da ga vo kun. dr. Ig nas Če sai tis. Po jo il giau ar trum piau 
re da ga vo kun. dr. Ka zi mie ras Ma tu lai tis, kun. Bro nius Bum ša, kun. dr. Ka zi mie-
ras Rėk lai tis, kun. Vin cen tas Ku li kaus kas, pa de da mi pa sau lie čių Pet ro Tu ma so-
nio ir Ig no Sa ka lo.

1927-1968 m. (43 me tus) re dak to riu mi bu vo Le o nar das Šimu tis. (Pradžioj, 
iki 1952 m., bu vo vyr. re dak to rium, o nuo 1952 m. – re dak to rium).

1918-1961 m. (43 me tus) tech ni niu re dak to riu mi dir bo Ig nas Sa ka las.
1916-1943 m. (37 me tus) – Pet ras Tu ma so nis.
1942-1967 m. – kun. Ka zi mie ras Ba raus kas.
1948-1973 m. (25 me tus) – kun. dr. Juo zas Pruns kis (vė liau pre la tas).
1944-1948, 1951-1954 ir 1959-1970 m. – kun. An drius Nau džiū nas.
1939-1942 m. – J. Pi li paus kas.
1946-1950 m. – J. Sa vai tis.
1940-1942 m. – Lion gi nas La ba naus kas. 
1952-1960 m. vy riau sia sis re dak to rius bu vo Vy tau tas Bag da na vi čius – 

Lie tu vių ka ta li kų moks lo aka de mi jos ži di nio vie nas iš stei gė jų (1956), Lie tu viš-
kos kny gos klu bo ve dė jas (1948-1959;1970-1995 m.)

1960-1963 m. – vy riau sia sis re dak to rius kun. dr. Vik to ras Rim še lis, vė liau 
– tė vų ma ri jo nų pro vin ci jo las.

Re dak to riais dir bo: 1960-1963 m. – kun. Juo zas Vaš kas; trum pai  – P. Ši-
vic kas, dr. Ka zys Pa kštas, K. Gi nei tis, M. Žal do kas, J. Ka ro sas, kun. A. Lin kus, 
dr. A. Ra kaus kas, P. Jur gė la, dr. A. Rač kus, dr. Ona La ba naus kai tė, Jo nas Šo-
liū nas, Ed var das Šu lai tis, Emi li ja Pa kštai tė, My ko las Drun ga, Eg lė Pau li kie nė. 

Donata Ka ru žie nė – ma ke tuo to ja.
Ka zi mie ra Bra dū nie nė – ko rek to rė.
1955-1980 m. (25 me tus) – re dak to riu mi dir bo rašyto jas Alo y zas Ba ro nas.
1958-1993 m. (36 me tus) – re dak to rius, vė liau vyr. re dak to rius kun. Pra-

nas Garšva.
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1964-2002 m. (38 me tus) re dak to rė – Ire na Re gie nė.
1968-1980 m. (12 me tų) re dak to rius – Bro nius Kvik lys.
Nuo 1972 m. iki da bar re dak ci jos na rė, teks tų rin kė ja – Ona Gin tau tie nė.
1984-1996 m. (12 me tų) re dak to rius – Vy tau tas Ra džius.
1978-1984 m. – redaktorius Al gis Pužaus kas.
Nuo 1980 m. iki šiol meninis ir tech ni nis re dak to rius – Jo nas Kup rys.
1985-2006 m. re dak ci jos na rė, teks to rin kė ja – Gra ži na Ma kaus kai tė. 
1992-2007 m. (15 me tų) vyr. re dak to rė – Da nu tė Bin do kie nė.
1986-1996 m. re dak to rė – Al do na Zails kai tė.
Nuo 1994 m. korektore dir ba Da lia So kie nė. 
1997-2004 m. – Dai va Gu ze ly tė Šva bie nė.
1998-2001 m. re dak to rė – Emi li ja An dru ly tė.
2004-2007 m. re dak to rius – Vla das Kri vic kas.
2002-2004 m. re dak to rė – Vi ta li ja Pu lo kie nė Se rei kis.
Nuo 2004 m. iki da bar re dak to rė – Lai ma Apa na vi čie nė.
Nuo 2004 m. iki da bar ma ke tuo to ja – Ina Stan ke vi čie nė.
Nuo 2006 m. iki da bar re dak ci jos na rė – Au re li ja Ta mo šiū nai tė.
Nuo 2007 m. iki da bar – redaktorė Lo re ta Ti mu kie nė.

ChicagojebesisvečiuojantįvyskupąJuoząŽemaitį,MIC,priima:(iškairės)„Draugo“moderatoriuskun.
ViktorasRimšelis,MIC,Marijonųprovincijolaskun.DonaldPetraitis,MIC,vyskupasJuozasŽemaitis,MIC,
„Draugo“vyriausiojiredaktorėDanutėBindokienė,kun.JonasDuoba,MIC,irkun.JauniusKelpšasišBrigh-
tonParkoŠvč.M.MarijosNekaltojoPrasidėjimoparapijos.JonoKuprionuotr.
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Nuo 2007 m. iki da bar vyr. re dak to rė – dr. Da lia Ci dzi kai tė.
Kul tū ri nio prie do re dak to riai: 1951-1961 m. – kun. dr. Juo zas Pruns kis; 

1961-1981 m. – po etas Ka zys Bra dū nas; 1981-2001 m. – Auš re lė Liu le vi čie nė; 
2001-2007 m. – Da nu tė Bin do kie nė; 2002 m. (5 mėn.) ir 2007 m. (6 mėn.) – kun. 
dr. Kęs tu tis Tri ma kas; Nuo 2007 m. – žur na lis tė Al do na Že mai ty tė Pet raus kie nė.

„Re dak ci ja yra laik raš čio gy vy bė, tar pi nin kė tarp ben dra dar bių ir skai ty to jų, 
tarp or ga ni za ci jų va do vy bių ir jų na rių, tarp ide o lo gi nių gru pių ir lie tu vių krikš-
čio nių vi suo me nės“, – 1979 m., šven čiant „Drau go“ 70-ties me tų ju bi lie jų, ra šė 
tuo me ti nis vyr. re dak to rius kun. Pra nas Garš va.

Kun. Pra no Garš vos pa ra šy ti žo džiai tin ka ir šiems lai kams, tik dar pri-
dė jus, kad laik raš čio gy vy bė yra tu ri nys, tu ri nys... Dien raš čiui la bai svar bu bū ti 
ar ti įvy kių tėk mės, ku rią se ka skai ty to jai. Tai pri klau so nuo re dak ci jos pa sta-
bu mo, veik los ir nuo ben dra dar bių pa si rin ki mo. Laik raš čio pa si se ki mas vi sa da 
pri klau sė ir te be pri klau so nuo re dak ci jos. Pa ra šy tas žo dis nė ra tik juo dos rai dės 
bal ta me po pie riu je; jis yra toks reikš min gas, kad ir kir viu nie kas neiška pos.

Ar „Drau gas“ yra toks pats, koks bu vo prieš 100 me tų? Dau gu ma skai-
ty to jų pri si me na, koks „Drau gas“ bu vo prieš 50 me tų. Dar ge riau pa žin si me 
„Drau go“ pra ei tį pa var tę jo pir muo sius nu me rius, jo pa gel tu sius ir jau tru pan-
čius pus la pius. Dien raš čio ly gis la bai ne vie no das. Per 100 me tų re dak ci ja tu rė jo 
pri si tai ky ti prie skai ty to jų, prie jų iš si la vi ni mo. Po Ant ro jo pa sau li nio ka ro, tai-
kan tis prie aukš tes nio in te lek tu a li nio ly gio skai ty to jų, re dak ci ja ir ben dra dar biai 
tu rė jo kel ti ne tik tu ri nio, bet ir tech ni nį ly gį.  

Nuo pir mo jo re dak to riaus iki da bar ti nio „Drau gas“ ne ga li pa si gir ti pro-
fe sio na lais žur na lis tais, ta čiau ga li di džiuo tis pa siek tais re zul ta tais. Kas iš laik-
raš čių Lie tu vo je ir Ame ri ko je ga li pa si gir ti to kiu amžiu mi ir tu ri niu? Ten ka ste-
bė tis, kad ne di de lė re dak ci jos ko man da su ge bė jo re da guo ti ir kiek vie ną die ną 
iš leis ti nau ją, įdo mų laik raš tį.

Pir mie ji re dak to riai bu vo ku ni gai, o tech ni nis per so na las – bro liu kai ma-
ri jo nai. Lai kui bė gant vis kas kei tė si ir da bar re dak ci jo je ne li ko nė vie no ku ni go. 
Dar daugiau – re dak ci ją tvar ko mo te rys.
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„Draugui“ – 100. Už tikėjimą ir lietuvybę

1999m.„Draugo“koncertoplakatas
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„Draugo“ laikraščio istorijos apybraiža

2002m.„Draugo“koncertoplakatas


