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„Draugui“ – 100. Už tikėjimą ir lietuvybę

Garsieji„Draugo“parengimai
AudronėV.Škiudaitė

Gegužinės. Koks bū tų „Drau go“ laik raš tis be jo gar sių jų ge gu ži nių, Ame-
ri kos lie tu vių va di na mų „pik ni kais“. Jos ren gia mos nuo tų lai kų, kai į Ame ri ką 
at va žia vo lie tu viai, pa pras čiau siai jie jas at si ve žė su sa vi mi. Jas – kaip va sa-
ros pra mo gą – ren gia ar ren gė ir ki tos lie tu vių or ga ni za ci jos. Tai la bai pa trauk-
lus bū das pri sit rauk ti dau giau žmo nių, šiek tiek už dirb ti iš sa va no rių ga mi na-
mo mais to, lo te ri jos, ba ro, kny gų par da vi mo, o žmo nėms – su si tik ti pa žįs ta mų 
ir sma giai pra leis ti lai ką, su ži no ti nau jie nų. Drau go fon do pir mi nin kė Ma ri ja 
Re mie nė, ku ri jau yra su ren gu si 26 ge gu ži nes ir ku ri ge gu ži nes pri si me na nuo 
jau nys tės die nų, kai su tė vais 1949 m. at vy ko į Ame ri ką, sa ko: „Mes, at vy kę 
į Ame ri ką, ge gužines ra do me. Žino ma, vis kas vy ko kiek ki taip. „Drau go“ ge-
gužinės ypač iš po pu lia rė jo po Ant ro jo pa sau li nio ka ro, at vy kus ant ro sios ban gos 
tau tie čiams (di pu kams). Ge gu ži nė se tau tie čiai ga lė jo su si tik ti su pa žįs ta mais ir 
su ži no ti, kur gau ti bu tą (tuo me tu bu vo la bai blo gai su bu tais, sta ty ba bu vo su-
sto ju si dėl vys to mos ka ro pra mo nės), kur gau ti dar bą, sužino ti, kiek ki ti uždir ba, 

„Draugo“ darbuotojos, pasirengusios aptarnauti gegužinės dalyvius, su administratoriumi Valentinu
Krumpliu:(iškairės)G.Makauskaitė,K.Likanderytė,A.Sobieskienė,G.Burneikienė.1999m.



43

„Draugo“ laikraščio istorijos apybraiža

su si ras ti gi mi nių, užsip re nu me ruo ti „Drau gą“ ir at si gai vin ti lie tu viško je ap lin-
ko je. Jau ni mui rū pė jo pa si šok ti, kad ir la bai karš to mis die no mis (vis kas vyk da-
vo at vi ra me ore, o tais lai kais ne bu vo šal dy mo sis te mos)“. 

„Drau go“ ge gu ži nės pa pras tai vyks ta vi są die ną – vi dur die nį su vai kais, 
tė vais, drau gais ir gi mi nė mis su si rin kę tau tie čiai vai ši na si lie tu viš kais val giais, 
ku rių ne kas dien gau si Ame ri ko je, klau so si mu zi kos, ku rią at lie ka ko kia nors 
mu zi kan tų gru pė, šoka, per ka lo te ri jos bi lie tus, ba re gurkš no ja ką nors gai vaus. 
Pas ta rai siais me tais lie tu viai pre ky bi nin kai jau at ve ža ir lie tu viš ko alaus, o vai-
kus links mi na klou nai, ge gu ži nės ren gė jų pa kvies ti Chi ca gos po li ci nin kai su 
šu ni mis ir ar kliais de monst ruo ja sa vo au gin ti nių su ge bė ji mus, pa tys vai kai ne 
tik žai džia, bet ir pie šia. Ad mi nist ra ci jos dar buo to jai pre nu me ruo ja laik raš tį, 
„Drau go“ kny gy nė ly je pre kiau ja  įvairiomis – Lietuvoje ir „Draugo“ spaustuvėje 
išleistomis kny go mis. Me di kai tik ri na svei ka tą...

2003 m. apie ge gu ži nes yra te kę kal bė tis su tuo me ti niu „Drau go“ ad mi-
nist ra to riu mi Va len ti nu Krum pliu. Į klau si mą, ko kios bu vo ge gu ži nės jo vai-
kys tės me tais, kai jis, ma žas ber niu kas, po Ant ro jo pa sau li nio ka ro at vy ko į 
Chi ca gą, jis sa kė:

 – Vie na didžiau sių bū da vo „Mar gu čio“ ge gu ži nė Ri ver view Park. Ten, 
pri si me nu, jo di nė da vo me ar kliu kais, plau kio da vo me lai ve liais, va ži nė da vo me 
ma ši no mis, ku rias ga lė da vo vai ruo ti vai kai, sup da vo mės ka ru se lė se. Ge gu ži-
nės vyk da vo va di na muo se lie tu vių dar žuo se: bu vo Bu čio dar žas, Spai čio dar žas. 
Di džiu liai pik ni kai vyk da vo prie Le mon to, Wil low Springs. Ten lie tu viai tu rė jo 
ūkius. Bū da vo pa sta to mi to kie na mu kai su sto gu ir me di nė mis grin di mis, kur 
bū da vo ga li ma šok ti. Bu vo spe cia li vie na or kest rui. Žmo nės tuo met la bai mė go 
šok ti. „Drau go“ pik ni kas ir gi vy ko tuo se ūkiuo se. Ma rian Hills, IL, ma ri jo nai 
tu rė jo sa vo ūkį, tai ten vyk da vo di džiu lis pik ni kas. Bū da vo vie tų, pvz., ne to li 
Tau ti nių ka pi nių, kur pik ni kai vyk da vo kiek vie ną sa vait ga lį, bet jie bū da vo daug 
ma žes ni. Dar žuo se vi sa da šalia vie nas ki to vyk da vo ke li pik ni kai. Pri si me nu, 
bu vo našlių, Šv. Jur gio pa ra pi jos, or ga ni za ci jų pik ni kai. Jie tęs da vo si vi są va-
sa rą. Bu vo to kia tra di ci ja – sek ma die nį žmo nės nu va žiuo ja ap lan ky ti ka pi nių, 
pa lais to gė les ir trau kia į pik ni ką. Mes, vai kai, mėg da vom tuos pik ni kus, ten 
su si ras da vo me drau gų ir dūk da vom. 

 – Kuo ypa tin gi bū da vo „Drau go“ pik ni kai? 
 – Kai pa var tau se nus „Drau go“ laik raš čius, kren ta į akis tai, kad pik ni kus 

„Drau gui“ pa dė da vo ruoš ti vi sos or ga ni za ci jos, pa ra pi jos. Vie na pa ra pi ja ves-
da vo, pa vyz džiui, žai di mus vai kams ir t.t. Sa ky kim, „Drau ge“ bu vo skel bia ma: 
„Sa vo sta liu ką tu rės Vy čiai iš Ro se land“ ir pan. Rei kia, kad ir da bar į „Drau go“ 
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ge gu ži nes grįž tų tas jun gi mo si jaus mas. Su pran tu, kad anks čiau lie tu viai bū da vo 
la biau izo liuo ti nuo ame ri ko niš ko gy ve ni mo ir la biau no rė jo glaus tis prie sa vų, 
jung tis. Gal da bar tai ne ak tu a lu – nau jai at vyks tan tys mo ka an glų kal bą ir ga li 
leng vai įsi lie ti į ame ri kie čių ben druo me nę, bet, kaip ten ka pa ste bė ti, lie tu viš ka 
ap lin ka ir jiems rei ka lin ga. „Drau go“ ge gu ži nė da bar yra stip rus pa ren gi mas, 
bet se niau ji bū da vo stip res nė bū tent to dėl, kad prie jos ren gi mo pri si dė da vo vi-
si Chi ca gos ir apy lin kių tel ki niai. Rei kia tik įsi vaiz duo ti, kaip „Drau gas“ bu vo 
iš si plė tęs, kad net tu rė jo sa vo ra di ją, bok si nin kų klu bą, sa vo čem pio nus, ku rie 
ko vo da vo už „Drau gą“. Tai la bai trauk da vo žmo nes. 

Pa ban dė me pa tik rin ti Va len ti no Krum plio žo džius ir pa si rau sė me po „Drau-
go“ laik raš čių ar chy vą. Štai tre čia ja me dešimt me ty je vie na me skel bi me sa ko ma: 
„West Si des vi si vy rai ta ria si va žiuo ti į Spau dos drau gi jos (tu ri mas gal vo je Ka ta-
li kų spau dos drau gi jos, ku ri lei do „Drau gą“) pik ni ką Ma ri jo nų far mo je“. Ki ta me 
skel bi me ra šė pa ti drau gi ja: „Bir že lio 28 d. iš va žia vi mas Ma ri jo nų far mon, Ma rian 

„Draugo“gegužinėpaprastaiprasidedašv.MišiomisTėvųmarijonųvienuolynokoplyčioje.JonoTamu-
laičionuotraukoje:šv.Mišiųdalyviaivienuolynokiemelyje
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„Draugo“gegužinėjeprogramąatliekaMenomokyklėlėsdainorėliai.2002m.
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Smagiausiagegužinėjevaikams
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Gegužinėsšurmulyje.1999m.

AldonaŠmulkštienė,OnaGradinskienė–nuolatinės„Draugo“gegužinėssavanorėsparduodaloterijos
bilietus.2002m.
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„Draugo“gegužinėvisadagarsėjolietuviškaispatiekalais.1999m.
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Darbščiosios talkininkės„Draugo“gegužinėje: (išdešinės)BirutėJasaitienė,Danguolė Ilginytė irRita
Šakenienė.2002m.

Nemažųpajamų„Draugo“gegužinėjepaprastaipelnobaras.Jubiliejinėsgegužinėsbarodarbininkaisa-
vanoriaiVacysJakovickas(iškairės),AntanasValavičiusirAlgisČepėnas.1999m.
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„Draugo“gegužinėjedr.PetrasRasutis
irgailestingojisesuoKirvaitytėtikrinakrau-
jospaudimą

Gegužinėje proga pabendrauti Ramunei Kubiliūtei (iš
kairės),EugenijaiBarškėtienei,VidaiKuprytei.IndrėsTijū-
nėlienėsnuotr.1999m.

„Draugo“gegužinępamėgoir„trečiosiosbangos“lietuvaičiai
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„Draugo“gegužinėsšeimininkaiMarijaRemienėirkun.ViktorasRimšelis,MIC,su
policininkais,kurieatvykstapabendrautisuvaikais.1999m.
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Hills, IL. Kas no ri te pa ma ty ti nau-
ją Tė vų ma ri jo nų vie nuo ly ną, kas 
no ri iš girs ti pra kal bą dr. J. Poš kos, 
kun. dr. Ma tu lai čio, kvie čia me“... 

Taip, taip, kal bė to jai anks-
čiau bu vo la bai svar bi bet ku-
rio „pa ren gi mo“ (taip nuo se no 
Ame ri kos lie tu viai va di na ren-
gi nius) da lis. Dėl kal bė to jų vyk-
da vo rung ty nės – kas pa si kvies 
ge res nį. Lenk ty nės vyk da vo ir 
tarp ka ta li kiško „Drau go“ bei li-
be ra les nių „Nau jie nų“ – ku ri re-
dak ci ja su rengs di des nį, gar ses-
nį pik ni ką. To dėl ir vie ni, ir ki ti 
sten gė si pa kvies ti kuo gar ses nių 
kal bė to jų, kad po to il gai žmo-
nės pri si min tų: „Drau go“ pik ni ke 
gir dė jau“...

Pokyliai.Ne ma žes nis įvy-
kis yra ir „Drau go“ po ky lis, ar-
ba ba lius. Tai taip pat la bai se nas 
Ame ri kos lie tu vių ren gi nys. Po ky-
liai vyks ta iki šios die nos ir iki šiol 
dar kvie čia mas gar sus kal bė to jas. 
„Drau go“ po ky liuo se pas ta rai siais 
me tais daž nai kal ba gar sūs Lie-
tu vos žmo nės, pvz., yra kal bė jęs 
pir ma sis ne pri klau so mos Lie tu vos 
vals ty bės va do vas prof. Vy tau tas 

Land sber gis, bu vęs Lie tu vos ka riuo me nės va das gen. Jo nas Kron kai tis ir kt. Bū tent 
kal bė to jais ir ma si na mi lie tu viai pirk ti bi lie tus į po ky lį. Kuo gar ses nis žmo gus, tuo 
bi lie tų par duo da ma dau giau. Šiuo me tu dar su ren ka ma iki 400 po ky lio da ly vių, anks-
čiau šis skai čius bū da vo ke liais šim tais di des nis. 

Lie tu viai, pirk da mi bi lie tą į po ky lį, ku ris pa pras tai vyks ta ru de nį, su si-
mo ka už sa vo va ka rie nę, o li ku sie ji pi ni gai lie ka „Drau go“ lei dy bai. Šiuo me tu 
į po ky lius, kad ir ne gau siai, at ei na ir nau jų jų at vy kė lių, to dėl ke le tą tūks tan čių 

GegužinėssavanorėDanguolėIlginytėlaimingąbilietą
parduodaAleksuiLauraičiui.1999m.
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„Draugo“ metinis pokylis
poAntrojopasauliniokaro

1978 m. „Draugo“ rengi-
nių komitetas: (iš kairės sėdi):
kun.PranasCibulskis,Faustina
Mackevičienė,StasėPaulionienė,
Jadvyga Dočkienė, Marija Re-
mienė – pirmininkė,AlicijaRū-
gytė, Juzė Ivašauskienė; (stovi)
Lialė Lapienė, Irena Kerelienė,
KarolisMilkovaitis, kun.Vikto-
ras Rimšelis,MIC, Kostas Doč-
kus, Stasė Semėnienė, Matilda
Marcinkienė, Uršulė Balskienė,
EleonoraRadvilienė
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do le rių Ma ri ja Re mie nė, ku ri pa pras tai ren gia di džiuo sius „Drau go“ pa ren gi-
mus, dar su ren ka. Taip tūks tan tis prie tūks tan čio ir kau pia mas „Drau go“ dien-
raš čio biu dže tas. 

Koncertai. Nau jiems me tams pa pras tai išleidžia mas ka len do rius,  ka lė di-
nis at vi ru kas, o pavasarį su ren gia mas di dy sis „Drau go“ kon cer tas, ku rio tra di-
ci ją pra dė jo Ma ri ja Re mie nė 1979 m. Tai bu vo „Drau go“ 70-me čio me tai, to dėl 
ir kon cer tas bu vo su ma ny tas gran dio zi nis. Tų me tų ju bi lie jaus kon cer tą at li ko 
so lis tai: Gi na Čap kaus kie nė iš Mon tre a lio (Ka na dos) ir Ar nol das Vo ke tai tis – 
či ka gie tis, o jiems akom pa na vo mu zi kas Al vy das Va sai tis. „Drau go“ 75-me čio 
kon cer tą 1983 m. at li ko Met ro po li tan ope ros so lis tė Ma ra lin Nis ka ir so lis tas 
či ka gie tis Al gis Gri gas; akom pa na vo Al vy das Va sai tis. Be to, jų kon cer tas bu vo 
pa kar to tas Los An ge les, Ca li for ni jo je. Po to kon cer tai vy ko kas met: 

1985 m. kon cer ta vo To ron to (Ka na dos) cho ras „Vo lun gė“ (va do vė Da lia 
Vis kon tie nė) ir so lis tai – Gi na Čap kaus kie nė bei Jo nas Vaz ne lis, akomp. Al vy-
das Va sai tis; 

1986 m. – so lis tai Dai va Mon gir dai tė ir Ar nol das Vo ke tai tis; akomp. Al-
vy das Va sai tis; 

1987 m. – so lis tai Dia na Vy tell, Al do na Stem pu žie nė, An ta nas Pa va sa ris 
ir Al gir das Bra zis; akomp. Ri čar das Moc kus; 

1988 m. – so lis tai Bi ru tė Viz gir die nė ir Ri čar das Dau no ras; akomp. Al vy-
das Va sai tis; 

„Draugo“pokylis1970m.Jaunimocentre.V.A.Račkauskonuotr.
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1989 m. „Drau go“ 80-me čio ju bi lie jaus pro ga bu vo pa gerb tas kom po zi-
to rius K.V. Ba nai tis. Jo kom po zi ci jas at li ko so lis tės Ma ry tė Bi zin kaus kai tė ir 
Aud ro nė Gai žu tie nė, smui ki nin kė Lin da Ve lec ky tė, di ri gen tas Bro nius Ka zė nas 
ir akomp. Ro ber tas Moc kus;

1990 m. kon cer ta vo so lis tai iš Lie tu vos – So fi ja Jo nai ty tė ir Al gir das Ja-
nu ta, pia nis tas Po vi las Stra vins kas;  

1992 m. kon cer ta vo To ron to (Ka na da) „Vo lun gė“ (va do vė Da lia Vis ko nie-
nė) ir To ron to tau ti nių šo kių an sam blis „Gin ta ras“ (va do vai Ka ra zie jai); 

1993 m. – so lis tė Gied rė Kau kai tė ir pia nis tė Gra ži na Ru čy tė; 
1994 m. – so lis tė Bi ru tė Viz gir die nė ir Chi ca gos cho ras „Dai na va“ (va do-

vas Da rius Po li kai tis);  
1994 m. vy ko Ma žo ji tau ti nių šo kių šven tė – Chi ca gos ir apy lin kių 12 šo-

kių an sam blių;  
1995 m. – so lis tai Da na Stan kai ty tė, Mar ga ri ta Mom kie nė, Jo nas Vaz ne lis 

ir Chi ca gos lie tu vių ope ros cho ras (vad. Al vy das Va sai tis);  
1996 m. – To ron to tau ti nių šo kių an sam blis „Gin ta ras“, va do vai Ka ra zie-

jai; 
1997 m. – Cle ve lan do Die vo Mo ti nos pa ra pi jos cho ras „Exul ta te“ (va do-

vė mu zi kė Ri ta Klio rie nė);  
1997 m. – so lis tai Auš ra Ci cė nai tė ir Vai das Vyš niaus kas, akomp. Eu ge-

ni ja Kup ry tė; 
1998 m. – To ron to vy rų cho ras „Aras“ (vad. Li li ja Tu tu rai tė); 
1999 m. 90-ojo „Drau go“ ju bi lie jaus kon cer te da ly va vo 3 an sam bliai: 

Chi ca gos „Dai na va“, Cle ve lan do „Exul ta te“ ir To ton to „Vo lun gė“; 
2000 m. – so lis tai Ire na Mil ke vi čiū tė ir Min dau gas Že mai tis, akomp. A. 

Va sai tis;
2002 m. – spe cia lus kon cer tas „Bal sas tarp bal sų“ – da ly va vo Chi ca gos 

„Dai na va“ (va do vas Da rius Po li kai tis) ir so lis tės – Da nu tė Mi lei kie nė ir Vir gi-
ni ja Mu lio lie nė;

2003 m. – „Trys pan te ros“ – 3 so lis tės iš Lie tu vos;
2004 m. „Drau go“ 95-me čiui kon cer ta vo Ge ne ro lo Jo no Že mai čio Lie tu-

vos ka ro aka de mi jos vo ka li nė gru pė „Ka riū nas“ (va do vas Vy tau tas Ver sec kas).
2009 m., „Draugo“ šimtmečio metais – solistai Edmundas Seilius ir 

Kristina Zmailaitė, akomp. Edvinas Minkštimas.
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„Trečiosioskartos“lietuviai„Draugo“pokylyje.JonoTamulaičionuotr.

Pokylyje„Draugo“leidėjųtarybosnarysJuozasPolikaitis,IrenaPolikaitienė(viduryje).1999m.
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Dr.RomaKuprienė,„Draugo“leidėjųtarybospirmininkasSauliusKuprys,dr.TeresėirAlgisKazlaus-
kai2002m.„Draugo“pokylyje

„Draugo“pokylyje(iškairės)dr.KazysAmbrozaitis,dr.AntanasLipskis,AldonaLipskienė,Mindaugas
Klygis,AldonaKlygienė,IrenaKriaučeliūnienėirDanguolėVitkienė
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LietuvosambasadoriusWashingtoneAudriusBrūzga,MarijaRemienė,ImsrėBrūzgienė,LoretaDauno-
ravičienė,Lietuvosgen.konsulasChicagojeArvydasDaunoravičius2007m.„Draugo“pokylyje

Jaunimas2007m.„Draugo“pokylyje: (iškairės)EdvardasKuprys,VaivaRimeikaitė,TomasKuprys,
AudraValiulytė,PetrasKuprys
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Laima Šalčiuvienė ir „Draugo“ pokylio svečias prof. Vytautas
Landsbergis.2002m.

Svečias iš Lietuvos, „XXI amžiaus“ savaitraščio redaktorius
EduardasŠiugždakalba„Draugo“90-mečiojubiliejiniamevakare

„Draugo“administratoriusValentinasKrumplisAldonaiSūnelaitieneiįteikialoterijoje,kuriskelbiama
„Draugo“metiniopokyliometu,laimėtąkelionėsbilietąįLietuvą
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Po„Draugo“koncerto1999m.: (iškairės)RitaKliorienė,JonasGovėdas,DanutėBindokienė,Marija
Remienė,DariusPolikaitis,DaliaViskontienė

Po„Draugo“koncertoJaunimocentre:(sėdiiškairės)MarijaRemienė,vyr.redaktorėDanutėBindokienė,
Katalikų spaudosdraugijosdirektorių tarybospirm.dr.PetrasKisielius; (stovi) „Draugo“moderatoriuskun.
ViktorasRimšelis,MIC,ElenaBarienė,pianistėEugenijaKuprytė,StasysBaras,sol.AušraCicėnaitė,sol.Vaidas
Vyšniauskas,AudronėGaižiūnienė,DanaStankaitytė,BirutėJasaitienė,MargaritaMomkienėirVaclovasMom-
kus.JonoKuprionuotr.
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„Draugo“ 95-me-
čio proga koncertuoja
GeneroloJonoŽemaičio
Lietuvos karo akademi-
josvokalinėgrupė„Ka-
riūnas“(vadovasVytau-
tasVerseckas)

2003-iųjų „Drau-
go“ koncerte dainuoja
„Trys panteros“ iš Lie-
tuvos
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2003m.„Draugo“koncertoplakatas
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2004m.„Draugo“koncertoplakatas


