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Lietuvių katalikų spaudos draugija – „Draugo“ leidėja

„Draugą“perduoti
ateinančiomskartoms

MarijaRemienė
  

Nuo pat pir mo jo nu me rio „Drau gas“ sie kė ir te be sie kia vie ny ti lie tu vius 
iš ei vi jo je ir rū pin tis tau ta.  

Įvai riais lai kais ir dėl įvai rių prie žas čių pa li kę sa vo tė vy nę ir at si dū rę 
Ame ri ko je tau tie čiai pa si ju to vie ni ši sve ti ma me kraš te. Nors dau gu ma pir mų-
jų XIX am žiaus lie tu vių emig ran tų bu vo be moks liai, bet jie de gė no ru bur tis, 
iš sau go ti at si vež tą tau tos kul tū rą ir dva sią. Jiems į pa gal bą at ėjo lie tu viai ku ni-
gai – švie suo liai, ku rie no rė jo už tik rin ti jų tar pu sa vio ben dra vi mą ir pa lai ky ti 
dva si nes ver ty bes. 

Pirmasis„Draugo“renginiųkomitetas:(iškairės)Tėvųmarijonųprovincijolaskun.ViktorasRimšelis,
StasysBaras,MarijaRemienė,dr.AntanasRazma,„Draugo“administratoriuskun.PetrasČinikas.1979m.
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„Draugui“ – 100. Už tikėjimą ir lietuvybę

1909 m. ge gu žės mėn. su va žia vę lie tu viai ku ni gai New Yorke nu ta rė leis ti 
sa vai ti nį laik raš tį „Drau gą“. Pradžio je jį lei do Lie tu vių ku ni gų vie ny bė. 1912 m. 
„Drau gas“ bu vo per kel tas į Chi ca gą ir jį lei do ku ni gų su da ry ta ben dro vė. Ta čiau 
di dė jant fi nan si niams sun ku mams lei di mą pe rė mė tė vų Ma ri jo nų vie nuo li ja. Ir 
to liau „Drau gui“ tu rint nuos to lių bu vo įsteig ta Ma ri jo nų gil da, ta čiau jai ne pa si-
se kė, nes tu rė jo mo kė ti di de lius mo kes čius. Taip 1941 m. ko vo 29 d. Spring field, 
Il li nois vals ti jo je, bu vo įre gist ruo ta LIE TU VIŲ KA TA LI KŲ SPAU DOS DRAU-
GI JA, kaip pel no ne sie kian ti or ga ni za ci ja, ku ri iki da bar yra „Drau go“ lei dė ja. 

„Drau go“ dien raš tis nė ra pri va taus as mens ar as me nų nuo sa vy bė. Šios 
kor po ra ci jos tiks lai yra veik ti švie ti mo, pa trio ti nė je, pi lie ti nė je ir vi suo me ni nė je 
sri ty je.  Kor po ra ci ją su da ro ta ry bos di rek to riai, ku rie spren džia laik raš čio kryp tį 
ir rū pi na si fi nan sais.

„Draugo“renginiųkomitetas: (sėdi)„Draugo“administratoriuskun.PetrasČinikas (iškairės),komi-
tetopirmininkėMarijaRemienė, IrenaKriaučeliūnienė,FaustinaMackevičienė,Lietuviųkatalikų spaudos
draugijosdirektorių tarybospirmininkasdr.AntanasRazma; (stovi)SofijaDžiugienė,LialėLapienė,Tėvų
marijonųprovincijolaskun.ViktorasRimšelis,MatildaMarcinkienė,JadvygaDočkienė,VytautasŠoliūnas.
1979m.
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Per vi są šį lai ko tar pį kei tė si re dak to riai, skai ty to jai ir „Drau go“ lei dė jai 
bei kor po ra ci jos di rek to riai. Lie tu vių ka ta li kų spau dos drau gi jos pir mą ją val dy-
bą su da rė to me to žy mie ji lie tu vių vi suo me nės vei kė jai: pre la tas Ig nas Al ba vi-
čius – pir mi nin kas, na riai – kun. J. Na vic kas, prel. J. Paškus, kun. P. Či ni kas, 
kun. J. Mar čiu lio nis ir J. Bren za ir kt. (jų bu vo vie nuo li ka).

1979 m. spau dos di rek to rių drau gi jos kor po ra ci jos pir mi nin ku bu vo dr. 
An ta nas Raz ma, vi ce pir mi nin kai – dr. Pet ras Ki sie lius, adv. Eu ge ni jus Pet ke-
vi čius, inž. An ta nas Ru dis, sek re to rius Pet ras Či ni kas, iž di nin kas kun. Juo zas 
Damb raus kas, pro to ko lų sek re to rius kun. An drius Nau džiū nas.

1997 m. ba lan džio mėn. 8 d. di rek to rių ta ry bos pir mi nin kas  dr. An ta nas 
Raz ma, po dau giau kaip 20 m. me tų pir mi nin ko pos te, at si sta ty di no. Dr. An ta nas 
Raz ma – il giau siai pir mi nin ka vęs di rek to rių ta ry bai. Tė vų ma ri jo nų pro vin ci jo-
las Do nald Pet rai tis, MIC,  pa dė ko jo dr. An ta nui Raz mai ir vi sai ta ry bai už il gų 
me tų dar bą.

„Draugo“75-mečioprogaLosAngelesbuvosurengtaskoncertas.Nuotraukoje:koncertodalyviai–Vio-
letaGedgaudienė,BirutėDabšienė,RūtaArbaitė,„Draugo“vyr.redaktoriuskun.PranasGaršva,rašytojaAlė
Rūta-Arbienė,muzikasAlvydasVasaitis,solistasAlgisGrigas,solistėišNewYorkoMaralinNiskairsolistės
vyras,koncertoorganizatorėMarijaRemienė
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1997 m. ba lan džio 8 d. spau dos di rek to rių ta ry bos pir mi nin ku bu vo iš-
rink tas dr. Pet ras Ki sie lius. Jo pir mi nin ka vi mo ka den ci jo je iki 2003 m. va sa rio 
12 d. ta ry bą su da rė: Ma ri jo nų pro vin ci jo las Do nald Pet rai tis, kun. Vik to ras Rim-
še lis, kun. Vy tau tas Bag da na vi čius, kun. Jo nas Duo ba, dr. Ka zys Amb ro zai tis, 
dr. An ta nas Raz ma, Ma ri ja Re mie nė, kun. Ant ho ny Kelp šas, Bi ru tė Ja sai tie nė, 
bro lis ma ri jo nas Ti mot hy Roth, Vac lo vas Mom kus, Jo nas Vaz ne lis, Juo zas Po li-
kai tis, kun. Al fon sas Mic ka ir kun. Je ro me Za lo nis.

1997 m. ba lan džio mėn. 8 d. po sė dy je įvy ko ke li di des ni pa si kei ti mai: 

LKSDdirektoriai:(sėdi)„Draugo“moderatoriuskun.ViktorasRimšelis,MIC,BirutėJasaitienė,tarybos
pirmininkasdr.AntanasRazma,Tėvųmarijonųprovincijolaskun.DonaldPetraitis,MIC,MarijaRemienė;
(stovi)dr.KazysAmbrozaitis,AlgirdasOstis,kun.PranasCibulskis,LeonardasŠimutis–„Draugo“redakto-
riausLeonardoŠimučiosūnus,„Draugo“administratoriusPijusStončius,IndrėTijūnėlienė,VaclovasMom-
kusirdr.PetrasKisielius
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val dy bos pir mi nin kas Jo nas Vaz ne lis at si sta ty di no iš pa rei gų; pa si trau kė ir ad-
mi nist ra to rius Ig nas Bud rys. Val dy bos pir mi nin ko pa rei gas pe rė mė ta ry bos na rė 
Ma ri ja Re mie nė.

Di rek to rių ta ry bai šešerius me tus tai kiai ir su ma niai va do va vo dr. Pet ras 
Ki sie lius, il giau siai išbu vęs di rek to rių ta ry bos na riu. Svei ka tai pra dė jus šlu buo ti 
2003 m. va sa rio 12 d. jis at si sta ty di no iš di rek to riaus pa rei gų. 

Nuo 2003 m. va sa rio 12 d. iki 2006 m. ko vo 20 d. ta ry bos di rek to rių 
ta ry bos pir mi nin ku bu vo ren ka mas Juo zas Po li kai tis. Ta ry bą su da rė: Ma ri jo nų 
pro vin ci jo las Do nald Pet rai tis, kun. Vik to ras Rim še lis, dr. Pet ras Ki sie lius, Pra-
nas Po vi lai tis, Ge di mi nas Da ma šius, Ma ri ja Re mie nė, Vac lo vas Mom kus, kun. 
Jo nas Duo ba. Vis ma žiau tė vų Ma ri jo nų na rių at si lan ky da vo į po sė džius. 

Pir mi nin kas Juo zas Po li kai tis į „Drau gą“ at ve dė „Drau go“ ad mi nist ra to-
rių Vy tau tą Paškų, ku ris ne il gai bu vo šio se pa rei go se. Juo zas Po li kai tis per re-
da ga vo Spau dos drau gi jos įsta tus, su da rė vi sos ta ry bos struk tū rą, ban dė jais va-

„Draugo“ leidėjos – Lietuvių katalikų spaudos draugijos tarybos nariai direktoriai: (sėdi iš kairės)
Saulius Kuprys (pirmininkas),Marija Remienė (sekretorė), Pranas Povilaitis, (stovi) dr. Jonas Daugirdas,
JuozasPolikaitis,VaclovasMomkus.2008m.
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do vau tis ir kvie tė vi sus de ra mai ben dra dar biau ti. Pa gal nau jus įsta tus di rek to rių 
ta ry bą su da ro 19 di rek to rių: 11 ku ni gų ma ri jo nų ir 8 pa sau lie čiai.

2006 m. ko vo 26 d. pa gal nau jus įsta tus Juo zas Po li kai tis bai gė sa vo ka-
den ci ją; nau juo ju ta ry bos pir mi nin ku bu vo išrink tas adv. Sau lius Kup rys.

Tą pa čią die ną iš val dy bos pir mi nin kės pa rei gų pa si trau kė Ma ri ja Re mie-
nė, už im da ma di rek to rės ta ry bos sek re to rės pa rei gas. Pir mi nin kas Sau lius Kup-
rys pe ror ga ni za vo re dak ci ją ir su ma ži no ad mi nist ra ci jos tar nau to jų. Dien raš tis 
at si nau ji no ir ta po pa trauk les nis.

Pa sau lie čiai ta ry bos di rek to riai kei tė si: vie ni išbūdavo il giau, ki ti – la bai 
trum pai. Di rek to riais bu vo: In drė Ti jū nė lie nė, Al gir das Os tis, dr. Le o nar das Ši-
mu tis, Pi jus Sto nčius, Al gis Ba kai tis. Il giau bu vo Jo nas Vaz ne lis – 1996-2006  
(10 m.), dr. Ka zys Amb ro zai tis – 1992-2003 (11 m.), Juo zas Po li kai tis – nuo 
1984 m. iki da bar (25 m.), dr. An ta nas Raz ma – 1979-2004 (25 m.), dr. Pet ras 
Ki sie lius – 1979-2006 (27 m.), Ma ri ja Re mie nė – nuo 1980 iki da bar (29 m.).

2008 m. Ka ta li kų spau dos drau gi jos di rek to rių ta ry bą su da rė:
Sau lius Kup rys – pir mi nin kas, Ma ri ja Re mie nė – sek re to rė, kun. Vik to ras 

Rimšelis, MIC, – mo de ra to rius, dr. Jo nas Dau gir das, kun. Jo nas Duo ba, MIC, 
Al gis Kaz laus kas, kun. Ant ho ny Kelpšas, MIC, Rū ta Kun cie nė, kun. Alp hon se 
Mic ka, MIC, Vac lo vas Mom kus, kun. Ant ho ny Noc kū nas, MIC, kun. Do nald 
Pet rai tis, MIC, Juo zas Po li kai tis, Pra nas Po vi lai tis, bro lis Ti mot hy Roth, MIC, 
bro lis Do nald Scha fer, MIC, Ar vy das Ta mu lis, kun. Bo ni fa cas Vaišno ra, MIC, 
kun. Je ro me Za lo nis, MIC.

Vy res nio ji kar ta iš lai kė ir vis dar išlai ko „Drau gą“. Jai svar bi ir bran-
gi lie tu vy bė, ypač – kul tū rin ga spau da. At ėjo lai kas jau nes nia jai kar tai per im ti 
„Drau go“ lei di mą. Nau jai iš Lie tu vos at vy ku sie ji tau tie čiai tu rė tų jung tis į iš ei-
vių dar bą, kad jie ga lė tų „Drau gą“ per duo ti at ei nan čioms kar toms.


