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„Draugui“ – 100. Už tikėjimą ir lietuvybę

„Draugas“–žiniasklaidos
didysisstulpas

Dr.AntanasRazma

Ži niask lai da yra svar bi jė ga lie tu-
viš kai veik lai gy vuo ti ir kles tė ti įvai rio se 
sri ty se. „Drau gas“ bu vo ir yra vie nas iš 
pa grin di nių ži niask lai dos stul pų, su lau-
kęs gar bin go 100 me tų ju bi lie jaus. Dėl 
to nuo šir džią pa dė ką už si tar na vę jo lei-
dė jai, ypač tė vai Ma ri jo nai, re dak to riai, 
žur na lis tai ir vi si rė mė jai. Man bu vo di-
de lė gar bė va do vau ti Lie tu vių ka ta li kų 
spau dos drau gi jos ta ry bai 20 me tų (1979-
1997).

Ma no vi suo me ni nė je veik lo je, ku ri 
tę sia si dau giau kaip 40 me tų, „Drau gas“ 
bu vo di de lė pa gal ba įgy ven di nant tris di-
de lius pro jek tus (ir daug ma žes nių) lie tu-
vy bės mi si jo je.

Pir mas bu vo 1960 m., ka da iš-
kė liau mi li jo no fon do idė ją lie tu viš kai 
veik lai rem ti.  Ta da ma no straips nis – 
Mi li jo no do le rių fon das ir jo par la men tas – bu vo pa tal pin tas ra šy to jo bei „Drau-
go“ re dak to riaus Alo y zo Ba ro no dė ka. Ši idė ja daug kam at ro dė uto pi nė, to me to 
vi suo me nei ne įgy ven di na ma. Bet „Drau go“ re dak to rius kun. Pra nas Garš va ir 
Ma ri jo nų pro vin ci jo las kun. Vik to ras Rim še lis ra gi no ne pa si duo ti ne igia miems 
kri ti kams, grieb ti jau tį už ra gų ir fon do idė ją mė gin ti re a li zuo ti. Fon do pra di nin-
kų ir ži niask lai dos pa gal ba Lie tu vių fon das ta po re a ly be. Lie tu vių fon das šiuo 
me tu tu ri apie 18 mi li jo nų dol. pa grin di nio ka pi ta lo ir iš jo pa ja mų pa skirs tė apie 
14 mi li jo nų lie tu vy bės dar bams rem ti.

1983 m., „Auš ros“ me tais, bu vau PLB, JAV LB ir Ka na dos LB va do vy bių 
pa kvies tas va do vau ti to me to di džiau siai iš ei vi jos šven tei – Pa sau lio lie tu vių 
die nų ren gi mo vyr. ko mi te tui. Ši šven tė tę sė si 9 die nas ir ją su da rė (a) VI PLB 
sei mas, (b) VI JAV ir Ka na dos lie tu vių dai nų šven tė, (c) V Pa sau lio lie tu vių jau-
ni mo kon gre sas, (d) II PLD kul tū ri niai ren gi niai ir (e) II PLD spor to žai dy nės. 
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Laikas ir žmonės

At si ra do šim tai dar bi nin kų, ku rie au ko jo si šven tės įgy ven di ni mui, o vi suo me nė 
su au ko jo dau giau kaip 600 000 dol. Vi sa lie tu vių ži niask lai da pri si dė jo prie šios 
šven tės pa si se ki mo, ta čiau „Drau gas“ bu vo tar si pla čias par nis paukš tis, ku ris, 
kas dien lan ky da mas skai ty to jus, ke lis kart per sa vai tę sa vo pus la piuo se in for-
ma vo bei ra gi no jung tis į II Pa sau lio lie tu vių die nų ren gi mą, rė mi mą, lan ky mą.

Tu rė jau gar bės Lie tu vai lem tin gais 1988-1991 me tais va do vau ti JAV Lie-
tu vių Ben druo me nės Kraš to val dy bai. Lie tu vo je įsi kū ręs Są jū dis pa kė lė tau tą 
ant ko jų, o mes, to li nuo jos ru be žių įsi kū ru si tau tos da lis, ėmė mės dar bo reng-
da mi Was hing to ne de monst ra ci jas, Lie tu vos va do vų bei mū sų su si ti ki mus su 
įta kin gais JAV val džios at sto vais, in for muo da mi Ame ri kos ži niask lai dą ir t.t. 
Vi sur bu vo rei ka lin gi fi nan si niai iš tek liai: Adol fo Ša po kos Lie tu vos is to ri jos 
per spaus di ni mui 30 300 eg zem plio rių už dau giau kaip 158 000 dol.; tie sio giai 
Lie tu vai rem ti bu vo įkur tas spe cia lus fon das „Do va na Lie tu vai“ ir su rink ta 467 
000 dol.; 1991 m. dvi sa vai tes vy ku sio je Mu zi kos šven tė je, ku riai va do va vo so-
lis tas Sta sys Ba ras ir ku rią ati da rė prof. Vy tau tas Land sber gis, su au ko ta dau giau 
kaip 400 000 dol.

Vi suo me nė bu vo dos niai nu si tei ku si ir dau gu ma gy ve no at gims tan čios 
tau tos dva sio je, ta čiau be be veik kas die ni nių pri mi ni mų, ra gi ni mų, au kų skel-
bi mų, in for ma vi mo „Drau go“ pus la piuo se ka žin ar bū tų bu vę tiek nu veik ta. 
„Drau go“ lei dė jai, re dak to riai, dar buo to jai nuo lat lan kė spau dos kon fe ren ci jas, 
ra šė straips nius, tal pi no nuo trau kas ir da rė vis ką, kad at kreip tų vi suo me nės dė-
me sį į mū sų pa stan gas ir jung tų vi sus į ben drą dar bą.

Lai kas bė ga, kei čia si vi suo me ni niai rei ka lai, jų pir me ny bės, or ga ni za ci-
jos, lie tu viš ka veik la. Ta čiau „Drau gas“ yra dar la bai rei ka lin gas mū sų veik lai 
ska tin ti, rem ti, skelb ti bei in for muo ti tau tie čius. Su dė kin gu mu ir pa gar ba svei-
ki na me „Drau gą“ šimt me čio ju bi lie jaus pro ga, lin ki me, kad „Drau gas“ dar dau-
ge lį me tų kaip ge ras drau gas lan ky tų mū sų na mus ir puo se lė tų lie tu vy bę to li nuo 
tė vy nės Lie tu vos.


