
Kny ga skir ta se niau sio be per trau kos pa sau ly je gy vuo jan čio lie tu viš ko laik raš čio 
„Drau go“, leidžia mo Jung ti nė se Ame ri kos Vals ti jo se, Chi ca go je, 100-me čiui. Tai at ski rų au-
to rių straips nių rin ki nys, ku ria me ap ta ria mos laik raš čio gi mi mo ap lin ky bės, pa sa ko ja ma apie 
lei dė jus, žmo nes, ku rie jį ren gė – re da ga vo, ra šė, rin ko lė šas, ad mi nist ra vo. Rašo esa mi ir bu-
vę re dak ci jos dar buo to jai, ben dra dar biai, skai ty to jai, lie tu vių or ga ni za ci jų at sto vai. Me džia ga 
kny gai pa im ta iš pa čio „Drau go“ pus la pių, ki tos spau dos, ra šiu sios apie „Drau gą“, pri si mi ni-
mų. Di de lė da lis straips nių yra pa ra šy ta spe cia liai tai pro gai, bet yra pa nau do ta ir įvai riu me tu 
spaus din tų straips nių. „Drau go“ laik raštis pri sta to mas ne tik kaip is to ri nių įvy kių fik suo to jas, 
bet ir kaip lie tu vių kul tū ros puo se lė to jas bei kū rė jas, ini cia ty vų šal ti nis, idė jų sklei dė jas, or-
ga ni za ci jų glo bė jas. 

Kny ga gau siai iliust ruo ta ir skir ta pla čia jam skai ty to jų ra tui, nors ga li bū ti nau din ga ir 
lie tu vių iš ei vi jos is to ri jos ty ri nė to jui. 
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