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„Draugui“ – 100. Už tikėjimą ir lietuvybę

Socialinėpagalbalietuviui„Drauge“
AldonaŠmulkštienė

So cia li nės sri ties veik los gai res JAV Lie tu vių Ben druo me nė je nu sta tė ir 
pir ma sis dar ba vo si So cia li nių rei ka lų ta ry bos pir mi nin kas dr. An ta nas But kus. 
1982 m. va do vau ti So cia li nių rei ka lų ta ry bai jis pa kvie tė su juo so cia li nės ge-
ro vės sri ty je ben dra dar bia vu sią Dan guo lę Va len ti nai tę. Yra sa ko ma, kad tau ta, 
ku ri rū pi na si sa vo se nai siais, pa sižymi kul tū rin gu mu. Rū pin da mie si da bar vy-
res nio am žiaus žmo nių ge ro ve, mes rū pi na mės ir sa vo pa čių at ei ti mi.

So cia li nės ge ro vės po pu lia ri ni mui ir tais klau si mais su in te re suo tų as me nų 
in for ma vi mui per spau dą „Drau ge“ bu vo įves tas nuo la ti nis „So cia li nės ge ro vės“ 
sky rius.  Nuo 1980 m. lap kri čio pra džios jis pa si ro dė kas pir ma die nį. Tą sky-
rių la bai sėk min gai re da ga vo So cia li nių rei ka lų ta ry bos na rys Jo nas Šo liū nas. 
Bu vo su da ry tas re dak ci nis ko lek ty vas iš ke le to sri čių spe cia lis tų: dr. Vy te nio 
Da mušio, dr. Jo no Rač kaus ko (vai kų klau si mais), dr. Re gi nos Ku lie nės (moks-
li nės da lies). Ire na Re gie nė tvar kė so cia li nės šal pos (pub lic wel fa re), An ta nas 
Lau kai tis – atos to gų in for ma ci ją, o Po vi las Šu kys ra šė so cia li niais/eko no mi niais 
klau si mais. De ja, jie, ne gau da mi tie sio gi nių klau si mų, ne tu rė jo pro gos sa vo pa-
tar na vi mų su teik ti. So cia li nių rei ka lų ta ry bai rū pė jo gy ve ni mo ge ro vės kė li mas 
ne tik at ski ram as me niui, bet ir vi sai lie tu vių vi suo me nei.

1985 m. SRT-bos pir mi nin kės Dan guo lės Va len ti nai tės ir jos tal ki nin kų 
rū pes čiu bu vo įsi gy tas nuo sa vas pa sta tas Chi ca go je, iš ku rio bu vo ga li ma vyk-
dy ti nuo la ti nę so cia li nės sri ties pa slau gų tei ki mo veik lą. Čia įkur tas Vy res nių jų 
lie tu vių cen tras. Cen tre yra LB raš ti nė, vy res nių jų ben dra bu tis, „Sek ly čia“ (val-
gyk la ir už si ė mi mų sa lė), bib lio te ka-skai tyk la.  

JAV LB So cia li nių rei ka lų ta ry ba pra dė jo leis ti mė ne si nį žur na lą „Pen-
si nin kas“. Pir ma sis „Pen si nin ko“ re dak to rius bu vo Ka ro lis Mil ko vai tis, vė liau 
– Ele na Si ru tie nė, o da bar – Da nu tė Bin do kie nė. 1988 m. Dan guo lė Va len ti nai tė 
pa si trau kė iš pa rei gų ir ruo šė si per si kel ti gy ven ti į Lie tu vą. Nuo 1990 m. LB So-
cia li nių rei ka lų ta ry bai ėmė va do vau ti Bi ru tė Ja sai tie nė. 

Bi ru tei Ja sai tie nei va do vau jant So cia li nių rei ka lų ta ry ba (sek re to rė Al do-
na Šmulkš tie nė) nu ta rė įsteig ti Soc. rei ka lų ta ry bos sky rių „Drau ge“. 1993 m. 
„Drau go“ vyr. re da ko rius kun. Pra nas Garšva su ti ko duo ti pus la pį šeš ta die niais. 
Mi rus kun. Pranui Garš vai nau jo ji vyr. re da ko rė Da nu tė Bin do kie nė li ko prie 
anks tes nio su ta ri mo. Pus la pį už pil dyd avo Bi ru tė Ja sai tie nė ir Al do na Šmulkš-
tie nė. A. Šmulkš tie nei te ko la bai daug vers ti iš an glų kal bos: pen si jos, me di ca
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re (me di caid) „žalio sios kor te lės“ 
klau si mais, JAV pi lie ty bės rei ka-
lais, ap drau dos rei ka lais ir įvai riais 
pa ta ri mais; kaip ap si sau go ti nuo 
suk čių, kaip gau ti ge rus pa tar na vi-
mus (kon trak to rius) ir kt. rei ka lais.

2003 m. mi rus Bi ru tei Ja-
sai tie nei sky rių „Drau ge“ ve dė 
Al do na Šmulkš tie nė, bet tai bu vo 
ne pus la pis, o at ski ri straips niai. 
Nuo 2006 m. sky rių pui kiai pra dė-
jo ves ti Vai da Ma lec kai tė ir jį ve da 
iki šiol. V. Malec kai tė pla čiai do-
mi si so cia li ne pa gal ba. Jos pa rink-
ta medžia ga ak tu a li, rei ka lin ga, 
pa tei kia ma pui kia lie tu vių kal ba. 
Tai be ne ge riau sias bū das pa siek ti 
lie tu vius, teik ti įvai rią in for ma ci ją, 
pa ta ri mus ir ki to kias vi siems rei ka-
lin gas žinias. Iš „Drau go“ so cia li nę 
in for ma ci ją per si spaus di na ki ti lie-
tu vių lei di niai.

Su at gau ta ne pri klau so my-
be iš Lie tu vos į JAV pa si py lė srau tas at vy kė lių. JAV LB Vy res nių jų cen tras ir 
„Sek ly čia“, vei kian ti Chi ca go je, ta po kryžke le, per ku rią kas sa vai tę per ei da vo 
po ke lis šim tus lie tu vių, pa gei dau jan čių so cia li nių pa tar na vi mų. Vi sos ži nios ei-
da vo per dien raš tį „Drau gą“, ku ris nuo pat pir mų jų eg zis ta vi mo me tų pa tar na vo 
tau tie čiams ir juos jun gė. 

Birutė Jasaitienė (1930-2003), daugmetų „Drauge“
vedusisocialinįskyrių


