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69-tojo SLA seimo atstovai ir svečiai, Balzeko lietuvių kultūros muziejuje Čikagoje.  Delegates and guests of the 69th National convention of the Lithuanian
Alliance of America at the Balzekas Museum of Lithuanian Culture in Chicago.

Seimo atstovai pasiryžta dirbti Susivienijimo narių
gerovei 

Edvardas Šulaitis

Lapkričio 8-9 dienomis įvyko 69-asis seniausios ne tik JAV, bet ir visame
pasaulyje lietuviškos organizacijos – Susivienijimo Lietuvių Amerikoje (SLA)
– Seimas. Šios prieš 122 metus įsteigtos organizacijos nariai, žvelgdami į jos
praeitį, stengėsi pažvelgti ir į jos ateitį, norėdami, kad ji gyvuotų dar ilgus
metus.

O kad ši organizacija yra svarbi, pabrėžė jos ilgametė sekretorė Genovaitė
Meiliūnienė, savo pranešime teigdama, kad ,,po 122 SLA veiklos metų rapor-
tai, duodami gimtąja kalba, įrodo, jog Susivienijimas buvo sukurtas lietuvybės
pagrindu. Kas yra mūsų Susivienijimui brangiausia, už ką turime jį mylėti, tai
jo stiprūs pamatai ir vieningas veikimas. Įvairių pažiūrų ir įsitikinimų lietu-
viai Susivienijime susijungė bendram tautiniam darbui”.

Įžanginį žodį tarė SLA prezidentas K. Miklas
Į Balzeko lietuvių kultūros muziejų lapkričio 8 d. rytą su si rin kusius SLA

Seimo delegatus, narius bei svečius pirmasis kreipėsi organizacijos
Vykdomosios valdybos prezidentas Kęstutis Miklas iš Singer Island, FL. Jis
pasveikino visus dalyvius, supažindino su delegatais, pakvietė sugiedoti
Lietuvos himną ir toliau vadovavo programai, kuri nusitęsė iki vakaro su per-
trauka bendriems pietums tose pačiose patalpose.

Po pietų vyko antroji sesija, o tada – smagus pobūvis su skania vakariene
ir menine programa. Seimas vyko ir sekmadienį: ryte tėvų marijonų koplyčio-
je delegatams buvo atlaikytos šv. Mišios, o po jų marijonų vienuolyno patal-
pose vyko trečiasis ir paskutinis seimo posėdis. 

Delegates resolve to work for the welfare of the
Alliance and its membership

Edvardas Šulaitis

On Nov 8 and 9, 2008 the delegates of our Alliance – the oldest Lithuanian
organization in the world – convened in Chicago for its 69th convention. This
was an opportunity for the Alliance, founded 122 years ago, to reflect on its
past accomplishments and to plan for the future. As was noted in the report of
long-time secretary Genovaite Meiliunas that even after 122 years of fruitful
service the fact that her report is still given in the Lithuanian language is com-
pelling testimony that the Alliance continues to be faithful to its Lithuanian
roots.

Introductory remarks by Kestutis Miklas
The delegates gathered early Saturday morning November 8th in the spa-

cious facilities of the Balzekas Museum of Lithuanian Culture. LAA president
Kestutis Miklas greeted all the attendees especially the delegates represent-
ing LAA lodges from across the country. The session was officially opened
with the singing of the Lithuanian Anthem.

Greetings from the Consul General 
The convention was honored by the arrival of the Consul General of

Lithuania Skaistė Aniulienė, who had just recently assumed this diplomatic
assignment. First of all she greeted the convention on behalf of the Republic
of Lithuania as she noted “the oldest Lithuanian organization in the world”.
She also presented an award to long time LAA member and current editor of
Tėvynė Edvardas Šulaitis from Lithuania’s National Olympic Committee in
recognition of his many years of service in promoting Lithuanian sports pro-
grams.

Alliance’s 69th Convention
Looks to Future 

Susivienijimo 69-tas
seimas žvelgia į ateitį

Continued on page 6Nukelta į 4 pusl.

Darbingas SLA 69-tas Seimas
Productive 69th LAA Convention
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On behalf of the Exe cu tive
Committee of the Lithuanian Alli -
ance of America I extend my greet -
ings to all LAA members with the
hope that 2009 will bring in a
bumper crop of new members to
supplement our ranks. 

I believe that everyone who
attended enjoyed the well-orga -
nized LAA convention in Chicago
held jointly with the Lithuanian
American Council. This was the

first time we had such a gathering
of allied organizations. It should be
considered historical. The LAA con -
vention included some 30 official
repre sentatives, from LAA Lodges
in Chicago, New York, Pittsburgh,
Washington, Boston and even Flori -
da.

The attendance
was supple mented
with a sizable num -
ber LAC repre sen ta -
tives, who al so fol -
lowed LAA ac tivity
re  ports and reso  lu   -
tions which were a -
dop ted during the
course of the con ven -
tion. A portion of the
first day was de voted
to LAC mat ters. This
part of the pro gram
was con clu ded with a
sym po sium on orga -
ni zational con tinuity
and ap proaches to in -
tegrate our youth in -
to LAA and LAC
activity. This
extremely subs tantive symposium,
was led by our up and coming new
generation of com munity leaders. It
was repeatedly noted that bringing
in the new generation is vital to our
or ga nization because only with the
infusion of new blood can the

continuity of our well established
oraganizations be assured. Clearly,
the LAA/LAC Convention wit -
nessed a new interest by our young
people and enthusiastic willingness
to assure continuity in our fra ter -
nal activities for many years to
come. 

A significant
portion of the
program was de -
dicated to the
ope rations of
LAA’s New York
office and the
the urgent need
to upgrade its
ope rations there.
The con vention
u n a  n i  m o u s l y
decided that
such changes are
needed to effec -
tively utilize the
agency’s staff to
attain the level
of service
needed to
assure the orga -

nization’s con ti nuity. This would be
a multi-fa cet ed approach which
would in clude the moder nization of
our adminis tra tive and financial
recording sys tems, by adopting
computer soft ware best-suited for
the operation  of fra ternals such as

our LAA. The computers will also
be necessary to access internet
portals as well as the posting of
information and pertinent data
regarding LAA and especially its
currrent member expan sion
program. The conven tion unani -
mous ly decided to imple ment such
a modernization pro gram. It was
further decided that our cur rent
secretary, Genevieve Meiliu nas,
should not be burdened with all of
the tasks involved to effect the
requisite modernization program,
and to free her from these concerns
that she be aforeded the long be -
lated rest to which she is entitled. 

We are glad that our current
treasurer Vida Penikas has agreed
to take on these responsibilities
and to shepherd the introduction of
needed new technologies to achieve
the long awaited modernization of
our administrative offices. The new
treasurer will be Romas Kezys,
most recently a candidate for the
post in the last LAA  Executive
Board elections. I trust that all of
these changes will greatly benefit
the Alliance enabling it to grow and
prosper for many years to come. 
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Long live the LAA!
Convention mandates full modernization program

Long live the Lithuanian
Alliance of America!

Kęstutis K. Miklas
President

SLA Vykdomosiuos valdy bos
var  du sveikinu visus SLA na rius ir
visus SLA veiklą remiančius su lin -
kė jimais, kad 2009 metai bū tų
sėkmingi SLA au gi mui.

Manau, kad visi turėtų džiaug -
tis dėl taip puikiai praėjusio SLA
Seimo kartu su Ameirkos Lie tuvių
Taryba (ALTas). Tai buvo pirmą
kartą toks seimas, kurį turėtume
pavadinti istoriniu. Į šį SLA seimą
suvažiavio virš 30 atstovų, atsto -
vavusių SLA kuopas Čikagoje, New
Yorke, Pittsburge, Vašingtone, Bos -
to ne ir net iš Flo ridos. Jame da ly -
vavo gerokas skaičius ir ALTos
žmonių, klausydamiesi SLA veiklos
pranešimų ir seimo daromų nu ta -
rimų. Pirmosios dienos popie tinės
sesijos pradinė dalis buvo skirta
ALTos reikalams. Ji buvo užbaigta
simpoziumu dėl veiklos tęstinumo
apie jaunimo įsijungimą į Altos ir
SLA veiklą. Tai buvo ypatingai
įdomus simpoziumas, kuriam va do -
vavo ALTos jaunosios kartos at -
stovai, siūlydami, kad būtų at kreip -

tas didesnis dėmesys į jaunąją
kartą, nes ji įsijungdama į senąsias
išeivijos lietuvių organizacijas, ir
tik ji galėtų atgaivinti senųjų or ga -
nizacijų atslugusią veiklą ir pratęsti
jų tęstinumą. Aiškiai matėsi, kad
visi šio seimo dalyviai tam pritaria
ir laukia greitesnio jaunimo įsijun -
gimo į SLA ir į kitų organizacijų
eiles.

Sugrįžus prie SLA posėdžių,
daug laiko buvo skirta diskusijoms
dėl SLA įstaigos New Yorke būtino
sumodernizavimo pagal šių dienų
reikalavimus. Prieita prie išvados,
kad tam įgyvendinti reikia turėti
personalą, kuris galėtų dirbti su
kompiūterizuota adminis tracine ir
finansine atskaitomybės sis tema.
Taip pat, kad galėtų dirbti inter ne -
tu pa lai kant ryšius su mūsų orga -
nizaciją kontroliojančią Penn syl -
vanijos ir kitoms valstijoms bei
kitoms frater na li nėms organi zaci -
joms ir net su na riais. Seimas nu -
tarė, kad nuo 2009 m. sausio 1 d.
visi tie pakei timai būtų pradedami

įgyvendinti. Bu vo nutarta, kad
dabartinė SLA sekretorė, išdirbusi
virš 50 metų SLA sistemoje, nebūtų
užkrauta papildoma atsakomybe,
būtų laisva nuo naujosios
technologijos įvedimo bei su tuo
susijusiom problemom, ir kad nuo
tos dienos ji pati išeitų užtarnauto
poilsio ir perduotų savo einamasias
pareigas su kompiu te ri zacija su si -
pažinusiam kitam as me  niui. Esame
laimingi, kad mūsų dabartinė
iždininkė Vida Pe ni  kienė maloniai
sutiko šias parei gas per imti ir įvesti

naująją tech nologiją mū sų įstaigoj.
Naujuoju iždininku bus Romas
Kezys, kan didatavęs tam postui per
šį pavasarį įvykusius SLA
Vykdomosios Valdy bos rin kimus.
Tikiuosi, kad visi šie pa kei timai
atneš tik naudą Susi vieni ji mui ir
SLA augs bei gyvuos dar ilgus
metus.

Tegyvuoja Susivienijimas
Lietuvių Amerikoje!
Kęstutis K. Miklas

Prezidentas

An historic LAA banner was recently disco -
vered and displayed at the 69 LAA conven-
tion
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Lithuania entered European history when it was first
men tioned in a medieval German manuscript in the
year 1009. This year, Lithuania is celebrating the
Mille nnium of the first reference to its name by
organizing a host of anniversary events scheduled
through out the country and the world.

Seimas, seimas – ir jau po seimo
Redaktoriaus žodis

Apsisuko 3 metų laiko ratas ir vėl mūsų šimtametė orga-
nizacija turėjo seimą — jau 69-jį iš eilės. Šiame
numeryje spausdiname jo aprašymą, talpiname nuo-

traukų bei kitos medžiagos iš jo. Nedalyvavusieji seime turės
progą susipažinti su jo eigą ir pamatyti dalyvių veidus.

Nebuvo jis toks gausus kaip sakykime, SLA šimtmečiui pam-
inėti Čikagoje prieš 22 metus surengrtas seimas. Nebuvo jis
toks įspūdingas kaip 1982-siais St. Petersburge, Floridoje
įvykęs delegatais gausus seimas. Tačiau jis sudarė geresnį
viazdą negu prieš 3 metus Čikagoje pravestasis, kada
nematėme daug prošvaisčių ateičiai, nes mažai buvo naujų
veidų, kurie garantuotų organizacijai tęstinumq. Šių metų
seime jau pastebėtas tam tikros atgimimo žymės, pasisakyta
už kai kurias naujoves, kas organizaciją turėtų vesti į priekį,
nes be atsinaujinimo negali būti jokio progreso.

Buvo smagu matyti, kad nors ir pamažu, į organizaciją jun-
giasi nauji nariai, kurie užims amžinybėn iškeliaujančiųjų
vietas. Reikia manyti, jog naujų narių skaičius vis didės.

Taip pat buvo pritarta mūsų pageidavimui leisti ,,Tėvynę”
dažniau  bent 4 numerius į metuose. Tai yra būtina norint,
kad nariai būtų informuojami, kad tarpusavio ryšys būtų
stipresnis.

Pageidautina, kad nariai parašytų žinių apie savo kuopų veik-
lą, kurią reikėtų stengtis atgaivinti, ypatingai  gausiau lietu-
viais apgyventuose vietovėse. Kodėl gausesnės nariais kuopos
negalėtų išvystyti visuomeninio pabūdžio veiklos, rengti
paskaitas, koncertus ir pan. kaip kad anksčiau buvo daroma?
Reikia tik noro ir geros valios!

—Edvardas Šulaitis

Three years have passed and the wheel of our century-old organization has
turned full circle as we once again met for our annual convention – our 69th
convention. In this issue of Tėvynė we will share with our readership, espe-

cially those who were unable to attend, a writeup of the highpoints of the convention
and evocative photos which will help establish the industry exhibited and the good
fellowship and fraternalism that abounded there.  

Perhaps not as populous as some of our previous conventions, such as the successful
1982 St Petersburg, Florida, convention. Three years ago, at our previous conven-
tion, we noted the need for growth which was acknowledged by all. At this conven-
tion actual growth was confirmed by the delegates. We are now optimistic about the
prospect of drawing in young families and increasing the membership base of the
Alliance. The convention was marked by a repeated call for revival of the organiza-
tion and the unanimous decision by the delegates to adopt needed innovations in its
organizational work. Most assuredly we are now progressing on the right path for
the revival of the Lithuanian Alliance of America. 

It was truly satisfying to welcome new members who are taking the place of those
who have gone on to their eternal reward.  We are determined that the member
expansion program will continue to be a primary goal of LAA, and other organiza-
tions such as the LAC are invited to support us in this quest.  

The suggestion was also well received that Tėvynė continue to be published on a
quarterly basis. This is a primary concern of the Alliance, since our members would
be made more fully aware about LAA and the activities which it is currently in the
process of expanding. Tėvynė will allow our lodge network to be strengthened and
promote interest in the LAA and the various services that it provides. 

I take this opportunity to encourage our Lodge officers and members to submit news
articles and photographs of their activities for publication in Tėvynė. 

—Edvardas Šulaitis

From the Editor’s Desk

After the convention

Lithuania turns 1000

The first reference to the name “Lithu -
ania” in recorded history comes to us in a report
relating the tragic end of St. Bruno’s mission in
1009 as described in the annals of Quedlinburg,
Germany (Annales Quedlin burgenses). The text
written in the 11th century failed to survive and
its copy made in the middle of the 16th century
is kept in Dresden, Germany. This is the first
time Lithuania’s name is mentioned in a histo -
rical source. 

In 1003 Pope Sylvester II appointed
Bruno of Querfurt, at the age of 33, to lead a

mission to the pagan peoples of Eastern Europe. In the autumn or at the
end of 1008 Bruno and eighteen companions set out to found a mission
among the Prussians; they succeeded in converting the pagan king
Netimer, a “king of Lithuanians” and then traveled to the east, heading
very likely towards Yotvingia, that intersected the borders of what was
then Prussia, Kievan Rus and the Duchy of Lithuania. Bruno was
beheaded on February 14, 1009, and most of his companions were hanged
the same day.  

Although Lithuania’s name was first mentioned under these cir-
cumstances, the celebration of the Millennium does not commemorate
the tragic event per se. Instead it commemorates a moment in history
when Lithuania was discovered on the road from being a tribal commu-
nity to becoming a state. Consequently, 2009 marks not only the
Millennium of Lithuania’s name but also of the Millennium of Lithuania
itself.

The Millennium will be widely celebrated in Lithuania as well as
abroad. On this occasion, many scientific research, publishing, cultural

heritage, architectural, national and international, artistic and social
projects are planned. The highpoint of the celebrations is a week-long
song and dance festival coined “Songs of the Centuries”to take place in
Vilnius and Kaunas Lithuania during the week of July 1-6, 2009.

Presently, in recognition of the Millennium, Lithuanian seamen
are circumnavigating the globe on a yacht “Ambersail” to promote an
interest is Lithuania’s heritage and its contemporary culture. The crew
will visit 24 Lithuanian communities in 19 countries and five continents
as part of the trip.  

For a listing of Millennium anniversary events in Lithuania visit www.lietu-
vai1000.lt View a  Virtual Exhibition of a Millennium of Lithuanian Cultu -
ral Heritage  at http://alka.mch.mii.lt/foje.en.htm

Extract from the Quedlinburg Annals, St Servatius Monastery,
Germany. The boxed text contains the first mention of
Lithuania’s name in history. The passage reads: “Sanctus Bruno,
qui cognominatur Bonifacius, archiepiscopus et monachus, XI
suae conversionis anno in confinio Rusciae et Lituae a paganis
capite plexus, cum suis XVIII, VII. Id. Martii petiit coelos.” Its
English translation is: “[In 1009] St. Bruno, an archbishop and
monk, who was called Boniface, was struck in the head by
Pagans during the 11th year of this conversion at the Rus and
Lithuanian border, and along with 18 of his followers, entered
heaven on March 9th.”
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Sveikino LR gen. konsulė
Čikagoje S. Aniulienė

Seime atsilankiusi Lietuvos
Respublikos gen. konsulė Čikagoje
Skaistė Aniulienė turėjo porą
uždavinių – pasveikinti šios seniau-
sios pasaulyje lietuvių organizacijos

narius ir įteikti iš Lietuvos tautinio
olimpinio komiteto gautą apdovano-
jimą Seime dalyvavusiam SLA bei
kitų organizacijų veikėjui, žurnalistui
Edvardui Šulaičiui. Šis priimdamas šį
neeilinį jo veiklos įver tinimo ženklą,
trumpai padėkojo LTOK vadovybei ir
gen. konsulei.

SLA veiklos naujienos
SLA vykdomosios valdybos pra -

nešimą padarė prezidentas Miklas,
kuris trumpai nušvietė savo bei or ga -
nizacijos veiklą per praėjusius trejus
metus, po 2005 metais Čikagoje
įvykusio 68-ojo Seimo.

Prezidentas paminėjo, kad po
praėjusio Seimo netekome sunkiai

susirgusios iždininkės Loretos
Stukienės, kuri neseniai iškeliavo
amžinybėn. Jos atminimas buvo
pagerbtas tylos minute.

Miklas išskirtinai paminėjo
naują raštinės New York darbuotoją
Mariją Oželytę, kurios dėka tame
mieste įsteigta nauja SLA kuopa.

Nauja kuopa steigiama Čikagoje, o
Bostone kuopa buvo atgaivinta.

SLA prezidentas pabrėžė, kad
prieš dvejus metus, kai organizacija
šventė savo 120-ąsias metines, tikė-
tasi surengti minėjimą jo gimtinėje –
Pennsylvania valstijoje, bet ten
nepavyko surasti organizatorių.

Trumpą pranešimą padarė ir
advokatas Saulius Kuprys, prieš tre-
jus metus tapęs valdybos vice -
pirmininku. Jis pažvelgė į praeitį ir
nurodė konkrečius planus, kurie
padėtų išplėsti narių skaičių bei veik-
lą. Kuprys pažymėjo, kad tai bando-
ma daryti per Lietuvos Vy čius, kurie
yra viena iš seniausių lietuvių organi-
zacijų šiame krašte.

Skaičiai ir įdomūs pastebėjimai
Pats ilgiausias buvo SLA sekre-

torės G. Meiliūnienės pranešimas,
kuris buvo išdalintas Seimo dalyvi-
ams. Pačiai sekretorei dėl sveikatos
negalint atvykti į Čikagą, pranešimo
ištraukas paskaitė Miklas. Šiame
pranešime buvo paskelbta nemažai
skaičių bei įdomių pastebėjimų.

Pagal sekretorės pateiktus
duomenis, SLA narių skaičius 2005
m. siekė 2,437, o 2006 m. buvo
sumažėjęs iki 2,391, tačiau 2007 m.
išaugo iki 2,446.

2005 m. naujai į organizaciją
įstojo ar atnaujino apdraudas 24
asmenys, 2006 – 27, 2007 – 58.
Pateikta informacija ir apie mirusius,
atsisakiusius ar atsiėmusius taupo-
mas apdraudas: 2005 – 41, 2006 – 44,
2007 – 47.

Organizacijos narių per praėju-
sius 10 metų sumažėjo maždaug
pusšimčiu – 1998 m. gruodžio 31 d. jų
buvo 3,039, o 2007 m. gruodžio 31 d.
– 2,446.

Pagrindinis SLA turtas 2007 m.

pabaigoje siekė beveik 2,5 milijono
dolerių, nors pagal dabartinę vertę
vien tik organizacijos namas su že me
New York mieste gali tą sumą pad-
vigubinti.

SLA Fraternaliniame fonde
sukaupta 65,256 dol.

Pagal paruoštos ir patvirtintos
2007 m. Susivienijimo ataskaitos
duo menis (tai padarė aktuaras R. E.
Bruce), SLA finansinis pajėgumas
(„Solvency”) yra geras, 2007 m. jis
siekė 158,38 proc.

Sekretorės pranešime sakoma,
kad anksčiau kuopų sekretoriai atlik-
davo nemažai darbo, tačiau šiuo
metu labai mažai kuopų juos turi, tad
visas darbo krūvis atitenka Centro
raštinės New York darbuotojoms.
Dabartiniu metu Centro raštinėje
pilna laiką (5 dienas savaitėje) dirba
Oželytė. Živilė Jurevičius ir Elena
Naujikienė darbuojasi 3 dienas per
savaitę. Dvi rašineje dirbančios
moterys – Helen Brazauskas ir
Liucija Alinskienė – čia praleidžia dvi
dienas savaitėje.

Viola Stanny iš Pittsburgo, PA dalyvavo su savo jaunais giminaičiais neseniai atvykusiais iš Lietuvos —
tai būsimi nauji SLA nariai.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 69-tas Seimas
Po Susivienijimo vėliavą susrinkę delegatai aptarė SLA ateities veiklos planus ir jaunimo įtraukimą į Susivienijimo eiles. Pirmos dienos posėdžiai vyko Balzeko muziejaus Gintaro salėje.

Atstovas iš Bostono Romas Veitas dalinasi mintimis su ALTo stažuotoja Washington, DC, Monika
Ramanauskaite. Monika plačiai aptarė savo pranešime apie ALTo išlaikomą Jungtinių Pabaltiečių Komiteto
veiklą JAV sostinėje.

Atkelta nuo 1 pusl.
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Kalbėjo apie SLA iždą
Iš lapkričio 8 d. padarytų

pranešimų paskutinieji du buvo skir-
ti organizacijos iždo darbui apžvelgti.
Apie tai kalbėjo iždininkė Vida
Penikienė ir iždo globėjas Lionginas
Kapeckas. Jis patvirtino tai, apie ką
kalbėjo sekretorė Meiliūnienė.

Po šių pranešimų vyko diskusi-
jos. Tiesa, daug laiko joms neskirta,
nes visi buvo pakviesti pietų.

Papietavus rinktasi antrai sesijai,
kurios pradžioje buvo kalbama apie
giminingą organizaciją – Amerikos
Lietuvių Tarybą. Taip pat vyko sim-
poziumas „Veiklos tęstinumas – jau-
nimas ALTo ir SLA veikloje”, kur
savo mintis išsakė jauni žmonės: iš
Washington, DC atvykusi JBANC
atstovė Monika Ramanauskaitė ir
čikagiečiai – University of Illinois at
Chicago prof. Giedrius Subačius ir
doktorantė Daiva Litvinskaitė. Ypa -
tin gai įdomu buvo išklausyti Pabal -
tiečių komitete dirbančią Rama naus -
kaitę, kuri pirmą kartą viešėjo Čik-
agoje, o Lietuvoje studijavo Vie šąjį
administravimą Mykolo Romerio uni-
versitete Vilniuje.

Jie visi kalbėjo remdamiesi sa vo
patirtimi dirbant organizacinį darbą
ir davė gerų patarimų, kaip pritrauk-
ti jaunimą į organizacinę veiklą.

Kiek ilgesnį pranešimą apie
Amerikos Lietuvių Tarybą (ALTą) ir
jos darbus padarė šios senos organi-

zacijos pirmininkas
ir SLA vykdomosios
v a l d y b o s
v i c e p i r m i n i n k a s
Saulius Kuprys.

Diskutuoti
,,Tėvynės” laik-
raščio ir kiti rei-
kalai

Pirmosios Seimo
dienos antrosios se -
sijos pabaigoje buvo
kalbėta apie SLA lei-
džiamo ,,Tėvynės”
laikraščio prob le -
mas. Pranešimą šiuo
klausimu pa darė
red. Edvardas Šulai -
tis, pareiškęs, kad
sekre torės G. Meiliū -
nienės pranešime,
kuriame kalbėta ir
apie ,,Tevynės” laik -
raštį, būta netiks -
lumų. Pranešėjas ak centavo, kad,
sie kiant didesnės nau dos organizaci-
jai, rei kėtų laikraštį leisti bent ketu-
ris kartus per metus. Tada šio seni-
ausio pasaulyje lietuviško leidinio
įtaka būtų gerokai didesnė. Taip pat
buvo sudarytos SLA nuolatinės
komisijos. O tokių buvo nemažai:
Įstatų, Kontrolės, Švie timo,
Labdaros, Kultūros, Jaunimo,
Stovio, Skundų ir Apeliacijos.

Anksčiau jų veikla budavo gan
plati, tačiau pastaruoju metu ji
sumažėjo iki minimumo, o kai kurio-

se iš jų — visai nejaučiama. Į kai
kurias iš šių komisijų įtraukta naujų
žmonių ir, atrodo, kad jos ir vėl
stengsis būti darbingos, kaip kad
budavo prieš 20 ar daugiau metų.
Tarp naujų komisijos narių: Jonas
Limantas, Marytė Oželytė,  Vida
Kuprytė, Jūratė Miklienė, Giedrius
Subačius, Laima Šileikytė-Hood ir
kt.

Po diskusijų dėl komisijų darbo
buvo baigti pirmosios dienos posė -
džiai.

Po pertraukos rinktasi į ban ketą
toje pačioje ,,Gintaro” salėje. Jame
dalyvavo ne tik Seimo nariai, bet
buvo ir nemažai svečių. Pokylio
metu ne tik vaišintasi, bet ir stebėta
meninė programa, kuria išpildė
muzikos ansamblis ,,Ga bija”. Gana
nuotaikingai ir links mai baigta
Seimo pirmoji diena. 

Sekmadienine programa pra-
dėta pamaldomis

Antroji 69-ojo Seimo diena — lap-
kričio 9-oji — pradėta pamal domis
Tevų Marijonų koplyčioje. Šv. Mišias
čia atnašavo kun. Augustinas Kulbis.
Jis prieš pamaldas tarė žodį susirin-
kusiesiems, primindamas Lietuvių
Susivienijimo Amerikoje garbingą
praeitį, ir papasakojo apie šios orga-
nizacijos narių atliktus darbus.

Vėliau buvo persikelta į tame pa -
čiame pastate esančią salę, kur vyko
Seimo trečioji — paskutinė — sesija.
Joje svarstyta visa eilė konkrečių
klausimų. Buvo paliesti naujų narių
pritraukimo, SLA archyvų, SLA pas-
tato New Yorke remonto reikalai, kas
sukėlė ir nemažai diskusijų.

Kadangi senieji nariai pasitraukia
iš gyvųjų tarpo, tai labai aktualu prit-
raukti į organizaciją. naujų narių,
norint, kad organizacija ne tik gyvuo-
tų, bet ir kuo aktyviau veiktų bei
atliktą savo numatytą misiją.

Prezidentas K. Miklas pranešė, kad
yra kviečiami vadinamieji ,,orga -
nizatoriai”, kuriems už naujai įrašy-
tus ar apdraudos sumą padi dinusius
narius, mokamas nemažas procentas.

Jurgis Žilinskas sveikina naujai prisaikdintus SLA vykdomosios valdybos narius: Saulių Kuprį, Vidą Penikinę, Kęstutį Miklą ir
Lionginą Kapecką.

Lionginas Kapeckas, SLA patikėtinis, patikrino ir
patvirtino stiprų SLA finansinį stovį.

SLA pokyly su daina ir giedria nuotaika jungiasi Marytė Oželytė, Evelyn Oželis ir Salomėja Daulienė.

Vida Penikienė, SLA iždininkė, pakviesta sutiko
perimti vykdomosios valdybos sekretorės
pareigas. 

PATVIRTINTOS SLA PASTOVI-
OS KOMISIJOS

Ištrauka iš SLA seimo protokolo
SLA Pastovių komisijų patvirtinimas
Pirmininkui K. Miklui pasiūlius ir iždininkei Vidai
Penikienei parėmus, visos pastovios komisijos paliekamos
tos pačios, išskyrus kad Švietimo komisija yra sujungiama su
Kultūros kosija. Seimas patviertino sekančių komisijų
sudėtis: 

Įstatų komisija
Pirmininkas Kęstutis Miklas 126 kp. New York, NY
Nariai Jonas Vilgalys 126 kp. New York, NY

Alex Lauraitis 80 kp. Chicago, IL

Kontrolės komisija
Pirmininkas Charles Macke 206 kp. Chicago, IL
Nariai Viktoras Utaras 226 kp. Chicago, IL

Viola Stanny 73 kp. Pittsburg, PA

Stovio, skundų ir apeliacijos komisija
Pirmininkas George Žilinskas 104 kp. Pittsburg, PA
Nariai Vida Kuprytė 322 kp. Chicago, IL

Romas Veitas 43 kp. Boston, MA

Švietimo ir Kultūros komisija
Pirmininkė Laima Šileikytė-Hood 378 kp. New York, NY
Nariai Vida Penikienė 99 kp. New York, NY

Jūratė Miklienė 126 kp. New York, NY

Labdarybės komisija
Pirmininkė Marija Oželytė 378 kp. New York, NY

(Kiti komisijos nariai bus pirmininkės pasiūlyti Vykd. valdybos patvirtinimui)

Jaunimo komisija
Pirmininkas Jonas Stundžia 41 kp. Lawrence, MA
Nariai Giedrius Subačius

Jonas Limantas 43 kp. Boston, MA
Marija Oželytė 378 kp. New York, NY

Nukelta į 8 pusl.
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In his report President Miklas
reviewed the major LAA accomplish-
ments over the course of the last
three years. The overview covered
the period since the last convention,
the 68th, which convened n Chicago
in the Fall of 2005. 

The President noted sadly that
since the last convention we lost our
former Treasurer, Loretta Stukas,
who died recently. Her memory was
honored with a moment silence.  

President Miklas particularly
took note of the most able service
provided at the home office by
Maryte Ozelyte who among other
things organized a new lodge in New
York. A new lodge is currently also
being organized in Chicago and one
has been revived in Boston. 

Vice-president Saulius Kuprys
reported about concrete plans to
increase the organization’s member-
ship by networking with other
Lithuanian organizations and their
chapters throughout the country. 

Some numbers and interest-
ing observations

The extensive report of LAA
Secretary Meiliuniene was distrib-
uted to all the delegates insofar that
she was personally not able to attend
because of health concerns. Her
report provides us with some inter-
esting statistical data concerning the
current status of LAA.  In 2005 the
LAA membership was at 2437, in
2006 it was 2391 and in 2007 it had
increased to 2446 surpassing both
the 2005 and 2006 figures. 

In the course of 2005 24 new
members signed on.  In 2006 27 new
members joined and in 2007 58.  The
monetary assets of the LAA were
noted at 2.5 million mark. Taking
this into account with the real estate
which LAA  owns in New York, that
is, a four story office building located
in Manhattan New York just a block
for the landmark Madison Square
Garden complex, its assets could real-
istically be valued at almost double
that amount, if not more. It was also
noted that the financial reports
showed that LAA’s fraternal fund for
charitable activities amounts to some
65,256 dol. 

It was confirmed that based on
data provided by Bruce and Bruce,
LAA actuaries, that the solvency of
LAA is excellent and provides for an
ample cushion for its activities. 2007
solvency rate was at a robust
158.38% level.

LAA treasurer Vida Penikas pro-
vided a comprehensive and detailed
report about the finances of the
organization. Trustee Lionginas
Kapeckas confirmed that all the
financial data provided was accurate-
ly reported. 

LAA and organizational
cooperation
The afternoon session was dedicated
to reports and discussions related to
the activities of the Lithuanian
American Council and its ongoing
cooperation with LAA.  It should be

noted that LAA has been a long-
standing constituent member of the
Council and has effectively worked
with it in promoting Lithuanian
issues especially providing accurate
information in the public forum. The
first symposium addressed how to
involve the next generation in the
Alliance and the Lithuanian
American Council. The panel consist-
ed of Monika Ramanauskaite an
intern at the Joint Baltic American
National Committee (JBANC) in
Washington DC,  prof. Giedrius
Subacius from University of Illinois

at Chicago, and doctoral candidate
Daiva Litvinskaitė.  Rama naus kai tės
report was especially enlightening
regarding cooperation between
Lithuanian, Latvian, and Estonian
representatives in our nation’s capi-
tol. This was Monika’ s first visit to
Chicago.  In Lithuania she studied
public administration at Romeris
University in Vilnius. Each partici-
pant suggested original approaches
to draw more young people into the
Lithuanian organizational matrix.   

A detailed report was given by

69th Lithuanian Alliance of America Convention
Issues a Call-to-Action to Revitalize LAA Operations

Prof. Giedrius Subačius confers with Romas Veitas of Boston regarding LAA expansion.

Doctoral student Daiva Litvinskaitė from the
University of Illinois stressed that in order to at -
tract younger members, the LAA needs a stronger
internet presence. 

Monika Ramanauskaitė, Lithuanian American
Council sponsored intern at JBANC, shared her
insight on youth involvement in Lithuanain public
service activities.

Jonas Limantas from Boston, MA urges LAA to
embrace available technology and upgrade the
operations at the New York office to improve effic
iency and service to LAA members.

Lithuanian Consul General Skaistė Aniulienė presents Tevynė editor Edvardas Sulaitis with an award from
the Lithuanian Olympic Committee recognizing his many years dedicated to the promotion of Lithuanian
sports. Photo credit: Zigmas Degutis

LAA president Kęstutis Miklas and his wife Jūratė met with Chicago-area promoter Ernestas Lukoševičius
at the LAA convention banquet. Ernestas is one of the up and coming leaders who will be called upon to
revitalize LAA’s membership base.

Continued frm page 1
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Saulius Kuprys  on the past accom-
plishments and future plans of the
Lithuanian American Council includ-
ing current plans to activate the
Baltic Institute, a think tank being
reorganized in Washington DC.

A report on the status of the official
publication Tevyne was made by
Editor Edvardas Sulaitis.  He
observed that our official publication
should be published quarterly to be
an effective means of communication
in promoting LAA expansion.

During the afternoon session the del-
egates participated in a lively discus-
sion regarding how best to increase
the organization’s membership and
to provide for a more effective pro-
gram of service  to the community. 

A great banquet
In the he evening the guests and con-
vention delegates  convened in the
Amber Hall for  sumptuous banquet.
Musical entertainment was provided
by Lithuanian folk ensemble Gabija
under to able direction of Genė
Razumienė. The good cheer and fel-
lowship was shared by all as many
reminisced about previous conven-
tions and noted that the enthusiasm
and the optimistic vision of LAA
members continues to energize the
organization.

Closing session
Sunday’s session (November 9)
which took place at the Marian
monastery at 6336 S Kilbourn in
Chicago was preceded by Mass said
by Father Augustinas Kulbis, a
Servite priest, the former provincial
of this order.  Prior to the mass he
gave an eloquent reflection about the
many achievements of the LAA and
our early immigrant fathers.  After
mass the participants gathered in the
lower hall where the third and final
session of the convention took place.
Various concrete issues were dis-
cussed including LAA archives and
status of the LAA office building in
New York.  The last item received
special  attention and various sugges-
tions were made how to best utilize
this substantial asset of the Alliance.
It was noted that the NY office hous-
es an extensive archive, which needs
to be reviewed and indexed  for schol-
arly research.  It was suggested that
these archives might be transferred
to the ALKA archives  in Putnam CT.

As the session came to a close three

members  were elevated to honorary
membership status:  Zivile Jure vi -
cius-Juriene, LAA secretary Geno vai -
te Meiliuniene,  and long time trustee
Lionginas Kapeckas.  

It was decided  that the 70th LAA
convention will convene in 2011 in
New York City. That will be another
milestone year for the Alliance since
it will then be commemorating its
125th anniversary.

The new executive board was then
sworn in. The oath was administered
by one of the most senior and
respected members of LAA  George
Zilinskas. He has been a member of
LAA since 1937.  Taking the oath was
President Kestutis Miklas, vice-presi-
dent Saulius Kuprys, Treasurer Vida
Penikas, and Trustee Lionginas
Kapeckas.

A resolution presented by the Boston
delegates that LAA Exec Secretary
Genovaite Meiliuniene be granted
her well deserved retirement and it
was further unanimously decided by
acclamation to grant her the designa-
tion as Honorary Secretary of LAA. 

New determination
Thus as the delegates one by one
began departing for their homes
throughout the country  there was a
sense  of new determination to work
with even greater resolve for the wel-
fare of LAA—so that the oldest
Lithuania organization in the world
would continue to thrive for many
years to come. 

Singing at the LAA Convention banquet: Lithuanian Mercy Lift Director Fran Šlutas from Chicago, Jonas Limantas from Boston, Romas Veitas from Boston and
guests Antanas Sideravičius and Rasa Čepukėnaitė from Chicago.

Closing session of the LAA convention at the Marian Monastery in Chicago. Prof. Giedrius Subačius, George Žilinskas, Edvardas Šulaitis and Jūratė Miklienė, who
served as secretary during the entire convention.

LAA president Kęstutis Miklas directs policy priorities to Saulius Kuprys and Tevynė editor Edvardas
Šulaitis

Donations to the
Widow's & Orphans
Fund made during
69th Convention

Aukos surinktos per
SLA 69-tąjį seimą SLA
Labdarybės fondui

Jonas Limantas $20.00; Jonas Kuprys
$20.00; Marija Kuprys $25.00; Giedrius
Subačius $20.00; Vida Kuprys $10.00;
George Žilinskas $10.00; Edvardas
Šulaitis $10.00; Juozas Radzianskas
$5.00;  Romas Veitas $10.00; Jūratė
Miklas $5.00; Stanny Viola $30.00;
Maria Oželyte $20.00; Živile Jurienė
$20.00; Liucija Alinskiene $20.00; Vida
Penikas $20.00; Genovaitė Meiliunas
$20.00.   TOTAL $265.00

LAA Convetion delegates and LAC member deep in thought (from far left): Jonas Limantas, Viktoras
Motušis, Algis Kazlauskas, Jonas Variakojis, Variakojienė, and Stanley Dubauskas.
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Anksčiau tokie ,,orga niza toriai” buvo
išvystę veiklą ir uždirbdavo gana
daug pinigų. Galvojama, kad tokių
atsiras ir dabar.

Buvo pranešta, kad SLA pastate yra
nemažas šios organizacijos archyvas,
tačiau jis nesutvarkytas. K. Miklo tei-
gimu, į tas patalpas nesinori įeiti, nes
pajudinus kalnus popierių kyla dul-
kių debesys. Todėl siūlyta šią istorinę
medžiagą išvežti į ALKOS archyvą
Putname, CT.

Nemažai laiko skirta diskusijoms
dėl SLA namo, esančio New Yorko
centre, remonto. Paaiškėjo, kad jau
tartasi su keliais rangovais ir gauta
lėšų. Tikimasi, jog greitai bus apsisp-
ręsta ir dėl darbų vykdymo.

Paskelbti nauji garbės nariai
Artėjant Seimui į pabaigą, buvo

paskelbti SLA nauji nariai. Tai ilga-
metė SLA raštinės darbuotoja Živilė
Jurevičius-Jurienė, SLA sekretorė
Genovaitė Meiliūnienė ir iždo glo-
bėjas Lionginas Kapeckas.

Buvo nutarta, kad 70-asis SLA
Seimas bus rengiamas po trejų metų
—2011-aisiais New Yorke. Tada bus

minima SLA 125 metų gyvavimo
sukaktis.

Vienas iš paskutinių Seimo pro -
gramos punktų buvo naujosios SLA
vykdomosios valdybos prisaik dini -
mas.

Jį atliko seniausias amžiumi SLA
delegatas — 95-erių tautietis iš
Pittsburgo, PA, Jurgis Žilinskas,
kuris SLA priklauso nuo 1937 m.

Priesaiką priėmė prezidentas K.
Miklas, viceprezidentas S. Kuprys,
iždininke Vida Penikas ir iždo glo-
bėjas Lionginas Kapeckas.

Seimas pritarė Bostono delegato
rezoliucijai, kad SLA sekretorė G.
Meiliūnienė, del amžiaus ir sveikatos

negalinti eiti savo pareigų, būtų
išleista į pensiją. Suvažiavimas šią
rezoliuciją priėmė vienbalsiai ir G.
Meiliūnienei suteikė garbės sekreto-
rės vardą.

SLA 69-jo seimo delegatai į savo
namus (kai kurie buvo atvykę iš gana
tolimų vietovių) išsiskirstė su minti-
mi, kad ši lietuvių organizacija turi
dar gyvuoti ilgus metus. Daugumas iš
jų pažadėjo jos naudai daryti viską,
kas tik galima. Tik tokiu būdu bus
galima išlaikyti šią seniausiąją lietu-
vių organizaciją pasaulyje.

SLA seimo pokylyje nuotaikingą programą atliko Genės Razumienės vadovaujamas “Gabijos” ansamblis.

Seimas
Atkelta nuo 5 pusl.

Svečiai SLA seimo pokylyje: Vida Penikienė, ir Marytė Oželytė su savo vyru.

The long awaited Lithuanian
Alliance of America Cemetery
Project has been completed.

This is a project which began in

August of 2006. The project’s goal is
to erect a granite cemetery sign for a
small and mostly unknown Lithua -
nian Cemetery. Almost unknown that
is by the Lithuanian American com-
munity at large but not by genera-
tions of Lithuanian descendants who
still live in the local area and by those
descendants living in States as far
away as Alaska, Illinois, California,
Oregon and throughout the State of
Washington. The project was the idea
of Vilius Zalpys, president of the
Portland-Vancouver Lithuanian Com -
 mu nity. The project is now supported
by descendants of former L.A.A.
(SLA) members near and wide.

When I decided to do research on
the Lithuanian immigrants of Kittitas
County Washington I realized I had
the ability to raise funds for the erect-
ing of a simple granite cemetery sign.
What gave me a stronger determina-
tion to see this project succeed were
my interviews of descendants of the
former LAA members. Interviewing

then one understands that their par-
ents and grandparents raised them to
love their Lithuanian heritage no
matter how diluted they become from
assimilation and isolation (from larg-
er Lithuanian centers).

Located in the Eastern Cascade
Mountains of Washington and in the
City of Roslyn the Lithuanian Ceme -
tery will celebrate its Centennial in
2009. The Lithuanian Cemetery of
Roslyn was created by the LAA Lodge
#219 which was established in 1907.
Prior to 1907 a neighboring  Lodge
#97 had served two communities of
Cle Elum and Roslyn, WA. Members
of both lodges used the cemetery since
it was a Lithuanian Alliance of
America cemetery.

Your Help is Needed
I am asking current Lithuanian

Alliance members and lodges to make
a donation. The project is being sup-
ported by the Portland Lithuanian
Community Inc in an account espe-
cially opened just for this project.

This project is worth supporting for
several reasons. Foremost, this sacred
plot of land is possibly the only purely
Lithuanian cemetery west of the
Mississippi. It is a unique Lithuanian
American heritage site of the Western
United States and should be properly
marked with a sign of its own. For
Lithuanian Alliance of America mem-
bers this project is important as it
doubles as Lithuanian and Fraternal
history.

All donations should be made out
to: Portland LAC Inc. on the bot-
tom of the check write “Cemetery
Project” Donations can be sent to: 
Vilius Zalpys, 27412 NE 11th St.,
Camas WA 98607. For those who
would like contact me please do.
Email zalpiai999@aol.com

Lithuanian Alliance of America
Cemetery celebrates centennial

Vilius Žalpys

Cle Elum

& Roslyn

Spokane

Washington
Seattle

Kittitas

County

Thanks to the prodigious efforts of Vilius Žalpys and support of the Portland Lithuanian American
Community, a permanent granite marker was placed in the Lithuanian cemetery established by the
Lithuanian Alliance of America in Roslyn, Washington. The marker was  delivered by crane on October
24, 2008 in time to celebrate the cemetery’s centennial in  2009.
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WASHINGTON WIRE Lithuanian American Council reports

The Lithuanian American Council encompassing 17 national organizations including
the Lithuanian Allliance of America, has since 1915  represented the interests of the
organized Lithuanian American community in the public forum. 

The Alliance has always been a staunch supporter of the Lithuanian American Council, promoting it
as the primary organization representing the interests of  Lithuanian  American organizations in
defending democratic values and the freedom of the Baltic States. 

JBANC 8TH BALTIC CONFERENCE TO BE HELD
IN WASHINGTON, DC ON MAY 15-16, 2009

Washington, DC (JBANC) --- The Joint Baltic American National Committee,
Inc. (JBANC) announced today that it will hold its eighth conference in
Washington, DC on May 15-16, 2009. The focus of the biennial conference will
be on Baltic security issues.

The President of Latvia Valdis Zatlers has been invited to give the
keynote address at the conference on Saturday, May 16. The main conference
venue will be the Renaissance M St. Hotel in Washington, DC located at 1143
New Hampshire Avenue.

A briefing and reception with the U.S. Congress or Administration is also
planned for Friday, May 15.

Additional information about the conference, including registration infor-
mation, will be available shortly on JBANC’s website: http://jbanc.org. For
any questions related to the conference, please contact JBANC at:
jbanc@jbanc.org or (tel.) 301-908-2579.

JBANC represents the Estonian American National Council, Inc., the
American Latvian Association, Inc., and the Lithuanian American Council,
Inc. 

VISA WAIVER PROGRAM ADMISSION 
CELEBRATED DURING CAPITOL HILL
RECEPTION

Washington, DC (JBANC) --- Over one hundred guests joined in celebrating
the newest members of the Visa Waiver Program in a reception on Capitol Hill
on February 3. At the end of 2008, eight countries joined the Visa Waiver
Program (VWP), permitting visa-free travel to the United States for up to
ninety days. Besides Estonia, Latvia, and Lithuania, these countries also
include the Czech Republic, the Slovak Republic, Hungary, South Korea, and
Malta. 35 countries are now members of the VWP.

Senator George Voinovich (R-OH), a member of the Senate Baltic
Freedom Caucus, affirmed that the passage of Visa Waiver Program legisla-
tion was one of his legacy efforts and that with it he and other colleagues have
ensured the strengthening of public diplomacy and the bolstering of home-
land security. That legislation, known as the Secure Travel and
Counterterrorism Partnership Act, ultimately became Public Law 110-53. 

Subcommittee on Europe chairman Robert Wexler (D-FL) helped spear-
head the effort in the House of Representatives. He stated that “this is an
especially gratifying moment and one that I believe is long overdue.” The
VWP, said Wexler, has had a “positive impact on transatlantic relations and
America's partnerships globally.” At the same time, he acknowledged that
more work lies ahead in bringing in other qualifying countries. The addition
of 60 billion dollars annually from the VWP to the American economy, added
Wexler, is "exactly the kind of stimulus we need during hard economic times." 

House Baltic Caucus co-chair Dennis Kucinich was among those praising
fellow Ohioan Sen. Voinovich for his hard work. Kucinich and other Baltic
Caucus co-chair Rep. John Shimkus (R-IL) were also both instrumental in
guiding the VWP legislation through Congress.

Sen. Ben Cardin (D-MD) participated at the event as well, along with
Representatives Mario Diaz-Balart (R-FL), Lincoln Diaz-Balart (R-FL), and
Jeff Fortenberry (R-NE).

Other attendees included numerous congressional staff members, admin-
istration officials, and representatives from the diplomatic community and
national organizations, including Joint Baltic American National Committee,
Inc. president Marju Rink-Abel, from the Estonian American National
Council, Karl Altau and Monika Ramanauskaite.

GLOBAL MUSEUM ON COMMUNISM:
PROGRESS REPORT

Development of the online Global Museum has been swift in recent
months. The programming and engineering phases have been completed and
focus has shifted to collecting content for exhibits.

Our main exhibits -- The Hall of Infamy, the Gallery of Heroes and the
Timeline of Communism -- are interactive marvels featuring the latest mul-
timedia technology that will engage viewers of all ages and raise awareness of
communism's legacy.  Our programmers have constructed a highly entertain-
ing and richly informative virtual museum environment. We believe that the
level of interactivity and multimedia content is unparalleled and will make
the Global Museum on Communism a global leader in the realm of online
museums.

Our grassroots viral marketing campaign via social networking web sites
like "Facebook" is ongoing and producing excellent results. To date, The
Victims of Communism Facebook group page has collected over 700 members
and is growing each day. Such sites are critical to building a large audience for
the museum launch and will encourage others to visit the site after the
launch.

Several other sections are nearing completion as well, including the
Victims Registry, which will allow those who suffered under communism, and
their families, to permanently memorialize and share their experiences with
the world (see "Victims Registry" article).

We invite your participation. By sharing the link to the museum with
your friends and encouraging them to sign up for our newsletter, you will
raise public awareness of the communist era and how it affected millions of
lives. 

Visit the museum’s website: www.globalmuseumoncommunism.org

BALTIC NATIONS REMEMBER 60TH
ANNIVERSARY OF SOVIET DEPORTATION

The Joint Baltic American National Committee is reminding people
worldwide that in 1949 nearly 100,000 Estonians, Latvians and Lithuanians
were uprooted from their homes and cruelly deported to the far reaches of
Siberia. 

Branded as "enemies of the people," by the Soviet Union, most were
women and children under the age of 16.  Their death rate was astronomical-
ly high in the first few years of their exile, because of the failure of Soviet
authorities to provided suitable clothing or housing.  Read more on the sub-
ject at these websites:  http://vip.latnet.lv/lpra/priboi.htm and
http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Priboi   

SLA nariai
kviečiami
susipažinti su išeivijos dienraščiu
DRAUGU

Prenumeruojant ,,Draugą” (JAV) gausite 
nuolaidą — tik 120 dol. metams (Reg. 150 dol.). Atsiųskite
vardą, pavardę, adresą ir telefono numerį kartu su mokesčiu:

Draugas • 4545 W. 63rd Street • Chicago, IL 60629

Vardas, pavardė ______________________________________

Adresas _______________________________________________

Miestas, valstija, Zip ___________________________________



T�vyn� The Homeland10

Beneficiaries: Is my named beneficiary living?

Address: Is my current address on file with the 
Home Office?

Please make sure that this information is current and up-to-date.
Contact the Home office with any corrections.

Check your
insurance policies!

Netekome visuomenininko
Broniaus Siliūno

Edvardas Šulaitis

Čikagoje plačiai žinomas visuomenės veikėjas Bronius Siliūnas pirmąją
Naujųjų metų dieną būtų šventes savo 88-ajj gimtadienj. Deja, šia sukak-
timi jis negalės pasidžiaugti, nes lapkričio 29 d. iškeliavo amžinybėn.

A. a. B. Siliūną čikagieciai matė besidarbuojantį įvairioje lietuviškoje
veikloje. Jis buvo aktyvus Lietuvių Bendruomenės, Amerikos lietuvių
tautinės sąjungos, korp. ,,Neo-Lithuania” narys, rašė spaudoje.

Tačiau ryškiausius pėdsakus jis paliko ,,Margučio II“ radijo programos
istorijoje. B. Siliūnas net 13 metų rūpinosi šio radijo laidomis, buvo valdy-
bos narys, koordinatorius. Kiekvieną savaitę (antradienio vakarais) jis
pateikdavo politinių žiniių apžvalgas, nors paskutiniuoju metu jos klausy-
tojų jau nebepasiekdavo. Jeigu ,,Margucio II” radijo programai pavyko
gerai išsilaikyti, tai čia didelis ir a. a. B. Siliūno nuopelnas.

Beje, B. Siliūno paruoštas politines apžvalgas buvo galima skaityti ir
neseniai savo leidybą sustabdžiusiame ,,Lietuviių balso” laikraštyje.

B. Siliūnas gimė Lyduvėnuose (Raseiniių apskrityje) 1920 m. sausio 1 d.
1940-aisiais, baigęs Šiaulių berniukų gimnaziją, įstojo į Vytauto Didžiojo
universitetą Kaune, kur studijavo ekonomikos mokslus. 1944-aisiais
pasitraukęs į Vakarus (Vokietiją), ten (Erlangeno mieste) tęse
ekonomikos studijas. Vokietijoje buvo aktyvus studentų draugijos
,,Šviesa” valdybos narys.

1949 m. persikelęs į Čikagą, čia ilgą laiką turėjo maisto produktų par-
duotuvę Brighton parko rajone. Atliekamu nuo darbo laiku neužmiršo
lietuvškos veiklos, kuriai visą laiką skyrė jau išėjęs į pensiją.

Kartu su žmona Vlade užaugino ir išmokslino net 7 vaikus: Algimantą,
Vytą, Mindaugą, Rimą, Darių, Donatą ir dukrą Danutę. Jie, sukurė
šeimas, dabar lietuviška dvasia auklėja savo atžalas. Kai kurie iš vaikų
taip pat yra žinomi lietuviškos veiklos darbuotojai.

Vėlionis gruodžio 3 d. buvo pašarvotas Petkaus Lemonto laidojimo
koplyčioje, kur atsisveikinti su juo atėo gausus burys tautiečių. Kitos
dienos rytą jo palaikai buvo nuvežti į Pal. Jurgio Matulaičio misijos
koplyčią. Čia buvo aukojamos šv. Mišios, po jų amžinam poilsiui B.
Siliūnas palydėtas į Sv. Kazimiero kapines. Supiltas kapas nuoširdžiam ir
draugiškam Čikagos lietuvių visuomenės veikėjui, kurio daug kas iš mūsų
pasiges.

Užuojauta vėlionio šeimai ir artimiesiems.

Lithuanian Alliance of America
Paid Out Policies/Išmokėtos apdraudos 2008

ALBINA G. BURKE, 17 kuopa, Brockton
MA. Gimė Montello, MA. Prie SLA prisi -
rašė 1940 m. kovo 12 d. Mirė 2005 m.
kovo 22 d.

MARIJA ZIDZIUNAS, 57 kuopa, Wor -
ces ter MA. Gimė Lietuvoje. Prie SLA
prisirašė 1949 m. spalio 2 d. Mirė 2007
m. gruodžio 7 d.

HELEN LENDRAITIS, 57 kuopa, Wor -
cester MA. Gimė Worcester MA. Prie
SLA prisirašė 1940 gruodžio 5 d. Mirė
2007 spalio 27 d.

HELEN M. GRAHAM, 353 kuopa, Pitts -
burgh PA. Gimė Pittsburgh PA. Prie SLA
prisirašė 1989 liepos 7 d. Mirė 2007
gruodžio 28 d.

VINCAS KOLICIUS, 40 kuopa, Pitts -
burgh PA. Gimė Pittsburgh PA. Prie SLA
prisirašė 1942 m. sausio 4 d. Mirė
2008 m. sausio 21 d.

JAGNA SCHWARTS, 126 kuopa, New
York NY. Gimė Lietuvoje. Prie SLA
prisirašė 1982 m. liepos 1 d. Mirė 2005
sausio 22 d.

VACYS W. STEPONIS, 126 kuopa, New
York NY. Gimė Lietuvoje. Prie SLA pri -
sirašė 1979 gegužės 1 d. Mirė 2008 m.
vasario 4 d.

ALPHONSE ULICICKAS, 331 kuopa,
Nashua NH. Gimė Manchester NH.
Prie SLA prisirašė 1981 m. birželio 1 d.
Mirė 2007 m kovo 25 d.

CLEMENTINE E. WITKUS, 63 kuopa,
Chicago IL. Gimė Chicago IL. Prie SLA
prisirašė 1938 m. spalio 6 d. Mirė 2008
m. vasario 8 d.

ONA NARUSAS, 136 kuopa, Cleveland
OH. Gimė Lietuvoje. Prie SLA prisirašė
1990 m. lapkricio 1 d. Mirė 2007 m
gruodžio 21 d.

ANNA KOSMACH, 192 kuopa, New
Kensington PA. Gimė Cardiff PA. Prie
SLA prisirašė 1938 m rugpjūčio 14 d.
Mirė 2008 m. vasario 30 d.

JERONIMAS V. DABRILA, 43 kuopa, So.
Boston MA. Gimė Lietuvoje. Prie SLA
prisirašė 1950 m. gegužės 1 d. Mirė
2005 m. gruodžio 14 d.

ANTHONY J. VAIVADA, 85 kuopa,
Brooklyn NY. Gimė Chicago IL. Prie SLA
prisirašė 1972 m. gruodžio 31 d. Mirė
2006 m. liepos 6 d. 

ANICETAS SIMUTIS, 126 kuopa, New
York NY. Gimė Lietuvoje. Prie SLA
prisirašė 1969 m. gruodžio 1 d. Mirė
2006 m kovo 8 d.

MAZINE M. ORDONS, 169 kuopa,
Ambridge PA. Gimė Clearfield PA Prie
SLA prisirašė 1953 m rugpjūčio 1 d.
Mirė 2007 m gruodžio 3 d.

JULIA A. BECK, 84 kuopa, Orange NJ.
Gimė Newark NJ. Prie SLA prisirašė
1964 m. birželio 26 d. Mirė 2008 m.
sausio 23 d.

EDWARD K. SLAVIN, 353 kuopa,
Pittsburgh PA. Prie SLA prisirašė 1957
m. spalio 4 d. Mirė 2008 vasario 14 d.

EVA MARTIN, 73 kuopa, Pittsburgh PA.
Gimė Pittsburgh PA. Prie SLA prisirašė
1947 m. spalio 7 d. Mirė 2008 vasario
13 d.

DANUTE STROUT, 126 kuopa, New
York NY. Gimė Lietuvoje. Prie SLA
prisirašė 1991 m. kovo 1 d. Mirė 2008
m. balandžio 17 d.

ANTHONY A. MARTIN, 40 kuopa,
Pittsburgh PA. Gimė Pittsburgh PA. Prie
SLA prisirašė 1963 m. spalio d. Mirė
2008 m kovo 1 d.

ISABEL BELITSKY, 254 kuopa, Akron
OH. Isirase 1936 m rugpjūčio 1 d. Mirė
2008 m. balandžio 30 d.

LEONARD J. CHAIKOWSKY, 23 kuopa,
Shanandoah PA. Isirase 1936 m. lap-
kricio 1 d. Mirė 2006 m balandžio 18
d.

DENNIS G. STRZYZ, 226 kuopa,
Chicago IL. Gimė Chicago IL. Prie SLA
prisirašė 1981 m. gegužės 1 d. Mirė
2008 m. birželio 17 d.

ERNA SCHNEIDER, 320 kuopa, London
Ontario, Canada. Gimė Lietuvoje. Prie
SLA prisirašė 1948 m. rugpjūčio 8 d.

IRENE PASCUZZI, 73 kuopa, Pittsburgh
PA. Gimė Pittsburgh PA. Prie SLA prisir-
ašė 148 m birželio 8 d. Mirė 2007 m
gruodžio 20 d.

JOSEPHINE D. HIRAK, 192 kuopa, New
Kensington PA. Gimė New Kensington,
PA. Prie SLA prisirašė 1979 m. liepos 1
d. Mirė 2008 m. spalio 14 d.

SOPHIA VEDEIKA, 352 kuopa, Detroit
MI. Gimė Rusijoje. Prie SLA prisirašė
1950 m. birželio 4 d. Mirė 2008 m.
spalio 24 d.

MARIAN KAULBFLIESCH, 17 kuopa,
Brockton MA. Gimė So. Boston MA. Prie
SLA prisirašė 1950 m. vasario 24 d.

LORETTA I. STUKAS, 245 kuopa,
Newark NJ. Gimė Chicago IL. Prie SLA
prisirašė 1992 vasario 1 d. Mirė 2008
m. spalio 4 d.

ANELE FEDUNOK, 40 kuopa,
Pittsburgh PA. Gimė Pittsburgh PA. Prie
SLA prisirašė 1936 m. spalio 1 d. Mirė
2008 m. gegužės 17 d.

JOSEPH SAULENAS, 352 kuopa Detroit
MI. Gimė Lietuvoje. Prie SLA prisirašė
1952 m. birželio 26 d. Mirė 2008 m.
lapkričio 4 d.

Moving?
Please let us know — send in your old label with your new ad -
dress to the home office. Your cooperation will assure you  that
Tevyne/Homeland will continue to reach you in a timely basis.
Thank you for  your cooperation.

New address:
Name:  ______________________     _______________________
Address:  ___________________________________________
City, State, Zip: ______________________________________

Išsikeliant,
praneškite mums jūsų naują adresą. Atsiųskite savo seno adre -
so lipinuką kartu su žemiau parašytu naujuoju adresu. Greitas
atsiliepimas užtikrins, kad ,,Tėvynė” jus laiku pasieks. 

Naujas adresas:

Vardas:  ____________________________________________
Addresas:  __________________________________________
Miestas, Valstija, Zip: _________________________________
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Prel. M. Krupavičiaus
mirties 38-osioms
metinėms

Edvardas Šulaitis

1970 m. gruodžio 4 d. nutrūko
prel. Mykolo Krupavičiaus gyvy-
bės siūlas, o gruodžio 9 d. jis buvo
pa laidotas šv. Kazimiero kapinėse
Či ka goje. 2006 m. rugsėjo antroje
pusėje jo palaikai buvo iškasti ir
rug  sėjo 20 d. pervežti į Lietuvą, o
po trijų dienų perlaidoti Prisi kė li -
mo bažnyčios šventoriuje Kaune.

Šis dvasininkas bei politikas
bu vo moderniųjų laikų lietuvybės
apaštalas, kokių Lietuvos istorijo-
je nedaug. M. Krupavičiaus vaid-
menį žymusis Lietuvos generolas
savo rastų ,,Įvykiai ir žmones” III
tome taip pažymi: ,,Prelatas
Mykolas Kru pavičius buvo didis
lietuvis, didis patriotas, didis
mūsų politikas ir
visuomenininkas. Tokių vyrų
retai pasitaiko tautoje”.

O Petro Maldeikio monografi-
joje ,,Mykolas Krupavičius”,
išleistoje 1973 m. Čikagoje, rašo-
ma: ,,Ir nepriklausomoje
Lietuvoje, ir išei vijoje, kovojant
dėl Lietuvos ir lie tu vybės išlaiky-
mo, Krupavičiui teko musų tautos
dvidešimtojo am žiaus istorinėje
scenoje suvai din ti išimtinį bei
vienkartinį vaidmenį. Net ir tada,
kai jis dėl senat vės turėjo
pasitraukti iš eitų parei gų
Lietuvos laisvinimo organizacijoje
ir apsigyventi kur nuošaliai, jis
liko iš salies viską stebįs valstybi -
nin kas, kaip laisvinimo kovos
simbo lis, kaip vienas musų tautos
patriarchų”.

Ateitininkų organizacijos ide -
o lo gas, filosofas Stasys Šalkauskis
gerokai anksčiau apie M. Krupa vi -
čių yra sakęs: ,,Mano įsitikinimu,
ateities istorikas turės konsta tuo -
ti, kad kun. M. Krupavičius buvo
senų laikų žymiausias politikas ir
vi suomenės veikėjas. Šitas valin-
gas, veiklus, ryžtingas ir materia -
liai svarus žmogus, jau dabar aiš -
ku, įrašė neišdildomomis raidėmis
savo vardą politinėje ir socialinėje
Lietuvos istorijoje: jis savo tiesiog
tita niškomis pastangomis padėjo
pa grindą socialinei mūsų visuo -
menės pusiausvyrai (agrarinė
reforma) ir tuo pačiu suredukavo
neproporcionaliai įsigalėjusį mūsų
krašte lenkiškąjį gaivalą”.

Amerikos Pilviškiai — Cicero

Prel. M. Krupavičius daugiau
negu dešimtį paskutiniųjų savo
gyvenimo metų praleido Cicero
miestelyje, kurią jis vadino jaukia

vieta. ,,Tai Amerikos Pilviškiai:
kur eisi, vis ant lietuvio užlipsi”,
— taip sakė viename pokalbyje ra -
di jo korespondentui prelatas.

Šių eilučių autoriui tą visą
laiką yra teke gyventi M.
Krupavičiaus kai mynystėje, tik
kitoje gatvelėje. Buvo proga
užsukus į jo kuklų bet jaukų butą
1340 S. 49 Avenue namo antrame
aukšte. Ir šiandien, kai pra  einu pro
šį pastatą, gimsta daug praeities
dienų prisiminimų. Tame bute šis
lietuvybės apaštalas parašė daug
straipsnių spaudai, kuriuose kė lė
lietuviškumo problemas Ame ri -
koje, rašė įvairius raštus lietuviš -
koms įstaigoms, besirūpi nan čioms
lie  tuvybės išlaikymu naujame
kraš te.

Jo žodžiai nesukėlė didesnio
atgarsio

Pasitraukęs iš VLIK’o pir -
mininko pareigų, vienas iš
Lietuvių Ben druomenės kūrėjų M.
Kru pa vi čius Ciceroje gyveno kaip
eilinis, ta čiau lietuvybės proble-
momis ser gan tis lietuvis.

Mūsų rankose yra šio vyro
rašytas laiškas (datuotas 1966 m.
sausio 16 d.) tuometiniam JAV LB
tarybos pirmininkui V. Volertui.
Štai ištrauka iš jo: ,,Jauniausias
jaunimas — darželių ir pradinių
mokyklų mo kiniai. Jie greičiausiai
ir radika liau siai nulietuvinami.
Mums — Lietu vai ir lietuvybei
palieka tik menkos nuograužos, ir
tos pačios sujauktomis sielomis”.

Toliau šis dvasininkas teigia:
,,Litua nistinėse mokyklose moki -
nių skaičius mažėja. Pasižiūrėjus į
chorus, jaunimo nerasi. Iš veidų
at rodo, kad jie jau baigia savo
daina vi mo karjerą... Lituanistinių
mo kyk lų mokiniai dažniausiai
tėvų suvaryti. Jie lietuvišku mok-
slu ne su in teresuoti, ir tai parodo
mokytojams nesivaržydami. Jų
galva, jie da ro mokyklai garbę ir
rodo pasiaukojimą, o ne atvirksči-
ai. Moky to jams tas labai apsunki-
na darbą”.

Apie tai M. Krupavičius, kaip
rašoma minimame laiške, referavo
apylinkių ir apygardų suvažiav-
imuose, kalbėjosi su vyskupais ir
kai kuriais klebonais. Į juos
atsakymai buvę įvairūs: vieni
teigė, kad nepa togu kovoti su kle-
bonais, nes čia ne Lietuva, o
Amerika. Kiti tik galvas pakraipy-
davo ir nerasdavo atsa ky mų savo
neveiklai pateisinti.

Taip pat jis prisipažino, kad
tuo reikalu parašė eilę straipsnų,
po kurių buvo tyla. ,,Mano varpai
be šerdžių, o klausytojai ir skaity-
tojai - be lietuviškų širdžių...”, -
teigė minimo laiško autorius.

Tačiau kova dėl lietuviškų
para pijinių mokyklų neišsiplėtė.
Či ka gos lietuvių mokytojų susirin -
ki me šis klausimas buvo paliestas
ir priimtos atitinkamos rezoliuci-
jos, ta čiau lietuvių visuomenėje
liko be atgarsio ir lietuvių vaikai
nebuvo apginti nuo nutautinimo.

M. Krupavičius buvo neatlai -
dus ir išeivių lietuvių sumaterialė -
ji mui. Kovodamas su juo, jis dažnai
tokiems tautiečiams prikaišiojo pa -
mėgus prabangą, neaukojimą Lie -
tu vos laisvinimo ir lietuvybės išlai -
ky mo reikalams, vengimą lietuviš -
ko prieauglio ir greitą prisitaikymą
prie amerikietiškojo gyvenimo. Pa -
to giai įsikūrus naujame krašte jis
ma tė tautiečius tolstančius nuo
savo tėvynės šaknų.

Šalia kitų blogybių M. Krupa -
vi čius pasisakė ir prieš savo gimtos
kal bos nebranginimą, jos
užteršimą sve timais žodžiais, savo
vardų ir pavardzių nulietuvinimą.

Pažymėtinas M. Krupavičiaus
testamentas

Pabaigai norisi pacituoti bent
dalį šio vyro testamento, surašyto
1968 m. spalio 1 d. (maždaug dvieji
metai prieš mirtį). Jame jis
nurodė: ,,Prie karsto turi būti tik
kryžius ir lietuviška trispalvė vėli-
ava. Nei pa moksle, nei kalbose
mano asmens ne liesti.
Pamokslininkas ir kalbėtojai tepri-
mena lietuvių visuomenei tuos ide -
alus, kuriems visą gyveni mą tar-
navau ir skelbiau kiekvieną progą:
laisva, nepriklausoma Lietu va,
nenuilstama ir nenutraukiama
kova dėl jos išlaisvinimo; rėmimas
dar bų ir finansais tų institucijų,
kurios vadovauja tam laisvinimui,
— VLIKo ar ALTo; išlaikyti lietu-
viską kultūrą ir meilę lietuvių kal -
bai, išauklėti lietuviškajį jaunimą,
taip, kad sugebėtų ir norėtų tęsti
kovą dėl Lietuvos laisvės ir lietuvy-
bės išlaikymo lietuviškoje išeivijo-
je.

,,Mano akis ir krutinę prašau
užpilti lietuviška žemele, kurią esu
gavęs iš savo tėvynės Lietuvos”, —
toks buvo vienas iš paskutiniųjų
M. Krupavičiaus pageidavimų.

Šio tauraus lietuvio ir kitų pa -
na šių kovotojų dėka Lietuva atga-
vo nepriklausomybę. Deja, kitos M.
Kru pavičiaus keltos problemos lie -
tu vybės išlaikymo srityje išliko, jos
tebėra aktualios ir šių dienų lietu-
viams Amerikoje.

Jas prisiminkime ir prel. M.
Kru pavičiaus mirties 38-ųjų me ti -
nių proga. Taip prisidėtume prie
šio moderniųjų laikų lietuvybės
apaštalo troškimų.

Moderniųjų laikų lietuvybės apaštalas — Prel. M Krupavičius

Prel. Mykolas Krupavičius gyvenimo tekmėje.
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Please send me information about
the Lithuanian Alliance of America
insurance program.

NAME _________________________________________________________

DATE OF BIRTH _________________________________________________

ADDRESS ______________________________________________________

CITY  ___________________________ STATE ________  ZIP__  ___________

LAA MEMBER? q Yes    q No     E-mail ______________  ___________

Nauji nariai — tai laidas
į šviesią SLA ateitį!

Šypsokimės
anekdotai apie mediciną

Iš ligos istorijos: “pavartojęs šių vaistų, velionis sunegalavo”.
•••

— Daktare, turite man padėti. Prieš dešimtį metų prarijau auksinę
monetą.
— Ir tik dabar atėjote?
— kad man anksčiau pinigų nereikėjo.

•••
— Daktare, padėkite, — skundžiasi pacientas. — Viską skauda. Ir čia
skauda, ir čia, ir ten, ir kepenis.
— Odekoloną geriate?
— Geriu, nepadeda

•••
Naujas darbuotojas klausia senbuvio vaistininko:
— O kokius jūs vaistus laikote ten, dėžutėje, prie kasos aparato?
— Aš jų duodu tuo atveju, kai recepto  neperskaitau.

•••
Patyręs chirurgas ramina naujoką:
—T aigi, kolega, šiandien jums pirma savarankiška operacija. Itin
susikaupkite ir būkite atidūs, kitaip galite įsipjauti pirštą.

•••
Studentas medikas uždarbiaujantis ligoninėje sanitaru, atneša ligoniui
vakarienę.
— Atleiskite, kodėl ši košė dvokia spiritu? — klausia ligonis.
— O dabar? — vėl klausia studentas, atsitraukęs kelis žingsnius.

Jau 123 metus gyvuojantis

SUSIVIENIJIMAS 
LIETUVIŲ AMERIKOJE
Fraternalinė draudimo organizacija

Ieško naujų narių!

Reikalingi organizatoriai – Naujų narių verbuotojai

Kreiptis į SLA viceprezidenta
Adv. Saulių Kuprį – tel. 708-997-1861

arba Į SLA sekretorę Vidą Penikienę 
tel. 212-563-2210

A 123 YEAR HERITAGE AWAITS YOU 

LITHUANIAN ALLIANCE
OF AMERICA

A Fraternal benefit society
is seeking new members

Local representatives are needed to work for commission. 

Contact LAA Vicepresident
Saulius Kuprys – tel. 708-997-1861

or LAA Secretary Vida Penikas
tel. 212-563-2210

We Welcome Our New Members!
Sveikinam naujus narius!

Lodge 043 ALDONA ELIZABETH LINGERTAT, Milton, MA

Lodge 043 ILONA MAZURAITYTE, Somerville, MA

Lodge 043 AURA TAYLOR, San Francisco, CA

Lodge 043 GIEDRE MINIOTAITE, Sherman Oaks, CA

Lodge 043 LAIMA REISS, Seymour, CT

Lodge 043 EMILIJUS DEBEIKIS, Seymour, CT

Lodge 043 REGINA BALČAITIENĖ, Quincy, MA

Lodge 043 JURGITA MOCKUTE, New Haven, CT

Lodge 043 LINA LAMB, Hingham, MA

Lodge 126 ADELE D. CRAYTON, Hudson, NY 

Lodge 126 PAUL D. CRAYTON, Hudson, NY 

Lodge 126 VILMA M. CRAYTON, Hudson, NY

Lodge 126 JOLANTA MELNINKAITIS,Wolcott CT

Lodge 126 DARIUS PENIKAS 

Lodge 322 ROMA STANISLAVA KUPRYS, Riverside, IL

Lodge 322 JONAS J. K. KUPRYS, Riverside, IL

Lodge 322 PAULIUS VACYS KUPRYS, Riverside, IL

Lodge 322 VIDA MARIJA KUPRYS, Riverside, IL

Lodge 322 PETRAS R. KUPRYS, Rolling Meadows, IL

Lodge 322 TOMAS KAZIMIERAS KUPRYS, Rolling Meadows, IL

Lodge 322 JONAS RIMAS KUPRYS, Riverside, IL

Lodge 322 INDRE EUGENIJA BIELSKUS, Berwyn, IL

Lodge 322 MINDAUGAS PAULIUS BIELSKUS, Berwyn, IL

Lodge 322 GIEDRIUS SUBACIUS, Chicago, IL

Lodge 378 GENE RAKAČIAUSKIENĖ, Brooklyn, NY

Lodge 378 LAIMA M. SILEIKIS-HOOD, New York, NY

Lodge 378 VIDA KRISTOLAITIS, New York, NY

Lodge 378 ZOFIA GLODEK, Waterford, MI

Lodge 378 ZILVINAS BUBLIS, Avenel, NJ

Lodge 378 RIMGAUDAS MATUKONIS, Stanhope, NJ

Longtime LAA Secretary Genevieve Meiliunas with LAA staff members celebrate Christmas. These ladies
kept LAA operating smoothly at the New York offices.


