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Pirmininko laiškas / Chairman’s Letter 

Dirbkime Kartu! 
Susivienijimo žengimas į savo 136-uosius 
veiklos metus sudaro mums progą įvertinti 
jo dabartinę būklę ir būsimą plėtrą. Atėjo 
laikas planuoti kokia veikla tenkins mūsų 
bendruomenės ateities kultūrinius ir 
visuomeninius poreikius.
Pastaraisiais metais Susivienijimas pertvarkė 
savo veiklą, kad galėtų geriau įgyvendinti savo 
ilgalaikę misiją – išsaugoti ir stiprinti mūsų 
tautinį paveldą. Šiuo požiūriu Susivienijimas 
sėkmingai atsisakė gyvybės draudimo progra-
mų, kurios finansiškai alino organizaciją. Iš 
tiesų, šios programos organizacijai teikė mažai 
realios naudos.
Vienas iš istorinių Susivienijimo veiklos laukų buvo lietuvių 
interesų atstovavimas viešajame forume. Susivienijimas buvo 
vienas iš svarbiausių Amerikos Lietuvių Tarybos atgaivinimo 
rėmėjų, vienas iš šešių pagrindinių jos steigėjų organizacijų. 
Susivienijimo centro atstovai dalyvavo keliuose istoriniuose 
Baltųjų rūmų prezidento susitikimuose. Šios pastangos buvo 
sėkmingos ir baigėsi tuo, kad Jungtinės Valstijos ryžtingai 
pareiškė, kad nepripažįstančios Lietuvos ir kitų Baltijos kraštų 
sovietinės okupacijos. Taigi Jungtinės Valstijos ir toliau pri-
pažino nepriklausomos Lietuvos valstybės diplomatinį korpusą. 
Ši principinė pozicija veikė iki pat nepriklausomos Lietuvos 
valstybės atkūrimo 1991.
Susivienijimas ir toliau yra reikšmingas kaip tiltas į mūsų bend-
ruomenę ir visą visuomenę bendrai. Pastaruoju metu tai pasitvir-
tino Rusijos invazijos į Ukrainą akivaizdoje. Susivienijimas nuolat 
palaiko ryšius su Ukrainos bendruomenės vadovybe Jungtinėse 
Valstijose. Todėl buvome pakviesti dalyvauti uždarose strateginė-
se konsultacijose. Susitikimuose dalyvavo senatoriai J. McCain ir 
M. Kirk, ir paskutiniu metu senatorius D. Durbin. Taip pat teko 
dalyvauti kartu su Ilinojaus valstijos gubernatoriumi J. B. Pritzker 
ir Čikagos mere L. Lightfoot. Savo sveikinimo žodyje perdaviau 
lietuvių solidarumą su ukrainiečių teisėtais siekiais. Visai neseniai 
Susivienijimo atstovai dalyvavo bendroje Baltijos šalių ir Ukrai-
nos vienybės grandinėje Brooklyne, Niujorke. Ši manifestacija 
atspindėjo lietuvių solidarumą su kaimynais ukrainiečiais. Mes 
ir toliau remsime ukrainiečių bendruomenę jos teisingoje ir 
didvyriškoje kovoje už laisvę. 
Susivienijimas toliau propaguoja meną per savo galeriją  
,,SLA Meno Erdvė”. Rudens sezoną galerija pradeda bendra 
paroda, kurioje dalyvauja lietuvių kilmės Bronzini šeimos nariai. 
Unikalioje parodoje bus eksponuojami tapybos darbai  
ir skulptūros. 
Žvelgdamas į ateitį, Susivienijimas laiko save savo įkūrėjų puo-
selėtų idealų sergėtoju. Susivienijimas ir toliau tarnaus išeivijos 
bendruomenei ir perduos jos paveldą ateinančioms kartoms. Taigi 
siekdami šio tikslo dirbkime kartu.
Saulius V. Kuprys,  
SLA Tarybos Pirmininkas 

Let’s Work Together! 
As the Alliance enters its 136th year of opera-
tion, we pause to ascertain its current condition 
and prospective future development. It is time to 
plan what activities will best serve the commu-
nity’s future cultural and educational needs.
In recent years, the Alliance has restructured 
its operations to meet its longterm mission to 
preserve and promote our ancient heritage. In 
such regard, it successfully terminated the life 
insurance programs that had financially saddled 
the organization. These programs provided little 
benefit to the organization. 
Among the Alliance’s historic functions was 

the representation of the community in the public forum. 
The Alliance was a key participant in reviving the Lithuanian 
American Council as one of its six principal founding 
organizations. Alliance officers participated in a series of historic 
White House presidential meetings. These efforts were successful 
and resulted in the United States forcefully asserting that it would 
not recognize the Soviet occupation of Lithuania and the other 
Baltic countries. Thus the United States continued to recognize 
the diplomatic corps of the independent state of Lithuania. 
This principled stand continued to be operative until the 
reestablishment of the independent state of Lithuania in 1991.
The Alliance continues to serve as a bridge to our community 
and society at large. This has been confirmed most recently in the 
face of Russia’s invasion of Ukraine. Representing Lithuanian-
Americans, the Alliance has been in ongoing contact with 
Ukrainian leadership in the United States. Thus we have been 
invited to participate in closed strategic consultations with 
the late Sen. J. McCain and Sen. M. Kirk and, most recently, 
with Sen. D. Durbin. We have also participated in public civic 
gatherings supporting the Ukrainian struggle. We have thus 
publicly addressed such freedom rallies with the Governor of 
the State of Illinois, J. B. Pritzker, and Chicago’s Mayor, L. 
Lightfoot. Most recently, Alliance representatives participated in 
a joint BalticUkrainian unity chain in Brooklyn, New York. This 
manifestation echoed Lithuanian solidarity with our Ukrainian 
neighbors. We will continue to support the Ukrainian community 
in its just and heroic struggle. 
It should also be noted that the Alliance continues promoting the 
arts through its SLA Art Space gallery. The gallery started its fall 
season with a collaborative exhibit featuring members of the Li-
thuanian-born Bronzini family. The unique show entitled “LINK” 
will include paintings and sculptures.
As the Alliance looks to the future, it sees itself as a guardian of 
the ideals cherished by its founders. It is fully committed to them. 
The Alliance will continue to serve the community and sustain its 
heritage for generations to come. So let us work together as we 
strive to achieve this goal.
Saulius V. Kuprys,  
Chairman of the Board
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Prezidentės laiškas / President’s Letter

Sveikinimai Visiems
                                                                  
Tikiuosi visi mūsų nariai ir jų šeimų nariai 
sėkmingai pergyveno pandemiją.
Yra nepaparastai svarbu turėti ir išlaikyti 
tokį išskirtinį Kultūrinį Centrą kaip SLA 
pastatą Niujorko mieste. Mes buvome gana 
aktyvūs 2022 metais organizuodami meno 
parodas, renginius ir lėšų rinkimo vajų 
padėti Ukrainai. Tai nebūtų buvę įmanoma 
be sunkaus darbo ir didelio atsidavimo, kurį 
pademonstravo mūsų renginių organizatorė 
Rūta Pauliukaitytė ir renginių kuratorė 
Francine Rogers. Ačiū Jums abiems už Jūsų 
darbą dėl SLA Meno Erdvės.
Su malonumu pranešame, kad mūsų tikslas 
gauti SLA pastatui Istorinio paveldo 
statusą bus pasiektas. Aš gavau laišką iš Roger Daniel Mackay, 
Valstijos Istorinio Paveldo Departamento (IPD) direktoriaus, 
kuriame pranešama, kad rugsėjo 8 dieną Niujorko valstijos 
sostinėje Albanyje įvyks 26 IPD direktorių susirinkimas, kurio 
metu bus nagrinėjama mūsų paraiška, nuotraukos ir istorija, kurias 
mes nusiuntėme jiems. Mes daug dirbome su Linda Mackay, 
IPD atstove, ir ji mus užtikrino, esanti 95% įsitikinusi, kad mes 
gausime sertifikatą 2022 metu gruodžio mėnesį. Mes taip pat 
galėsime sukurti naujos bronzinės Istorinio paveldo plokštės 
dizainą. Plokštė bus pritvirtinta prie mūsų pastato. Tai mūsų 
svajonės išsipildymas. Daugelį metų man rūpėjo kad gobštūs 
statybininkai neatimtų iš mūsų pastato. Mes darysime viską kas 
tik įmanoma kad tas neatsitiktų.
SLA pastatas randasi strategiškai labai svarbioje vietoje, ir kai 
SLA atstovai 1910 metais nupirko šį pastatą, jie pasielgė labai 
įžvalgiai, žiūrėdami į ateitį. Mes randamės tik už dviejų gatvių 
nuo Penn Stoties, tai yra labai patogi vieta. Prašome apsilankykite 
pas mus. Mes būsime čia ir esame pasiruošę supažindinti Jus su 
SLA pastatu, archyvu ir mūsų istorija.
SLA ateitis yra šviesi ir mūsų Kultūros Centras tęs savo veiklą, 
sujungdamas daugybę žmonių ir tęs savo augimą, ypatingai kai 
mes turime atsidavusius šiai idėjai Tarybos (7) ir Valdybos (4) 
narius. Dėkoju Jums visiems. Mes taip pat dėkojame visiems už 
Jūsų narystę ir aukas SLA.
2012 metais manęs paprašė tapti SLA pastato valdytoja, su kuo 
aš sutikau. Praėjo jau 10 metų ir turiu pasakyti kad buvo įdomu 
matyti tiek daug pasikeitimų įvykusių su pastatu. Aš noriu 
paminėti du faktus. Pirmus 5 metus Saulius Sirusas ir aš dirbome 
kartu su daugeliu projektų. Per paskutinius 5 metus Danius 
Glinskis ir aš tęsėme darbą su pastato darbais. Tai buvo gera 
komanda. Ačiū Jums abiems.
 
Šilti sveikinimai, 
Laima Mihailovich 
Prezidentė

Greetings Everyone 
 
 I hope that all our members and their 
families and friends are doing well after the 
pandemic.
It is so special to have such a unique 
Cultural Center in New York City and 
we have been quite active with our Art 
Exhibitions and Events and Fund Raiser 
for Ukrainian people in 2022. Our Event 
Coordinator Ruta Pauliukaityte and Curator 
Francine Rogers were busy too. This could 
not have been possible without their hard 
work and commitment. Thank you both for 
all that you do for SLA Art Space.
We are very pleased to announce that our 
goal to landmark the Lithuanian Alliance 

of America building as a Historical Building is really going to 
happen. I received a letter from Roger Daniel Mackay, Deputy 
State Historic Preservation Officer/Commissioner that on 
September 8th 2022, there will be a meeting scheduled with 26 
commissioners in Albany who will review our application and 
photos and history that we presented to them. We have been 
working with Linda Mackey, Division for Historic Preservation 
Department for many months now and were told that she is 95% 
sure that we will be getting the certificate in December 2022. We 
also will be able to customize the design on the bronze plaque 
which will be put on LAA’s building. A dream, come true. It 
has been my concern for many years that the greedy developers 
do not take this building from us. We will do everything in our 
power not to allow this.
LAA is located in a very desirable area and when this building 
was bought in 1910 our Trustees at that time really knew what 
they were doing. We are only two small streets away from Penn 
Station. It cannot be better than that. Please come and visit us. 
We will be there to greet you and show you around. Contact us 
by telephone or by email. Please visit our website to see all our 
activities laa-sla.org.
The future of LAA is bright and our Cultural Center will 
continue to bring many people together as it continues to grow, 
especially when you have committed Board of Directors (7) and 
Officers (4) and Members. I personally thank all of you. We also 
thank everyone for your donations.
In 2012, I was asked to be LAA Property Manager which I 
accepted. It has been 10 years now and I must say it has been a 
very interesting journey to see all the changes in the property. I 
want to acknowledge two facts. The first 5 years Saulius Sirusas 
and I worked on many projects together. The last 5 years Danius 
Glinskis and I continued to work on property projects. Great 
teamwork. Thank you both.
 
Warm Regards,
Laima Mihailovich 
President
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Lietuvos Respublikos Prezidento Vizitas

Kiekvienais metais rugsėjo antroje pusėje Niujorke vyksta 
Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja. Į ją nuolat atvyksta ir 
Lietuvos delegacija, kuriai kartais vadovauja Lietuvos prezidentas. 
Paskutiniais Dalios Grybauskaitės prezidentavimo metais, prieš jai 
atvykstant į Asamblėją, SLA gavo žinią, kad jos Ekscelencija nori 
mus aplankyti. Tačiau kiek vėliau sužinojome, kad vizito programa 
pasikeitė. Mums beliko apgailestauti dėl neįvykusio Lietuvos 
prezidentės apsilankymo Susivienijime. 

Netrukus, dėl pandemijos, Jungtinių Tautų sesijos tapo virtualiomis. 
2021 metais Jungtinės Tautos vėl atsidarė ir dauguma pasaulio 
lyderių atvyko į Niujorką, tarp jų – naujai išrinktas Lietuvos 
prezidentas Gitanas Nausėda. SLA buvo vėl įrašytas į prezidento 
vizito programą. Pradėjome kartu su Tautos Fondu ruoštis jo 
priėmimui ir sudarėme su Generaliniu Konsulatu Niujorke 
vizito SLA programą. Prezidentas išreiškė norą susipažinti su 
veikiančiomis Niujorke JAV lietuvių organizacijomis. 
Rugsėjo 20 dieną svečiai rinkosi SLA kiemelyje. SLA  
prezidentė Laima Mihailovich ir Tautos Fondo 
valdybos pirmininkė Laima Hood pasitiko prezidentą 
su žmona ir visa delegacija priešais pastatą ir pakvietė į 
meno erdvę. Povilas Debesis pristatė Amerikos lietuvių 
dailininkų darbų parodą. Po to, visi nusileido į rūsyje 
esantį archyvą ir Danius Glinskis papasakojo apie 
saugomas jame vertybes. Prezidentą sudomino  
senos knygos.
Visiems pakilus iš archyvo į SLA raštinę, įvyko 
susitikimai su SLA ir Tautos Fondo tarybomis. Mes 
supažindinome prezidentą su dabartine organizacijos 
veikla ir SLA istorija. Pasidalinome mintimis kuo 
Lietuva galėtų prisidėti prie SLA archyvo tyrinėjimo 
ir išsaugojimo. Aptarėme Penn stoties projektą ir 
nugriovimo grėsmę mūsų pastatui. Prezidentas pažadėjo, 
kad Lietuva padės kuo galės.

Svečiams, prezidentui ir delegacijai susijungus, prasidėjo susitikimas, 
kurį globojo Tautos Fondo pirmininkas Marius Griškonis. 
Niujorko lietuvių organizacijų atstovai pristatė savo darbus ir 
atsakė į prezidento klausimus. Gitanas Nausėda taip pat atsakė 
į susitikimo vedėjo ir svečių klausimus. Mes buvome suplanavę 
padaryti bendrą nuotrauką visiems išėjus į mūsų kiemelį, tačiau dėl 
įtemptos prezidento dienotvarkės nuotrauka buvo padaryta salėje. 
Prezidentui išvykus, svečiai dar ilgai bendravo kiemelyje prie vaišių.
Po Lietuvos nepriklausomybės patriarcho Jono Basanavičiaus, 
nuo okupacijos bėgusio prezidento Antano Smetonos, Lietuvos 
Aukščiausios tarybos pirmininko Vytauto Landsbergio, prezidentas 
Gitanas Nausėda buvo ketvirtas aukščiausias Lietuvos atstovas 
aplankęs Susivienijimą Niujorke. Tikimės, kad ateityje Lietuvos 
vadovai pagerbs mus savo vizitais ir stiprins bendradarbiavimą tarp 
Amerikos lietuvių ir Lietuvos valstybės. 
Danius Glinskis

Prezidentas G. Nausėda ir Diana Nausėdienė SLA raštinėje.  
Nuotr.: R. Dačkus

Povilas Debesis pristato Amerikos lietuvių dailininkų parodą 
prezidentui Gitanui Nausėdai ir Dianai Nausėdienei.  
Nuotr.: R. Dačkus

Laima Mihailovich ir Laima Hood pasitinka prezidentą Gitaną 
Nausėdą su žmona Gitana Nausėdiene.  
Nuotr.: R. Dačkus

Lietuvos Respublikos Prezidento Vizitas SLA
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Republic of Lithuania’s President’s Visit

Each year in September New York awaits the annual General 
Assembly bringing in various Heads of State, including the 
President of Lithuania. In 2021 the newly elected President ‘s 
itinerary included a visit to the LAA headquarters. 
The President had expressed interest in getting aquainted with 
Lithuanian American organizations operating in the New York 
area, and thus the leaders of various organizations were invited to 
greet the Lithuanian President.
During the visit the President had the 
opportunity to see the exhibition of 
famous Lithuanian American artists 
at the SLA Art Space, see the archives 
in the basement, and visit the offices 
of the Alliance and the Lithuanian 
National Foundation. The President was 
particularly interested in the very old 
books in the archives, which the Alliance 
had published years ago.
Finally, the President had a general town 
hall meeting with community leaders, 
who described the activities of their 
respective organizations. He also answered 
questions from the audience.
Over the years, the Alliance has had 
the honor of hosting the patriarch of 
Lithuania ‘s independence Dr. Jonas 

Basanavicius, interwar President Antanas Smetona, and the 
Chairman of the Supreme Council Vytautas Landsbergis. Gitanas 
Nauseda is the fourth Head of State to visit the Alliance in New 
York. We hope future Lithuanian leaders will honor us with 
their visits, thus encouraging cooperation between Lithuanian 
Americans and the Lithuanian state.
Danius Glinskis

D. Glinskis pasakoja Prezidentui apie senas knygas saugomas archyve. 
Nuotr.: R. Dačkus

Lithuanian President Visits LAA

Prezidentas G. Nausėda ir Diana Nausėdienė SLA Meno Erdvėje.  
Nuotr.: R. Dačkus
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Pastatas / Building

Praėjusių metų Tėvynės leidinyje rašiau 
apie Niujorko valstijos projektą skirtą Penn 
Station veiklai pagerinti. Šiuo projektu 
siekiama nugriauti eilę kvartalų aplink 
stotį ir perduoti tuščią sklypą vystytojui 
Vornado Realty Trust statyti dangoraižius. 
Šie pakeitimai papildomai apkrautų stoties 
rajoną keleiviais ir naujų įstaigų dar-
buotojais. SLA pastatas pateko į niekam 
nereikalingą griovimo projektą.
Susivienijimas, sužinojęs apie šį projektą, 
pradėjo ruoštis pastatą gelbėti. Pirmas 
žingsnis buvo dokumentų skirtų gauti 
Niujorko miesto paminklo statusą 
rengimas. Nors miesto valdžiai neleidžia-
ma kištis į valstijos projektą, tačiau 
SLA vis tiek paruošė dokumentus ir 
pasiekė, kad pastatas taptų kandidatu į 
miesto paminklus. Šis statusas laikinai 
apsaugotų pastatą nuo griovimo, jei tai 
būtų tik miesto projektas. 
Toliau pateikėme dokumentus tapti 
Niujorko valstijos paminklu. SLA 
pasamdė Building Conservation 
Assiociates Inc., kuri sudarė dokumentų 
rinkinį valstijos paminklų įstaigai. 
Šiam rinkiniui turėjome pateikti 
keletą istorijų – Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje, šio namo nuo pastatymo 
iki šiandienos, jo išorės ir kiekvieno 
kambario, galiausiai, lietuviškos 
emigracijos Amerikoje ir Niujorke. 
Galite susipažinti su istorijomis pas mus. 
Valstijos paminklų įstaiga jau patvirtino 
jų standartus atitinkančią pastato vertę. 
JAV Lietuvių Bendruomenės ir Lietuvos 
valstybės ambasadorės Vašingtone 
Audros Plepytės rekomendaciniai 
laiškai padėjo padidinti mūsų pastato 
vertę. Nesenai gavome laišką iš Niujorko 
gubernatorės Kathy Hochul, kuriame 
pranešama, kad mūsų prašymas priimtas ir 
jo svarstymas įvyks rugsėjo 8 dieną Albany. 
Turime daug vilties, kad SLA pastatas taps 
šiuo paminklu rudenį. Vėliau, Niujorko 
valstija paduos prašymą gauti federalinio 
paminklo statusą – tai yra tipinė praktika. 
Dabar, jei norime atlikti didesnius darbus, 
turime gauti paminklosaugininkų institucijų 
leidimus.
Kitas svarbus darbas padedantis išsaugoti 
SLA pastatą yra jo įrašymas į saugotinų 
lietuviško paveldo pastatų JAV sąrašą. Jis 
buvo sudarytas 2002 metais pasirašius 

sutartį dėl nekilnojamo paveldo tarp 
Lietuvos ir JAV vyriausybių. Peržvelgus 
sąrašą, atradome, kad kažkada didžiausios 
ir iki šiol seniausios lietuviškos organiza-
cijos egzistuojančios Amerikoje valdomas 
pastatas buvo visiškai neįvertintas. 
Negaliu atsekti sąrašo autorių, bet pagal 
tai kas įrašyta, manau, kad jie orientavosi 
į katalikiškus objektus – bažnyčias 
ir kapines, taip pat, į DP laikotarpio 
emigrantų sukurtus objektus – tuo metu 
dar veikusius lietuvių namus ir stovyklas. 
Tame sąraše nėra kitų konfesijų lietuviškų 
maldos namų. Nedaug pirmos emigracijos 
nereliginių objektų. Būtent pastariesiems 
yra priskiriamas SLA pastatas. 

SLA pastatas galėtų tapti kandidatu 
į šį sąrašą, tačiau dėl šio statuso 
Susivienijimas turi kreiptis į komisiją 
Lietuvoje besirūpinančia lietuvišku 
paveldu Amerikoje. Pagal sumanymą, šią 
komisiją turėtų sudaryti JAV Lietuvių 
Bendruomenės atstovas ir Lietuvos 
užsienio bei kultūros ministerijų vice 
ministrai. Paskelbta 2010 metais, mano 
duomenis, ji iki šiol nebuvo realizuota. 
Taigi, pradėjome ieškoti būdų, kaip ji 
galėtų atsirasti. Lietuvos diplomatai mums 
paaiškino, kad turime pradėti nuo JAV 
Lietuvių Bendruomenės atstovo paskyrimo 
į komisiją.

Prieš kreipdamiesi į Bendruomenę, 
mes atidžiau ištyrinėjome patį sąrašą ir 
suradome daug problemų: trūko pastatų 
adresų arba jie buvo neaiškūs, dalis pastatų 
jau buvo nugriauti arba labai pasikeitę. 
Be to, tas pats objektas buvo įrašytas kelis 
kartus. Trūko kitos informacijos – kodėl 
pastatai yra šiame sąraše? Kokia jų istorija 
ir kas jų savininkai? Prie JAV Lietuvių 
Bendruomenės buvo suburta paveldo 
grupė užsiimanti sąrašo tobulinimu. 
Paveldo grupės narys, Gabalėliai Lietuvos 
kūrėjas, Augustinas Žemaitis leido 
pasinaudoti jo surinkta informacija. 
Peržiūrėję sąrašą, mes kreipėmės į JAV 
Lietuvių Bendruomenę prašydami paskirti 

jų atstovą į lietuviško paveldo 
Amerikoje komisiją Lietuvoje. Šiuo 
atstovu buvo paskirtas paveldo grupės 
narys ir straipsnio autorius Rimvydas 
(Danius) Glinskis. Kai man teko 
lankytis Lietuvoje liepos mėnesį, 
komisija susirinko į posėdį Lietuvos 
kultūros ministerijoje ir aptarė 
esančio paveldo sąrašo tvarkymo 
pradžią. Tuo tarpu paveldo grupė 
ruošia naujų kandidatų į saugotino 
lietuviško paveldo Amerikoje sąrašą. 
Kodėl dedame visas pastangas, kad 
SLA pastatas atsidurtų šiame sąraše? 
Šis Penn Station projektas galų gale 
atsidurs Vašingtone. Nors Amerikos 
federalinė valdžia negali drastiškai 
kištis į privatinės nuosavybės reikalus 
ar vietinės valdžios įstatymus, 
tačiau ji gali būti lemiamas teisėjas 
sprendžiantis SLA pastato likimą. 
Jei SLA pastatas bus šiame sąraše, 
tuomet galėsime siekti, kad federalinė 
valdžia vykdytų abipusėje sutartyje 

įvardintus įsipareigojimus saugoti kitos 
šalies nekilnojamą paveldą. Lietuvoje 
amerikiečiai saugoja sinagogas ir žydų 
kapines. Lietuviai Amerikoje turėtų 
tyrinėti ir saugoti lietuvišką paveldą. 
Kiti darbai, kurie mums labai padėtų, tai – 
nuolatinis kreipimasis į Niujorko valstijos 
išrinktus politikus Albany ir federalinius 
politikus Vašingtone, o taip pat, SLA pastato 
kaip svarbaus miesto emigracinės istorijos 
objekto patekimas į Niujorko mediją.
Dar turime laiko, kol buldozeriai pajudės, 
bet jau šiandieną ruošiamės, kad jie sustotų 
prieš mūsų namą laiku. 
Danius Glinskis  

Published: April 17, 1910
Copyright © The New York Times
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XIX amžiaus pabaigoje

SLA pastatas tampa paveldo paminklu Amerikoje
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In previous issues of TEVYNE, you have 
seen aricles written about the New York State 
project planned for the rejuvenation of the 
Penn Station and its surroundings. Many of the 
surrounding buildings around the station are 
under threat of demolition, including the SLA 
headquarters. 
The Alliance, upon learning of this threat, 
embarked on a program intended to save the 
building. Initial efforts were made to get New 
York City to recognize the building as a historic 
landmark, but since the Penn Station project 
was a NY State initiative, it was also important 
to obtain historic landmark status from New 
York State. 
A company Building Conservation Associates 
Inc was engaged to put the application and the 
required documention together, whereby the 
history of SLA, the building, and the role both 
played in the history of Lithuanian Immigration 
to the USA had to be described in detail.
The NY State office overseeing historic 
landmark designations has already written that 
the SLA building is eligible for such status, 
and a meeting of Commisioners is planned in 
September 2022 to review and confirm that the 
SLA building is a recognized New York State 
historic landmark. Much value has been gained 
by obtaining letters of endorsement supporting 
historic landmark status from the Chairman 
of the US Lithuanian Community and the 
Lithuanian Ambassador Audra Plepyte. 
Another important effort is to include the 
SLA building in the list of Cultural Properties 
marked for protection and preservation 
governed by an Agreement between the 
Government of the United States of America 
and the Republic of Lithuania. The list requires 
updating, as some of the properties no longer 
exist, while others had been ommitted. The 
Lithuanian American Community has formed 
a group to work with the Government of 
Lithuania institutions to update the list and 
include the SLA Building. 
The Penn Station project could ultimately 
involve the US Federal Government, and 
thus having the SLA building on a list of 
Protected Cultural Properties, whereby the 
US Government is committed to protect 
cultural sites of importance to the Republic of 
Lithuania can have the desired effect of saving 
the building from demolition. 

XX amžiuje

SLA narių susirinkimas vykstantis 
pirmo aukšto salėje. 1978 m. 

Susivienijimo administracijos kambarys. 
1918 m. 

SLA Pastatas. 1914 m. 

XXI amžiaus pradžioje

Paroda SLA Meno Erdėje. 2022 m. 

Susivienijimo raštinė. 2022 m. 

SLA pastatas prieš renovaciją. 2019m.

LAA building becoming a heritage monument in the US
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Tėvynė 1922: Suvienytos Valstijos

•  New Jersey valst. legislatūra ratifikavo 18-ąją 
Suv. Valst. pataisą, kuria įvedama Amerikoje 
blaivybė. Prez. Hardingas pareiškė, kad 
Amerika darys viską, kad pagelbėjus kitoms 
valstybėms apsivalyti nuo alkoholio.

•  Vašingtono valst. atstovas įnešė kongresan 
bilių, kuris žinomas kaip „1922 Metų 
Natūralizacijos ir Registracijos Aktas.“ Sulig 
juo, kiekvienas nepilietis, vyras ar moteris, 
turėtų kas metai asmeniškai užsiregistruoti ir 
mokėti už registraciją. 

•  Tikinčiųjų skaičius siekia 96 mln., kuris sulig tikėjimu 
paskirstomas sekamai: protestonų – 78%, Rymo katalikų 
– 19%, žydų – 1.2%, rytinių ortodoksų – 0.4%, mormonų – 
1.7%. Tik pusė visų priguli prie organizuotų bažnyčių.

•  Pastarųjų 35 metų laikotarpiu nulinčiuota 3,443 ypatos, tarpe 
kurių buvo 64 moterys, iš jų – 11 baltaveidės. Tik po laiko 
sužinoma, kad nulinčiuoti nekalti žmonės. Iš viso skaitliaus 
tik 17% yra tikrųjų kaltininkų. Tik šešiuose atsitikimuose 
valdžia dėjo pastangas linčiuotuojų nubaudimui, kituose 
tik paviršum patyrinėta ir viskas vietos valdžios užglostyta. 
Georgia ir Mississippi stovi pirmoje vietoje.

•  1921 metais padaryta viršaus 20,000 savižudysčių, o tai 
23% daugiau nei 1920 m. Nusižudymais pasižymi biedni ir 
neapšviesti, mokyti, išauklėti ir turtingi žmonės. 

•  Suv. Valst. yra 604 universitetai ir kolegijos, kuriuos lanko 
375,000 studentų. Kolumbijos ir Kalifornijos universitetai yra 
didžiausi iš visų pasaulio univeristetų.

•  Fordo automobilių išdirbystė išleido oficialų paskelbimą, 
kad darbininkams yra nustatoma 40 valandų darbo savaitė. 
Nustatytas minimum $6 mokestis į dieną. Kadangi Fordo 
dirbtuvėse dirba 50,000 darbininkų, sutrumpinus darbo 
savaitę, dar 3,000 darbininkų gaus darbą pas geraširdį Fordą. 

•  Pennsylvanijos valstijos darbo departamentas paskelbė, 
jog 5 metų laikotarpyje minkštųjų anglių kasyklose 3,889 
darbininkai užmušta ir 77,414 darbininkai sužeista.

•  Nepavykus prieiti prie sutarties su kompanijoms sustreikavo 
apie 600,000 angliakasių. Nuostoliai milžiniški: kompanijoms 
sustoja minkštųjų ir kietųjų anglių produkcija, angliakasiams 
– neuždirbtomis algomis.

Atsišaukimas Lietuvių Skerdyklų 
Darbininkų: Broliai ir sesutės, jau aštunta 
savaitė kaip esame išstumti į kovos lauką 
dėl duonos kasnio, o galo dar nematyti. 
95% vietos lietuvių yra skerdyklų 
darbininkai, tad šis streikas palietė beveik 

visą koloniją. Mūsų broliai ir sesutės eina piketuoti. Daugumas jų 
tapo areštuoti ir teismo nubausti pinigiškai ir kalėjimu. Taigi mes 
prašome jūsų užtarimo ir pagalbos šioj kritiškoj valandoj, nes 
be jūsų užuojautos daug darbininkų pateks į kalėjimą. Lietuvių 
skerdyklų darbininkų komisijos vardan meldžiame siųsti aukas. F. 
Zigmuntas, Omaha, Nebraska

•  Skerdyklų viešpačiai pasinaudoję proga, kad Amerikos 
kapitalistai įkūnijo pramonės krizę ir darbininkų tūkstančiai 
nedirba, jau sulaužė 8 val. darbo dieną ir numušė mokestį. 
Darbininkams kitos išeities nebuvo kaip paskelbti streiką. 
Nulaikę didžiausius susirinkimus, jie išėjo į streiką. Kada 
streikieriai apkūlė nemažai streiklaužių ir užplūdo gatves 
aplink skerdyklas, tuomet neapsieita be susirėmimų su 
policija. Tarpe lietuvių yra didelė vienybė ir jie pasižymi 
savo darbais. Kada lietuviai piketuoja gatvėje, tai vargiai 
gali nors vienas streiklaužis nuo jų pasprukti. A.Ž.
 
Amerikos Profesorių Peticija jau įteikta: Amerikos 
Profesorių Peticija jau įteikta: Lietuvių prietelius, prof. 
H.H. Bender‘is išsiuntė Valstybės Sekretoriui peticiją 
po kuria seka 30-ies žymiausių Amerikos mokslavyrių 
ir pedagogų parašai. Peticija skamba šitaip: Garbingam 
Charles Evans Hughes, Valstybės Sekretoriui, 
Washington, D.C.
Žemiau pasirašę Amerikos pedagogai su pagarba prašo, 
vardan tautos teisingumo, tarptautinės taikos ir ramybės, ir 
klestėjimo pasaulyje demokratijos idealų –  kad Suvienytų 
Valstijų Vyriausybė suteiktų formalio pripažinimo Lietuvos, 
Latvijos ir Estonijos respublikoms. Birželis, 1922 

DĖDĖ SAMAS

•  Pereitais metais per 11 mėnesių Lietuva 
įvežė Amerikos prekių už 24 mln. auksinų. 
Paskyrium: žibalo – 45%, cukraus – 22%, 
įv. maisto produktų – 22%, mašinų ir 
įrankių – 10%, spaudos gaminių – 2%, 
(...). Importas iš Amerikos sudarė 3% viso 
Lietuvos importo. 

•  Lietuvos Atstovybė prašo Amerikos lietuvių dėti auksą ir 
sidabrą į Aukso-Sidabro Fondą, kuris bus atiduotas Lietuvos 
valstybei savai valiutai paremti. Išleidus pastovius pinigus, 
būtų galimybės sunormuoti Lietuvos ekonominį gyvenimą ir 
sumažinti skurdą. 

„Estijos, Latvijos ir Lietuvos valdžios,“ pareiškia Valstijos 
Departamentas, „tapo pripažintos de jure ir de facto principialių 
Europos valdžių ir jos sudarė sutartis su savo kaimynais. 
Suteikiant joms pripažinimą, Suv. Valstijų valdžia iš savo 
pusės skaitosi su faktu, kad šios valdžios aktualiai egzistavo per 
užtektinai ilgą laiką ir pasėkmingai palaikė su savo kaimynais 
politinį ir ekonominį pastovumą.“ Liepos 28 diena, 1922 m.

LIETUVOS PILIEČIŲ REGISTRACIJA: 1922 m. birž. 9 
d. Lietuvoje buvo paskelbtas įstatymas reikalaujantis, kad visi 
Lietuvos piliečiai gyvenantys svetur užsiregistruotų ir išsiimtų 
pasus savo krašto Atstovybėse ne vėliau 1922 m. gruod. 9 d. 
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•  Valstijos Komercijos Rūmai priėmė rezoliuciją, kuria 
siūlo šalyje įvesti tokią tvarką, kad kiekvienas Suv. Valstijų 
gyventojas turėtų nutraukt savo pirštų atspaudą. Tuo būdu 
būtų galima sumažinti neteisingų balsuotojų skaitlių, 
kriminalinius nusižengimus, plėšimus, vagystes, ir nešiojimą 
nelegalių ginklų.

•  Kam tenka subvėmis važinėti, tas žino per kokią šerengą 
kas rytas ir vakaras prisieina pereiti. Susisiekimo komisijos 
narys, gen. O‘Rain apibūdina: „Atvirai sakau, kad jei karo 
laiku būtumėm mėginę apsieiti su Vokiečių belaisviais kaip 
yra apsieinama su žmonėmis subvėse, tie būtų prieš mus 
sukilę.“

•  New Yorko Valstijoje nuo 1910 iki 1920 m. sumažėjo net 
22,402 ūkėm. Pagrindiniais ūkininkystės produktais yra 
kukurūzai, miežiai, kviečiai, avižos, rugiai, grikiai, bulvės ir 
šienas.

•  Miestas turi 5,839,738 gyventojus. Lietuvių priskaitoma 
tik 7,475, kurių 1,248 yra Suv. Valst. piliečiai. Matomai 
dauguma lietuvių priskaityta prie rusų. Pagaliau čia 
gimusius jau skaito amerikonais. Todėl New Yorko miestui 
pripuola toks mažas nuošimtis lietuvių. 

Lietuva – šalis be pinigų spausdinimo mašinos: Kada pinigų 
spausdinamosios mašinos šiandien smarkiausiai dirba 
valstybėms, verta pasiklausyti atstovo šalies, kuri tokios 
mašinos neturi. Jo valstybė nedidelė ir nauja, po Čeko-
Slovakijos ji yra turbūt geriausiai pasiturinti ir tvirčiausia 
Europos šalis. Tasai atstovas – tai Galvanauskas ir valstybė 
– tai Lietuva. Kaip kitos dvi Pabaltijo valstybės Lietuva 
susikūrė po Rusijos revoliucijos. Tai yra žemdirbių šalis ir 
neturi mineralų kasyklų. Tačiau tai yra etnografinis vienetas 
su savo kalba ir literatūra. Tos šalies gyventojai – tai praktingi 
ir pastovūs žmonės, kurie jau parodė, kad gali sėkmingai 
tvarkyti valstybę.(...) Lietuva randasi be sostinės ir uosto, ir 
tai sulaiko jos ekonominį stiprėjimą. Talkininkų pripažinta de 
facto, Lietuva aiškiai mato, kad Lenkija nepripažįsta jai teisės 
būti. Dėlto ji turi laikyti didžiulę armiją. Tai praryja daugiau 
negu pusę jos metinių įeigų. Reikia taip pat atsiminit, kad 
karo laiku Rusų ir Vokiečių armijos nušlavė jos teritoriją 
daugiau negu sykį. Taigi nebūtų nuostabu jeigu Lietuva 
būtų giliai prasiskolinusi ir užpilta beverčiais pinigais. Tačiau 
faktas yra, kad jos skola yra nedidukė ir ji dar nei vieno 
popie-rinio pinigo neatspausdino. (…) Wall Street Journal
•  Rugpj. 5 ir 6 dienomis Amerikos lietuviai įvairiuose 

miestuose surengė kilnias manifestacijas paminėjimui 
Lietuvos de jure pripažinimo per Suvienytas Valstijas. New 
Yorkiečiai tokias iškilmes surengė rugpjūčio 5 d. Spėjama, 
kad daugiau 10,000 lietuvių maršavo New Yorko gatvėse.

•  Brooklyne įvyko gerb. M. Petrausko koncertas pralenkiantis 
savo turiniu ir geru išpildymu. Brooklyniečiai turėjo progos 
išgirsti geriausią lietuvių lyrišką sopraną – p. Pocienę. 

Duetas iš operos „Eglė Žalčių Karalienė“ tiesiog sužavėjo 
publiką. Taip gerai sudainuojamus muzikos šedevrus 
galima išgirsti tik geresnėse operose.

•  Rugpj. 5 ir 6 dienomis Amerikos lietuviai įvairiuose 
miestuose surengė kilnias manifestacijas paminėjimui 
Lietuvos de jure pripažinimo per Suvienytas Valstijas. New 
Yorkiečiai tokias iškilmes surengė rugpjūčio 5 d. Spėjama, 
kad daugiau 10,000 lietuvių maršavo New Yorko gatvėse.

•  Brooklyne įvyko gerb. M. Petrausko koncertas 
pralenkiantis savo turiniu ir geru išpildymu. 
Brooklyniečiai turėjo progos išgirsti geriausią lietuvių 
lyrišką sopraną – p. Pocienę. Duetas iš operos „Eglė 
Žalčių Karalienė“ tiesiog sužavėjo publiką. Taip gerai 
sudainuojamus muzikos šedevrus galima išgirsti tik 
geresnėse operose.

 BALTIC STATES BANKAS siunčia savo keleivius 
ant geriausių ir greičiausių laivų. 
Keleivių būrys, ruošiamas Vasaros Ekskursijai, iškeliaus 
ant White Star Line laivo Majestic liepos 29 d.
Laivas Majestic yra didžiausias visame pasaulyje. 
Jo ilgis 956 pėdos, o plotis 100 pėdų. Vien laivo 
aptarnavimui reikalinga 1,000 darbininkų ir tarnų. 
Majestic inžinai gali pagaminti 100,000 arklių jėgos, 
kurios užtenka laivo varymui per jūres 26 mylių per 
valandą. Laivas turi 9 denius.

Trečiosios klasės keleiviams yra pavedamos vietos ant 
šešių denių. Gražiuose kambariuose yra įrengtos lovos 
dėl dviejų, keturių ir šešių žmonių. Paskirti du valgomieji 
kambariai. Maistas yra pirmos rūšies – sveikas, gardus ir 
apstus. Laivakortės kaina antros klasės nuo New Yorko 
iki Kauno $158.50. Trečios klasės tiktai $107.50. War 
tax $5. Vaikams tarp 1 ir 10 metų – po pusę laivakortės ir 
War Tax. 
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Iš SLA Prezidento S. Gegužio Raporto Seimui: Gerbiamieji! 
Prabėgus porai metų vėl turiu garbės būti Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje Seime ir daryti pranešimus iš 
organizacijos ir mano dviejų metų darbuotės. (...) Suminėsiu 
tik tuos įvykius, kurie man rodosi svarbesniais:
•  Šiandieną organizacijos turtas yra žymiai paaugęs – 

$393,064.03 ir turime daugiau narių – 12,733. SLA 
Konkursas buvo pirmu tokios rūšies organizacijos gyvenime. 
Laike Konkurso buvo prirašyta prie Susivienijimo 1,320 
narių.

•  Lėšų fondo padėčiai pagerėjus, Pildomoji Taryba nutarė 
padidinti „Tėvynę“ ir jos prienumeratą iki $1.50 už metus. 
Pakėlė spaustuvės darbininkams algas $5 į savaitę ir nustatė 
44 valandų darbo savaitę. 

•  Atjausdamas Lietuvos valstybės padėtį, praeitas Seimas 
nutarė pirkti Lietuvos Laisvės Paskolos Bonų su pasarga, jei 
tam žygiui neprieštaraus valstijų apdraudos departamentai. 
(...) Tačiau buvo gauta neprielankūs atsakymai ir Pildomoji 
Taryba Bonų nepirko. 

•  Gerb. J. Vileišis, buvęs Lietuvos Atsovas Amerikoje, 
prieš apleisiant Suv. Valstijas, sušaukė Amerikos lietuvių 
suvažiavimą Washington, D.C. ir kvietė Susivienijimą jame 

dalyvauti. Pildomoji Taryba atsižvelgdama i suvažiavimo 
svarbumą priėmė sprendimą dalyvauti. Teko girdėti 
rugojimų už tokį pasielgimą. (...) Pabrėžiu, jei Susivienijimas 
nori būti populiari organizacija, ji turi dalyvauti lietuvių 
viešame gyvenime. 

•  Dar nebuvo vedamos tokios nešvarios agitacijos kaip kad 
buvo prieš ir per pereitos Papildomos Tarybos rinkimus. 
(...) Argi reikia plėšti žmonėm garbę ir svaidyti į juos 
nešvarumais? (...) Nejaugi mes pavelysim niekinti ir juodinti 
blogos valios žmonėms mūsų geriausius darbuotojus?  
v

SLA ir Partijos
Kaip kiekviena tauta, taip ir mes turime visiems 
lietuviams bendrų dalykų ir reikalų, kuriais galime 
tinkamai pasirūpinti tik tuomet, jei visos partijos 
bendromis jėgomis tuos reikalus remsime. Bet jei visiems 
Amerikos lietuviams bendrus reikalus pakišime po 
savo partijos skvernu, tuomet aišku kiekvienam, kad tie 
reikalai nukentės ir nustos buvę visų lietuvių reikalais 
ir pasiliks vienos partijos – vienos žmonių grupės 
reikalais, nežiūrint, kad jie būtų vadinami visų lietuvių 
reikalais. Tokiais visų lietuvių – visos tautos reikalais 
yra apšvieta, apdrauda ir pagalba į nelaimę patekusiems 
žmonėms. Šitie kiekvienam lietuviui reikalingi dalykai 
ir yra sukoncentruoti vienintelėje tos rūšies lietuvių 
organizacijoje – Susivienijime Lietuvių Amerikoje, 
kuris neskirsto lietuvių į tikybines ar politines grupes, 
ir kiekvienam lietuviui buvo ir yra plačiai atdaros durys 
į šią organizaciją. Iki šiol organizacijai sekėsi tokį savo 
nusistatymą išlaikyti.
Tačiau pastaruoju laiku komunistai prisidengdami 
darbininkiškumu, o tautininkai – tautiškumu, užsimanė 
šią organizaciją pasikišti po savo partijų skvernu. 
Komunistų pastangos mus nei kiek nestebina – jie 
nenori nieko matyti apart savo partijos. Pagaliau jie 
beveik niekuomi nėra prisidėję prie šios organizacijos 
budavojimo. Bet mus stebina tautininkų siekiai padaryti 
SLA grynai partine organizacija, nes jų dauguma 
dirbo prie SLA Centro ir gerai žino ką reiškia tokią 
organizaciją subudavoti. Tiesa, negalima šito užmetimo 
daryti visiems tautininkų partijos vadams, nes jų tarpe 
rasis ne vienas, kuris griežtai pasipriešins SLA tempimui 
ant grynai partinio kurpalio. (...)
Vyrai, nedarykite juokų iš savęs! Turime politines 
partijas, tai savo partines ambicijas joms pašvęskime, o 
SLA kaipo apdraudos, pašalpos ir apšvietos organizaciją 
palikime ramybėje ir leiskime jai eiti tuo keliu, kuriuo ji 
ligšiol ėjo. 
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GENUOS KONFERENCIJA: Kovo 8 d. Genoa mieste įvyks 
tarptautinė ekonominė ir finansų konferencija, kurioje dalyvaus 
Europos ir kitų pasaulio dalių valstybės. 
Triukšmas: Rusijos ir Vokietijos užsienių reikalų ministeriai, 
kurie yra ir jų delegacijų pirmininkais konferencijoje, Velykų 
dienoje pasirašė taikos sutartį, kuria atnaujinami prekybiniai 
ir diplomatiniai santykiai tarpe dviejų šalių. Abi valstybės 
atsižadėjo visokių atlyginimo reikalavimų dėlei buvusio karo 
ir panaikino visas paskolas, kokios buvo kada nors tarpe dviejų 
valstybių padarytos. Tačiau Santarvei šita sutartis nepatinka 
dėlto, kad Rusų ir Vokiečių delegacijų pirmininkai peržengė 
tarptautinių susirinkimų tradicijas, nes ši konferencija buvo 
šaukiama viso pasaulio valstybių reikalais, o čia už jos pečių 
daro sutartis vien savų valstybių reikalais. Toliaus, šia sutartimi 
Vokietija nusižengusi Versaliaus taikos sutarties 14 ir 260 
straipsniams. Ir Rusų-Vokiečių sutartis šitas Versaliaus taikos 
provizijas panaikina. Bet svarbiausia nepatinka dėlto, kad 
šita sutartimi duota didelės moralės ir realės paspirties Rusų 
delegacijai spirtis prieš Santarvės jai statomus reikalavimus. 
Ypač, kad pripažįstama Rusų Tarybų valdžia de jure. Kuomi 
šitas triukšmas baigsis – sunku numatyti. Tačiau yra aiškus 
vienas faktas, kad Santarvė arba turės pilnai patenkinti 
Rusiją, arba pasaulyje įvyks dvi griežtai pasidalijusios grupės: 
viena Santarvės vadovaujama, o kita Vokietijos ir Rusijos 
vadovaujama. Jau vaikščioja gandų tarpe dalyvių, kad šis 
susirinkimas Europą padalins į daug aiškesnes grupes, negu 
kad tai buvo padaryta nuo pat karo pradžios. Akivaizdoje 
šios tarptautinės padėties ir Lietuvos klausimas atsistoja 
tvirtesnėje plotmėje. Dabar Santarvei lieka arba kreipti domės 
į Lietuvos reikalavimus arba įstumti Lietuvą į Vokiečių-
Rusų grupę. Kadangi Lietuvos etnografinė padėtis yra tokia, 
kad jai prisidėjus prie Vokiečių-Rusų grupės sulaužomas 
barjeras kuriuo norima atidalinti Rusiją nuo Vokietijos, 
todėl greičiausiai galima laukti, kad Santarvė gal net šioje 
konferencijoje mėgins išspręsti Lietuvių-Lenkų ginčus. Šitas 
Genuos konferencijos triukšmas gali išeiti Lietuvai į sveikatą.
Lietuvos Reikalavimai: Lietuvos delegacija įteikė peticiją 
reikalaudama dalyvaujančių konferencijoje valstybių pripažinti 
Lietuvą de jure ir priskirti Lietuvai Klaipėdą tuomi išpildant 
nutarimą, padarytą Versalės taikos sutarties 99 straipsniu. 
Delegacija taipogi protestuoja prieš Lenkijos okupavimą 
Lietuvos teritorijos, kas trukdo Lietuvai išpildyti vandenio ir 
sausumos transportacijos sureguliavimą sulig Barcelonos ir 
Porto Rosa konferencijų nutarimo.

Paryžius, Birželio 30 d. Santarvės valstybės, atstovaujamos 
ambasadorių Taryboje, nutarė pripažinti Lietuvą de jure. 
Matomai, nemažai prie šito Lietuvos laimėjimo prisidėjo 
preky-binė sutartis su Anglija. Taigi šiandien Lietuvos 
tarptautinė padėtis duoda galimybę drąsiai pažvelgti į 
šviesesnės ateities langą. 

•  Italijoje eina smarkūs susirėmimai tarpe tautininkų ir 
bolševikų. Genuos San Giorgo Palace, kur nesenai buvo 
Europos atstovų konferencija, apėmė fašistai. Jie didžiuojasi, 
kad apvalė šalį nuo “nepageidaujamų” elementų, kurie norėję 
savaip šalies reikalus tvarkyti. Ateina žinios iš Rymo, kad 
fašistams neužtenka kovos su socialistais ir komunistais, 
bet jie nori paimti valdžią į savo rankas. Dėlei agresyvaus 
fašistų judėjimo plėtimosi atsistatydino ministerių kabinetas. 
Fašistų vadas Benito Mussolini jau sudarė ministerių 
kabinetą.

•  Tarptautinis traukinys kasdien eina iš Paryžiaus, per Belgiją, 
Cologne, Berliną-Karaliaučių-Kauną-Šiaulius-Joniškį į 
Rygą. Tai yra bene geriausia kelionė Europos kontinentu. 
Vagonai įrengti dailiai, šilti, su vagonais-valgyklomis. 
Kelionė iš Paryžiaus ligi Kauno užtrunka 45 valandas. 
Bilietas kainuoja $25. 

•  Varšuvos Seimas nutaręs prijungti Lietuvos Rytus prie 
Lenkijos ir priimti Vilniaus Seimo 20 asmenų komisiją, 
kuri vedė derybas su Lenkų vyriausybe ir Seimu, atstovais į 
Varšuvos Seimą.

 (“Lietuvos žinios”)
Lietuvių Didžijoj Britanijoj yra apie 12,000. Anglijoj ir Wales 
yra apie 4,000 ir Škotijoj apie 8,000. Airijoj lietuvių visai nėra. 
Apie du trečdaliu lietuvių kilę iš Suvalkijos ir pirmieji lietuviai 
išeiviai Anglijon pateko 1855 metais Sevastopolio karo metu 
kaip karo belaisviai. Karui pasibaigus, kai kurie belaisviai 
negrįžo Lietuvon ir pradėjo kviestis Anglijon saviškius. Taip 
prasidėjo lietuvių emigracija Anglijon ir labiausiai ji padidėjo 
1900 – 1905 metų laikotarpiu. 
Pirmiausia lietuviai apsigyveno Londone, vėliau Liverpooly, 
Manchestery ir Škotijoj. Londone ir apskritai Anglijoj 
lietuviai daugiausia amatininkai – siuvėjai, dailidės, 
batsiuviai ir t.t., o Škotijoj – angliakasiai, plieno liejyklų ir 
geležies dirbtuvių darbininkai. 
Pačiame Londone prieš karą buvo apie 2,200 lietuvių, dabar 
beliko apie 1,500. Lietuvių amatininkų skaičius didelis, 
kiti lietuviai dirba daugiausiai cukraus, saldainių ir stiklo 
fabrikuose. Aštuoni lietuviai turi nuosavas baldų dirbtuves. 
Bedarbių vietos lietuvių tarpe nėra. Pernai Londono lietuviai 
pasiuntė tėvynėn virš 1,000 svarų. Lietuviai turi savo bažnyčią, 
kurioj klebonauja kun. K. Matulaitis. Londone lietuvių 
draugijų yra šešios ir pirma buvo “Lietuvių vyrų pašalpinė 
draugija broliškos pagelbos”, 1896 m. 
Trys lietuviai turi nuosavus namus, lietuvių krautuvių yra 
keturios ir sėkmingai gyvuoja kooperacinė lietuvių duonos 
kepykla Škotijoj. Dabar veikia šios duonos kepyklos: 
“Varpas”, “Birutė”, “Pirmyn” ir t.t. Manchester‘y lietuviai 
pernai įsigyjo gražią nuosavą bažnyčią.
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• Seimo rinkimuose dalyvavo virš 80% piliečių. 
•  Ministerių Kabinetas nutarė vietose kur 

randasi 20 % žydų, lenkų ir gudų, valdžios 
įsakymus skelbti vietos kalbomis greta 
Valstybinės.

•  Spalių 1 d. vietoje auksinų įvedama Lietuvoje 
litai ir vietoje skatikų centai. Litas lygus 
dešimtai daliai Amerikos dolerio. 

•  Klaipėdos krašte už 1,000 auksinų galima nusipirkti pilietybę.  
Todėl čia kraustosi pabėgusieji iš Vokietijos ir Lietuvos įvairūs 
prasikaltėliai.

•  Priimta į Pasaulinę Paštų Sąjungą, Lietuva įveda apsimainymą 
siuntinių ir įvertintų laiškų su Vakarų Europos valstybėmis.

•  Po sunkių derybų susitarta dėlei galutinio sienos pravedimo tarpe 
Lietuvos ir Latvijos. Iš abiejų pusių padaryta nusileidimų ir apsi-
mainyta vietomis pereinant Simpsono liniją.

•  Linksmadario aerodrome išmėgintas ore pirmas aeroplanas 
Lietuvoje padirbtas lakūno ltn. Dobkevičiaus.

•  Lietuvoje išsiskirstė 165 kaimai. Išporceliuota 118 dvarų ir iš jų 
sudaryta 1,391 sklypas bežemiams ir kariams. 

 

Dievo Visogalio, Lietuvos Tauta dėkingai minėdama garbingas 
savo sūnų pastangas ir kilnias aukas Tėvynei išvaduoti, 
padarytas atstačius nepriklausomą savo Valstybę, ir norėdama 
nutiesti tvirtus demokratingus jos nepriklausomam gyvenimui 
pagrindus, sudaryti sąlygas teisingumui ir teisėtumui tarpti, 
ir patikrinti visų piliečių lygybę ir gerovę, o žmonių darbui 
ir dorai tinkamą Valstybės globą, per savo įgaliotus atstovus 
susirinkusius į Steigiamąjį Seimą, 1922 metų rugpjūčio mėnesio 
1 dieną priėmė šią Lietuvos Valstybės Konstituciją. 
1§. Lietuvos Valstybė yra nepriklausoma demokratinė Respublika. 
Suvereninė Valstybės Valdžia priklauso Tautai.
2§. Valstybės valdžią vykdo Seimas, Vyriausybė ir Teismas. (...)
6§. Valstybės kalba – lietuvių kalba. Vietinių kalbų vartojimą 
nustato įstatymas.
7§. Valstybės spalvos: geltona-žalia-raudona. Valstybės ženklas – 
baltas Vytis raudoname dugne. (...)
10§. Visi Lietuvos piliečiai, vyrai ir moterys, yra lygūs prieš 
įstatymus. Negali būti teikiama ypatingų privilegijų nei mažinama 
teisių piliečiui dėl jo kilmės, tikėjimo, tautybės. (...)
20§. Piliečiai turi įstatymų iniciatyvos teisę: 25 tūkstančiai piliečių 
turinčių teisės rinkti į Seimą, gali patiekti Seimui įstatyme nurodyta  
tvarka įstatymo sumanymą, kurį Seimas privalo svarstyti. (...)
27§. Seimas leidžia įstatymus. (...)
73§. Tautinės piliečių mažumos, kurios sudaro žymią piliečių dalį, 
turi teisės įstatymų ribose autonomingai tvarkyti savo tautinės 
kultūros reikalus – liaudies švietimą, labdarybę, savitarpę 
pagalbą. (...)
86§. Sekmadienius ir kitas Valstybės pripažintas šventes įstatymai 
saugoja, kaip poilsio ir dvasios pakilimo dienas. (...)

90§. Žemės valdymo pagrindan dedamas privatinės nuosavybės 
dėsnis. Valstybei paliekama teisės reguliuoti žemės valdymą taip, 
kad būtų sudarytos tinkamos sąlygos taisyklingai žemės ūkio 
gamybai, ypatingai smulkiajam ir vidutiniam žemės ūkiui tarpti. 
(…)
98§. Šeimyninio gyvenimo pamatas yra moterystė. Jos pagrindan 
dedama abiejų lyčių teisių lygybė. Tam tikrais įstatymais saugojama 
ir palaikoma šeimos sveikata ir socialinė gerovė. Moterystė yra 
ypatingoje Valstybės globoje. (...)
107§. Laikinoji Lietuvos Valstybės Konstitucija nustoja galios. (....) 

Lietuva savo nepriklausomu keturių metų gyvavimu parodė, 
kad ji turi tvirtesnį pamatą ekonominėje srityje negu jos 
kaimynai. Lietuvos biudžetas ir Rusams viešpataujant prieš 
didijį karą buvo didesnis negu Šveicarijos, Serbijos, Danijos. 
Lietuva turėdama derlingiausios žemės 41,2 % viso ploto, 
23 % miško, pievų, gerą klimatą, išeitį į jūrą (Klaipėda, 
Palanga), gerą geografinę padėtį, tinkamai bevystydama savo 
ūkio pajėgas, padengia pajamomis iš mokesčių ir monopolių 
visas valstybės išlaidas, ką biudžetai 1920 ir 1921 metų yra 
parodę. Turėdami, skaitant 1914 m. rusų statistika, 4,489,000 
gyv., o su Klaipėdos kraštu bus 5,000,000 gyventojų, sudaro 
valstybę didesnę už Belgiją, Olandiją, Daniją, Šveicariją, 
Serbiją, Graikiją. 
Ką Lietuva išgabena: nuo 1922 m. pradžios iki lapkričio mėn. 
per Lietuvos muitines išgabenta prekių už 399 mln. auksinų. 
Tame skaičiuje išgabenta: maisto produktų, negamintos 
(medžių) medžiagos, gamintų medžių, sėmenų, linų, šerių, 
kailių ir odų, javų ir miltų, skarmalų, ašutų, žąsų, bulvių, sėklų 
ir įv. prekių. Į Vokietiją – 53%, Angliją-26%, Mažąją Lietu-
vą – 15%, Latviją – 4%, Čeko – Slovakiją – 1.2%, Švediją 
– 0.6%, Ameriką – 0.2%, Rusiją – 0.2%, Vilnių – 0.05%, 
Daniją – 0.004%.
Lietuvos Premieras p. Galvanauskas savo pareiškime 
Associated Press atstovui bediskutuojant tėvynės padėtį: 
“Mūsų ateitis – kaip didelės agrikultūrinės Pabaltijo 
valstybės, kuri gali prisidėti prie pasaulio maitinimo.”
Pasidairius po Lietuvos laikraščius: gaunama įspūdžio, kad 
tautos energija nepaprastai įtempta švietime, kūrybos ir 
tvarkymosi darbe. Tuo išganingu karščiu užsikrėtusi visa 
tauta: valdžia, visuomenė, inteligentija, sodžiaus jaunimas 
– visi kruta, dirba, nelyginant bitelės aplink savo avilį. Vien 
tik gaila, kad tame visuotiname karštyje per maža sveiko 
optimizmo, pasitikėjimo savo jėgomis ir savo valdžia. 
Laikraščiuose per daug kritikavimų, įtarinėjimų, peikimų. 
Iš kitos pusės beveik nematyti pasitenkinimo jausmo, 
nuveiktų darbų pripažinimo. Toksai dvasios stovis Lietuvos 
visuomenės yra suprantamas – visi trokšta kuo didžiausio 
ir išnašiausio darbo visose gyvenimo srityse, Lietuvai – 
gerbūvio ir stiprybės. Tačiau nepastebima kiek jau daug 
darbo buvo atlikta, kokia milžiniška pažanga trumpu laiku 
buvo padaryta tautos gyvenime. 
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Šiandieną, rugsėjo 29 d., 
Lietuva švenčia 600 metų 
sukaktuves nuo Vilniaus 
atsiradimo. Iškilmės ties 
Karo Muziejum Kaune. 
Vienas iš trijų oratorių kan. 
Tumas primena Gedimino 
sapną ir atpasakoja 
užsilikusią nuo senų senovės 
pasaką apie Vilniaus pilies 
stiprumą. „Gilioje senovėje 
buvo žmonėse papratimas 
statant naują pilį padėti 
pamatan gyvą žmogų ir 

užmūryti, kad jokis priešas jos neįveiktų. Taigi kunigaikštis 
Gediminas sušaukė garsiausius kunigus ir žynius paklausti 
patarimo, kaip jis tai turįs atlikti. Pagalvoję kunigai atsakė: reikia 
surasti Lietuvoje moterį, kuri pati užaugino vienintelį sūnų ir 
jis jau galėtų ją gyvenime užvaduoti. Ta pati moteris – motina 
turi savo rankomis paguldyti sūnų į statomos pilies pamatą ir 
pati užristi ant jo pirmutinį akmenį. Tokią moterį greitai surado 
ir su sūnum atvedė prie pilies statymo vietos. Moteriškė jau 
buvo pasišventusi paaukoti sūnų, bet sūnaus būta galvočiaus. 
Jis paprašė kunigaikščio Gedimino, kad leistų jam užduoti tris 
klausimus kunigams ir jeigu jie sugebėsią į juos visus atsakyti, 
tuomet jis žinosiąs, jog tokia aukščiausia dievų valia. Kunigaikštis 
sutiko. Gudrus vaikinas užklausė: kas pasaulyje lengviausia, kas 
saldžiausia ir kas kiečiausia? Kunigai ilgai negalvoję atsakė, jog 
lengviausia – pūkai, saldžiausia – medus ir kiečiausia – plienas! 
„Ne!” – sušuko vaikinas: “lengviausia – tai motinai jos vaikas ant 
rankų, saldžiausia – tai vaikui motinos krūtų pienas ir kiečiausia 
– tai šios moteriškės širdis, kuri vienintelį sūnų pati akmeniu 
užmuša!” „Iš tikrųjų, tai – tiesa! – sušuko visi vienbalsiai ir motina 
su sūnum buvo paliuosuoti eiti iš kur atėjo. 
Toliau kunigai pasitarę nusprendė, kad reikalinga visam krašte 
surasti gražiausią nekaltą mergelę ir ją padėti pilies pamatan. 
Neilgai trukus ji buvo surasta. Į pilies statymo vietą ją atvedė 
rankose didžiausiu gėlių vainiku nešiną. Mergelė atsigulė į iškastą 
pamatui pilies duobę ir pirmas didelis akmuo buvo nuristas. Bet 

kaip visi nustebo, kuomet didžiausias akmuo atsirėmė į laikomą 
rankose mergelės gėlių vainiką. Visi suprato, kad dievų lemta jai 
gyva išlikti ir pilies tvirtumui užtenka dievams jos nekaltybės 
ženklo – gėlių! Ir pilies pamatan buvo padėtos gėlės! Daug kartų 
Lietuva buvo užpuolama kryžiuočių, totorių, lenkų, kardininkų ir 
kitų, ir daug jos žemių užkariaunama arba eidavo iš rankų į rankas 
ištisos eilės miestų, o Vilnius visados liko nepergalimas! Vilnių tik 
klasta galima buvo paimti, kaip tai paskutiniu laiku pasielgė lenkai. 
Bet ateis laikas, sukrus Vilnius ir nusikratys slegiantį jungą! Vilnius 
buvo ir bus mūsų ir mes jo niekuomet neišsižadėsime!”  
Leit. Viliušis  
Vilniau, aš tave myliu. R

Tėvynė 1922: Rusija
•  Leninas pareiškė, kad Tarybų Rusai jau pasiekė nusileidimų 

kapitalizmui ekonominių koncesijų atžvilgiu maksimumo.
•  Sulig šiandieninio biržos kurso tūkstantis Rusijos rublių yra 

verti tik pusės cento Amerikos pinigais.
•  Rusų Tarybų valdžios įsakymu atidaryta buvusių Rusijos 

valdonų grabvietės ir nuimta visos brangenybės nuo buvusių 
carų ir carienių lavonų. Visi metaliniai grabai pasiųsta Maskvon. 

•  Socialdemokratų partijos centrinis komitetas pataręs 
savo nariams boikotuoti rinkimus į sovietus, nes esą prie 
šiandieninio politiško teroro Rusijoje darbininkams negalima 
rinkimuose reikšti savo nuomonės. 

•  Maskvoje prasidėjo teismas 34 socialrevoliucionierių, kurie kal-
tinami už pasikėsinimą išduoti Rusijos revoliuciją, už darymą 
suokalbių nužudyti Leniną ir Trockį. Kaltinamieji reikalavo, 

kad jiems būtų leista padaryti savo pareiškimus, tačiau teismas 
nesuteikė jiems tos teisės.

•  Rusų Tarybų valdžia nutarusi ištremti iš Rusijos 1,500 
intelektualų. Vieni kaltinami už slaptą kontrrevoliucinį judėjimą, 
kiti - negalėjo per 5 metus savęs pritaikyti prie sovietų režimo.

Bado siaubas palietė 1863 metu laisvės kovotojų gimines 
gyvenančias Pavolgėj Čiornaja Padina, Litovka ir Tolovka 
kaimuose. Jei tuojau nebus duota jiems pagalbos – dauguma 
jų išmirs badu bei epidemijomis. 
Vyriausias Lietuvos Gynimo Komitetas paskyrė mūsų tautiečių 
reikalui 50,000 auksinų. Žemdirbių Sajungos sudarytas 
Pavolgiečių šelpimo Komitetas jau gavo badaujantiems  
8 vagonus javų. Lietuvos Ūkio Bankas tam reikalui 
paaukavo 50,000 auksinų. 

VILNIUS IR VILNIAUS KRAŠTAS
•  Greitu laiku į Vilniją atvažiuoja 50 tūkst. lenkų kolonistų 

iš Vestfalijos, kuriems duos žemės išporceliuotų rusų 
savininkų dvarų. 

• „Prijungus“ Vilnių prie Lenkijos, jo gyventojams pasidarė 
sunkesnės pragyvenimo sąlygos. Visi maisto produktai, 
ypatingai duona, gerokai pabrango. Pakeltas mokesnis už 
elektrą ir vandenį, įvestas už kralikus. Žadama reikalauti 
mokesnio už kates. 

•  Į Vilniaus sritį visoj Lenkijoj renkami geriausieji 
valdininkai ir jiems skiriama 30 nuoš. aukštesnė alga kaip 
pačioj Lenkijoj.

•  Lenkų valdžia išleido raštus, kuriais nustatoma vadinti 
pagrobtą Lietuvos dalį „Polska“ ir „Vojevodztvo Vilenskei.“ 
Neokupuota Lietuvos dalis visur vadinama „Kovienščizna.“ 

•  Vilniuje suareštuoti ir laikomi kalėjime žymesni lietuvių 
veikėjai: M. ir V. Biržiškos, kanauninkas J. Kukta ir dar 22 
žymūs lietuvių ir gudų visuomenės darbuotojai. 

•  Lietuviai Seinuose negauna steigti mokyklų. Lietuvių 
gimnazijos inventorių prisisavino lenkų valdiškos mokyklos 
ir nenori grąžinti. Policija ir kareiviai reikalauja iš lietuvių 
pasų su lenkų pilietybės pareiškimais, o neturintiems jų 
trukdo susisiekimą su Seinais ir bažnyčia. Jauni vyrai vis 
ieškomi: sugautus kartais muša ir varo Suvalkuosna; tenai 
vienus ima į kareiviją, o kitus paleidžia namo. Jaunimas 
slapstosi ir tvirksta.
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Tėvynė 1922: Rusija

HIGHLIGHTS OF 1922 TEVYNE PUBLICATIONS
•  US RECOGNIZES LITHUANIA DE JURE. The US 

State Department recognizes the governments of Estonia, 
Latvia and Lithuania both De Jure and De Facto, following 
implementation of treaties with neighboring countries. 
These countries have now existed for a sufficiently long 
enough time to be recognized, having maintained stable 
relations with neighbors and steady economic activity.

•  Meanwhile Lithuanian stock yard workers in Chicago 
initiate a general strike for better working conditions and 
higher wages. Some 95% of Lithuanians in the Chicago area 
work in the stock yards, so worker mistreatment affects the 
entire community. Many strikers are being arrested and sent 
to jail. Fundraising is underway to support the striking stock 
yard workers.

•  On August 5, 1922, some 10,000 New York Lithuanians 
march through NY city streets celebrating US government 
recognition of Republic of Lithuania De Jure. 

•  In Brooklyn, Lithuanians had the opportunity to hear an 
opera performance from Lithuania’s most famous singer M. 
Petrauskas. Together with Lithuania’s best soprano p. Pociene, 
the audience got to see the Opera “Egle Queen of Serpents”.

•  Meanwhile, for those wishing to cross the Atlantic to Lithuania 

by modern luxury ship, the fares were as follows: for third class 
ticket one would need to pay $ 107.50, while for second class 
ticket the price was $158.50. A $5 war tax was added.

•  The Alliance grows to 12,733 members and assets reach 
$393,064. However, conflict develops between the 
communist and nationalist factions within the Alliance, as 
each group attempts to involve the Alliance in political 
activity. Plea is made to keep the organization as a 
nonpolitical fraternal mutual benefit society and it is decided 
the Alliance is to remain nonpolitical.

•  At an international conference in Genoa, Italy, the Lithuanian 
delegation continues to demand formal recognition of Lithuania 
De Jure by all nations, to insist recognition of the Klaipeda coastal 
region as part of Lithuania, and to strongly protest Polish 
occupation of the Vilnius region. Meanwhile the Parliament 
in Warsaw decides to annex the Vilnius region to Poland.

•  On August 1, 1922 Lithuania adopted a new constitution 
confirming the establishment of an independent democratic 
republic. There was 80% participation in elections for the 
founding Parliament. 

•  Despite Vilnius being under Polish occupation, 600-year 
Vilnius founding commemorations were underway 
throughout Lithuania.

Rusija Reikalauja Atidaryti Nemuną: Sovietų Rusijos atstovas 
p. Davtianas kreipėsi į Lietuvos Užs. Reik. Ministerį su nota 
prašydamas parėdyti, kad būtų leidžiama plukdyti sielius iš 
Rusijos Nemunu į Vokietiją ir į jures, į kurią Ministeris atsakė 
šitaip: „(...) Lietuvos Vyriausybė noriai teikė ir teiks Rusijai tran-
zitą per savo teritoriją toj daly, kuri yra jos faktiniame valdyme, 
(...) bet ji neturi galimybės leisti tranzitą per nenustatytą savo 
sieną su Lenkija.“(...)
Nebus pro šalį pridėjus keletą žodžių paaiškinimo. Tautų 
Sąjunga mėgino mums primesti uniją su lenkais (Hymanso 
projektai); Rusai Rygos sutartimi su lenkais sutikę ant Vilni-
aus koridoriaus (Lenkijos apendicitis), tuo pat žygiu pailgino 
Vilniaus atgavimą. Latvių ir estų vyriausybės Varšavoje sutartimi 
su lenkais irgi lenkų tikslui patarnavo. To pat siekia ir paskutinis 
Tautų Sąjungos nutarimas keisti neutralę zoną į demarkacijos 
liniją tarp Lietuvos ir Lenkijos, kurią ilgainiui, turbūt, nori-
ma palikti nuolatine siena tarp dviejų valstybių. Visi Lenkų 
vyriausybės pasiūlymai sueiti į diplomatinius santykius siekė vis 
to pat, tai yra pripažinimo status quo Vilniaus krašto, kas reikštų 
faktiną Vilniaus atsižadėjimą. Taip visiems sutartinai prieš 
Lietuvą veikiant, lietuvių rankose beliko tik vienas teisėtas gin-
klas: tai uždaryti Nemuną prekybai rusų, lenkų, vokiečių ir anglų.
Rusai begali verstis tik miškais. Lenkai irgi beveik visus Pagirio 
(Poliesės) miškus užstatė ar pardavė. Anglai ir vokiečiai laukia 
tų miškų. Mūsų Nemunas tegali jiems tuos miškus nunešti. 
Dabar suprantame, kodėl Alijantai, mums pripažinimą teikdami 
stato sąlygą Nemuno neutralizacijos, ir kodėl Lietuva prieš tokį 
reikalavimą spiriasi. Jei Lietuva sutiktų, kad kaimynų biznis eitų 
per mūsų galvas, ji tuo pat atsižadėtų Vilniaus miesto ir viso 
Vilniaus krašto. Lietuva to padaryti negali. Ir štai kodėl ji uždarė 
Nemuną. Tuo būdu Lietuva vartoja gal geriausiai įtikinantį 
argumentą, kad Alijantai ir Tautų Sąjunga galutinai sukrustų 
kraustyti iš Vilniaus lenkus. Tai iš tiesų, sveikaton ir Rusijai. 

Šis straipsnelis supažindins su likimu nelaimingų lietuvių, kurie 
atvyko į Rusiją, ar tai savanoriai, ar ištremti laike pasaulinio 
didžiojo karo, ar vėliau, ir nuo to laiko ieško progos sugrįžti į 
mylimą Tėvynę. Jiems, atsikreipus prie Lietuvos Atstovybės 
prašant pagalbos, stačiai pasakoma, kad ji pagalbos negalinti 
suteikti. Atstovybė mėgina save pateisinti pareiškimu, kad esą 
padaryta sutartis tarpe Lietuvos ir Rusijos atstovų Maskvoje 1920 
metais, sulig kurios kiekvienas gyvenantis Rusijoje Lietuvos pilietis 
privalėjo vienų metų bėgyje nuo sutarties sudarymo įduoti valdžiai 
pareiškimą, kad jis nori išsižadėti Rusijos pilietybės. To nepadarius, 
Lietuvos piliečiai yra skaitomi Rusijos pavaldiniais. Šitoks dalykas 
nežinantiems padėties šioje šalyje gali išrodyti teisingas. Tačiau 
patyrinėjus pasirodo visai priešingai. Tuo laiku, kuomet sutartis 
buvo padaryta, protinis ir fizinis darbas buvo militarizuotas. 
Militariniai viršininkai dėjo visas pastangas sutrukdyti lietuviams 
darbininkams paduoti savo pareiškimus. Paskelbimas tos sutarties 
pasirodė rusų laikraščiuose tik trumpą laiką ir po ilgo laiko nuo 
jos sudarymo dienos (čia kalbu apie Tolimuosius Rytus). Apart 
to, dauguma lietuvių nemoka skaityti rusiškai. Begaliniai daug 
sugaišties ir pinigų tam buvo reikalinga, kuomet už jokį darbą 
pinigų nebuvo mokoma. Darbininkai gaudavo tik “pajoką.” Šitos 
sunkenybės sudarė sąlygas, kad beveik visi lietuviai automatiškai 
pastojo Rusijos pavaldiniais, kurių dauguma buvo mobilizuota ir 
išsiųsta į mūšių frontą, kur tūli užmušta. (…) Jums, Brangūs broliai 
amerikiečiai, yra lengva mums pagelbėti, nes jūsų balsas visur 
yra girdžiamas. Viskas, ką jums reikalinga padaryti, tai pasiųsti 
reikalavimą Lietuvos valdžiai tinkamiau pasirūpinti Tolimuose 
Rytuose vargstančiais lietuviais. Su mumis yra visai kitaip. 
Išrodo, kad mes esame užmiršti viso pasaulio. Pasigailėkite mūsų 
neapsakomose nelaimėse ir skurde žūstančių! Balsas



 TĖVYNĖ  |  Vol.116  Nr.1 15

7/17/22  
Liepos 17 d. švenčiama 
pasaulio lietuvių vienybės 
diena. Šia proga 2021 
metais Lietuvos Respublikos 
užsienio reikalų ministras 
Gabrielius Landsbergis, LR 
diplomatinių atstovybių ir 
konsulinių įstaigų teikimu, 
apdovanojo Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje 
prezidentę Laimą Mariją 
Mihailovich garbės ženklu 
„Už pasaulio lietuvių 
nuopelnus Lietuvai.“ 
2022 metų vasario 26 
d. Šv. Mergelės Marijos 
Apreiškimo Bažnyčioje 

vykusiame išeivijos poezijos 
ir muzikos vakare, LR 
generalinis konsulas Niujorke 
Vaclovas Šalkauskas įteikė 
garbės ženklo medalį. 

Įvykių Kalendorius / Events Calendar

9/21/22  
SLA įvyko susitikimas su Lietuvos Seimo pirmininke Viktorija 
Čmilyte-Nielsen ir Ambasadore Audra Plepyte. 

Viktorija Čmilytė-Nielsen domisi 
senąja lietuvių rašyba.  
Nuotr.: Olga Posaškova

Iš kairės: Antanas Dambriūnas, Danius Glinskis, Laima 
Mihailovich, Laurynas Misevičius, Arvydas Reneckis, Jūratė 
Kazickaitė, Mykolas ir Jonas Kazickai SLA. 

2/16/22  
Lietuvos Respublikos Kultūros ministras Simonas Kairys 
susitiko su Lithuanian Alliance of America/SLA ir Tautos 
fondo atstovais istoriniame SLA pastate.
2/18/22  
Tauras Bublys, Lietuvių Fondo Tarybos Pirmininkas 
apsilankė SLA, apžiūrėjo visą pastatą ir kiemelį kurių 
tvarkymą jų fondas parėmė.
Vasario XX d. Kazickų šeima apsilankė SLA. Kazickų 
Fondas yra SLA rėmėjas.

Iš kairės: LR generalinis konsulas Niujorke Vaclovas 
Šalkauskas, Laima Mihailovich, Laurynas Misevičius.

Iš kairės: Valdas Buožys, 
Seimo Pirmininkės Padėjėjas 
Visuomeniniais Pagrindais 
Rolandas Kačinskas.  
Nuotr.: Olga Posaškova

Garbės ženklas „Už pasaulio 
lietuvių nuopelnus Lietuvai.“ 
Nuotr.: Jurgita Bilvaišienė
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Judith Sedaitis ir Rasa Allan Kazlas
Nuotr.: L.Mihailovich

Renginiai / Cultural Events

7/14/22 
Poeto ir vertėjo Rimo Užgirio kūrybos 
vakaras / An evening with poet and 
interpreter Rimas Uzgiris

6/25/22 
Niujorko miesto LB piknikas “Joninių 
variacijos” SLA Meno Erdvėje. 
Organizavo Ginatarė Bukauskas 
/ New York City LB Picnic “St. 
John’s Variations” at SLA Art Space. 
Organized by Gintarė Bukauskas.

4/29/22 
 “Feminizmas, menas ir aktyvizmas” – 
pokalbis su prof. Judith Sedaitis, kinų 
amerikiečių menininke Zhen Guo ir Ingrid 
Buterrer / “Feminism, Art and Activism” – a 
presentation panel by Judith Sedaitis

4/30/22 
“Eksperimentinė muzika sublimacijai“ 
– Tadasuke Jinno KØKū lab gyvos 
muzikos pasirodymas (elektromuzika 
ir vizualizacija) ir ukrainiečių poetai su 
Natalija Okolita / “Experimental music for 
sublimation” – live music performance by 
Tadasuke Jinno KØKū lab (electro music 
and visuals) and /Ukrainian poets with 
Natalia Okolita

6/24/22 
„New York Professionals“ nario Justino 
Grigaičio atsisveikinimas / Farewell 
gathering of New York Professionals 
member Justinas Grigaitis

Nuotr.: L.Mihailovich

Nuotr.: J. Bilvaisienė

7/2/22 
Jonės Naujokaitytės paskaita apie fosilijas / 
Lecture about fossils by Jone Naujokaityte, 
PhD Candidate

9/25/21 
“Sunkus amžius, Vilnius 1939-194” 
Prof. Giedrės Jankevičiūtės paskaita /  
“Difficult Age, Vilnius 1939-194” 
lecture with prof. Giedre Jankevičiūtė.

11/20/21
Susitikimas su žurnaliste Viktorija 
Mickute / Meeting with journalist 
Victoria Mickute

4/29/22-4/30/22 
 Meno paroda pardavimas surinkti lėšoms 
Ukrainai. Surinkta ir perduota Ukrainos 
Razom organizacijai $4,145. Ačiū SLA 
meno erdvės kuratorei Francine Rogers 
už parodos organizavimą ir visiems 
dailininkams aukojusiems savo darbus/ 
Benefit Art Sale for Ukraine. We raised 
and donated $4,145 to Razom for Ukraine. 
Thank you to SLA Art Space curator 
Francine Rogers for organising the benefit 
and to all artists who donated their art.

Nuotr.: Alex Dreemurr

Nuotr.: L.Mihailovich

Nuotr.: J. Bilvaisienė
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 $1000   Donatas Januta

 $500  Stephanie Senulis

 $450   Jolanta Schimenti

 $300  Antanas Dambriūnas, Milda Palubinskas-Chakar

 $200   Dalia Jakienė, Angelė Miknius, Maria Oželytė

 $125  Carol Gargan

 $100   Jolanta Apolevič, Valdas Buožys, Danius Glinskis, Laima 
Šileikytė-Hood, Regina Juškaitis, Daiva Kazlauskas, 
Giedrė Kumpikas, Laima Mihailovich, Diana Norkienė, 
Monika Sabalis, Mindaugas Senulis, Audronė Tarnok, 
Robertas Vitas

 $90  Ligija Simanavičius

 $80  Audrone Bernatavičius

 $75  Ramūnas Gauba, Juratė Kazickas, Laima Price, Henry 
Satinskas, Jonas Verbalis, Vida Wilson, Marius Vilemaitis, 
Saulius Sirusas

 $50   Neila Baumilienė, Kęstutis Bileris, Berenika 
Čipkus, Juan Pablo Debesis, Juozas Kazlas, Arturas 
Kozyrovičius,Solveiga Kozyrovičius, Petras Kuprys, Algis 
Norvila, Paulius Sabalis, Ligija Simanavičius, Agnė Turney, 
Rasuolė Vizbaras

 $25   Edmundas Adomaitis, Birutė Bulota, Arūnas Čiuberkis, 
Ilma Constantini, Jonas Dunčia, Ramunė Kubilius, Saulius 
Kuprys, Audrė Lukoševičius, Gražina Michnevičiūtė, 
Leonidas Ragas, Praurimė Ragas,Josephina Senken, 
Mindaugas Senulis, Petras Sevelkovas, Saulius Sirusas, Pete 
Skimbo, Golda Tatz-Vaibergaitė, Carolyn Walikas, Guy Zizes

 $20    Onute Adams, Ramutė Hopanienė,Simona 
Smirnova,Tomas Sperauskas,Jonas Stundžia

 $15    Gražina Faulkner, Marius Griškonis, Rima Sekovaitė, 
Linas Umbrasas

 $10    Jurgis Brakas, Asta Bublienė, Maria Siminkas, Viktoras 
Stankus

 $5  Saulius Gecas, Gintarė Janus, Kristina Lapienytė

Mes nuoširdžiai dėkojame visiems mus parėmusiems asmenims ir 
organizacijoms.
Kviečiame SLA narius ir visus, kuriems svarbi lietuvių kultūrinė 
veikla Manhetene, paaukoti mūsų organizacijai, kad ir toliau 
galėtume saugoti ir prižiūrėti šį pastatą. Jūsų aukos gali būti 
nurašytos nuo mokesčių.

We give many thanks to individuals and organziations who have 
supported us. 
So that we can continue to protect and maintain the historic 
building, we invite all LAA members and those concerned with 
maintaining Lithuanian cultural activities in Manhattan to give a 
donation to our organization.

Aukos/ Donations

2022 metų SLA nariai aukotojai/ 2022 LLA members donors

Dovana SLA prezidentei Laimai Mihailovich nuo JAV 
Lietuvių Bendruomenės. Ąžuolas – lietuvių tautos  
vienybės ir tvirtybės simbolis.  
Nuotr.: Laima Mihailovich

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje yra seniausia lietuviška  
organizacija JAV. Prieš 12 metų SLA pakeitė savo veiklos 
kryptį, iš draudimo kompanijos tapome nepelno siekiančia 
kultūrinę veiklą vedančia organizacija. 
Pasikeitus veiklos krypčiai pasikeitė ir SLA narių skaičius. 
Per paskutinius 10 metų SLA narių skaičius, nežiūrint visų 
netekčių,  pastoviai augo. Jei 2014 metais SLA gavo nar-
io mokestį iš 63 narių, tai 2019 jau buvo gauta 180 nario 
mokesčių. Na, o šie 2022 metai gali tapti rekordiniai – jau 
gauta 250 nario mokesčiai(lapkričio 5d.). SLA narystė ir 
narių aukos yra labai svarbus mūsų veiklos pagrindas, tai 
padeda SLA finansiškai išlaikyti SLA pastatą Niujorke ir 
suteikia prasmę organizacijos egzistavimui.

Valdas Buožys
Vykdomasis sekretorius
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9/20/21 - 10/2/21  
“Saulė Smėlyje” / “The Sun in 
the sand” 
Nuotr.: F. Rogers

11/19/21 - 12/24/21  
Kristinos Juzaičio fotografijų 
paroda / Kristina Juzaitis 
photographs exhibit 
Nuotr.: K.Juzaitis

10/9/21 - 11/14/21  
Paroda iš dviejų dalių: “Šviesos kvietimas ir pastabos apie 
viltį“ / Exhibition in Two Parts: Invocation for Light and 
Notes on Hope” 
Nuotr.: F.Rogers

Parodų kalendorius / Exhibition calendar

1/15/22 - 2/05/22  
Astos Bublienės ir Eglės Kumpikaitės 
eramikos ir tekstilės darbų paroda “Kai 
paukščiai sugrįžta” / Exhibition of ceramic 
and textile works by Asta Bubliene and 
Egle Kumpikaite “When Birds Return.” 

2/12/22 - 2/27/22  
Inge Gecas personalinė paroda 
„Stebėjimai ir atspindžiai“ / Inge 
Gecas solo exhibition “Observations & 
Reflections.”

3/11/22 - 4/30/22  
Švenčiant moterų istorijos mėnesį: 14 
moterų meno paroda „Neginčijama“ / 
Celebrating Women‘s History Month: 
“Uncontested”, a group art exhibition by 
14 women. Kuratorės/curators: Francine 
Rogers ir Natsuki Takauji

Paroda Paukščiams 
Sugrįžtant”. Iš kairės: Asta 
Bubliene, Laima Mihailovich, 
Eglė Kumpikaitė

Inge Gecas

Paroda “Neginčijama”. Iš 
kairės: Zhen Guo, Natsuki 

Takauji and Francine Rogers
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Parodų kalendorius / Exhibition calendar

9/8/22 – 9/30/22  
Eimont, Lolita ir Laura Bronzini paroda 
“Ryšys” / “LINK” art exhibition by Eimont, 
Lolita and Laura Bronzini

5/7/22 - 5/30/22  
Živilės Narkevičiūtės personalinė paroda 
“Ne vienas”/ Solo exhibition by Zivile 
Narkeviciute “Not Alone.”

6/2/22 - 6/7/22  
 Ievos Lygnugarytės šviesos ir garso 
instaliacija “Aklavietė”/ Light and 
Sound Installation “Dead End” by Ieva 
Lygnugaryte.

6/10/22 - 7/2/22  
Haksul Lee personalinė paroda „Erdvės 
svoris” / Solo Exhibition “The Weight of 
Space” by Haksul Lee.

6/24/22 - 7/2/22  
 Jonės Naujokaitytės paroda “Laiko 
antspaudas” - Gamtos istorijos 
egzempliorių kolekcija/ “Impression of 
Time” exhibition by Jone Naujokaityte – 
Collection of natural history specimens

7/8/22 - 7/30/22  
Laimos Sprangauskaitės personalinė 
paroda “Dwell” / “Dwell” solo exhibition 
by Laima Sprangauskaite. 

Iš kairės: David Goldstein,  
Christina Sarquis, Laura Bronzini.
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SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE         LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

Lithuanian Alliance of America, 307 W. 30th Street, New York, NY 10001-2703

NARYSTĖS PARAIŠKA / MEMBERSHIP FORM

VARDAS / FIRST NAME:  _____________________   PAVARDĖ / LAST NAME: ________________________________

ADRESAS / ADDRESS:  ______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

TEL. (namų / home): ________________________________ (mobilus / mobile): ________________________________

E-PAŠTAS / E-MAIL:  _______________________________________________________________________________

NARYSTĖ / MEMBERSHIP ($25): ________________ ORGANIZACIJA / ORGANIZATION ($100):________________

AUKA / DONATION: ____________________

AČIŪ!  THANK YOU! 

Organizacija pristato lietuvišką kultūrą ir meną Niujorke. Jūsų narystė 
leis Susivienijimui imtis įvairios edukacinės ir kultūrinės veiklos 
skleidžiant mūsų paveldą ir išsaugant jį ateities kartoms. Prašom 
junkitės šiandieną! Kvieskite draugus ir kaimynus daryti tą patį.

Prašome siųsti čekius:

Organization presents Lithuanian culture and art in the center of 
New York. Your membership will enable the Alliance to undertake 
various educational and cultural activities promoting our heritage and 
preserving it for future generations. Please join today and invite your 
friends and neighbors to do the same. 

Please make checks payable to:

LAA MISSION 
STATEMENTSLA MISIJA  

SUSIVIENIJIMAS  
LIETUVIŲ AMERIKOJE

SIEKIA IŠLAIKYTI AMERIKOS LIETUVIŲ 

ORGANIZACIJĄ, LIETUVIŠKOS KULTŪROS, 

ISTORIJOS IR INFORMACIJOS  

CENTRĄ, SKIRTĄ VISIEMS ASMENIMS, KURIE 

DOMISI LIETUVIŠKU PAVELDU  

IR ŠIUOLAIKINIAIS ĮVYKIAIS

LITHUANIAN ALLIANCE  
OF AMERICA

 STRIVES TO MAINTAIN A VIABLE 

LITHUANIAN-AMERICAN ORGANIZATION 

SERVING THE COMMUNITY AS A CULTURAL, 

HISTORIC AND INFORMATION CENTER 

AND TO ALL PERSONS INTERESTED 

IN LITHUANIAN HERITAGE AND 

CONTEMPORARY DEVELOPMENTS


