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Vardas/Pavardė

adresas

telefonas

e-paštas

Bareikaitė, Margarita

600 Liberty Highway
Putnam, CT 06260
326 Oak Road
East Meredith, NY 13757

860-928-7955

margb@ct.metrocast.net

607-278-5735

gedminal@delhi.edu

Girnius, Antanas

40 Sunset Hill Road
West Roxbury, MA 02132

617-327-2092

agirnius@aol.com

Girnius, Ramūnas

11 Sycamore Lane
Westford, MA 01886

978-692-4625

rgirnius@gmail.com

Girniuveinė, Mirga

11 Sycamore Lane
Westford, MA 01886

978-692-4625

mgirnius@hotmail.com

Lingertaitienė, Aldona

43 Maple Street
Milton, MA 02186

617-698-8436

aldona_lingertat@rcab.org
alingertat@aol.com

Lukienė, Dalė

15100 Interlachen Dr. Apt. 526
Silver Spring, MD 20906-5606
18 Maple Lane
Thompson, CT 06277

301-598-6657

dalelukas@verizon.net

860-923-3043

juozas812@att.net

Taunienė, Regina

P.O. Box 494
Putnam, CT 06260

alka97@sbcglobal.net

Traitor, Onutė

187 South Highview Avenue
Pearl River, NY 10965

860-928-6052 (namų)
860-928-5197
(ALKA)
845-548-6531

Gedmintas, Aleksas

Rygelis, Juozas

traitoa@oneonta.edu

Pradžia.
Juozas Rygelis atidarė susirinkimą. Dalė Lukienė sutiko pirmininkauti. Mirga Girniuvienė sutiko
sekretoriauti. Seselė Margarita Bareikaitė sukalbėjo maldą. Dalė Lukienė perskaitė Vidos Kuprytės
parašytą 2007 metų suvažiavimo protokolą.
Veiklos pranešimas 2007 - dabar; einamieji reikalai (Juozas Rygelis).
- ALKos archyvais naudojosi Vytauto Didžiojo, Vilniaus, Vilniaus pedagoginis ir Klaipėdos
universitetai.
- LKMA rūpinosi samdyti darbininkus, tęsiusius ALKos archyvų tvarkymą.
- VLIKo archyvai, atrodo, pasiliks ALKoje nes Tautos Fondas New Yorke ima abejoti, ar apsimoka
juos jiems persiųsti.
- Numatytos ūkinės ALKos išlaidos artimoj ateity:
- ALKos rusy per liūtis atsirado 1.5” vandens. Vanduo buvo pašalintas, bet dar reikia išvalyti ir
pataisyti vandens nutekėjimą.
- Stogas jau 25 metų senumo, reikės dėti naują stogą.

- Reikės įsigyti naujų spintų archyvams.
- Reikės įtaisyti džiovinimo kontrolę bibliotekoje ir muziejuje.
- Juozas Rygelis ir Regina Taunienė pasitraukia iš pareigų, nors sutinka reikalui esant patarti ir padėti.
Reikia surasti žmogų, kuris eitų ALKos direktoriaus pareigas. Direktoriaus atsakomybių apimtis tokia:
tvarkyti einamąsias sąskaitas, atsakyti telefoną, rūpintis paštu, prižiūrėti patalpas; samdyti ir prižiūrėti
darbininkus, tvarkančius archyvus, nurodyti jiems, kuriuos archyvus tvarkyti ir pamokyti juos, kaip
archyvus tvarkyti; išvystyti ir palaikyti ryšius, per kuriuos būtų galima surasti darbininkų archyvams
tvarkyti; samdyti ir prižiūrėti darbininkus, tvarkančius ALKos patalpas.
Kadangi žmogus, gali būti, bus iš toliau, buvo sutarta, kad ALKos direktorius bus samdomas
kontraktiniu būdu ir jam bus apmokėta už išlaidas, patirtas einant direktoriaus pareigas: bus apmokėta už
butą ir gazoliną. Tačiau neįstengtume mokėti už sveikatos ar socialinį draudimą.
Dalė Lukienė, kuri yra JAV LB Kultūros taryboje, rūpinsis gauti Lietuvių fondo finansinę paramą už
šias išlaidas.
Dalė Lukienė taip pat pakvies Antaną Dundzilą, gyvenantį Floridoje, į direktoriaus vietą. Jei Dundzila
nesutiks perimti pareigas, bus sukurta komisija, kuri rūpinsis šią poziciją kiek galima greičiau užpildyti.
Komisijai priklausys Mirga Girniuvienė ir Aldona Lingertaitienė.
- Saulė Šatienė nebegali tvarkyti meno muziejaus. Reikia surasti žmogų, nusimanantį apie paveikslų
tvarkymą, nes jie pradeda atsiklijuoti.
- Dalė Lukienė, JAV LB Kultūros tarybos narė, įteikė Juozui Rygeliui medalį, minintį 600 metų nuo
Žalgirio mūšio metines. Tai išreiškia lietuvių bendruomenės padėką už 20 metų LKMA ir ALKA darbą.
Iždo pranešimas (Ramūnas Girnius).
12/31/08
$860,094.36
Nuosavas kapitalas
Išlaidos.
Išmokėtos stipendijos:

2007-2008:
2009:

12/31/09
$1,061,686.71

3/31/10
$1,102852.74

$11,000
$ 3,500

Išmokėtos kontraktinės algos: 2008: $15,000
2009: $ 9,000
Seselė Margarita Bareikaitė revizijos komisijos vardu pareiškė, jog iždo knygos vedamos tiksliai ir
sąžiningai.
Nauji nariai.
Buvo nuspręsta, kad būtina gauti naujų narių.
Tam tikslui Dalė Lukienė visiems dalyviams atsiųs aplikaciją ir Juozo Rygelio LKMA aprašymą o
dalyviai pagalvos, kaip jį patobulinti.
Dalė Lukienė taip pat kontaktuos Švengelį, kad būtų tęsiamas LKMA svetainės vystymas, kuris buvo
pradėtas prieš tris metus.
1939 metų Pasaulinės parodos New York‘e Lietuvos respublikos eksponatai.

Direktorė Birutė Kulnytė Lietuvos nacionalinio muziejaus vardu prašo, kad šie eksponatai būtų
paskolinti muziejui ypatingai parodai, kuri vyks 2011-tais metais Lietuvoj. Muziejus apmokės už
supakavimą ir nusiuntimą į Lietuvą, bet nežinia kas galės apmokėti už persiuntimą atgal į ALKą.
Buvo diskutuojama, kur eksponatai priklauso - ar Lietuvoj, ar ALKoje, mat jie priklausė Lietuvos
respublikai ir pasiliko ALKoje tik todėl, kad Lietuvą užėmė komunistai. Nors dauguma sutiko, jog
eksponatai priklauso Lietuvoj, buvo iškeltas rūpestis, kad Lietuvos muziejai nebūtinai tinkamai rūpinsis
eksponatais, kurie turi didelę istorinę reikšmę.
Buvo nutarta, kad sutiksime paskolinti ALKoje turimus eksponatus su sąlyga, kad muziejus taip pat
apmokės už persiuntimą atgal į ALKą ir apmokės už bet kokią jiems padarytą žalą. Paskolinimo sutartis
bus parašyta su advokato pagalba. Šiuo reikalu rūpinasi Dalė Lukienė.
Mirga Girniuvienė sutiko pakalbėti su Gintaru Čepu, kuris, manoma, turi sąrašą eksponatų, turimų
ALKoje.
Nauji pasiūlymai.
- Balsuoti paštu. Buvo nutarta, kad visdėlto geriau balsuoti per suvažiavimą.
- Įtraukti klausimą apie pilietybę/žalią kortelę į LKMA aplikaciją. Buvo nutarta, kad tai nebūtina.
Kiekviena aplikacija bus atskirai apsvarstyta.
- Sukurti LKMA viziją ir naudos dalyviams apibūdinimą. Pasiūlymas priimtas.
- Organizuoti kasmetinį suvažiavimą, per kurį nariai galės pakalbėti apie savo darbą ir pasiklausyti, ką
kiti dirba. Pasiūlymas priimtas.
- Įtalpinti LKMA narių disertacijas bei kitus darbus į LKMA tinklalpį. Pasiūlymas priimtas.
Tarybos rinkimai.
Mandatų komisijos pirmininke sutiko būti Regina Taunienė, o balsus skaičiuoti sutiko Onutė Traitor.
Kadangi buvo reikiamas 28 balsų kvorumas, rinkimai įvyko.
Daugiausiai balsų gavo: Dalė Lukienė, Ramūnas Girnius, Mirga Girniuvienė, Aldona Lingertaitienė ir
Aleksas Gedmintas. Jie sudarys naują LKMA tarybą bei valdybą. Pareigas pasiskirstė taip:
- pirmininkė:
- vice-pirmininkas:
- sekretorė:
- iždininkas:
- narė:

dr. Mirga Girniuvienė
dr. Aleksas Gedmintas
Dalė Lukienė
dr. Ramūnas Girnius
dr. Aldona Lingertaitienė

Revizijos komisijai priklausys: Saulius Kuprys, Regina Taunienė, Juozas Rygelis
Buvo nutarta, kad valdyba/taryba pareigas eis 3 metus.
Pabaiga.
Juozas Rygelis tarė užbaigiamąjį žodį, skatindamas įvykdyti visą, kas buvo nutarta, ir džiaugdamasis,
kad nuosavas kapitalas paskutiniu metu yra pagerėjęs. Seselė Margarita Bareikaitė sukalbėjo
užbaigiamąją maldą.
Mirga Girniuvienė

