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Šv. Onos moterų draugystės draugija įsisteigė 1906 m. kovo 19 d. Lawrence, Mass. Tai sena 
pašalpinė neparapijinė moterų organizacija, kurios svarbiausi tikslai buvo: „seseriška meilė, šelpti 
ligoje ir nelaimėje esančias nares, numirusiai atiduoti savo paskutinį patarnavimą, t. y. kiekviena 
draugijos narė privalo eiti ant palaidojimo velionės kūno, katra Lawrence gyvena“ (iš draugijos 
Konstitucijos). Draugijos archyvą sudaro mokesčių ir protokolų knygos, banko pranešimai, 
konstitucija, draugijos cirkularai, blankai ir kiti dokumentai. Viso yra 21 byla. 

 
 

Dėžės nr.  Bylos nr.  Bylos pavadinimas 
1 1 Draugijos mokesčių knyga. 1906–1913 m. 

Viso byloje yra 396 lapai. 
 2 Draugijos mokesčių knyga. 1916–1919 m. 

Viso byloje 299 lapai.  
 3 Draugijos mokesčių knyga. 1918–1920 m.  

Viso byloje 153 lapai. 
 4 Draugijos įnašų ir išlaidų knyga. 1906–1913 m. 

Viso byloje yra 200 lapų. 
 5 Draugijos įnašų ir išlaidų knyga. 1916–1932 m. 

Viso byloje yra 240 lapų. 
 6 Draugijos įnašų ir išlaidų knyga. 1931–1957 m. 

Viso byloje yra 300 lapų. 
 7 Draugijos įnašų ir išlaidų knyga. 1936–1970 m. 

Viso byloje yra 300 lapų. 
 8 Draugijos įnašų ir išlaidų knyga. 1908-1935 m.  

Viso byloje 234 lapai. 
 9 Draugijos čekių knygelės.  

Byloje yra 2 vnt.  
 10 Draugijos nario mokesčio sąsiuvinis. [be datos] 
 11 Draugijos nario mokestis. 1916–1942 m. [atskiri lapai] 
 12 Banko ‚Statements‘ (Deposits/Record of Checks).  

Viso byloje yra 4 vnt. 
 13 Draugijos Konstitucija (rankraštis, 22 lapai). 

Konstitucijos priedas (rankraštis, 15 lapų).  
Viso byloje yra 142 lapai. 

 14 Draugijos protokolų knyga. 1906–1919 m. 
Viso byloje yra 301 lapas.  

 15 Draugijos protokolų knyga. 1919–1942 m.  
Viso byloje yra 500 lapų. 

 16  Draugijos protokolų knyga. 1942–1951 m.  
Viso byloje yra 300 lapų. 
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 17 Draugijos protokolų knyga. 1952–1963 m. 
Viso byloje yra 296 lapai. 

 18 Draugijos narių sąrašas. 
Viso byloje yra 317 lapų. 

 19 Banko pranešimai. 
 20 Draugijos Konstitucija (3 vnt., 32 lapai). 

Draugijos įstatai (1 vnt., 45 lapai). 
Pobūvių bilietai (23 vnt.). 

 21 Kiti įvairūs draugijos dokumentai (laiškai, narių pasai,
cirkularai, blankai ir kiti pranešimai), straipsniai apie draugiją
(kopijos) ir kt. 
Viso byloje yra 116 lapų. 

 
 
 
Archyvą tvarkė ir aprašą parengė 
Dr. Žydronė Kolevinskienė, 
2010-08-14, Putnamas, ALKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


