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Uniunea și Liga  Societăţilor Românești din America a fost cea mai  veche societate românească din 
America, luând fiinţă în 1928, prin unificarea celor două societăţi (organizaţii) fraternale majore, 
până atunci separate, adică „Carpatina” din Cleveland, Ohio  şi „Vulturul” din Homstead, 
Pennsylvania.  
1941–1945. În 1941, Statele Unite, a intrat în al doilea război mondial și tinerii americani-români au 
fost chemaţi spre a-și servi ţara lor. Având mai multe oportunităţi decât părinţii lor, acești tineri s-
au înscris în stagiul militar și s-au remarcat pe mai multe fronturi, în diferite părţi ale lumii, mulţi 
dintre ei fiind medaliaţi pentru serviciul lor militar. Întorși acasă, Uniunea și Liga au luat iniţiativa 
să creeze unităţi medicale care, prin intermediul Crucii Roșii să doneze sânge și să  achiziţioneze 
ambulanţe și, chiar,  un avion, numit „Duhul Uniunii și Ligii", care să transporte pe fronturile 
militare, de război, donaţiile lor. 
1948 - Adolescenţii care au mers la războiul al II-lea mondial, s-au întors acasă ca  adulţi și cu mai 
multă dorinţă de a primi o educaţie adecvată, mai presus decât educaţia înaintașilor lor. Atunci, 
generaţia vârstnicilor  și-a dat seama că este timpul să predea conducerea societăţilor și 
organizaţiilor lor, acestor tineri. Astfel că, pentru prima dată în istoria sa, „Uniunea și Liga” a ales 
la Convenţia din Youngstown Ohio, în 1948, drept președinte, un membru tânăr, născut în America 
din părinţi români,  pe avocatul Joseph J. Crăciun, din Warren, Ohio. 
1952 - În acea vreme, de după războiul al II-lea mondial, România trecea prin cea mai neagră 
perioadă a istoriei sale. Basarabia și Bucovina de Nord au fost anexate la Uniunea Sovietică și restul 
României a devenit, literalmente, o provincie a Rusiei. Deportarea în masă a românilor, de către 
armatele rusești, a stârnit ura tuturor românilor din America împotriva Rusiei. Uniunea și Liga, 
precum și alte organizaţii românești din America, au conștientizat faptul că noul regim comunist 
din România, impus prin forţă de Moscova, avea drept scop distrugerea completă a libertăţilor 
poporului român. Aflându-se în imposibilitatea de a sta cu mâinile în sân, în timp ce această 
tragedie se întâmpla în România, organizaţiile americane au format un comitet, care a solicitat o 
audienţă la președintele american Harry S.Truman, prezentându-i un memorandum la 26 noiembrie 
1964,  în care se descriau deportarea românilor în masă, de către ruși. 
1965 - Președintele Uniunii și Ligii, John C. Coman, a fost invitat de către președintele Lyndon B. 
Johnson să participe la ceremonia organizată în faţa Statuii Libertăţii, la care s-a semnat noua lege 
de imigrare, prin care se elimina sistemul de „cotă de emigrare”. 
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1966 - 11 iunie. La cea de a 60-a aniversare a „Uniunii și Ligii”, sărbătorită în Cleveland, Ohio, au 
fost onoraţi membrii fondatori. Peste 800 de persoane au participat la festivităţile Uniunii & Ligii, 
din Southfield, Michigan High School, pentru a contribui la  Programul Cultural al Uniunii & Ligii, 
ceremonial în cadrul căruia s-au distribuit  distincţiile și, în cadrul căruia și-au adus contribuţia 
culturală peste 170 de interpreţi din cadrul multor societăţi și parohii românești din Statele Unite 
și Canadei. 1967-1969 - Președintele Uniunii și Ligii, participă la o conferinţă fraternă, la Casa 
Albă, la invitaţia președintelui Lyndon B. Johnson. 1968 - 1 decembrie. Toate organizaţiile 
românești importante din America au participat la sărbătoarea naţională a României, Unificarea 
Ardealului cu patria mamă, ce a avut loc  în Cleveland, Ohio. Era a 50-a Aniversare a Unirii 
Transilvaniei cu patria mamă. 1975 - 20 ianuarie 21 și 23. John W. Popescu, președinte al Uniunii și 
Ligii, a participat la Reuniunea Bicentenală a Americii, în Washington. 1990 - 23 aprilie - Uniunea și 
Liga - Președintele Georgeta B. Washington participă la o întâlnire cu președintele României, Emil 
Constantinescu, în Boston, Massachusetts.  
 

Uniunea și Liga Societăţilor Românești – Permanenţa Californiană  
(din adnotările protopopului Constantin Alecse din Los Angeles - carte autobiografică “MISIONARUL”, 
capitolul “Societăţi și alte organizaţii românești”, Suceava 2017): "Nefiind membru al Societăţii Viitorul 
Român, și ca atare nici al Uniunii și Ligii, nu sunt la curent cu ce s-a întâmplat în relaţiile 
Societăţii, cu Uniunea și Liga. Am căutat să mă lămuresc pe această temă, însă nu am găsit prea 
multe date lămuritoare, privind vechea Societate "Uniunea și Liga Societăţilor Românești din 
America", nou-înregistrata "Uniunea și Liga Societăţilor Românești", și Societatea Viitorul Român, 
după 2001.  
Din anumite documente de pe siteul Secretariatului de Stat din Ohio, reiese faptul că sub 
președenţia dnei Georgeta Blebea-Washington "Uniunea si Liga Societatilor Romanesti din America" 
(entitate înregistrată la 31 iulie 1908 #40763), a fuziunt cu Uniunea Fraternală Croaţiană (Croatian 
Fraternal Union), in octombrie 2001.  
 

 
 
Placa istorică, Cleveland – Ohio, care explică 
istoria și scopurile societăţii Uniunea și Liga 
Societăţilor Românește (2003). 

Din același document înţelegem că, în același an 
2001, și în aceeași lună, este înregistrată o nouă 
societate cu nume similar, anume "Uniunea si Liga 
Societatilor Romanesti, Inc." (entitate înregistrată 
la 22 octombrie 2001 #1263871). Toate poliţele de 
asigurare ale fostei Uniuni au fost transferate la CFU 
(Croatian Fraternal Union) continuandu-si membria 
acolo. Georgeta Blebea-Washington a trimis aplicatii 
de membrie, pentru înscrierea în noua 
organizatie, Uniunea si Liga Societatilor Romanesti, 
Inc., la fiecare membru al Societăţii Viitorului 
Roman. Nu ne este clar câte familii au răspuns în 
pozitiv invitaţiei. Îmi aduc aminte foarte vag, că 
membrii Societăţii au avut în vremurile acelea o 
Adunare Generală Specială, precum si un 
referendum, și s-a decis în unanimitate ca 
Societatea Viitorul Român să nu se asocieze cu noua 
organizaţie din Ohio. 
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Așa după cum se constată de pe siteul oficial al acestei organizaţii, doamna Daniela Istrate, 
președinta societăţii "Uniunea si Liga Societatilor Romanesti, Inc.", desfășoară o intensă activitate 
culturală, în cadrul comunităţii româno-americane din Sudul Californiei, și nu numai. Puteţi afla 
mai multe pe siteul: - www.romaniansocieties.com, sau pe FaceBook: The Union & League of 
Romanian Societies of America Inc. 

 

 

Puteţi afla mai multe pe siteul: 
 - www.romaniansocieties.com,  
sau pe FaceBook: The Union & League of Romanian Societies 
of America Inc.  https://www.facebook.com/UnionandLeague 
 
Tot de pe siteu, aflăm că D-na Daniela Istrate este fondatoare 
și președintă a organizaţiei La Steaua - Grupul de Limba si 
Literatura Romana.  
https://www.facebook.com/groups/963514180409664/ 
 

GRUPUL PE FACEBOOK: “LA STAUA” - In buna traditie a Uniunii si Ligii Societatilor Române de a conserva 

identitatea culturala a romanilor din Statele Unite a luat fiinta in Los Angeles primul grup de limba si literatura 

românâ ilustrativ numit “LA STAUA”. Crezul grupului La Steaua este că promovarea culturii romanesti 

adaugă o valoare considerabilă culturii mondiale, in general si celei americane in particular. Grupul nostru 

optează pentru integrarea și dezvoltarea pluralismului, al respectului reciproc și al aprecierii altor culturi, 

păstrând insa distinctivitatea cultural – etnica romaneasca. Viziunea noastra este de a ajuta cultura română sa-

si menține esența sa naturală și identitatea în fața globalizării. Eforturile noastre sunt concentrate in 

conservarea valorilor unice culturale și spirituale romanesti, evidentiind creativitatea romaneasca. Scopul 

nostru primordial este de a asigura durabilitatea comunității romanesti din America, de a păstra si promova 

bogata cultura cu care am fost binecuvântați si de a perpetua frumoasele obiceiuri romanesti. 

 

Fotografii de la evenimentele comunitare importante organizate, sau sponsorizate de  Uniunea și Liga, sau 

grupul de discuții “La Steaua” 

 

  
 

Gala Romanian-USA, Las Vegas, NV, 7 Mai, 2011 Las Vegas, 

Nevada, SUA 

 

Serată de operă, literatură și pictură în South Pasadena -  

19 august 2017 
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Instantaneie de la diferitele activități organizate, sau sponsorizate de  Uniunea și Liga, sau grupul de 

discuții “La Steaua” 




