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Rimantas P. Griškelis

Savo veiklą Lietu-
vių Fonde pradėjau
nuo 2006 metų, kai pir-
mą kartą buvau pa-
kviestas kandidatuoti į
Lietuvių Fondo tarybą.
1966 metais baigiau
Detroito universitetą
(University of  Detroit),
kur įsigijau architek-
tūros bakalauro laips-
nį. Persikėlęs į Čika-
gą, iki 1982 m. dirbau
garsioje architektūros
bendrovėje ,,Skidmore Owings Merrill”, kur, kildamas
karjeros laiptais, tapau asocijuotu partneriu. 1986 m.
įkūriau  bendrovę ,,Griskelis Young Harrell” ir šiuo
metu esu šios  bendrovės direktorius emeritus.

Darbas steigiant naują bendrovę ir ją išlai-
kant, ypač esant sunkiam ekonominiam laikotarpiui,
pareikalavo nemažai supratimo, ištvermės, kant-
rybės ir pasišventimo nusistatytiems tikslams.
Svarbiausios architekto ypatybės yra suprasti ir ver-
tinti kitų norus bei siekius, organizuoti būtinus dar-
bus ir jų eigą, išryškinti prioritetus, be dvejonių vyk-
dyti pagrindinius sprendimus, veiksmingai  vado-
vauti darbuotojams ir laikytis nustatytos krypties,
siekiant visus patenkinančių galutinių rezultatų.
Manau, kad šios ypatybės labai svarbios ir dirbant
lietuviškose organizacijose.

Lietuvių Fondas yra gal vienintelė tokio masto
išeivijoje veikianti organizacija, kurios pagrindinis
tikslas – finansiškai remti lietuvišką švietimą, kul-
tūrinius renginius, mokslą, siekiant išlaikyti tau-
tinius papročius, kalbą ir įvairiapusį visuomeninį
gyvavimą. Po daugelio metų tarnybos įvairiose lab-
daros ir profesinėse organizacijose tikiu, kad šia pa-
tirtimi galėsiu prasmingai prisidėti prie LF veiklos
ir toliau ją tęsti.

Man asmeniškai itin malonu prisidėti prie to-
kios garbingos organizacijos darbo ir kilnių tikslų
siekimo.

Audronė Pavilčius Karalius

Į Lietuvių Fondą
įstojau 1976 metais, kai
baigiau universitetą ir
pradėjau dirbti. Esu
baigusi chemijos ir tei-
sės studijas. Šiuo metu
dirbu advokatų konto-
roje ,,Boodell & Do-
manskis, LLC” ir  pro-
fesore Kendall College.
Mano patyrimas teisi-
nėje srityje padeda stip-
rinti Fondo teisinę pa-
dėtį, savivaldos princi-
pus. 

Esu baigusi lituanistinę mokyklą, mokytojavau
S. Dariaus ir S. Girėno lituanistinėje mokykloje,  bu-
vau Maironio lituanistinės mokyklos tėvų komite-
to nare ir pirmininke. Ėjau JAV LB Socialinių rei-
kalų tarybos narės pareigas. Augant sūnui, nemažai
prisidėjau prie Čikagos lietuviškojo  jaunimo veik-
los lituanistinėje mokykloje, sporto komandose ir
jūrų skautų veikloje.

Mano šeimoje lietuvybė suprantama kaip labai
svarbi asmenybės dalis.

LF remia tas lietuviškas organizacijas, be kurių
lietuviška bendruomenė, ypač Amerikoje, neišliktų.
Ši bendruomenė mums, lietuviams, ypač jaunajai
kartai, suteikia progą susitikti, draugauti ir suprasti,
ką reiškia būti lietuviu Amerikoje. Pražūti ameri-
kietiškajame „tautų katile” labai lengva, todėl
mums ypač svarbu, kad mūsų vaikai išlaikytų lie-
tuvišką tapatybę, kad jie didžiuotųsi esą Amerikos
lietuviais ir kad perduotų mūsų kultūros paveldą at-
einančioms kartoms.

Marius Kasniūnas

Apie Lietuvių Fon-
dą (LF) ir jo gerus dar-
bus žinau seniai. Paau-
gus mano vaikams ir
jiems pradėjus lankyti
lituanistines mokyklas,
įsitraukiau į šių mo-
kyklų veiklą. Vykdant
įvairius projektus ir tel-
kiant jiems lėšas, pa-
stebėjau, jog, nors tė-
vai ir gausiai atsiliep-
davo į paramos prašy-
mus, didžiausia pagalba ateidavo iš LF. Man tapus
Dainavos stovyklos tarybos nariu ir pradėjus ieškoti
lėšų stovyklai išlaikyti, į mūsų prašymus taip pat at-
siliepė LF. Ši patirtis man leido suprasti, kaip Fon-
das rūpinasi lietuviškuoju jaunimu ir visapusiškai
remia jo veiklą. Galiausiai ir pats asmeniškai pa-
norau prisidėti prie LF darbų. Būdamas LF nariu,
įsijungiau į LF darbuotojų gretas: buvau išrinktas
į Kontrolės komisiją, vėliau tapau LF tarybos nariu,
Fondo valdybos pirmininku. Šiuo metu esu LF ta-
rybos pirmininkas. 

Matau, kaip svarbu, kad LF toliau augtų, stip-
rėtų. Žiūrėdami į ateitį matome, kad svarbu ne tik
išlaikyti lietuvybę, kultūrinę bei bendruomeninę
veiklą. Mums svarbu, kas tęs mūsų darbus. Todėl pa-
grindinis mano rūpestis – užtikrinti lietuviškos veik-
los tęstinumą ateinančioms kartoms. Tad ir mano vi-
suomeninė veikla yra skirta padėti būtent toms or-
ganizacijoms, kurios, aš tikiu, galės tuo pasirūpin-
ti. LF, mano įsitikinimu, yra stipri organizacija, ku-
riai rūpi lietuviška veikla, todėl teigiamai vertinu
Fondo ateitį. Turiu pakankamai noro ir energijos to-
liau dirbti LF ir jį stiprinti. 

Rūta Kulbis

Lietuvių Fondo
narė esu nuo 1974
metų. Į LF narius
ma ne įrašė tėvai, pa-
tys buvę dideli LF
rėmėjai. Esu baigusi
Northwestern uni-
versitetą ir jau dau-
giau nei 25-erius me-
tus dirbu technolo-
gijos srityje. Esu dir-
busi privačiose, lab-
daringose ir valdiš-
kose įstaigose. Tai-
kant naujas technologijas ir metodiką, padėdavau pa-
kelti tų įmonių darbo našumą. Man patinka iššūkiai.

Baigiau Maironio lituanistinę mokyklą, kurio-
je šiuo metu mokosi 5 mano vaikai. Nuo mažens esu
ateitininkė, nuo 1998 metų – Sendraugių stovyklos
Dainavoje organizacinio komiteto narė. Keliaudama
po pasaulį – lankiausi Europoje, Pietų Amerikoje,
JAV, Kanadoje – visada domėjausi kitose šalyse įsi-
kūrusiais lietuviškais centrais. Pabuvojau Vasario
16-osios gimnazijoje, dalyvavau Pasaulio Lietuvių
jaunimo kongrese Italijoje. 

Lietuvių Fondo suvažiavimui besiruošiant
Gegužės 2 d., šeštadienį, Pasaulio lietuvių centre (14911 127th St., Lemont, Il 60439) vyks Lietuvių

Fondo narių metinis suvažiavimas. Suvažiavimo metu bus renkami  5 (penki) nariai (direktoriai)  į LF ta-
rybą trejų metų kadencijai ir 3 (trys) nariai  į Kontrolės komisiją  vienerių metų kadencijai. 

Supažindiname skaitytojus su kandidatais, iki š. m. vasario 15 d. pareiškusiais norą kandidatuoti į
LF tarybą ir LF kontrolės komisiją. Taip pat norime priminti, kad kandidatai į LF tarybą ir Kontrolės ko-
misiją galės būti siūlomi ir LF narių metinio suvažiavimo metu. Suvažiavime pasiūlyti kandidatai turės
prisistatyti ir atsakyti į pateiktus klausimus.

Kandidatai  į LF tarybą 

Daug metų aktyviai dalyvaujant JAV Lietuvių
Bendruomenės veikloje, ne kartą teko vykdyti prog-
ramas, kurias rėmė Lietuvių Fondas. Man būtų
garbė tapti LF tarybos nare ir savo darbu prisidėti
prie Fondo planų kūrimo ir jų įgyvendinimo. Esu įsi-
tikinusi – Lietuvių Fondo ateitis yra šviesi ir teikianti
vilčių. Tik LF padedant lietuvybę galėsime perduo-
ti iš kartos į kartą.

Dr. Antanas G. Razma, Jr. 

Į Lietuvių Fondą
įstojau būdamas 17-os,
1969 metais. Dirbda-
mas profesinį darbą,
priklausiau įvairiems
,,Advocate Christ” li-
goninės komitetams,
juose dažnai pirmi-
ninkavau, esu buvęs
,,Advocate Christ” Me-
dicinos fakulteto pir-
mininku. Taip pat va-
dovauju daktarų susi-
vienijimui, turiu vers-
lo vadybos patirties.

Nemažai dalyvau-
ju lietuvių visuomeninėje veikloje. Visą savo gyve-
nimą priklausau Ateitininkų federacijai, esu buvęs
SAS centro valdybos vicepirmininku, priklausiau
,,Gajos” korporacijos valdybai. Nuo 1986 iki 1989 metų
ėjau JAV LB Socialinių reikalų tarybos pirmininko
pareigas, 1997–2004 metais buvau Pasaulio lietuvių
centro tarybos nariu. Pirmininkavau dviem PLC po-
kyliams,  padėjau rinkti lėšas, skirtas Maironio li-
tuanistinės mokyklos klasėms įrengti. 

Į Lietuvių Fondo veiklą įsitraukiau 1987 metais,
nuo 1987 iki 1989 metų priklausiau ir nuo 2010 metų
iki dabar priklausau LF tarybai.

Esu veiklus žmogus, turiu vadovavimo patirties.
Manau, kad tai pravers dirbant Lietuvių Fonde.
Fondas yra artimas mano širdžiai, ypač dėl to, kad
mano tėvas buvo vienas iš jo steigėjų. Lietuvių Fon-
das yra svarbiausia lietuvių išeivijos organizacija.
Jei ne jis, finansinio užnugario neturėtų dauguma lie-
tuviškų organizacijų. Noriu, kad Lietuvių Fondas to-
liau liktų pagrindine išeivijos veiklos atrama ir to-
liau stiprėtų.

Austėja Sruoga

JAV gyvenu 12
metų. Jau daugiau
kaip 9 metus dalyvau-
ju įvairioje visuome-
ninėje  JAV LB veik-
loje. Šiuo metu esu
JAV LB Krašto valdy-
bos vicepirmininkė
organizaciniams rei-
kalams. Dirbdama šį
darbą ne kartą turėjau
progos įsitikinti, kiek
daug Lietuvių Fondas
prisideda prie kultūros, švietimo ir lietuvybės iš-
laikymo už Lietuvos ribų ir kaip tampriai susijusi
JAV LB KV ir LF veikla. 

Su LF veikla susipažinau būda ma ilgamete Mai-
ronio lituanistinės mokyklos (MLM) tėvų komiteto
nare, vėliau vicepirmininke ir pirmininke. Tapusi
Lietuvių Fondo nare nemažai sužinojau apie Fondo
veiklą, struktūrą, galimybes. 

Vienas svarbiausių mano tikslų – tam tikros
programos, skatinančios jaunuosius lietuviukus
bei jų tėvelius daugiau sužinoti apie LF ir jo veiklą,
sudarymas. Tas užtikrintų šios daugybę metų gy-
vuojančios organizacijos tolimesnę veiklą.

Mano manymu, mes ir ateinanti karta turime pa-
daryti viską, kad Fondas, kuris iškilių žmonių buvo
įkurtas daugiau nei prieš 50 metų,  ne tik gyvuotų,
bet  augtų ir didėtų, o jo dalinama parama darytų kaip
galima didesnį poveikį lietuvių kultūros, kalbos ir lie-
tuvybės puoselėjimui ir išlaikymui. Mano tolimes-
nė Fondo veiklos vizija pilnai atitinka LF šūkį  ,,Iš
kartos į kartą”.                                              Bus daugiau
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