
Gegužės 2 d., šeštadienį, Pasaulio lietuvių centre
Lemonte vyks jau 52-asis Lietuvių Fondo metinis
suvažiavimas. Jo išvakarėse su pastaruosius trejus
metus Fondo veiklai va do vavusiu Mariumi Kas-
niūnu kalbė josi Loreta Timukienė.

– Artėja LF suvažiavimas – ko kios mintys ir nuotai-
kos ruošian tis jam?

– Suvažiavimui ruošiamės su gera nuotaika! La-
bai džiaugiuosi, kad vis daugiau žmonių pasitiki Lie-
 tuvių Fondu, atsakingu ir sąžiningu mūsų darbu.
Laukiame Lietuvių Fon do (LF) tarybos rinkimų,
kuri išrinks naujus LF tarybos ir valdybos pirmi nin-
kus. Tikiuosi aktyvaus LF narių dalyvavimo rinki-
muose. 

– Baigiasi Jūsų kaip LF tarybos pirmininko kadenci-
ja – kas nuveikta per tuos 3 metus?

– Smagu atsigręžti atgal ir pama tyti, kad treji
metai, praleisti LF tarybos pirmininko pareigose, ne-
praėjo veltui. Labai džiaugiuosi, kad LF ta rybos na-
riai parodė didelį pasitikė jimą manimi, perrinkda-
mi mane iš eilės tris kadencijas LF tarybos pir mi-
 ninko pareigoms. Man buvo didelė gar bė, kad turė-
jau galimybę atstovauti ir pristatyti Lietuvių Fon-
dą įvai riose Amerikos vietovėse ir Lie tuvoje. Mūsų
vienas iš pagrindinių uždavinių buvo reklamuoti ir
kuo plačiau skleisti informaciją apie Lie tuvių Fon-
dą, apie jo praeitį, dabartį, ateitį, apie idėjas, tikslus
ir atliktus darbus. Parodyti LF veiklos skaidru mą.
Bandėme surasti būdus, kaip ga lime priartėti prie
tų lietuvių, kurie nėra girdėję apie Lietuvių Fondą,
ir ieškojome progų pasikalbėti su jais. LF taryba
daug dirbo visus trejus metus galvodama, planuo-
dama ir vykdyda ma projektus, kad būtų kiek gali-
ma daugiau progų pažinti Lietu vių Fon dą. Užmez-
gėme daug naujų pažinčių ir naudingų ryšių ne tik
su įvairiais asme nimis, bet ir su organizacijomis.
Dirbome su diplomatais, verslinin kais, organizaci-
jų vadovais. Malonu, kad įdėtos pastangos jau duo-
da rezultatus: LF veikla plačiau matoma, dau gėja įna-
šų ir naujų narių.

– Galime pasidžiaugti gražiu LF ir JAV Lietuvių Ben-
druomenės bendradarbiavimu – kaip api bū dintumė te šį ben-
dradarbiavimą, vykusį Jūsų kadencijos laikotar piu?

– Labai malonu, kad mūsų darbas su JAV LB yra
sėkmingas. Svar biausia yra grįžtamasis ryšys. Sma-
 gu, kai Bendruomenės nariai tampa ir Lietuvių Fon-
do nariais, pasitiki Lie tuvių Fondo veikla, aukoja Lie-
tu vių Fondui, o mes savo ruožtu, turėdami didesnes
finansines galimybes, galime daugiau paremti lie-
tuvišką veiklą. 

– Jūs aktyviai dalyvaujate JAV LB Tarybos sesijose,
kituose Bend ruomenės renginiuose – koks šių dalyvavimų
tikslas, kokie rezultatai?

– Mano nuomone, yra būtinas glaudus ryšys,
bendradarbiavimas su visais Lietuvių Bendruo-
menės na riais, tai padeda artimiau suprasti Ben-
 druomenei aktualias  problemas, pa žin ti Bendruo-
menės narius, užmegzti artimesnius ryšius, įgyti pa-
sitikėji mą, todėl, kiek tik leidžia mano gali mybės,
stengiuosi dalyvauti organi zuojamuose renginiuo-
se ir, žinoma, tuo pačiu garsinti Lietuvių Fondo var-
dą ir teikti informaciją apie mūsų vykdomą veiklą.
Rezultatai, ma ny čiau, yra teigiami. Tikiuosi, kad Lie-
 tu vių Bendruomenė ir jos nariai pri sidės prie toli-
mesnės LF vardo sklaidos ir savo įnašais dosniai
rems LF. Esu dėkingas JAV LB Krašto valdybos pir-
mininkei Sigitai Šimkuvienei už nuoširdų bendra-
darbiavimą ir su pratimą. 

– LF gyvuoja daugiau nei pus šimtį metų – ar keitėsi
jo veikla per tą laiką?

– LF prioritetai nesikeičia, kaip ir anksčiau, jie
lieka tie patys: litua nistinis švietimas, kultūra, jau-
nimo reikalai, būtinybė išsaugoti ir išlai kyti lietu-
vybę ateinančioms kartoms. Prieš pusšimtį metų
buvo padėtas tvirtas pamatas, o dabartis ir ateitis yra
mūsų rankose, ir mes galime daug nuveikti. Mūsų
darbas yra pa daryti taip, kad jaunimas įgytų pasi-
 ti kėjimą mumis, kad taptų Lietuvių Fondo nariais
ir tęstų pradėtus darbus ateityje. Tik taip mes gali-
me už tikrinti Lietuvių Fondo tęstinumą. 

– Per 52-ejus veiklos metus Lietuvių Fondas skyrė įvai-
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LF tarybos pirmininkas M. Kasniūnas: ,,Juk visi esame lietuviai!”

riems lietuviš kiems projektams daugiau kaip 17 milijonų
JAV dolerių pa ramos bei stipendijų – be šios pa ramos ne-
bū tų įvykę daugelis svarbių lietuvybės puoselėjimui skir-
tų projektų. Kam LF skiria didžiausią dėmesį pastaruoju
metu?

– Žinoma, didžiausias dėmesys skiriamas JAV
Lietuvių Bendruome nės vykdomiems projektams. Pa-
vyz džiui, 2014 metais JAV LB projektams buvo skir-
ta 37 proc. visų skirstomų  lėšų. Ypatingai yra pa-
brėžiama li tu a nistinio švietimo veikla. Remiami
įdomūs projektai, kurie apima įvai ria pusę lietuviš-
kų bendruomenių veiklą, kurie paliečia kuo plates-
nę lietuvišką bendruomenės dalį. Didelė da lis para-
mos yra skiriama akademinio jaunimo studijoms pa-
remti.

– Gal galite priminti, iš ko LF išsilaiko ir papildo savo
lėšas?

– LF yra neliečiamo kapitalo fondas. Lėšos yra
gaunamos iš narių įna šų ir palikimų bei iš įsteigtų
specia lios paskirties fondų. Šios gautos lė šos yra
kruopščiai investuojamos, iš investicijų gautas pel-
nas skiriamas LF vykdomai veiklai. 

– Neseniai LF gavo du stambius palikimus – ar tai tu-
rės įtakos LF veiklai ir įvairiems projektams skiriamų lėšų
dydžiui?

– Gavus didelius palikimus pa di dėja ir atsako-
mybė, pasikeičia investavimo galimybės. Taigi pa-
daugėja dar bo ir Finansų komitetui, ir ad mi nistra-
cijai, ir, žinoma, Pelno skirstymo komitetui (PSK).
Šiais metais LF taryba patvirtino net 765 000 dol. su -
mą PSK skirstymui, tai gerokai di des nė suma, negu
buvo praeitais me tais. Tikimės, kad investavimo są-
lygos bus palankios ir kitais metais bus galima
skirstyti dar didesnę sumą. Malonu, kad šių stambių
palikimų dė ka, LF suteikta finansine parama galės
džiaugtis daugiau paramos pra šančiųjų ir daugiau
gerų projektų bus įgyvendinta.

– Lietuvai atkūrus nepriklausomybę 1990 metais, LF
papildomai skyrė vienkartinę 1 milijono 354 tūkstančių JAV
dolerių para mą Lietuvos kultūros ir švietimo institucijoms.
Kokius projektus Lie tuvoje dabar remia LF?

– Nors LF prioritetas yra išeivijos projektai, ta-
čiau LF kiekvienais metais skiria paramą ir pro-
jektams Lietuvoje. Per pastaruosius metus Lietuvo-
je buvo paremti muziejai, knygų leidyba, jaunimo sto-
vyklos, do kumentiniai filmai. LF yra  įsteigti spe-
cialios paskirties fondai, kurie remia studentus Lie-
tuvoje.

– Kiek narių turi LF, ar jų ne mažėja?
– Dažnai manęs klausia, kuo aš įsipareigoju tap-

damas Lietuvių Fon do nariu? Norint tapti mūsų or-
ganizacijos pilnateisiu nariu, užtenka pa aukoti 100
dol., o toliau viskas priklauso nuo nario noro toliau
remti LF ar kitaip prisidėti prie LF veiklos.  Per LF
istoriją yra įregistruota daugiau nei  9 000 pavienių
asmenų, organizacijų, atminimo įnašais pagerbtų as-
menų. Žiūrint į LF narių paskuti nių keleto metų sta-
tistinius duomenis, galiu su malonumu pasakyti, kad
Lietuvių Fondo narių skaičius auga. Nepriklausomai
nuo paaukotos su mos, kiekvienas narys mums yra
bran gus. Todėl visus labai kviečiu tap ti šios ypatin-
gos organizacijos – Lietuvių Fondo – nariais.

– Kokias galimybes matote plečiant JAV LB ir LF ben-
dradarbiavimą?

– Manyčiau, galimybės yra tikrai didelės, nes kar-
tu siekiant vieno tikslo, bendradarbiaujant galima
„nu vers ti kalnus”. Tikiuosi ir ateityje abipusio ben-
dradarbiavimo bei siekimo bendrų tikslų. Tik būdami
vieningi, tik apjungdami visas organizacijas, visas
kartas, mes pasieksime bendrą tikslą, užtikrinsime
mūsų jaunimui ateitį ir perduosime savo jau nystės
siekius – galimybę bendrauti lietuviškoje aplinkoje.
Nesiskirstyki me ,,bangomis” – juk visi mes esame lie-
tuviai!

M. Kasniūnas Lietuvių Fondą pristato Čikagos laisvalaikio ir pra mogų centre Navy Pier vykstančioje Lietuvos nepri-
klausomybės atkūrimo šventėje. LF archyvo nuotr.

Kviečia paroda „Sportas JAV lietuvių gyvenime”
Gegužės 2 d., šeštadienį, Pasaulio lietuvių centro (PLC) pokylių salėje 
pirmąkart bus pristatyta paroda – „Sportas JAV lietuvių gyvenime”.

Šioje unikalioje parodoje bus pa rodyta LTSC archyvuose turima me džiaga apie JAV lietuvių
sportinę veik  lą, pradedant DP laikotarpiu (Vo kietija) ir baigiant šiomis dienomis. 

Parodos rengėjas – Lituanistikos tyrimo ir studijų centras, rėmėjas – Lietuvių Fondas. 
Būtume labai dėkingi, jeigu parodai paskolintumėte (o gal vėliau no rė site ir padovanoti LTSC

archyvams?) turimą medžiagą (tinka geros kokybės nuotraukos su užrašais, dokumentai, apdovano-
jimai, sportiniai tro fėjai ir pan.). Dalis parodos eks po natų bus nuskenuota ir bus pagamin ti parodi-
niai  skydai, kuriuos vėliau galima bus pervežti į kitą vietą. Kita dalis – taurės, medaliai, marškinėliai –
bus išdėstyta stenduose kartu su užra šais.

Beje, tą pačią dieną sporto gerbėjai, apsilankę parodoje, taip pat galės stebėti „Ambasadoriaus
taurės” krep šinio varžybas, kurios šiemet pirmąkart vyks Čikagoje.

Iš anksto dėkojame už bendra dar biavimą. Jeigu turite klausi mų, skambinkit tel. 773-434-4545
(Loreta Timu kienė).


