
RAMUNĖ LAPAS

Su branda ateina ir užtikrintumas – tai buvo tarsi
viso Lietuvių Fondo (LF) 52-ojo suvažiavimo, su-
rengto gegužės 2 d. Pasaulio lietuvių centre Le-

monte, leitmotyvas, jaučiamas visose kalbose ir pa-
teiktuose skaičiuose. Viskas iš tikrųjų taip ir būtų vie-
nareikšmiška – geri rezultatai atneša pasitikėjimą
savo jėgomis ir pasirinktu keliu, – jeigu ne abejonės sėk-
lą mumyse pasėjusi ambasadoriaus Žygimanto Pavi-
lionio kalba. Neleisdamas organizacijai užmigti ant lau-
rų ambasadorius galbūt galvojo ir apie savo penkerius
metus, ir apie tą diplomatą, kuris jį pakeis tarnyboje

Washingtone… Atrodo, tiek daug pasieki ir tuo pačiu
jauti, kad nuolat reikia viską pradėti tarsi iš pradžių.
Kodėl? Pasaulyje pasikeitė situacija, ir pamatai, kurie
atrodė tokie tvirti – juos reikia tvirtinti arba statyti iš
naujo.

Suvažiavimas prasidėjo tradiciškai – pristatant
Prezidiumo narius (LF tarybos pirm. Marius Kasniū-
nas, valdybos pirm. Arvydas Tamulis, sekretorė – Dai-
va Litvinskaitė), sukalbant invokaciją (kunigas Algis
Baniulis), prisimenant per pastaruosius metus iške-
liavusius Fondo narius. Po to žodis buvo suteiktas su-
važiavimo garbės svečiui – LR ambasadoriui JAV Žy-
gimantui Pavilioniui. – 14 psl.
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,,Dainuojame
Neringai” – 4 psl.

Mokslo šaknys karčios, bet vaisiai saldūs. – Aristotelis

ŠIAME NUMERYJE:

Kūrinys, talpinantis jausmą,
istoriją ir viltį – 10 psl.

LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWS

DRAUGAS

Aptarti lietuviškos kultūros klausimai

Organizacijos stiprybė – jos nariai

Šių metų balandžio 30 d. LR ge-
neralinis konsulas Marijus Gu-
dynas ir dešimtosios Šiaurės

Amerikos lietuvių dainų šventės meno
vadovas Darius Polikaitis susitiko su
Čikagos miesto komisare kultūrai ir
ypatingiems renginiams Michelle T.
Boone bei aptarė bendradarbiavimo
pristatant lietuvišką kultūrą miesto gy-
ventojams ir svečiams galimybes. 

Generalinis konsulas M. Gudynas
informavo komisarę apie Čikagos apy-
linkėse gyvenančią šimtatūkstantinę
lietuvių bendruomenę bei jos aktyvu-
mą kultūrinėje srityje – didelę muzikos,
šokio, dainos, teatro ir kitų meno šakų
organizacijų įvairovę bei rengiamų
kultūros renginių gausą, o taip pat apie
generalinio konsulato vykdomą veik-
lą, pristatant menininkus iš Lietuvos.
Vėliau kalbėta apie didžiausią šių
metų lietuvišką renginį Čikagoje – de-
šimtąją Šiaurės Amerikos lietuvių dai-
nų šventę, kuri vyks liepos 5 d. Illino-
jaus universiteto Čikagoje paviljone
(UIC Pavilion). Plačiau šventę pristatė
jos meno vadovas Darius Polikaitis.
Tartasi, kaip kuo plačiau paviešinti in-

Suvažiavime dalyvavę LF tarybos nariai (iš k.): Dalius Vasys, Šarūnas Griganavičius, Rimantas Griškelis, Vytautas Narutis, Agnė Ver-
telkaitė, Arvydas Tamulis, Audronė Karalius, Marius Kasniūnas, Rūta Kulbis, Saulius Čyvas, Juozas Kapačinskas, Donatas Siliūnas.

Jono Kuprio nuotr.

Iš kairės: generalinis konsulas M. Gudynas, komisarė M. Boone ir X Dainų šventės meno
vadovas D. Polikaitis. A. Vertelkaitės nuotr.

formaciją apie neeilinį renginį mies-
to gyventojams. Komisarei Michelle T.
Boone įteiktas kvietimas būti  Dainų
šventės garbės viešnia. 

Michelle T. Boone susidomėjo lie-
tuviška kultūrine veikla Čikagoje bei

suteikė svarbios informacijos apie ga-
limybes pasinaudoti miesto turimomis
priemonėmis įgyvendinant įvairius
projektus. 

LR generalinio konsulato Čikagoje info

Lietuvių Fondo 52-asis suvažiavimas
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Ambasadorius prisi-
minė, kad jam teko daly-
vauti LF 50-mečio suva-
žiavime. „Tada man atsi-
vėrė akys, kiek daug jūs
padarėtė mūsų valstybei, –
sakė Ž. Pavilionis. – Ta-
čiau padėkodamas už tai,
kviečiu apsidairyti ir pa-
matyti, kad padėtis pasi-
keitė.” Pasak ambasado-
riaus, Amerikos ryšiai su
mumis trūkinėja, o Rusijos
agresija mūsų atžvilgiu
stiprėja. ,,Putinas dabar
taikosi į mūsų sielas, –
sakė Ž. Pavilionis, – taip
darė Hitleris. Pagal jį žu-
dyti yra normalu.” Am-
basadorius kvietė pagal-
voti, kaip mes galėtume
laimėti karą prieš Rusiją,
kaip ištempti iš jos nasrų Ukrainą, Gruziją, kaip su-
kurti ,,buferinę zoną”... Jis kvietė LF pergalvoti savo,
kaip organizacijos veikimo kryptis. „Strateginiai LF
tikslai pasiekti, – sakė Ž. Pavilionis, – dabar reikia
nustumti KGB tolyn.” Galbūt – suburti LF ambasa-
dorių grupę, kuri kartu su  Lietuvos atstovais siek-
tų strateginių tikslų. ,,Neišsaugoję Lietuvos – neiš-
saugosit lietuvybės. Tai faktas, – įsitikinęs amba-
sadorius. – O pavojus toks pats, kaip buvo prieš 70
metų.”

Kaip garbės viešnia suvažiavime dalyvavusi
JAV Lietuvių Bendruomenės (LB) Krašto valdybos
pirmininkė Sigita Šimkuvienė-Rosen padėkojo LF už
nuoširdų bendradarbiavimą su LB ir pastebėjo, kad
kelios LB sukurtos programos kaip tik ugdo meilę
Lietuvai ir skatina lietuvius savanoriškai dirbti jos
labui.

Suvažiavime taip pat dalyvavo LR generalinis
konsulas Čikagoje Marijus Gudynas, JAV LB atsto-
vai iš Indianos, Michigano, Čikagos ir jos apylinkių.

Sekretorė D. Litvinskaitė perskaitė 51-ojo su-
važiavimo protokolo santrauką (jis buvo priimtas be
pakeitimų) ir prasidėjo rinkimai į LF tarybą bei Kont-
rolės komisiją. Į tarybą iš kandidatavusių šešių as-
menų išrinkti penki: Rimantas P. Griškelis (6 090 bal-
sų), Audronė Pavilčius Karalius (4 459), Marius
Kasniūnas (6 638), Rūta Kulbis (6 386)  ir dr. Antanas
G. Razma Jr. (6 537). Nebuvo išrinkta Austėja Sruo-
ga (3 237). Kontrolės komisijoje dirbs Rimas Kapa-
činskas (7 028), Daina Rugienius (6 277) ir Rūta
Stropus (6 477). Nepateko Alina Akulič, surinkusi 968
balsus.

LF tarybos pirmininkas Marius Kasniūnas,
kreipdamasi į suvažiavimo dalyvius, retoriškai
klausė, kas būtų, jei prieš 54-erius metus dr. Antanas
Razma apie savo idėją sukurti tokį Fondą nebūtų pa-
rašęs spaudoje ir ji nebūtų įgyvendinta? Stipendijos,
Dainų šventės, mokyklos… – LF yra svarbi mūsų lie-

tuviško gyvenimo dalis, sakė tarybos pirmininkas.
Jo manymu,  ateitį galime užsitikrinti tik iš dalies,
tad svarbu, kad LF plėtra nesustotų. M. Kasniūnas
paragino skleisti žinią apie LF tarp savo draugų ir
pažįstamų.

Pranešęs, kad taryboje dėl darbo įsipareigojimų
nebedirbs Almis Kuolis, M. Kasniūnas padėkojo jam
už darbą. Prisiminta buvo ir a. a. Dalė Lukienė, ne-
baigusi kadencijos – į jos vietą taryboje buvo pa-
kviesta Agnė Vertelkaitė. 

LF valdybos pirmininkas Arvydas Tamulis pa-
dėkojo valdybos nariams už kasdieninį jų darbą ir
prisiminė svarbiausius metų renginius, kuriuos
rėmė LF. Jis taip pat pranešė, kad 2014 m. LF nariais
tapo 60 asmenų. ,,Palikimai turtina, bet svarbiausia
– nariai ir jų įnašai. Organizacija stipri žmonėmis

Diskusijose dalyvavęs kun. V. Aušra (d.) sutiko su ambasadoriumi Ž. Pavilioniu, kad pavojus Lietuvai – realus. Kairėje –
Marius Kasniūnas, po suvažiavimo išrinktas LF valdybos pirmininku. Jono Kuprio nuotraukos

Suvažiavimo Prezidiume – LF tarybos pirm. M. Kasniūnas (k.), LF valdybos pirm. A. Tamulis ir sekretorė D. Litvinskaitė.

– ne pinigais,” – įsitikinęs A. Tamulis. 
Suvažiavimo dalyviai išklausė Finansų, Pelno

skirstymo, Kontrolės komisijų pirmininkų bei iž-
dininko pranešimus. Iždininkas Saulius Čyvas
pasidžiaugė, kad šie metai LF – rekordiniai, kartu
su palikimais pagrindinis kapitalas perkopė per 38
mln. dolerių! Visus pranešimus ir LF metinę atas-
kaitą galite skaityti tinklalapyje www.lietuviu-
fondas.org bei leidinyje ,,Liepsna”.  

Diskutuojant apie pranešimus, Narimantas Ud-
rys, LF atstovas Detroite, pasidžiaugė, kad LF at-
sikratė ūkio Wisconsine (jį pavyko pelningai par-

duoti – Red.), nes, jo žodžiais, ,,Fondo reikalas pi-
nigus tvarkyti, o ne nekilnojamą turtą.” Jis taip pat
pritarė LF sprendimui neremti Pietų Amerikos lie-
tuviukų mokymosi Vasario 16-osios gimnazijoje Vo-
kietijoje, nes Vilnius lietuvių kalbai išmokti – žy-
miai tinkamesnė vieta. 

Bendrose diskusijose dalyvavusieji daugiausia
reagavo į ambasadoriaus Ž. Pavilionio pasisakymą.
Pranas Jurkus sakė, kad nesutinkąs su ambasa-
doriumi – jo žiniomis, Lietuvoje gyvenantys ne-
jaučia didelio pavojaus. Jis taip pat nesutinkąs su
teiginiu, kad jeigu ,,Lietuvos nebus – lietuvybės ne-
bus”. Lietuvybė išsilaikė ir per caro vergiją, ir dar
anksčiau, sakė P. Jurkus.

Kun. Valdas Aušra, ką tik grįžęs iš Lietuvos, pa-
prieštaravo P. Jurkui. Jis perdavė vyskupo Min-
daugo Sabučio žodžius, kad ,,klausimas ne ar tai
bus, o kada tai bus”. ,,Ir tai įvyks per 1 – 2 valandas,
– pridūrė kun. V. Aušra. – Balistinės raketos jau su-
grąžintos į Karaliaučiaus kraštą.”

Marijos Remienės siūlymui, kad LF finan-
suotų lietuvių bendruomenių išvyką į Washingtoną
demonstruoti prie Baltųjų Rūmų reikalaujant
tiekti ginklus Ukrainai, oponavo Rimantas Griš-
kelis. Jis sakė, kad daug kas galvoja – Fondas turi
daug pinigų, tegu dalina. Bet užmirštama, kad LF
yra organizacija, turi taisykles, kaip tas lėšas pa-
naudoti. R. Griškelio nuomone, geriausias kelias
– per vaikus, jaunajai kartai įskiepyti, kad jie turi
padėti Lietuvai.

Po suvažiavimo surengtame susirinkime nau-
ju LF tarybos pirmininku išrinktas Saulius Čyvas,
o LF valdybos pirmininku – Marius Kasniūnas.

Suvažiavime dalyvavo (iš k.): JAV LB Krašto valdybos pirm. S. Šimkuvienė-Rosen, LR am-
basadorius JAV ir Meksikai Ž. Pavilionis, LR gen. konsulas Čikagoje M. Gudynas, LF at-
stovas Detroite N. Udrys.

Saulius Čyvas išrinktas naujuoju LF tarybos pirmininku.


