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TELKINIAI

NIJOLĖ NAUSĖDIENĖ

Lietuvių Fondas – tai pulsuojanti
lietuviška širdis, gyvybiškai pa-
 re mianti lietuvišką spaudą,

nau jų kny gų leidimą, švietimą, re-
mian ti įvai rias lietuviškas organiza-
cijas ir svarbiausia – stipendijomis
padedanti lietuvių jaunimui siekti
mokslo. 

Lietuvių Fondas gyvuoja nuo 1962
m., kai entuziastingų visuomeni nin -
kų dėka jį buvo nutarta įkurti. Ta da
nie kas net negalvojo, kad jis išaugs į
tokį didelį ir stiprų milijoninį fondą.
Truko net 13 metų, kol pagaliau buvo
surinktas pirmasis milijonas ir tai
šiam fondui pasiaukojusius žmones
dar daugiau suaktyvino sparčiau
dirb ti, kad fondas augtų ir neštų vis
didesnes palūkanas, kuriomis buvo
remiamos mokyklos, organizacijos ir
visa lietuviška veikla. Per įvairius
renginius, koncertus, poky lius su ge-
romis programomis jie daug prisidėjo
prie Lietuvių Fondo lėšų telkimo. Ne-
liko abejingi ir lietuviai, gyvenantys
ki tuose miestuose, kaip Los Angeles,
Detroite, Floridoje, net ir mažesnėse
vietovėse įsikūrę lietuviai. Turbūt ne-
rasime nė vieno mūsų tautiečio, kuris
nebūtų girdėjęs apie LF.

„Draugo” laikraščio vaidmuo LF
buvo labai reikšmingas ir svarbus.
„Draugas” kaip šauklys skelbė apie
LF įsteigimą, jo svarbą mūsų lietuviš -
kai visuomenei, informavo visus skai-
tytojus apie lėšų telkimą, skelbė au-
kotojus ir t. t. Tad „Draugas” atliko
didelį vaidmenį kuriantis LF. Tuo me -
tu dar pats „Draugas” gerai lai kėsi,
bet šiandien, sumažėjus skaitytojų
skaičiui ir keičiantis gyvenimo aplin-
kybėms, laikraštis, kaip ir visa gyvoji
spauda, išgyvena finansinius sunku-
mus. Dabar iš LF „Draugas” kiek vie-
nais metais sulaukia para mos. Tai pa-
rodo, kaip protingai buvo numatyta
mūsų ateitis.

Koncertas

LF iškilmingas pokylis prasidėjo
pianisto Rudolfo Budgino koncertu.
Apatinė LF salė buvo pilnutėlė klau sy-
tojų. LF pirmininkas Marius Kas niū-
nas, pasveikinęs visus susirinkusius,
pristatė programos at likėją – pianistą
R. Budginą. Pažymė jo, kad jis užau-
gęs lietuvių muzikų šeimoje, plungiš-
kis. Devynerių metų pirmą kartą pa-
sirodė su Lietuvos naciona liniu sim-
foniniu orkestru. Muzikos studijas Ru-
dolfas baigė Pietų Cali fornijos univer -
sitete Los Angeles, kur įgijo daktaro
laipsnį. Šiuo metu jis dėsto Junior col-

lege. Rudolfas pasižymi originaliomis
klasikinių ir džiazo muzikos kūrinių
interpretacijomis.

R. Budginas buvo sutiktas šiltais
plojimais. Malonu buvo matyti tokį
jau ną, gražų, scenoje laisvai besijau-
čiantį pianistą. Kon certą jis pra dėjo
Fryderyk Chopin etiudu. Iš kar to bu -
vo galima pajusti jo puikų mu zikinį
iš silavini mą, laisvą muzikinę interp-
retaciją. Per visą  koncertą jis pui kiai
sugebėjo bendrauti su klausytojais,
ža vėjo visus džiazo muzikos kū rinių
interpretacijomis, puikia technika ir
žaismingumu. Nepastebimai prabėgo
laikas, o sužavėti koncertu klausytojai
gausiais plojimais iškvietė pianistą
atlikti dar vieną kū rinį.

Pokylis

Po koncerto, tokios sielai dvasi-
 nės atgaivos, visi rinkosi į didžiąją sa -
lę pokyliui. Patyrę organizatoriai salę
poky liui paruošė neatpažįstamai: vi-
sur ant stalų puikavosi orchi dėjos, su-
teikdamos salei išdidų, prabangų vaiz -
dą. Salės gale buvo iška binti dr. Rasos
Valaitytės ir R. Šil kaičio LF paaukoti
menininkų pa veikslai. Dalyviai, ku-
rių buvo apie 400, vaišinosi kokteiliais
ir turėjo pro gos pabendrauti vieni su
kitais bei apžiūrėti paveikslus. 

Pokylį pradėjo Arvydas Bagdo-
 nas. Pasveikinęs visus dalyvius, jis
pabrėžė, kad yra atvykę garbingų sve-
čių iš Anglijos, Kanados ir net to limo-
sios Australijos. Pirmiausia jis žodį
suteikė LF valdybos pirminin kui Ar-
vydui Tamuliui. Visiems pa dėkojęs už
dalyvavimą šiame pokylyje, jis prista -
tė garbingus svečius: Lie tuvos Res-
publikos generalinį konsulą Marijų
Gu dyną su žmona, JAV LB Krašto val-
dybos pirmininkę Sigitą Šimkuvienę-
Rosen, LF pradininkus-įkūrėjus dr.
Antaną Razmą ir dr. Kazį Ambrozaitį,
konsulą Stanley  Balzeką Jr., dr. Terri
Prunskienę, LF atstovą Lietuvoje Leo -
ną Narbutį. Sunku ir patikėti, – kal-
bėjo A. Tamulis, kad per keliasdešimt
metų LF jau yra išdalinęs net 16 mili-
jonų dolerių. Jis pabrėžė, kad pasise-
kimas matuojamas ne doleriais, bet
tuo, kaip tie doleriai padeda tauriems
ir prasmingiems tikslams. Štai ir ki-
tais metais LF rems Šokių šventę,
skirs pinigus mokykloms, švietimui,
spau dai, rems lietuviškas organizaci-
jas ir stipendijomis palaikys studijuo -
jantį jaunimą. Tad lietuviška veikla
ne bū tų įmanoma be LF. A. Tamulis
kvietė pasidomėti rodomais paveiks-
lais ir pokylio metu rengiamu tyliuoju
aukcionu. A. Tamulis pristatė Lietu-
vos Respublikos Seimo ir PLB komi-

Įspūdingas Lietuvių Fondo pokylis

Plojimai  R. Budginui už nuostabų koncertą. Iš k.: LR generalinis konsulas Čikagoje  Ma-
rijus  Gudynas su žmona Gintarija, kun. Gediminas Keršys, LF Tarybos  pirm. Marius Kas-
niūnas.

sijos pirmininko, Lietu-
vos Respublikos garbės
konsulo Aspen, CO, dr.
Jono Prunskio kartu su
žmona dr. Terri Pruns-
kiene pasiūlymą – pa-
skelbti Pruns kių „atiti-
kimo dovanos” lėšų tel-
kimo vajų (the drs. Jo-
nas and Terri Prunskis
Matching gift drive). Šis
jų skelbiamas vajus jau
buvo aprašytas „Drau -
ge” ir iš pradžių atrodė
truputį komplikuotas.
Prunskiai žadėjo pri dėti
„ati tikimo dovaną”
(matching gift) san tykiu
1:1 iki 50,000 dol. prie
bendros LF aukojamos
sumos, kurią  aukotojai
LF suaukos nuo spalio 11
d. iki gruodžio 25 d. ir
kuri viršys 2012-aisiais
metais jų paaukotą sumą. Į tą sumą
bus įskaičiuotos tik tos aukos, kurios
viršys aukotojo 2012 metų aukas LF.
Šios programos nariais taps tik tie LF
nariai arba nauji na riai, kurie savo au-
kas Fondui perves nuo spalio 11 d. iki
gruodžio 25 d. Šios programos pa-
grindu bus įsteigtas Dr. Jono ir dr.
Terri Prunskių specialios paskirties
fondas, administruojamas LF. Šio
fondo uždirbtas pelnas kasmet bus iš-
mokamas pasirinktam tikslui.

Pabaigoje A. Tamulis padėkojo
po kylio renginių komitetui, taip pat
dailininkui Rimui Čiurlioniui, prisi-
 dėjusiam organizuojant paveikslų pa-
 rodą, kvietė visus prisijungti prie ty-
 liojo aukciono, kuris buvo skelbiamas
pokylio pabaigoje. 

Kunigas Gediminas Keršys, pa-
 sveikinęs dalyvaujančius, gražiu žo-
 džiu aptaręs LF taurius tikslus, su kal-
bėjo vakarienei skirtą maldą. Po pui-
kios vakarienės, kurią paruošė „Kuni -
gaikščių užeiga”, sveikinimo žodį tarė
S. Šimkuvienė-Rosen. Pa svei kinusi vi-
sus dalyvaujančius ji pasidžiaugė, kad

LF taip plačiai re mia visą lietuvišką
veiklą, svarbiausia – mokyklas, nes
be vaikų nebūtų LB ir naujų narių
Lie tuvių Fonde. Ji įteikė apdovano-
jimo medalius LF val dybos pirm. A.
Tamuliui ir S. Bal zekui. 

Linksmoji dalis prasidėjo bro-
liams V. ir E. Švabams sugrojus pir-
mąjį val są. Muzikos garsams aidint po-
kylio dalyviai linksminosi iki vėlumos. 

Reikia pastebėti, kad į tokį šaunų
LF surengtą pokylį susirinko tiek
daug žmonių. Tai parodo žmonių pri-
tarimą LF veiklai ir pasitikėjimą, kad
jis ir toliau sėkmingai veiks. Kvie-
čiame visus jungtis į vieningą Lietu-
vių Fondo šeimą. Joje vadovybė dirba
sutartinai ir vieningai, išlaikydama
Lietuvių Fondą ne tik visada jauną ir
gyvą, bet vis labiau pa re miantį išei-
vijos lietuvių kultūros, lituanistinio
švietimo bei visokeriopus lietuvybės
puoselėjimo reikalus. Su viltimi žiūrė -
kime į Lietuvių Fon do augimą, nes jis
mums visiems rei kalingas. Juk LF re-
miant daugelis lietuviškos veiklos
sva jonių tampa tikrove. 

JAV LB Krašto valdybos pirmininkė Sigita Šimkuvienė už
ilgametį ir vaisingą darbą JAV lietuviškoje kultūrinėje ir vi-
suomeninėje veikloje bei lietuvybės išlaikymo darbe LF val-
dybos pirmininkui A. Tamuliui (nuotr. viršuje) ir Balzeko lie-
tuvių kultūros muziejaus prezidentui Stanley Balzekui, Jr.
įteikė dailininko Antano A. Šakalio sukurtus ir skulptoriaus
Giedriaus Paulauskio pagamintus ,,Žalgirio mūšio“ medalius. 

Rudolfas Budginas. Visatos nuotraukos


