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Tik kėlėme šampano taures už atei-
nančius 2015 metus, o jie skubiu žings-
niu jau lekia tolyn. Per šventes sutrikęs
gyvenimo ritmas grįžta į savas vėžes, ta-
čiau, norime to ar ne, vis dar gyvename
gražiais prabėgusių švenčių prisimi-
nimais. 

Lietuvių Fondas šv. Kalėdų ir
Naujųjų metų proga gavo dau-
gybę sveikinimų iš savo auko-

tojų, narių, projektų įgyvendintojų,
organizacijų. Ypač džiugino jaunų
žmonių laiškai, pasiekę Fondą prieš
pat šventes. Priežastis, kodėl LF gavo
daug laiškų iš jaunimo  – paprasta.
Gruodžio pradžioje LF išsiuntinėjo 51
stipendijų paraiškas pateikusiems jau-
nuoliams laišką, kuriame be kita ko ra-
šoma: ,,Mielas Lietuvių Fondo stipen-
 dininke,  sveikiname Jus tapus Lietu-
vių Fondo vardinės stipendijos laimė-
toju. Lietuvių Fondas dėkingas už pa-
sitikėjimą visiems po LF skėčiu įs teig-
tų specialios paskirties Fondų steigė-
jams, visiems aukotojams, kurių aukų
dėka LF gali paremti studijuojantį
jaunimą. Šių gerų ir išmintingų žmo-
nių dėka jūs, jaunimas, galite įgyven-
dinti savo svajones.”   

Baigiantis 2014  metams Lietuvių
Fondo Pelno skirstymo komiteto Sti-
pendijų pakomitečio nariai studijų
stipendijoms paskyrė 115 010 dol. Dar
25 148 dol. bus išmokėta tiesiogiai
mokslo įstaigoms pagal specialios pa-
skirties fondų steigėjų nurodymus sti-
pendijoms. Tai buvo graži kalėdinė
dovana studijuojančiam jaunimui. 

Pranešus džiugią žinią, Lietuvių
Fondą užplūdo jaunimo laiškai su pa-
dėkomis. Apie ką pasakoja savo laiš-
kuose LF stipendiatai?

Štai Goda Inokaitytė (Northern Il-
linois University, JAV) rašo: ,,LF sti-
pendija padės man toliau siekti  inži-
nerijos bakalauro laipsnio”, Aistė Va-
reikytė (Vytauto Didžiojo universitetas,
Lietuva) tikina: ,,Jūsų dėka man pa-
vyko įgyvendinti vieną savo tikslų ir
svajonių. <…> Suteikta parama su-
stiprins mano ryžtą ir įpareigos toliau
uoliai dirbti ir tobulėti”, o Simona
Minns (Berklee college of  music, JAV)
teigia: ,,<…> Net pravirkau iš džiaugs-
mo, kai perskaičiau (žinutę apie jai
skirtą stipendiją – L. A. ). Be šios sti-
pendijos nebūčiau galėjusi tęsti studi -
jų.” 

Jaudina studentų laiškai, ku-
riuose rašoma: ,,Ši stipendija primena
man, kad mūsų bendruomenė yra kaip
šeima, kuri rūpinasi savo namais – Lie-
tuva, remia savo vaikus, ir tuo pačiu
prašo, kad tie vaikai atliktų savo pa-
reigas. Aš dabar suprantu, kad Lietu-
vių Bendruomenė mane šaukia.  Ji yra
mano šeima, kuri man dovanoja tiek
džiaugsmo, draugysčių ir gilesnį pa-
saulio supratimą” (Amelija Siliūnaitė,
Saint Louis University, JAV); ,,Mano
meilė Lietuvos tautai bei jos tradici-
joms dega mano širdyje. Nors augau
dvikalbėje  šeimoje, laikau save lietu-
viu. Priklausau lietuvių jaunimo or-
ganizacijoms ir vis bandau išlaikyti
savo lietuvybę” (Terrence Petry, Wes-
tern Illinois University, JAV); ,,Tai ne
tik didelė finansinė parama bet ir įver-
tinimas mano lietuviškos veiklos, ku-
ria aš labai džiaugiuosi ir didžiuojuo-
si” (Gabrielė Bieliauskaitė, Denison
University, JAV). 

Skaitydamas laiškus sužinai ir
apie pačius studentus. Štai Paul Triu-

kas (Elmhurst College, JAV) rašo:
,,Nesu iš turtingos šeimos, tad papra-
šiau pagalbos. Aš puikiai žinau ką
reiškia pagalba: labiau mėgaujuosi
dovanodamas, nei gaudamas. Ne vieną
kartą buvau kraujo donoru. Esu be
galo dėkingas už Jūsų  dovaną”. Mar-
kas Sergalis (Governors State Univer-
sity, JAV) dalijasi savo planais: ,,Baig-
siu paskutiniuosius metus verslo va-
dyboje, susitelkdamas į vadybą. Pla-
nuoju dirbti finansinėje srityje ir vė-
liau imtis savo asmeninio verslo”.  

Monika Maminskaitė (University
of  Cambridge, JK) sako: ,,Jūsų su-
teikta stipendija – tai tiek mano tyrimo
svarbos įvertinimas, tiek skatinimas
siekti savo tikslo kartais nelengvame
mokslininkės kelyje, tiek itin malonus
patvirtinimas, jog mano veikla išties
yra įdomi Lietuvai – šaliai, kuri man
visuomet liks pati svarbiausia”. Kovas
Polikaitis (University of  Illinois Ur-
bana-Champaign, JAV) dalijasi minti-
mis: ,,Esu pasirinkęs ilgą ir nepigią
mokslo sritį. Norint tapti daktaru rei-
kės dar ilgai mokytis. Universiteto, me-
dicinos mokyklos, ir papildomų moks-
lų kaina man kelia rūpestį. Todėl labai
dėkoju už Jūsų paramą”.

Negali be jaudulio skaityti Roma-
no Kudriašovo (University of  Wales
Trinity Saint David – Wales Interna-
tional Academy of  Voice, JK) laiško:
,,Jūsų laišką gavau užkulisiuose,  ruoš-
damasis vienam iš kalėdinių koncertų,
tačiau perskaityti išdrįsau tik kon-
certui pasibaigus. Ši gausi parama
yra įvertinimas, paskatinimas, ir kar-
tu – atsakomybė. Jaučiu ypatingą tau-
tinį pasididžiavimą, gaudamas paramą
iš Lietuvių Fondo. Studijos Welso tarp-
tautinėje dainavimo akademijoje su-
teikia aukščiausią profesinio pasi-
rengimo lygį, ir negali būti didesnio
džiaugsmo, kaip turėti galimybę visas
jėgas ir laiką skirti profesiniam tobu-
lėjimui. <…> Su Jūsų pagalba ir toliau
atstovausiu Lietuvai tarptautinėje mu-
zikos bendruomenėje, pristatydamas
ne tik mūsų tautos kultūrą, bet ir tau-
tiškumą bei bendruomeniškumą.” Ju-
lija Grigorjevaitė, Vilniaus universiteto
trečiojo kurso studentė,  rašo: ,,Studi-
juoju dvi studijų programas – chemiją
ir pedagogiką. Norėčiau padėkoti už
paramą, pasitikėjimą ir suteiktą gali-
mybę siekti užsibrėžto tikslo. Šią sti-
pendiją priimu kaip atsakomybę mo-
kytis, tobulėti ir perduoti žinias ki-
tiems. Garsinti Lietuvą ne tik gerais
darbais, bet ir mokslo pasiekimais.
Ačiū, kad rūpinatės jaunais žmonė-
mis.”

2014 metais Lietuvių Fondas pa-
rėmė 51 studentą. 35 iš jų  mokosi JAV
universitetuose, 7 – Lietuvoje, 6 – Jung-
tinėje Karalystėje, po viena Kanadoje,
Nyderlanduose ir Vokietijoje. Dokto-
ranto laipsnio siekia 6 stipendiatai, ma-
gistro – 10. Visi kiti tęsia bakalauro stu-
dijas. Stebina jų pasirinktų studijų
įvairovė. Net 14 jų studijuoja biologi-
jos, chemijos ar medicinos mokslus, 10
pasirinko meno ar lingvistines studi-
jas. Tarp stipendininkų yra būsimi
inžinieriai, politikai, istorikai, kom-
piuterių specialistai.

Jie pasirinko gyvenimo kelią ir
siekia savo profesinių aukštumų. Ta-
čiau įdomu ir tai, kad beveik kiekvie-
nas stipendiatas, rašydamas laišką
pridėjo, jog jam svarbi lietuviška veik-
la. ,,Prisižadu jums ir sau būti dar ge-
resniu žmogumi, lietuve, studente.
Jūsų  dėmesys mane skatina dar dau-
giau energijos ir laiko skirti lietuviš-
kai veiklai”, – rašo Ieva Černevičiūtė,

Lietuvių Fondas įsitikinęs – auga puiki pamaina

Elmhurst  College studentė. ,,Dėkoju
jums už  paramą paskiriant man sti-
pendiją. Ji padės man tiek tęsiant stu-
dijas, tiek dalyvaujant lietuviškoje
veikloje”, – antrina jai Emmalina
(Amelia) Glins kytė,   University of
Chicago (JAV)  studijuojanti aplinko-
saugą. O štai  Justina Raižytė rašo: ,,So-
cialinių mokslų studijos Utrecht uni-
versitete (NL) suteikia man galimybę
ne tik atstovauti Lietuvą šioje tarptau -
tinėje akademinėje įstaigoje, bet ir lei-
džia ieškoti atsakymų į mano šaliai to-
kius svarbius valstybės  gerovės kū-
rimo klausimus. Tikiu, kad su Jūsų pa-
galba tęsiamos studijos padės man ne
tik tobulėti profesinėje srityje, bet ir
prisidėti prie vis garsesnio Lietuvos
balso tarptautinėje erdvėje.” Kamilė
Stadalnikaitė, tęsianti studijas Eas-
tern Illinois University, rašo: ,,Šia nuo-
stabia žinia pasidalinau su kurso drau-
gais ir teniso komandos žaidėjais.
<…> Didžiuojuosi būdama lietuve.
<…> Sėsdama prie Kūčių stalo ir pa-
sitikdama Kalėdas kalbėsiu maldą už
Lietuvą, visus pasaulio lietuvius ir
linkėsiu ilgų gyvenimo metų Lietuvių
Fondui: visiems jo steigėjams, rėmė-
jams ir LF administracijai.” ,,Draugo”
skaitytojams pažįstamas jaunasis ko-
respondentas Gytis Kriaučiūnas savo
laiške pasižada: ,,Studijuodamas pla-
nuoju ir toliau rašyti į lietuvišką spau-
dą bei dalyvauti Indianapolio Lietuvių
Bendruomenės veikloje”, o Vainius
Rakauskas, Imperial College London
(UK) studijuojantis sveikatos apsaugos
vadybą,  jam antrina: ,,Esu dėkingas vi-
siems LF nariams, kurie aukoja lėšas,
kad galėtų finansuoti mano studijas.

Kamilė Stadalnikaitė (antra iš dešinės) žinia, kad tapo LF stipendininke pasidalino su savo
tinklinio komandos draugėmis. LF archyvo nuotraukos

LF stipendininkė Aurelija Emilija Aukšti-
kalnytė Vilniaus universitete studijuoja
mediciną.

LF stipendininkas Romanas Kudriašovas
Jungtinėje Karalystėje studijuoja vokalą.

LF stipendininkė Mėta Marija Valiušaitytė-
Humboldt universiteto (Vokietija) meno is-
torijos doktorantė.

Tikiuosi vėliau galėsiąs prisidėti re-
miant lietuvius studentus. Apie LF
mielai pasidalinčiau savo socialiniuo-
se tinkluose. Didžiuojuosi būdamas
Lietuvių Fondo stipendininkas.” 

Didžiulė laimė yra dalintis, bet ne
mažesnis džiaugsmas apima žiūrint į
jaunąją kartą, kuri, kaip matosi iš at-
siųstų laiškų, yra ištikima savo tautos
kultūrai, kalbai, tradicijoms. Ateis lai-
kas, jaunimas perims  LF liepsnos deg-
lą į savo rankas ir, tęsdamas tradicijas,
toliau nušvies lietuvybės kelią.

Lietuvių  Fondas  linki  visiems
sti pendiatams sėkmingai baigti stu-
dijas ir viliasi, kad auga puiki jo pa-
maina.


