
Čikagos lituanistinės mokyklos 1A klasės mokiniai (mokytoja Vitalija Mickienė, muzikos mo-
kytoja Vita Begonienė) sugiedojo Lietuvos himną.                         Arūno Klibo nuotr.
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Iš Lietuvos vyčių 
gyvenimo – 7 psl.

Lietuvos konsulatui 
Čikagoje – 90 – 10 psl.

Mes visuomet vaikai prie tavo kojų, MAMA,
Po tavo glostančia ranka mes vėl maži,
Delne Tu mūs kelius ir klystkelius neši,
Vedies atgal į erdvų, skambantį vaikystės namą.
Mes visuomet vaikai prie tavo kelių, MAMA ...

Kurstyti, kad neužgestų
Įvyko 51-asis Lietuvių Fondo suvažiavimas
RAMUNĖ LAPAS

Lygiai prieš savaitę, gegu-
žės 3 d., šeštadienį, Pa-
saulio lietuvių centro

(PLC) didžiojoje salėje Lietu-
vių Fondo (LF) nariai ir ben-
draminčiai rinkosi į metinį, jau
51-ąjį narių suvažiavimą. Būta
daug dalykinių pranešimų, bet
būta ir šventinių akimirkų.

Šventiška ir simboliška, ati-
tinkanti LF šūkį ,,Iš kartos į
kartą” buvo pati renginio pra-
džia, kai sugiedoti Lietuvos
himno prie prezidiumo (LF Ta-
rybos pirmininkas Marius Kas-
niūnas, LF Valdybos pirminin-
kas Arvydas Tamulis, sekreto-
riavo Laima Apanavičienė)
buvo pakviesti mažiausieji ben-
druomenės nariai – Čikagos li-
tuanistinės mokyklos pirmo-
kai – 4 psl.

Daug gražių dalykų
gyvenime mes galime

turėti po du, po tris,
dešimtimis, šimtais...

Daug kvapnių gėlių,
daug žvaigždžių,

nuostabių vaivorykščių,
saulėlydžių, spalvų,

kvapų, draugų, giminių,
bet tik vieną Motiną

visame plačiame
pasaulyje. Su Jūsų diena,

brangiosios!
Vytautas Kasiulis (Paryžius). Motina ir vaikas. Litografija
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Įvyko 51-asis Lietuvių Fondo suvažiavimas
Atkelta iš 1 psl.

Kunigas Algis Baniulis, pastebė-
damas, kad ,,negera žmogui būti vie-
nam”, palaimino šią svarbią grupinę
veiklą ir visus, dirbančius LF. LF Ta-
rybos garbės pirmininkas dr. Anta-
nas Razma uždegė žvakę mirusiems
Fondo nariams pagerbti. 

Lietuvos Respublikos generalinis
konsulas Čikagoje Marijus Gudynas,
pradėdamas savo sveikinimo kalbą,
prisiminė posakį: ,,Pasakyk man, kur
tavo piniginė, ir aš pasakysiu, kur
tavo širdis”. Jis pasidžiaugė galėdamas
būti su žmonėmis, kurie bet kurią aki-
mirką pasiruošę padėti Lietuvai. Kon-
sulas taip pat paminėjo, kad turįs dar-
bo patirties įvairiuose fonduose ir pa-
siūlė savo pagalbą labiau viešinant
Fondo veiklą. ,,Labai svarbu, kad Fon-
das neištirptų, – sakė M. Gudynas, – o
žinojimas pritraukia naujus narius”.

Ypatinga suvažiavimo akimirka
buvo Švietėjo premijos įteikimas (nors
ir ne asmeniškai) muzikui Faustui
Stroliai. Ją Maestro paskyrė JAV LB
Švietimo taryba, o premijos mecenatas
– Lietuvių Fondas. Laureatą pristatė LF
Tarybos pirmininkas M. Kasniūnas,
premiją atsiėmė F. Strolios sūnus, kom-
pozitorius ir dainininkas Paulius Stro-
lia. Salėje nuskambėjo įrašytas lau-
reato padėkos žodis, kuriame jis pri-
sipažino: ,,...man buvo malonumas
dirbti”.

* * *

Po sveikinimų ir apdovanojimų
pereita prie dalykinės dalies. Laima
Apanavičienė perskaitė 50-ojo suva-
žiavimo (įvykusio 2013 m.) protokolo
santrauką. Protokolas buvo patvirtin-
tas. 

Pranešus, kad kartu su suvažiavi-
me dalyvaujančiųjų ir paštu atsiųstais
balsais yra kvorumas, Nominacijų ko-

Lietuvių Fondo suvažiavime buvo pagerbti tūkstantininkai. LF nariams, kurie Fondui aukojo tūkstantį ir daugiau dolerių, buvo  įteik-
ti LF tūkstantininko ženkliukai.                                                                      Arūno Klibo nuotraukos 

2014 m. Lietuvių Fondo Taryba

2014 m. Lietuvių Fondo Valdyba (iš kairės): Daiva Litvinskaitė, Matas Čyvas, Vaida
Armanavičiūtė, Saulius Čyvas, Arvydas Tamulis ir Jūratė Mareckienė. Nuotraukoje nėra:
Agnės Vertelkaitės ir Leono Narbučio.

miteto pirmininkė Audronė Karalienė
pristatė kandidatus į LF Tarybą ir
Kontrolės komisiją. Visi kandidatai
bu vo patvirtinti aklamacijos būdu (t. y.,
balsuojant plojimu). Į LF Tarybą pri-
imti: Šarūnas Griganavičius, Rita Ki-
sielienė, Juozas Kapačinskas, Donatas
Siliūnas ir Dalius Vasys. LF Kontrolės
komisijos nariais tapo: Alina Akulič,
Dana Rugienius ir Rūta Stropus.

Suvažiavimo dalyviai išklausė LF
Tarybos pirmininko, LF Valdybos pir-
mininko, Finansų komiteto, iždininko,
Pelno skirstymo komiteto bei Kontro-
lės komisijos pranešimus. 

LF Tarybos pirmininkas Marius
Kasniūnas pasidžiaugė, kad Fondas
jau turi per 7 000 narių, bet nuolat rei-
kia prisiminti šūkį ,,Iš kartos į kartą”
ir neprarasti uždirbto pasitikėjimo.
Anot jo, vyresnioji karta stebi ir, pajutę
pasitikėjimą, daro Fondui ir visai lie-
tuviškai veiklai svarbius sprendimus
– įtraukia Fondą į testamentą. Tarybos
pirmininkas paminėjo, kad neseniai
Fondas sulaukė labai įspūdingo pali-
kimo – kovo 3 d. miręs Juozas Vilča pa-

liko net 15,5 mln. dolerių. ,,Kad ne-
prarastume pasitikėjimo, turime dirb-
ti ir augti kartu”, – sakė M. Kasniūnas.
Jis padėkojo Tarybai, Valdybai ir vi-
siems Fondo nariams, kurie, anot jo,
yra ,,ypatingo klubo nariai”. ,,Iš kartos
į kartą” – tai ne tik mūsų šūkis, tai
mūsų atsakomybė, pažymėjo LF Tary-
bos pirmininkas. 

LF Valdybos pirmininkas Arvydas
Tamulis pasidžiaugė sėkmingu dr. Jono
ir Terri Prunskių ,,Atitikimo dova-
nos” vajumi – prie LF narių aukų, ku-
rios atitiko vajaus kriterijus, dr. Pruns-
kiai pridėjo 30 000 dol. Jų pagrindu
buvo įsteigti du specialios paskirties
fondai (viso po LF skėčiu jau yra su-
kurta 99 specialios paskirties fondai –
t.y., veikiantys pagal steigėjų nurody-
mus). Ir visgi, pabrėžė jis, prašymų
Fondas sulaukia 2–3 kartus didesnei su-
mai, negu gali skirti. A. Tamulis taip
pat pažymėjo, kad stengiamasi gar-
sinti Fondo vardą plėtojant kultūrinę
veiklą, paminėjo sėkmingus renginius.
Valdybos pirmininkas atkreipė susi-
rinkusiųjų dėmesį, kad yra sukurtas
naujas organizacijos tinklalapis, su-
skaitmeninti suvažiavimų protokolai ir
šį darbą numatoma tęsti. Jis paragino
narius raginti kitus prisidėti prie Fon-
do veiklos ir jo auginimo. 

Lietuviškai veiklai jau išdalinta 17
mln. dol. ,,Bet svarbu ne skaičiai, svar-
bi pati veikla”, – pabrėžė LF Valdybos
pirmininkas. A. Tamulis prisiminė,
kad pradžia buvo kukli. Jis pats, bū-
damas studentu, vaikščiojo nuo durų
prie durų tuomet tirštai lietuvių ap-
gyventame Marquette Parke, rinkda-
mas aukas naujajam fondui – po 5, 10
dol. Palaipsniui daugėjo narių, jie di-
dino savo įnašus.

Suvažiavimo metu nariams, kurie
paaukojo daugiau kaip 1 000 dol., buvo
įteikti specialūs LF ženkliukai (neda-

lyvavusiems asmeniškai jie išsiųsti
paštu).

Finansų komiteto pirmininkas Ri-
mantas Griškelis pastebėjo, kad ga-
vus tokį didelį palikimą ir peržengus 15
mln. kapitalo ribą, atsiveria visai kitos
investavimo galimybės. Jas kartu su in-
vesticinės įmonės ,,Morgan Stanley
Wealth Management” patarėjais arti-
miausiu metu žadama rimtai ap-
svarstyti. 

Iždininkas Saulius Čyvas pateikė
konkrečius skaičius apie 2013 metų
finansinę veiklą. Pastebėjo, kad prieš
50 metų dr. A. Razmos ir kelių ben-
draminčių idėja sukaupti 1 mln. dol.
daug kam atrodė nereali. Dabar Fondo
kapitalas – daugiau nei 20 mln. dol.

2013 metų JAV LB Švietimo tarybos Švietėjo
premija (mecenatas – Lietuvių Fondas) pa-
skirta Faustui Stroliai.        P.  Strolios nuotr.


