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Lietuvių Fondo pokylyje koncertuos muzikos virtuozai 
LAIMA APANAVIČIENĖ

Lietuvių Fondas š. m. lapkričio 7 d. savo narius ir visus tuos,
kuriems svarbus lietuvybės išlaikymas, maloniai kviečia į
kasmetinį šventinį Fondo pokylį Pasaulio lietuvių centre.
Pokylyje kasmet dalyvauja ne tik LF nariai, aukotojai, be-
sidomintys Fondo veikla, bet ir studijuojantis jaunimas. Jau
tapo gražia tradicija, kad Lietuvių Fondo pokylio metu jau-
nuoliams įteikiamos šios organizacijos stipendijos. Tai tar-
si estafetės perdavimas jaunimui, kuris, atėjus laikui, per-
ims Fondo vairą į savo rankas. 

Lietuvių Fondas seniai žinomas savo parama
lietuviškai veiklai. JAV LB veikla, lituanis-
tinės mokyklos, jaunimo stovyklos šiomis die-

nomis neįsivaizduojamos be Lietuvių Fondo pa-
galbos. Nuo 1967 metų, kai buvo paskirta pirmoji
1,500 dol. stipendiją studijoms, Lietuvių  Fondas kas-
met remia ne tik JAV besimokančius lietuvius stu-
dentus, bet ir mokslo siekiančius jaunuolius, stu-
dijuojančius Lietuvoje ar kituose Europos univer-
sitetuose. Didžioji stipendijų dalis yra išmokama iš
Fonde įsteigtų įvairiausių vardinių stipendijų fon-
dų. Per pastaruosius 10 metų LF studentų stipen-
dijoms skyrė 819,691 dol., o 2015 metais stipendijoms
paskirta 172,112 dol. 

Fondo nariams smagu žinoti, kad kažkada šios
organizacijos paremti jauni žmonės puikiai dirba,
yra geri savo srities specialistai. Malonu ir tai, kad
atėjusius į rudeninę puotą susirinkusiuosius kart-
karčiais pasveikina tie, kuriems kažkada buvo iš-
tiesta pagalbos ranka. 

2006 metais LF stipendininkai pianistai Gab-
rielius Alekna ir Evelina Puzaitė bei vokalistė Va-
karė Petroliūnaitė suruošė muzikinį koncertą ,,Do-
vana nariams”. 2009 m. jaunieji dailininkai –  LF sti-
pendininkai – pakvietė į savo darbų parodą Lietu-
vių dailės muziejuje, Lemont, IL. Praėjusiais metais
buvusi stipendininkė smuikininkė Linda Velecky-
tė-Nussbaum koncerte grojo ne tik pati, bet ir pa-
kvietė savo suburtą ,,Cadenza” styginių kvartetą.

Ne išimtis ir šie metai. Šį kartą savo muzikinį
,,ačiū” Lietuvių Fondo pokylio svečiams sakys pia-
nistas Edvinas Minkštimas ir kontrabosininkas
Tadas Korris. Abu muzikantai – buvę LF stipendi-
ninkai. 

Koncertinėje scenoje debiutavęs keturiolikos
metų, E. Minkštimas kaip solistas ir ansamblistas
koncertuoja JAV, Kanadoje, Europoje ir kitose šalyse.
Studijas jis pradėjo pas žinomą pedagogę Veroniką
Vitaitę. Baigus Lietuvos muzikos ir teatro akade-
miją, 2001 metais jam buvo paskirta 2 metų rezi-
dencija prestižiniame Cité Internationale des Arts
Paryžiuje. 2012 m. gegužės mėnesį  Minkštimui buvo
suteiktas muzikos menų daktaro laipsnis The Juil-
liard school, New York, JAV.

Jis yra daugelio stipendijų ir premijų laimėto-
jas (Meyer Foundation, Music Academy of  the
West ir kt.), jo koncertai yra transliuojami TV ka-
nalu ,,Mezzo”. Pianistas ypač žinomas dėl roman-
tinės Franz Liszt, Frederic Chopin ir Sergey Rach-
maninov muzikos bei Johann Sebastian Bach, Geor-
gy Ligeti ir Astor Piazzolla kūrinių atlikimo.

E. Minkštimas taip pat kuria fortepijoninę, ka-
merinę ir simfoninę muziką, atlieka savo kūrinius
Lietuvoje bei užsienyje, įrašinėja kompaktines
plokšteles, dėsto aukštosiose muzikos mokyklose.

Kontrabosininkas Tadas Korris koncertuoja ne
tik  simfoninių bei kamerinių orkestrų sudėtyje, bet
ir kaip solistas. Gimęs lietuvių šeimoje Kanadoje, jis
nuo mažens domėjosi  lietuviškos kultūros šaknimis,
todėl nenuostabu, kad jo koncertuose šalia žinomų
kūrinių skamba ir  mažiau žinomi Rytų Europos
kompozitorių  kūriniai. 2014 m. T. Korris įgijo ma-
gistro laipsnį The Manhattan School of  Music.
Korris yra koncertavęs su daugeliu žinomų simfo-
ninių ir kamerinių orkestrų. Šiuo metu jis dirba su
Charlotte Symphony ir Edmonton (Kanada) Symp-
hony orkestrais ir yra ,,Metamorphosis Chamber En-
semble” instrumentalistų  grupės direktorius.

Būdamas vienas šio ansamblio įkūrėjų jis sten-
giasi  supažindinti  šiuolaikinę  visuomenę su kla-
sikine muzika, su ansambliu yra įrašęs kompakti-
nę plokštelę.

Už Čiurlionio muzikos populiarinimą, pasitelkus
66 jaunuosius kanadiečius,  T. Korriui buvo įteiktas
Kanados ,,Top 20 Under 20” apdovanojimas. 2012 m.

jo grojimas buvo įvertintas Homer Mensch apdo-
vanojimu.  Šalia muzikinės veiklos nuo 2010 m. T.
Korris užsiima ir pedagogine veikla. 

Visus kviečiame lapkričio 7-osios vakarą pra-
leisti kartu su muzikos virtuozais, o po koncerto prie
vaišių stalo pabendrauti, paskanauti ,,Kunigaikščių

užeigos” maisto, pasivaišinti ,,Bravo Bites” saldu-
mynais, na ir neatsisakyti Rasos Zubreckaitės ir Ri-
manto Tamašauskio kvietimo šokiui.  

Daugiau informacijos gauti ir bilietus užsisakyti
galite tinklalapyje: www.lietuviufondas.org arba
tel. 630-257-1616.

LF tarybos pirmininkas Marius Kasniūnas su grupe 2014 m. pokylio svečių. Sėdi iš kairės: Rita Rašymienė, Laima Ap-
anavičienė, Kristina Lapienytė, Audrius Plioplys. Stovi iš kairės: Antanas Rašymas, Marius Kasniūnas, Nora Aušrienė, Val-
das Aušra, Sigita Plioplienė, Gailė Antanaitis-Vitienė, Robertas Vitas.                                                              Visatos nuotraukos

Algirdas Ostis (1990–1992 m. LF valdybos ir 1998–2000 m. LF tarybos pirmininkas) su žmona Regina 2014 m. Lietuvių
Fondo pokylyje.

Atkelta iš 1 psl.

Pasak amerikiečių, jiems nepatinka europietiškų
produktų žymėjimas su geografinėmis nuorodo-
mis, o lietuviams rūpi ekologiškos produkcijos atei-
tis – ES ir Lietuvoje jos kontrolė yra labai griežta,
tą pripažino ir patys amerikiečiai. „Ekologiškai pro-
dukcijai privalo būti įvesti vienodi reikalavimai”,
– susitikime pabrėžė žemės ūkio ministrė V. Balt-
raitienė.

Lietuviams yra labai įdomi amerikiečių patir-
tis mėsinės gyvulininkystės, taip pat ir ekologinės
veislininkystės srityse. Wisconsino valstijoje atlie-
kami intensyvūs moksliniai genų inžinerijos tyri-
mai, tobulinamas embrionų transplantavimo pro-
cesas, su kurio metodika lietuvių ekspertai ypač no-
rėtų susipažinti. „Lietuvai svarbus bendradarbia-
vimas šioje srityje, nes konkurencija pasaulinėje rin-
koje milžiniška, o embrionų transplantavimas Lie-
tuvoje yra dar tik mūsų veislininkystės ateities pla-
nuose”,  – kalbėjo žemės ūkio viceministras Saulius
Cironka, taip pat kviesdamas JAV specialistus at-
vykti į Lietuvą ir pasidalyti patirtimi su mūsų ūki-
ninkais gyvulių eksterjero vertinimo, sėklininkys-
tės srityse.

JAV yra viena prioritetinių Lietuvos maisto pra-
monės eksporto rinkų. Šiuo metu Lietuva į JAV ke-

tina eksportuoti konservuotą, vytintą ir rūkytą
jautieną, kiaulienos produktus. „Atsivėrus lietu-
viškos mėsos eksportui į JAV, Lietuvos įmonėms
svarbu suderinti norimų eksportuoti konkrečių
produktų žymėjimą ir surasti prekybos partne-
rius. Pagalba surandant prekybos partnerius Vis-
konsine būtų labai naudinga”, – sakė ministrė V.
Baltraitienė.

Lietuvos mokslininkai norėtų atnaujinti ir toliau
plėtoti bendradarbiavimą mokslo tyrimų, biotech-
nologijų srityje, vykdyti mokslininkų, dėstytojų, stu-
dentų, ekspertų mainus, taip pat bendrus mokslinius
tyrimus GMO srityje. Lietuviams būtų labai nau-
dinga iš JAV pasimokyti inovacijų sklaidos, jų die-
gimo organizavimo, pasidalyti studijų ir verslo
„slėnių” kūrimo ir įgyvendinimo patirtimi.

Amerikiečiai priėmė žemės ūkio ministrės V.
Baltraitienės kvietimą atvykti į tarptautinę žemės
ūkio ir maisto pramonės produktų parodą „Agro-
Balt”, kuri įvyks 2016 m. pavasarį Lietuvoje, ir į jos
metu rengiamą aukšto lygio politinį forumą. „Pa-
rodos metu galėsime  aptarti mūsų tolesnius bendrus
planus žemės ūkyje”, – situaciją apibūdino V. Balt-
raitienė.

Žemės ūkio ministerijos info ir nuotr. 

Amerikos ,,pieno žemės” patirtis – Lietuvai


