
džiausia suma, kurią ra dau metų pabaigoje, yra  34
620 623 dol. Eiliniam skaitytojui taip ir lieka neaiškus
tas  daugiau  kaip  keturių milijonų dolerių skirtu-
mas. 

Išlaidų lentelėje rašoma, kad 2015 m. paramai iš-
leista 817 986 dol., o ne jau minėta 758 575 dol. suma.
Mano dė mesį atkreipė bendrųjų ir administracinių
išlaidų sumos. 2014 m. jų tu rėta 71 402 dol., o 2015 m.
jos jau buvo 208 329 dol. Tai beveik 300 proc. padi dė-
jimas. Taip pat eiliniam nariui gali bū ti sunku su-
prasti, ką reiškia pra ėju siais metais „nerealizuota nei-
giama įtaka investicijų” – 1 979 809 dol. Ši suma pri-
skaičiuota prie metinių iš laidų. Užpraėjusiais metais
toje ka tegorijoje nebuvo nė cento.

Pelno skirstymo komiteto prane šime pakartoja-
ma 758 575 dol. suma, paskirstyta taip: stipendijoms
(204 967 dol.), švietimo veiklai (173 571 dol.), kultūri-
nei veiklai (168 844 dol.), jaunimo veiklai (89 175 dol.),
visuo me ninei veiklai (82 168 dol.) ir žinia sklaidai (39
850 dol.). 

Gausiausiai 2015 m. paremti projektai: JAV li-
tuanistinės mokyklos (110 000 dol.), X Šiaurės Ame-
rikos dainų šventė (30 000 dol.), Lietuvių išei vijos stu-
dentų stažuotė (30 000 dol.), Lituanistikos tyrimų ir
studijų centras (22 000 dol.) ir XV Šiaurės Ame rikos

lietuvių šokių šventė Bal timorėje (20
000 dol.). Keturios ma žiausios sumos
teko Ateitininkų na mams – rekolekci-
joms (236 dol.), Atei tininkų namams –
internetinio ryšio įvedimui (500 dol.),
savaitraš čio „Trem tinys” leidybai (500
dol.), PLB Lituanistikos katedrai Illi-
nois universitete Čikagoje – rengi-
niams JAV Lietuvių Bendruomenei
(800 dol.), Parama organizacijoms pa-
gal vardi nių fondų steigėjų nurodymus

pra ėjusiais metais buvo 14 986 dol. Išvar dinti visi sti-
pendijas gavusieji iš LF ir iš vardinių fondų.

Spalvingas foto reportažas iš LF metinės veiklos.
Čia matome LF me tinio pokylio akimirkas, susitiki-
mus su svečiais iš Lietuvos ir kt. Prisime na mas dr. Ka-
zys Ambrozaitis ir išvar dinti atminimo įnašais pa-
gerbti mi ru sieji LF nariai.  Pateikiamas aštuo nių tes-
tamentinių palikimų sąrašas. Praėjusiais metais jų
bendra suma buvo 141 913 dol.

Specialiai išskirti naujieji LF na riai. Visi jie svar-
būs ir laukiami. Tarp jų malonu matyti buvusį LR am-
 basadorių JAV Žygimantą Pavilionį ir dabartinį LR
ambasadorių Rolandą Kriščiūną. Smulkiomis rai-
dėmis su rašyti narių įnašai 2015 metais. Iš tik rųjų įna-
šų sumos nepateiktos. Ben dra įnašų suma yra 310 668
dol. Pra ėju siais metais buvo įsteigti aštuoni specia-
lios paskirties vardiniai fon dai.

LF nuoširdžiai kviečia ir laukia visų LF narių ak-
tyvaus dalyvavimo suvažiavime gegužės 7 d. Pasau-
lio lie tuvių centre, Lemont, IL. Nariai, ne galintys da-
lyvauti suvažiavime, balsuoti už Tarybos ir Kontro-
lės komisijos kandidatus gali paštu arba įgalioti
kitą LF narį, dalyvaujantį su va žiavime, balsuoti jo ar
jos vardu.

Sėkmingo suvažiavimo!

Balandžio 21 d. Graikijoje, Seno-
 vės Olimpijoje, suliepsnojo Rio
de Janeiro olimpinių žaidynių

ugnis. Nuo saulės spindulių vaidilutės
užde gė olimpinį deglą, simbolizuojan-
tį tai  ką, vienybę ir draugystę. Brazili-
ją deglas pasieks rugpjūčio 5 d. ir su-
 lieps nos žaidynių atidarymo iškil mėse.
Deglo estafetėje dalyvaus apie 12 000
žmonių, kiekvienas jų olimpi nę ugnį
neš apie 200 metrų.

Įdomiu sutapimu tą pačią balan džio 21 d. be jo-
kių iškilmių paštinin kas į mano namus atnešė Lie-
tuvių Fondo (LF) „Liepsną”. Deglo estafetėje da-
lyvaus tūkstančiai, panašiai kaip ir LF estafetėje
– jau daug metų dalyvauja tūkstančiai LF narių bei
rėmėjų.

„Liepsna 2016” – tai metinė LF ataskaita. Šių
metų ataskaita naujai pasidabino. Iš buvusio kuk-
laus, mažo formato leidinėlio ji tapo įspūdingu, di-
delio formato metraščiu. Jame su telkta daug įdo-
mios, vertingos in formacijos, puikuojasi apie 85
nuotraukos (iš jų 55 portretinės). LF buvo ir lieka
di džiuliu finansiniu varikliu lietuviškai veiklai.
„Kartu neškime Lietuvių Fon do liepsną ‘iš kartos
į kartą’, skirdami ypatingą dėmesį mū sų jauni mui,
kuris yra mūsų pasidi džiavimas ir mūsų viltis”, –
ata skaitos pradžioje rašo Saulius Čyvas, LF tary-
bos pir mi ninkas, ir Marius Kasniūnas, LF valdy-
bos pirminin kas. Jie džiaugia si, kad praėjusiais me-
tais projektų pa  ramai ir studentų stipendijoms iš-
dalinta 758 575 dol. 

Taip pat teigiama, kad 2015 m. pabaigoje LF ka-
pitalas viršijo 39 mln. dol. Tokios sumos niekur ne-
radau finansinės ataskaitos pranešimuose. Ba-
lanso ir metinių pa jamų ir išlaidų lentelėse di-
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Papildomų pajėgumų Baltijos ša-
lyse pernai paprašė trijų Baltijos šalių
– Lietuvos, Latvijos ir Estijos – ka-
riuomenių vadai. Prašyta brigados dy-
džio pajėgų, kad kiekvienoje valstybė-
je būtų po bataliono dydžio karinį vie-
netą.

Pasak šalies vadovės, JAV lyde-

NATO gali atremti grėsmes rystė ir šių naikintuvų siunčiama solidarumo žinia
taps tvirtų ir ryžtingų viso Aljanso sprendimų pa-
matu NATO viršūnių susitikime Varšuvoje. ,,Nori-
me dar kartą pabrėžti, kad esame pasirengę dalintis
našta su JAV ir visu Aljansu, užtikrindami reikiamą
priimančiosios šalies paramą”, – įžanginėje kalbo-
je sakė Prezidentė.

Lietuvoje nusileidę orlaiviai atskrido iš Didžio-
sios Britanijos. Juos atlydėjo degalų papildymo ore
lėktuvas KC-135. Naikintuvai Lietuvoje praleido ke-
lias valandas ir grįžo į savo dislokacijos vietą Di-
džiojoje Britanijoje. Kaip žurnalistams Zokniuose tei-
gė eskadrono vadas, pilotas Daniel Lehoski, skrydis
iš britų salų truko maždaug dvi valandas, jo metu nai-
kintuvai ore vieną kartą buvo papildyti degalais. Or-
laiviai į Lietuvą atskrido neginkluoti. 

D. Grybauskaitės teigimu, poreikio dislokuoti F-
22 Lietuvoje nėra, nes šie orlaiviai Rytų Europą gali
greitai pasiekti iš kitų vietų. ,,Svarbu, kad disloka-
cija būtų pastovesnė Europoje”, – žurnalistams sakė
D. Grybauskaitė.

Šiemet į Jungtinę Karalystę iš JAV buvo per-
mesta iš viso 12 F-22 naikintuvų, kurie Europoje du
mėnesius dalyvaus mokymuose ir lankysis įvairio-
se Aljanso šalyse. 

Savaitės pradžioje du F-22 trumpam nusileido
Rumunijoje. Pirmą kartą Europoje keturi tokie nai-
kintuvai buvo dislokuoti 2015 m. rugpjūtį Vokietijoje;
rugsėjį du F-22 apsilankė Estijos Emario karinėje oro
bazėje. 

Orlaivių dislokacija yra dalis operacijos ,,Atlanto
ryžtas”, kuria Washingtonas siekia pademonstruo-
ti savo saugumo įsipareigojimus rytiniams NATO są-
jungininkams po Rusijos įvykdytos Ukrainos Krymo
pusiasalio aneksijos ir karo Donbase. 

ELTA

Prezidentė D. Grybauskaitė: Šių orlaivių vi -
zitas Lietuvoje rodo JAV pajėgumus greitai ir
efektyviai užtikrinti oro erdvės gynybą.

Roberto Dačkaus nuotr.


