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Čikagietis išgelbėjo savo 
draugo gyvybę – 14 psl. 

Vilniuje vyks tarptautinis
gyvybės mokslų forumas – 3 psl.

Nuo 1941 m. iki 1946 m. naujo-
sios parapijos gyvenimą puo-
selėjo prela tas J. Maciejaus-

kas. 1946 metų pra džioje prelatui
talkinti atvyko kun. Jonas Tamulis
iš Australijos, o spalio mėnesį – iš Vo-
kietijos kunigas Jonas Ku činskas
(gaudamas pilietybę pa keitė pavardę
į Kučingis), prelato J. Maciejausko
kraštietis ir mokinys. Kun. J. Ta-
muliui išvykus darbuotis į airių pa-
rapiją, kun. J. Kučingis buvo pa-
skirtas parapijos vikaru.  –  4 psl.

Šv. Kazimiero lietuvių parapijos bažnyčia, Los Angeles, CA     ,,Draugo archyvo nuotr.

Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos

75 metų sukaktis

DALILĖ POLIKAITIENĖ

Pirmoji bažnyčia

1941 m. birželio 1-oji – Los Ange les Šv.
Kazimiero parapijos steigimo diena. Tą
dieną J. E. Los Angeles arki  vyskupas
John Cantwell pašven tino ne didelį
dviejų aukštų namą 2511 Third Ave.,
Los Angeles, kuris buvo nu pirktas pa-
rapijos steigėjo prelato Juliaus Ma-
ciejausko rūpesčiu. Pir ma me namo
aukšte bu vo įrengta 70 sėdimų vietų

bažnytėlė. Kiti kamba riai buvo nau-
dojami zak ris tijai, raš tinei, klebono
prel. J. Ma ciejausko mie  gamajam. Ke-
turis kambarius klebonas nuomojo. Ki-
tokiu bū du nebuvo įmanoma išgy-
venti, nes algos iš nie kur negaudavo.
Ant stogo iškilo kry žius, iš lauko, ties
durimis, buvo pa ka binta lenta, skel-
bianti: „St. Casimir Catholic Church”.
Kiek vėliau oficia lus bažnyčios vardas
buvo užregis truotas „St. Casimir Cat-
h olic (Li thua nian) Church”.

Pirmasis Los Angeles lietuvių bažnyčios
pastatas, 1941 m. 

Prel.  J. Maciejauskas

Praėjusį šeštadienį, gegužės 7 d., Pasaulio lietuvių centre Le-
monte vyko Lietuvių Fondo (LF) suvažiavimas – jau 53-ia-
sis. Gerai organizuotas, dalykiškas. Suvažiavimo metu

trumpai ir aiškiai buvo pristatytos ir aptartos visos pagrindinės
nuolat augančio Fondo veiklos sritys: parama išeivijoje įsikūru-

sioms mokykloms, kultūrinei veiklai, spaudai, pagalba tiek JAV,
tiek kitose šalyse besimokantiems studentams ir kt. Su išsamia
metų veiklos ataskaita norintys gali susipažinti leidinyje ,,Lieps-
na 2016” arba LF internetinėje svetainėje www.lietuviufon-
das.org.                                             – 11 psl. 

Lietuvių Fondas auga ir atsinaujina

LF tarybos ir valdybos nariai po suvažiavimo (iš k.): Vacys Šaulys, Dalius Vasys, Antanas Razma, Jr., Darius Sabaliūnas, Agnė Vertelkaitė,
Šarūnas Griganavičius, Audra Karalius, Saulius Čyvas,  Arvydas Tamulis, Vytautas Narutis, Rimantas Griškelis, Rimas Kapačinskas ir
Juozas Kapačinskas. Jono Kuprio nuotr.
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Stephen M. Oksas, President
Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

Atkelta iš 1 psl.

Suvažiavimą atidarė LF tarybos
pirmininkas Saulius Čyvas. Lietuvos
himną sugiedojo Maironio lituanisti-
nės mokyklos 4 klasės mokiniai, pa-
ruošti mokytojų Loretos Lagunavičie-
nės, Violetos Daukšaitės ir muzikos mo-
kytojos Revitos Durtinavičiūtės. 

Palaimintojo Jurgio Matulaičio
misijos direktorius kun. Algis Baniu-
lis, SJ sukalbėjo invokaciją, dėkodamas
visiems, prisidėjusiems prie LF veiklos
per tuos 53 metus ir prašydamas Dievo
laiminti tolimesnę jų veiklą. LF Garbės
komiteto narė Marija Remienė uždegė
žvakelę nuo praėjusio suvažiavimo
mirusiųjų LF narių atminimui pa-
gerbti, o kun. A. Baniulis, SJ perskai-
tė jų pavardes. Per salę nuvilnijo ato-
dūsis – sąrašas ilgas, ilgesnis, nei ti-
kėtasi. Bet yra ir gera žinia – naujų LF
narių skaičius auga ir kasmet vis la-
biau viršija Amžinybėn išėjusių narių
skaičių. 

Suvažiavimą pasveikinęs Lietuvos
Respublikos generalinis konsulas Či-
kagoje Marijus Gudynas pastebėjo,
kad jis pirmą kartą kalba kaip šios šei-
mos – Lietuvių Fondo – narys. ,,Fondas
auga, ir tai rodo, kad jis pastatytas ant
teisingų pamatų, – sakė M. Gudynas. –
Tuo pačiu tai nauji iššūkiai, nes šian-
dien Fondas gali padaryti daug dau-
giau. Džiaugiuosi, kad Fonde prasidė-
jo diskusija, kaip ir ką galime padary-
ti daugiau. Ta diskusija turėtų peraugti
į diskusiją – kas mes esame, galbūt Lie-
tuvių Fondas turi tapti visos globalios
Lietuvos fondu?”

JAV LB Krašto valdybos (KV) pir-
mininkės Sigitos Šimkuvienės sveiki-
nimą perskaitė KV vicepirmininkas
Juozas Kazlauskas, vieno iš LF ,,tėvų”
– LF tarybos garbės pirmininko dr. An-
tano Razmos laišką Fondo nariams
per skaitė Ramona Steponavičiūtė-Že-
maitienė. Buvo perskaityti ir PLB pir-
mininkės Dalios Henke bei buvusio LR
ambasadoriaus JAV ir Meksikai Žygi-
manto Pavilionio atsiųsti sveikinimai. 

LF suvažiavimo sekretorė Milda
Davis perskaitė sutrumpintą 2015 m.
suvažiavimo protokolą, kuris buvo pa-
tvirtintas. Registracijos komisijos pir-
mininkas Dalius Vasys pranešė, kad su-
važiavime dalyvauja 308 nariai su 9 352
balsais (įskaitant užsiregistravusius
paštu). 

Suvažiavime kalbėjęs LF tarybos
pirmininkas Saulius Čyvas pranešė,
kad 2015 metų pabaigoje Fondo kapitalą
sudarė daugiau kaip 39 mln. dolerių –
tai užtikrina tolimesnę paramą lietu-
viškai veiklai. Pasidžiaugęs, kad ,,kaip
grybai po lietaus” dygsta naujos JAV
LB apylinkės, tarybos pirmininkas
sakė, kad tai reiškia ir naują rūpestį –
kaip patenkinti visus prašymus. Vien
šį pavasarį jų sulaukta per 200. Galvo-

Lietuvių Fondas auga ir atsinaujina

jant apie ateitį būtina, kad LF narių
skaičius ir kapitalas augtų, – sakė S.
Čy vas.  

Tarybos pirmininkas padėkojo už
darbą ilgamečiui Finansų komiteto
pirmininkui Rimantui Griškeliui, ku-
ris nutarė pasitraukti iš šių pareigų, ir
Vytautui Naručiui, kuris Pelno skirs-
tymo komiteto pirmininko kėdę užlei-
džia jaunesnės kartos atstovui, (bet
pasilieka dirbti komitete). ,,Smagu
buvo pirmininkauti”, sakė V. Narutis.
Išsami Pelno skirstymo komiteto in-
formacija (su skaičiais, lentelėmis ir
nuotraukomis) paskelbta leidinyje
,,Liepsna 20116”. 

LF tarybos pirmininkas S. Čyvas
savo kalboje pagerbė ir praėjusiais
metais mirusio vieno iš LF įkūrėjo dr.
Kazio Ambrozaičio atminimą. 

Dėl šeimyninių aplinkybių suva-
žiavime nedalyvavusio LF valdybos

pirmininko Mariaus Kasniūno prane-
šimą perskaitė valdybos vicepirmi-
ninkė Daiva Litvinskaitė. Jame pažy-
mėta viena naujovė. Kadangi vis dar
toli gražu ne visi žino apie LF veiklą,
buvo paprašyta, kad visi paramos ga-
vėjai apie tai viešai paskelbtų – per
spaudą ar kaip kitaip. Tokiu būdu bus
garsinamas LF vardas ir jo veikla.

Finansų komiteto pirmininkas Ri-
mantas Griškelis, skaitydamas savo
paskutinį komiteto pirmininko pra-
nešimą, juokavo: ,,Jeigu aš šlubuoju, tai
nereiškia, kad Fondas šlubuoja.” Jis pa-
aiškino, kad prieš pusmetį vos nepra-
radęs kojos, bet sumanių daktarų dėka
gyjantis. Taip ir su Fondu – ekonomi-
kos griūtis prieš 8 metus  sumanių spe-
cialistų buvo sustabdyta. R. Griškelis
pastebėjo, kad peržengus 25 mln. ka-
pitalo ribą fondai įgyja kitą statusą ir
jų investavimo galimybės tampa žymiai

platesnės. Jis taip pat sakė, kad lietu-
viškose organizacijose vyresnieji per
ilgai užsibūna savo postuose ir ragino
užleisti vietas jaunimui. 

Suvažiavimo dalyviai taip pat iš-
klausė iždininko Vytenio Kirvelaičio ir
Kontrolės komisijos pirmininkės Rū-
tos Stropus pranešimus. Patvirtinus
pranešimus, vyko diskusijos.

Šiame suvažiavime, kaip žinia,
vyko rinkimai į LF tarybą ir į LF
Kontrolės komisiją. Nominacijų ko-
miteto pirmininkė Audronė Karalius
supažindino suvažiavimo dalyvius su
kandidatais Į LF tarybą ir Kontrolės
komisiją. Pasibaigus 5 LF tarybos na-
rių 3 metų kadencijai į LF tarybą iš 8
kandidatų buvo renkami 5 nauji nariai.
Į Kontrolės komisiją nariai kandida-
tuoja vienerių metų kadencijai. Balsų
skaičiavimo komisijos pirmininkė R.
Steponavičiūtė-Žemaitienė pranešė
balsavimo rezultatus. Į LF tarybą iš-
rinkti: Saulius Čyvas (7 418), Arvydas
Tamulis (7 236), Vytautas Narutis (6
120), Agnė Vertelkaitė (6 006) ir Darius
Sabaliūnas (5 294). Kandidatais liko:
Raimundas Šilkaitis (2 828), Dainius
Vaidila (2 772) ir Jonas Prunskis (2 376).
Kontrolės komisijoje dirbs Ričardas
Chiapetta, Rimas Kapačinskas ir Vacys
Šaulys (čia balsai nebuvo skaičiuojami,
nes buvo 3 kandidatai į 3 vietas).  

Pasibaigus suvažiavimui vyko LF
tarybos posėdis. LF tarybos pirmi-
ninku perrinktas Saulius Čyvas, val-
dybos pirmininku – Marius Kasniūnas. 

,,Draugo” info

LF suvažiavimo dalyviai tylos minute pagerbė Amžinybėn išėjusius LF narius. Arūno Klibo nuotraukos

Maironio lituanistinės mokyklos ketvirtokai su mokytojomis gieda Lietuvos himną. 

Suvažiavimą sveikina LR generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas. Prezidiume sėdi
(iš k.):  LF tarybos pirmininkas Saulius Čyvas, LF Garbės komiteto pirmininkas Arvydas Ta-
mulis ir sekretorė Milda Davis. 
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