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Pavasaris Lietuvių Fondo (LF)
Pelno skirstymo komitetui
(PSK) – darbymečio metas. Prieš

lėšų skirsty mą PSK, patvirtinto Lie-
tuvių Fondo direktorių tarybos, nariai
2 mėnesius gilinasi į pateiktus pro-
jektus LF pa ramai gauti, analizuoja
gautus prašymus. Darbo tikrai labai
daug, mat fi nansuojama įvairi veikla,
pradedant lituanistiniu švietimu, kul-
tūros, lie tuvių kalbos ir tradicijų iš-
saugojimu, baigiant knygų leidyba ar
jaunimo stovyklomis. Paramos pra-
šytojai yra ne tik JAV LB nariai ar or-
ganizacijos, nemažai įvairiausių pra-
šymų gaunama iš Lietuvos. Dėl pra-
šymų gausos pirmą kartą LF istorijo-
je PSK nariai lėšas paramai skirstė net
dvi dienas. 

Lietuvių Fondas veikia ir skirsto
lėšas laikydamasis JAV Section 501(c)
(3) of  the Internal Revenue Code pa rag-
rafo. Skirstant išmokas vadovauja-
 masi paramos ir stipendijų pirme ny-
bės gairėmis, kurios yra patvirtintos
LF direktorių tarybos. 2016 metais LF
direktorių taryba patvirtino 791 835
dol. išmokų sumą paramai ir stipen-
dijoms. 

Pelno skirstymo komitetas posė-
 džiavo 2016 m. gegužės 21–22 dieno mis
Pasaulio lietuvių centre, Lemon te, IL.
Posėdyje dalyvavo visi 2016 m. Pelno
skirstymo komiteto nariai: LF pelno
skirstymo komiteto pirminin kas Juo-
zas Kapačinskas, Vytautas Narutis,
Dalius F. Vasys ir Arvydas Tamulis
(antrininkas) bei JAV Lie tu vių Ben-
druomenės atstovai: Virgus Vo lertas,
Renata Dambrauskaitė-Kancleris, Lau-
ra Garnytė  ir Ingrida Strokovas (ant-
rininkė). 

Šiais metais LF gavo 177 para-
mos prašymo paraiškas. PSK nu-
sprendė finansuoti 74 prašymus ir
savo spren dimą perdavė LF direktorių
tarybai galutiniam patvirtinimui. Pa-
ramai suteikti patvirtinta 502 174 dol.
suma.

MILDA ŠATIENĖ

Sovietinės okupacijos metais, 1940–1958 m., Ge-
nocido ir rezistencijos tyrimo centro duo-
meni mis, Lietu va neteko apie 800 tūkst. gy-

ventojų. Beveik kas trečias Lietuvos gyventojas nu-
kentėjo nuo sovietinio teroro. Šeimomis sugrūsti
į gyvulinius vago nus jie buvo ištremti iš tėvynės į
Si biro platybes, Rusijos stepes, uždaryti lageriuo-
se ir kalėjimuose. Šv. Mi šias, vykusias birželio 12
d. Šv. Anta no bažnyčioje, aukojo kun. Gedimi nas
Keršys, paminėjęs lietuvių trėmi mus į Sibirą. Po šv.
Mišių bažnyčios lankytojai rinkosi į parapijos ka-
vinę. 

Kavinės vedėja Audronė Bernata vi čienė pa-
kvietė adv. Saulių Kuprį pa da ryti pranešimą apie
mūsų tautos trė mimus rusams okupavus Lietuvą.
Saulius pasakojo apie asmeninius šeimos išgyve-
nimus. Į Sibirą buvo iš tremtas žmonos Romos
dėdė kun. Ka zimieras Olšauskas. 

Kazimieras gimė ir augo Žemaiti joje, Telšių ap-
skrityje. Vėliau, bai gęs Tel šių kunigų seminariją,
buvo išsiųstas į Romą studijuoti. Baigus studijas
kun. K. Olšauskui buvo su teiktas teologijos daktaro
laipsnis. Sugrįžęs į Lietuvą dėstė Telšių kuni gų se-
minarijoje. Dėstydamas žurnale „Židinys” rašė
straipsnius. Už mokslinį darbą jam buvo suteiktas
profesoriaus vardas. Minėtame žurna le vyko kun.
Kazimiero Olšausko ir Antano Maceinos diskusi-
ja teologine tema. Vėliau kunigas redagavo žurnalą

„Žemaičių prietelis”. Jo svarbią ir pasiaukojančią
veiklą nutraukė tremtis. Kun. K. Olšauskas mirė
1954 m. ir palaidotas Turinske. 2000 m. iš leistame
Lietuvos 87 kankinių sąraše yra įrašytas ir kun.
prof. Kazimieras Olšauskas. Išleista monografija,
ku rioje pateikta kunigo biografija, religi niai pa-
šnekesiai, straipsniai religine ir teologine tema. Au-
toriai apie kuni gą kankinį pateikė pluoštą atsimi-
ni mų.

Adv. S. Kuprys kalbėjo ir apie Rū tos Šepetys
knygą „Bet ween Shades of  Grey”, pagal kurią da-
bar kuriamas filmas.

Po S. Kuprio pranešimo kalbėjo jo duktė Rima
Kuprytė-Rusinienė. Ji pristatė savo diplominį dar-
bą iš isto rijos – apie lietuvių trėmimus į Si birą. Ji
pažymėjo, kad dauguma amerikiečių, taip pat ir mi-
nėtos kolegijos studentai bei dėstytojai, nežino-
jo apie lietuvių trėmimus į Sibirą. Rima savo dar-
 be aprašė, kaip Sibiro šaltis, nuolatinis badas ir ne-
pakeliamas darbas taigos platybėse pasiglemžė
tūkstančius tremtinių ir politinių kalinių gyvybių.
Tremtinių svarbiausia dvasinė atrama buvo mal-
da. Jie melsdavosi slaptai, mažomis grupėmis.
Nualin tus žmones dvasiškai stiprino tauti nės pa-
triotinės liaudies dainos ir ti kė jimas. To sovietai ne-
galėjo iš jų atimti, taip jie priešinosi lagerių nu-
žmogėjusių prižiūrėtojų jėgai. 

„Svarbu, kad mūsų tautos trėmi mų istorijos
puslapiai būtų  išsaugoti ateities kartoms”, – bai-
gė savo prane šimą Rima Rusinienė.

Audronė Bernatavičienė padėkojo adv. S. Kup-
riui ir R. Rusinienei už įdomius pranešimus. Vedant
vargo ni ninkei Vilmai Meilutytei buvo su gie dota
„Lietuva brangi”. 

Gedulo ir vilties dienos minėjimas Cicero bendruomenėje

Rima Rusinienė J. Kuprio nuotr.

Lietuvių Fondo parama lietuvybei išlaikyti

Didžiausia lėšų dalis skirta:
JAV LB Švietimo tarybai

– 149 440 dol.
Stovykloms (Neringa, Dainava,

Rambynas, Rakas, ,,Lankas”)  –  74 500
dol. 

Lituanistikos tyrimo ir studijų
centrui  –  26 000 dol.

Žiniasklaidai (iš jų ,,Draugui” – 15
000 dol. )  –   35 500 dol. 

Lietuviškiems centrams
–  35 000 dol.

XV Lietuvių tautinių šokių šven-
tei –  30 000 dol. 

JAV LB Kultūros tarybai
–  25 000 dol. 

Lietuvių išeivijos studentų sta-
 žuo tėms (LISS)  – 25 000 dol.

Lietuvių Fonde yra įkurta per 100
specialios paskirties vardinių fondų.
Dalis šių fondų lėšų išmo ka mos pagal
steigėjų nurodymus tiesiogiai mokslo
įstaigoms (kandidatus šioms stipen-
dijoms gauti atrenka pa čios mokslo
įstaigos) ir organizacijoms. 2016 metais
stipendijoms iš šių fondų bus išmokėta
19 804 dol., projektų paramai – 8 860 dol.

Iš 2016 metams paramai skirti nu-
matytų lėšų nepaskirstyta liko 90 997
dol. Šių lėšų skirstymas  vyks ru denį,

paskelbus papildomą LF para mos
skirstymo etapą.

Stipendijoms, kurios bus išdalin-
tos 2016 m. rudenį, LF Stipendijų pa ko-
mitečio posėdžio metu, numatyta 170
000 dol. suma.

Lietuvių Fondas širdingai dėkoja
visiems mūsų nariams ir rėmėjams už
dosnią paramą, kurios dėka galime
remti išeivijos lietuvių veiklą ir kai ku-

riuos projektus Lietuvoje. 
Visą informaciją apie 2016 m. pa-

ramos  skirstymą rasite tinklalapyje
www.lietuviufondas.org. LF nariai pil-
ną informaciją apie paramos pa skirs-
tymą ras metinėje ataskaitoje, ku ri
bus pateikta leidinyje ,,Lieps na”.

Juozas Kapačinskas
LF PSK pirmininkas

Pelno skirstymo komiteto posėdžio akimirka LF archyvo nuotraukos

Pelno skirstymo komitetas (iš k.): Arvydas Tamulis, Dalius F. Va sys,  Ingrida Strokovas, Vir-
gus Vo lertas, Laura Garnytė, Vytautas Narutis, Renata Dambrauskaitė-Kancleris ir LF Pel-
no skirstymo komiteto pirmininkas Juozas Kapa činskas.


