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LAIMA APANAVIČIENĖ

Nušurmuliavo, į istoriją nužengė Lie-
tuvių Fondo (LF) 55-mečio pokylis ,,Ant
laisvės sparnų”. LF tvirtais žingsniais
žengia jau 56-ųjų metų keliu. Šiandien
JAV tikriausiai nerasi lietuvio, kuris ne-
žinotų šios organizacijos. 

Oprasidėjo viskas 1961 m. kovo 19
d. pedagogės Alicijos Rugytės
bute: ,,... dvi moterys ir dvide-

šimt vyrų susirinko į pirmą tokį gau-
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Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

Atšventęs 55-metį, 
Lietuvių Fondas ir toliau ties paramos ranką lietuvybei

išaugs į vieną didžiausių paramos lie-
tuvybei organizacijų. Šiandien drą-
siai galime pasakyti, kad LF stovi ant
tvirtų pamatų. Džiugu, kad prabėgę de-
šimtmečiai nepakeitė LF siekių ir tiks-
lų, kuriuos įžvalgiai nusakė to svar-
biausio lietuvybės ramsčio kūrėjai:
Fondo tikslas – sukaupti kapitalą, iš ku-
rio gauto pelno būtų remiama kultū-
rinė, švietimo, visuomeninė veikla ir
studentija. 

Pasveikinti LF su gražia sukakti-
mi atvyko didžiulis būrys LF narių, rė-
mėjų, diplomatijos korpuso, JAV LB

Krašto valdybos at-
stovų, garbės kon-
sulai iš Jungtinių
Amerikos Valstijų
ir Meksikos, taip pat
svečiai iš Airijos,
Lietuvos, Meksikos.
Sveikinimo žodį
tarė LF tarybos pir-
mininkas Saulius
Čyvas. Gražios su-
kakties proga pa-
sveikino Lietuvos
Respublikos amba-
sadorius JAV ir
Meksikai Rolandas
Kriščiūnas, JAV LB
Krašto valdybos pir-
mininkė Sigita Šim-
kuvienė. LF 55-me-
čio proga sveikini-
mus raštu atsiuntė

LR prezidentė Dalia Grybauskaitė, LR
užsienio reikalų ministras Linas Lin-
kevičius, Pasaulio Lietuvių Bendruo-
menės pirmininkė Dalia Henke, Ang-
lijos Lietuvių Bendruomenės pirmi-
ninkė Dalia Asanavičiūtė.

Muzikinę programą atliko „Avon
Voices-2011” nugalėtoja, dainininkė,

Pokylyje dalyvavo diplomatijos atstovai (iš k.): LR generalinis  konsulas New York Julius
Pranevičius, LR generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius, LR ambasadorius JAV
ir Meksikai Rolandas Kriščiūnas, LR ministras patarėjas  JAV ir Meksikai Jonas Mažeika ir
LR generalinis konsulas Los Angeles Darius Gaidys. 

Lietuvių Fondas glaudžiai bendradarbiauja su JAV Lietuvių Bendruomene. Nuotraukoje
LF tarybos pirmininkas Saulius Čyvas (antras iš k.) ir LF valdybos pirmininkas Marius Kas-
niūnas (ketvirtas iš k.) su JAV LB Krašto valdybos nariais (iš k.): Valdu Aušra, Sigita Šim-
kuviene (pirmininkė), Austėja Sruoga, Jonu Howes, Aukse Motto ir Gražvydu Supronu.

Sveikinimo tostą sako LF valdybos pirmi-
ninkas Marius Kasniūnas.

sų Lietuvių Fondo posėdį” (Gediminas
Balukas. Kuriant Lietuvių Fondą /
Lietuvių Fondas = Lithuanian Foun-
dation. Lietuvių Fondo pirmasis dvi-
dešimtmetis 1962– 1982. Chicago, 1983.).
Pasitarime buvo nutarta, kad LF ben-
dradarbiavimą su JAV Lietuvių Ben-
druomene apibrėžia LF įstatai, kurių
svarbiausias sako, kad į LF Pelno
skirstymo komisiją tris narius kviečia
LF taryba, o kitus tris paskiria JAV LB.
Taip pat buvo nutarta atidaryti eina-
mąsias sąskaitas aukoms rinkti. 

1962 m. kovo 14 d. LF tapo oficialiai
įteisinta pelno nesiekianti organizacija
Illinois valstijoje. 1962 m. birželio 22 d.
,,Darbininke” skaitome, kad LF tary-
bos  posėdyje patvirtinta, jog organi-
zacijoje yra 46 nariai, tarp kurių 24
tūkstantininkai, o LF lėšos perkopė
30,000 dol. Didžiąją dalį aukų įnešė gy-
dytojai.

Vargu ar LF įkūrėjai galėjo nu-
matyti, kad Fondas gyvuos 55 metus ir

dainų kūrėja Evelina Anusauskaitė-
Young ir žinomas Lietuvoje muzikan-
tas, prodiuseris, kompozitorius, aran-
žuotojas Marius Leskauskas. 

Koks gi pokylis be šventinio torto?

Lietuvių Fondo 55-mečio pokylio svečiai. Sandros Ščedrinos nuotraukos

Muzikinės programos atlikėjai klavišininkas Marius Leskauskas
ir solistė Evelina Anusauskaitė-Young.

Į salę buvo įvežtas didžiulis šakotis. LF
valdybos pirmininkui Mariui Kas-
niūnui pasakius tostą, sugiedota ,,Il-
giausių metų”. Vakaro programą pui-
kiai vedė LF narė ir stipendininkė
Gabrielė Bieliauskaitė. 

Dar ilgai tą vakarą, grojant Ri-
čardo Soko suburtai lengvosios muzi-
kos grupei, sukosi poros, svečiai ben-
dravo, skanavo desertą, fotografavosi
– visi  kartu šventė Lietuvių Fondo  55-
erių metų  veiklos sukaktį. 

Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad
tūkstančių aukotojų paramos dėka ir
dėka visų, kurie nenuilstamai dirbo ir
dirba tarybos, valdybos, įvairių ko-
mitetų eilėse, taip pat visų, kurie uo-
liai darbavosi ir dirba administracijoje,
Fondas gyvuoja ir šiandien. 

Esame įsitikinę, kad ir toliau bū-
sime kartu, drąsiai eisime pirmtakų
pramintu taku, nešdami lietuvybės
deglą „Iš kartos į kartą”. Norime Jus
užtikrinti, kad LF toliau sėkmingai ug-
dys, puoselės ir visuomet išties pa-
galbos ranką visokeriopai lietuviškai
veiklai.


