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LAIMA APANAVIČIENĖ

Lietuvių Fondas  išeivijos lietuviams –
gerai žinoma organizacija. Š. m. kovo
14 d. sukako 55-eri, kai Lietuvių Fondas
(Lithuanian Foundation, Inc.) oficia-
liai buvo įteisintas Ilinojaus valstijoje,
kaip savarankiška ir narių-aukotojų
tvarkoma pelno nesiekianti finansinė
korporacija, kurios pagrindinis tikslas
– lietuvybės išlaikymas.  Praėjus 12 die-
nų  –  2017 m. kovo 26 d. – eidamas 95-
uosius, mirė Lietuvių Fondo įkūrėjas dr.
Antanas Razma, žmogus savo suma-
nymais bei įžvalgomis numatęs Lietu-
vių Fondo ateitį, nuoširdžiai rūpinęsis
Fondo raida, iki pat mirties aukštai iš-
kėlęs ištikimai nešęs Lietuvių Fondo
liepsną. 

Minint gražią šios organizaci-
jos  sukaktį, norisi prisimin-
ti pradžią ir apžvelgti jos  nu-

eitą kelią. Žinoma neįmanoma apra-
šyti  visus LF per 55 metus nuveiktus
darbus, tad parinkau tik nedidelę jų
dalį. 

Dar gerokai prieš įkuriant šį Fon-
dą buvo įvairiausių kalbų  apie mili-
joninio fondo reikalingumą. Pirmasis
mintį apie milijoninį fondą pasiūlė Lie-
tuvos kariuomenės majoras Petras
Ličkus, 1951 m. lapkričio 27 d. ,,Drau-
ge” išspausdinęs straipsnį ,,Ką trem-
tiniai turėtų padaryti Amerikoje”.
Tačiau  tik po  dr. A. Razmos straips-
nio ,,Milijono dolerių fondas lietuviš-
kiem reikalam ir to fondo parlamen-
tas”, išspausdinto 1960 m. gruodžio 8
d. ,,Drauge”, rimčiau imta domėtis
tokio Fondo įsteigimu. Straipsnis su-
kėlė nemažą atgarsį ir diskusijas. Vie-
ni pritarė dr. A. Razmos minčiai, kiti
tam priešinosi, juolab, kad buvo kal-
bama dar apie vieno  – Geležinio fon-
do – kūrimą. 

Norint išspęsti dilemą tarp dr. A.
Razmos pasiūlyto Milijoninio fondo ir
JAV LB siūlomo Geležinio fondo, buvo
sušauktas pasitarimas. 1961 m. kovo 19
d. pedagogės Alicijos Rugytės  bute
,,dvi moterys ir dvidešimt vyrų susi-
rinko į pirmą tokį gausų Lietuvių
Fondo posėdį” (Gediminas Balukas.
Kuriant Lietuvių Fondą / Lietuvių
Fondas-Lithuanian Foundation. Lie-
tuvių Fondo pirmasis dvidešimtmetis
1962-1982. Chicago, 1983). Pasitarime iš-
kilo nuomonių skirtumai dėl fondo or-
ganizacijos principų, tačiau laimėjo
nuomonė, kad LF bendradarbiavimą
su JAV Lietuvių Bendruomene api-
brėžia LF įstatai, kurių svarbiausias
sako, kad į LF Pelno skirstymo komi-
siją tris narius kviečia LF taryba, o ki-
tus tris paskiria JAV LB. Antras svar-
bus dalykas buvo, kad, norint pakeis-
ti LF įstatus, bus reikalingas  JAV LB
pritarimas. Įdomu tai, kad nors dar ne-
buvo nei įstatų, nei sudarytos vado-
vybės, ėmė plaukti pirmieji įnašai.

1962 m. vasario 10 d. buvo išrink-
ta laikinoji LF taryba, kurią sudarė 12
asmenų: Antanas Razma (pirminin-
kas), Gediminas Balukas (vicepirmi-
ninkas), Ben Babrauskas (sekreto-
rius), Stasys Barzdukas, Teodoras
Blinstrubas, Zigmas Dailidka, Antanas
Kareiva, Ferdinandas Kaunas, Balys
Poškus, Alicija Rugytė  ir Jonas Šve-

das. Kovo 7 d. LF tarybos posėdyje
buvo sudaryta LF valdyba, kurios pir-
mininku tapo T. Blinstrubas. 1962 m.
birželio 22 d. ,,Darbininke” skaitome,
kad LF tarybos posėdyje patvirtinta,
jog organizacijoje yra 46 nariai, tarp
kurių 24 tūkstantininkai, o LF lėšos
perkopė 30,000 dol. Didžiąją dalį aukų
įnešė gydytojai.

Pirmąjį derlių Lietuvių Fondas

paskyrė lituanistiniam švietimui: ,,Ne-
seniai LF apsvarstė, ką daryti su pir-
maisiais pinigais, atsiradusiais šalia
pagrindinio kapitalo. Nedaug tų pini-
gų, tik virš tūkstančio. Galvosūkis di-
delis: tūkstantis du šimtai dolerių ati-
duota lietuviškojo švietimo reika-
lams.” (Vytautas Volertas. Atėjo laikas
visuomenei  / ,,Draugas”, 1962 m. spa-
lio 16 d.)

1963 m. gegužės 18 d. Jaunimo
centre, Čikagoje įvyko pirmasis Lie-
tuvių Fondo suvažiavimas, kuriame
buvo pranešta, kad LF turi 238 pilna-
teisius narius ir 73,251.83 dol. kapita-
lo, o metams  baigiantis  LF džiaugė-
si jau 104,300 dol. kapitalu. 

1964-ieji prasidėjo ypač džiugia
Fondui žinia: dr. Juozas Kazickas pa-
aukojo Lietuvių Fondui vienkartinę
10,000 dol. sumą, o tų metų gegužės  16
d. vykusiame suvažiavime dr. J. Ka-
zickas, baigdamas savo pranešimą pa-
sakė, kad į Fondą įstoja ir jo vaikai,
įnešdami 5,000 dol. įnašą. 

Tais metais  Lietuvių Fondas lie-
tuvybės paramai skyrė 5,500 dol. 

1965 m. rugpjūčio  15 d. LF taryba
ir valdyba vieningai nutarė investuo-
ti dalį kapitalo į akcijas. Taip buvo no-
rima gauti didesnes palūkanas.

Nuo kada  pradėta mokėti sti-
pendijas studentams? Pasirodo, kad
įsteigus Lietuvių Fondą pirmus pen-
kis metus stipendijų studijoms nebu-
vo nei prašoma, nei skiriama. Pirma-
sis prašymas stipendijai gauti buvo
įteiktas 1967 m. Tais pačiais metais
buvo skirta ir pirmoji LF 1,500 dol. sti-
pendija lituanistikos studijoms. 1971
m. jau skirtos 4 stipendijos: dvi – 2,000
dol. ir 1,375 dol. – Čikagos universite-
to studentams ir 2 stipendijos po 1,000
dol. buvo skirtos Pedagoginio litua-
nistikos instituto asistentams. Nuo
tada prašymus stipendijoms gauti pa-
duoda vis daugiau studentų, ir kasmet
jiems skiriamos stipendijos. 

1968 m. sausio mėnesio leidinyje
,,Lietuvių dienos” skaitome: ,,Lietuvių
Fondo vardu išleidžiamas specialus si-
dabrinis medalis Lietuvos valstybės at-
statymo 50 metų sukakčiai paminėti.
Medalio projektas – LF valdybos vyk-
domojo vicepirmininko ir reikalų ve-
dėjo Antano Rėklaičio pastangų ir
darbo rezultatas”. Medaliai buvo par-
davinėjami, o gautas pelnas skiriamas
Lietuvių Fondui. 1969 m. gegužės 19 d.
Lietuvių Fondas komitetas surengė va-
jaus pokylį Niujorke, kurio metu buvo
surinkta 30,000 dol. – tais laikais di-
džiulė suma. 

Fondas pamažu ,,stojosi ant kojų”.

55-metį atšventęs
Lietuvių Fondas nesiruošia ilsėtis! (I)

1961 m. kovo 19 d. pedagogės Alicijos Rugytės  bute dvi moterys ir dvidešimt vyrų susirinko į pirmą Lietuvių Fondo posėdį.

Garbės svečiai 1974 m. gegužės 4 d. LF milijoniniame pokylyje. Iš kairės:  Milda Lenkauskienė,
dr. Jonas Valaitis, Lietuvos garbės generalinė konsulė Čikagoje Juzė Daužvardienė, kun.
Viktoras Dabušis. 

Stovėję prie Lietuvių Fondo ištakų (iš kairės): dr. Gediminas Balukas, dr. Antanas Razma
ir dr. Kazys Ambrozaitis.
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AKIŲ LIGOs

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
Tel. 815–741–3220

DR. ŽIBUTė ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
Akių ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago, IL 60611
Valandos susitarus
Tel. 312–337–1285

DAnTŲ GyDyTOjAI

EUGEnE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
Tel. 708-422-8260 

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

fondų yra per 100. 
1974 m. gegužės 4 d. Jaunimo cent-

re vykusiame suvažiavime pirmą kar-
tą buvo užsiminta apie stipendijų fon-
dą, kuris būtų skiriamas ,,ne vien li-
tuanistiką, bet ir praktinius moks-
lus: mediciną, inžineriją, biznį ir t. t.
studijuojantiems jaunuoliams. Svarbu,
kad tas asmuo nesišalintų nuo lietu-
viškos veiklos” (,,Draugas”, 1974 m. ge-
gužės 22 d.), o tų metų lapkričio 21 d.
,,Drauge” pasirodė straipsnis ,,Lietu-
vių Fondo kapitalas peržengė milijoną
dolerių”, kuriame rašoma: ,,Lapkričio
19 d. vakare vykusiame Lietuvių Fon-
do valdybos posėdyje buvo pranešta
linksma žinai, laukta dvylika metų:
Lietuvių Fonde tą vakarą nejudamo
kapitalo jau buvo 1,002,630 dol. Pirmam
milijonui užbaigti paskutinę tūkstan-
tinę paaukojo bendrovės ‘Vaga‘ par-
tneriai: dr. Petras Kisielius, dr. A. Raz-
ma, dr. Jonas Šalna. dr. Kazimieras Šu-
kys, dr. Elena Deckienė, inžinieriai
Viktoras Mastis ir Petras Abromaitis.”

Pasidžiaugęs gražia pergale, Lie-
tuvių Fondas 1975-uosius paskelbė tes-
tamentinių palikimų vajaus metais, o
tų metų balandžio 12-13 dienomis Jau-
nimo centre, Čikagoje vykęs Lietu-
vių Fondo narių suvažiavimas buvo
pavadintas istoriniu. Tai buvo pir-
mas suvažiavimas sukaupus milijoną
dolerių. Jam pasibaigus Martinique
restorane buvo suruoštas ,,džiaugs-
mo” pokylis.  ,,Reikia kantrybės, en-
tuziazmo, apaštališko tikėjimo savuo-
ju darbu ir tas darbas (jeigu jis logiš-
kas ir realus) patrauks visuomenę į
savo pusę”, – ,,Aiduose” rašė dr. A. Raz-

Ilgametei PLC bingo savanorei, 

A†A Reginai Sabaliūnienei 

iškeliavus į Amžinuosius namus reiškiame gilią už-
uojautą dukroms Irenai Žukauskienei ir Virginijai
Mačiulis bei jų šeimoms, kitiems giminaičiams, drau-
gams  ir artimiesiems.  

Pasaulio lietuvių centras

Elena ir Stasys Barai 1985 m. LF pokylyje.

Aplinkiniai, pamatę pirmuosius nu-
veiktus Fondo darbus, vis labiau ėmė
juo pasitikėti. Fondui aukojo ne tik pa-
vieniai asmenys, bet ir bendruomenių
apylinkės, organizacijos, vis dažniau
Fondą pasiekdavo atminimo, palikimų
ir testamentiniai įnašai.

1973 m. metų pabaigoje  Jaunimo
centre buvo suruošta LF vajaus vaka-
rienė. Jos metu buvo pranešta, kad dr.
Antano ir Janinos Stankaus šeima į
Lietuvių Fondą įnešė 20,000 dol. savo
tragiškai žuvusio sūnaus Algio atmi-
nimui ir kad gautos palūkanos bus
skirtos lituanistiką studijuojančių sti-
pendijoms. Taip gimė pirmasis vardi-
nis fondas Lietuvių Fonde. 1991 metais
tokių fondų buvo jau 22. Didžiausią šių
fondų palūkanų  dalį skirsto Pelno
skirstymo komisija, tačiau dalis šių
fondų lėšų išmokamos pagal specifi-
nius steigėjų pageidavimus ir nuro-
dymus tiesiogiai mokslo įstaigoms
Lietuvoje (kandidatus šioms stipendi-
joms gauti atrenka pačios mokslo įstai-
gos) ir Lietuvos bei JAV organizaci-
joms. Švenčiant LF 55-metį vardinių

ma.  
1979 m. LF skiriama parama įvai-

riems projektams perkopė pusę mili-
jono – nuo įsikūrimo pradžios lietu-
vybės tikslams buvo skirta 550,051 dol. 

1982 metais prie LF tarybos vairo
stojo Stasys Baras (1982 m. vasario  7
d. LF tarybos posėdžio protokolas).
Tai buvo pirmas kartas, kad tarybos
pirmininku buvo išrinktas ne gydy-
tojas.

1983 m. birželio 1 d. LF persikėlė į
naujas patalpas M. Morkūno spaustu-
vėje. Dar vienas didžiulis įvykis – LF
menui globoti sekcija – Lietuvių dailės
meno institutas –  pakvietė  meno my-
lėtojus į Prano Domšaičio parodą Či-
kagos miesto centre esančioje Galeri-
joje (226 W. Superior St., Chicago, IL
60610). Parodoje buvo rodomi 70 daili-
ninko paveikslų, kuriuos buvo įsigijęs
Lietuvių Fondas. Vėliau šie ir kiti Pr.
Domšaičio paveikslai buvo padovano-
ti Lietuvai. 2001 metais Klaipėdoje ati-
daryta Prano Domšaičio galerija, ku-
rioje kabo LF padovanoti Lietuvai dai-
lininko darbai – Lietuvos pasididžia-

vimas. P. Domšaičio darbų kolekcijai
įsigyti ir persiųsti į Lietuvą LF skyrė
per vieną milijoną dolerių.

Tais metais LF įsigijo pirmąjį
kompiuterį, kas gerokai palengvino ad-
ministracijos darbą, pirmą kartą buvo
prabilta apie LF auditą LF veiklai pa-
tikrinti, taip pat priimta nauja pelno
skirstymo tvarka. Baigiantis 1983-ie-
siems įvyko dar vienas svarbus įvykis.
Lapkričio 4 d. lietuvių visuomenės at-
stovai įteikė 200,000 dol. (150,000 dol.
įteikė JAV LB Švietimo tarybos pir-
mininkas Jonas Kavaliūnas, 50,000 –
LF valdybos pirmininkas Viktoras
Naudžius) pirmojo įmokėjimo Litua-
nistikos katedrai University of  Illi-
nois at Chicago čekį. 

1984 m. balandžio 28 d. Jaunimo
centro kavinėje įvyko knygos „Lietu-
vių Fondas-Lithuanian Foundation.
Lietuvių Fondo pirmasis dvidešimt-
metis. 1962-1982” sutiktuvės. Sutiktu-
vėse dalyvavo generalinė konsulė Ju-
zefa Daužvardienė, kuri savo kalboje
pranašiškai numatė būsimą LF su-
klestėjimą: „Dar švęsime Fondo išau-
gimą į 5 ir 10 milijonų dolerių”  (,,Drau-
gas”. 1984 m. gegužės 1 d.). 

1984 m. gruodžio 22 d. „Draugo”
numeryje išspausdintame LF prane-
šime skaitome: „... Lietuvių Fondo ka-
pitalas jau perkopė 3 milijonų dol.
ribą.” LF pirmąjį milijoną surinko
per 12 metų (1974), antrajam milijonui
surinkti prireikė 6 metų (1980), o trečią
milijoną Fondas sukaupė per 4 metus
(1984). 

Bus daugiau

Gražina Grink, gyvenanti Los Angeles, CA, atnaujindama metinę
,,Draugo” prenumeratą atsiuntė 60 dol. auką. Esame labai dėkingi už
paramą, kuri padės užtikrinti mūsų laikraščio ateitį.

Zinaida Kalvaitis, gyvenanti Dublin, NH, kartu su metinės
,,Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką.  Dėkojame, kad
ne tk skaitote, bet ir remiate savo laikraštį.

Vytautas Penkiūnas, gyvenantis Annapolis, MD, atnaujindamas
savo metinę ,,Draugo” prenumeratą su mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką,
kuri palengvins leidybos darbus. Nuoširdžiai dėkojame.

Walter Barkauskas, gyvenantis Whitestone, NY, kartu su metinės
,,Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką. Ačiū, kad
skaitote ir dosniai remiate lietuvišką spaudą.
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