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TELKINIAI

LAIMA APANAVIČIENĖ

Baigiantis 2015-iesiems Lietuvių Fondą už-
plūdo laiškai su sveikinimais. Visada malo-
nu gauti sveikini mą, visi jų laukiame ir jais

džiaugia mės. Tačiau šį kartą (te nesupyksta kiti Lie-
tuvių Fondo sveikintojai) no rime pasidžiaugti jau-
nų žmonių laiš kais Lietuvių Fondui. Jie atkeliavo
ne tik iš plačiosios Amerikos. Atlantą jie perskrido
ir iš Lietuvos, ir iš Europos universitetų, kuriuose
mokslo aukštumų siekia jaunieji lietuvaičiai. O pro-
gą parašyti sveikinimą ar laiške pasidalinti savo pa-
siekimais jauni mui suteikė prieš Naujus metus
studentams nusiųsta žinia, jog jiems pa skirta Lie-
tuvių Fondo stipendija. 

2015 m. Lietuvių Fondą pasiekė  121 prašymas
LF stipendijoms gauti.  2015 m. lapkričio 21 d. vy-
kusiame Pelno skirstymo komiteto (PSK) Stipendi-
jų pakomitečio posėdyje buvo nutarta pa tenkinti 71
prašymą (59 proc.). Pra šoma suma buvo 547,533
dol., stipen dijoms skirta 170,000 dol. (31 proc. pra-
šomos sumos). Dar 34,967 dol. studentų stipendijoms
paskirta iš LF vardinių fondų. Šių fondų steigėjų nu-
 rodymu tokios stipendijos dažniau siai skiriamos tam
tikrų studijų studentams Lietuvoje, o kandidatus
šioms stipendijoms gauti atrenka pačios mokslo
įstaigos.

Dabartinis jaunimas dažnai vadinamas savi-
mylų, autoritetų neger bian čių, tinginių karta, pa-
veikta vartotojiškos kultūros. Tačiau skaitant jų pra-
šymus Lietuvių Fondui stipen dijoms gauti ir at siųs-
tus padėkos laiš kus matai ir kitą jaunimą – pozity-
vų, žingeidų,  aktyvų,  tikintį, kad rei kia drąsiai im-
tis naujovių, nebijoti  iššūkių. Ir tas labai džiugina.

Kas tie studentai, gavę  LF stipen dijas? 44 LF sti-
pendininkai siekia ba kalauro, 18 – magistro, 9 –
mokslų daktaro laipsnio Šiaurės Amerikos (54 – JAV,
1 – Kanadoje), Europos (11) ir Lietuvos (5) aukštosiose
mokslo įstaigose. Net 18 studentų, 2015 m. gavusių
LF stipendijas, studijuoja su medicina susijusius
mokslus, 8 – biologiją ir chemiją, 9 – įvairias meno
šakas, 4 – architektūrą.

Gyvendami JAV puikiai žinome, kiek kainuoja
mokslas aukštojoje mokykloje. Tą supranta ir LF sti-
pendininkai, tad savo laiškuose džiaugiasi jiems skir-
tomis stipendijomis.

Pavartykime kartu jų atsiųstus laiškus

Šiais metais baigiu studijas Rho des College
(Memphis, TN) ir jūsų skir ta stipendija padės man

susimo kėti už mokslą bei suteiks galimybę
dalyvauti mokslinėse konferencijose Los
An geles ir Meksikoje 2016 metų pava sarį.
(Akvilė Zakarauskaitė). 

Ši sti pendija man – tai tarsi dar vienas
žingsnis, siekiant užsibrėžto tikslo. (Dainius
Grabliauskas)

Nuoširdžiai dėkoju už Jūsų dosnu-
mą, kuris leidžia man mokytis puikiame ko-
ledže, padeda sutelkti visą dėmesį akade-
miniams pasiekimams ir skatina siekti
savo svajonių. (Greta Radvilaitė)

Tai – įvertinimas ir paskatinimas,
įpareigojantis tęsti mano užsibrėžtus tiks-
lus. (Ugnė Dinsmonaitė)

Tai – ypatinga dovana, įvertinimas, o
taip pat paskatinimas sėkmingai tęsti

mokslus. (Vaida
Narytė) 

Daugelis stu-
dentų laiškuose
pa sa koja apie savo studijas,
dalijasi įspūdžiais:

Siekiu geriausių studijų
rezultatų, atlieku mokslinius
tyrinė jimus oftalmologijos
srityje, rengiu publika cijas,
dalyvauju konferencijose,
pristatau tezes, vasaromis
atlie ku  prakti kas akių ligų
skyriuose. (Rū ta Kin derytė)

Ši parama man padės
pasiekti savo tikslą – tapti gy-
dytoja ir suteiks galimybę
šią va sarą važiuoti į Stokhol -
mą dirbti su gydytojais iš
viso pasaulio bei padės tęsti
medicininius tyrimus. (Ieva
Juška)

Esu chemijos inžineri-
jos doktorantūros studentė ir
turiu nau jų iššūkių. Pirmą
kartą man pavesta globoti

jauną doktorantą, ku-
riam tu rėsiu padėti
kaip mokslininkui.
Ne lengvas darbas!
Bet, manau, tai bus
labai naudinga patir-
tis. <...>  Dar vie na
nauja patirtis – pra-
dėjau dirbti profeso-
riaus asistente. Smagu
dirbti su studentais ir
padėti jiems išmokti
suvokti jiems dar ne-
žinomą sritį! (Ieva Nar-
kevičiūtė)

2015 metais 7 kar-
tus vykau į Lietuvą
vesti kursus gydyto-
jams ir medicinos stu-
dentams. Mūsų įrody-
mais pagrįstas medi-
cininis judėjimas jau
sutelkė nemažai jau-
nosios kartos Lietuvos
medikų ir veda prie

didesnio mokslinio tyrimo įrodymų taikymo medici-
nos praktikoje. (Tumas Bei nor tas) 

Įdomu, kad stipendininkai ne tik dėkoja už gau-
tą stipendiją,  dalijasi savo pasiekimais ir svajo nė mis,
bet ir domisi LF veikla bei vardinių fondų įkūrėjais.

Štai Ieva Žeromskaitė rašo: Sužinojusi, kad sti-
pendija paskirta iš LF Petro Viščinio vardinio fondo,
pasidomėjau P. Viščinio gyvenimo fak tais ir veikla iš-
eivijoje. Buvau su žavėta jo iniciatyvumu. <...> Pa-
gauta  įkvėpimo stengsiuosi užsienyje įgytas žinias ir
patirtį panaudoti grįžusi į Lietuvą. 

Dėkodami už stipendijas daugelis jų rašo ir
apie savo susižavėjimą Fondo veikla:

Jūsų Fondas lietuvių jaunimui yra nuostabus fi-
lantropijos pavyzdys. (Ričardas Jaramičius)

Ne kiekviena išeivijos bendruome nė turi tokią di-
delę, tiek daug pasie kusią, giliomis tradicijomis ir pa-
tirtimi galinčią pasigirti išeivijos organizaciją. (Gab-
rielė Bieliauskaitė)

Lietuvių Fondas įsitikinęs – 

lietuvybės liepsną bus kam perduoti

2015 m. Lietuvių Fondo Broniaus Bieliuko ir Vandos Daugirdaitės-Sruogienės vardinių stipendijų įteikimas VDU
Lietuvių išeivijos institute (iš k.): Regina Sabonytė, LF atstovas Lietuvoje Leonas Narbutis, Eglė Vėbraitė, Solveiga
Lukminaitė, Lietuvių išeivijos instituto vadovas prof. Egidijus Aleksandravičius, Ugnė Marija Andrijauskaitė, Ričardas
Jaramičius. Arūno Antanaičio nuotr.

LF stipendininkas  Dainius Grabliauskas (trečioje  eilėje pirmas iš k.) – Lietuvių tauti-
nių šokių grupės ,,Suktinis” narys. Asmeninio archyvo nuotr.

LF stipendininkės Unės Kaunaitės knyga
,,Sudie, rytojau”.
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Esu Domantas Rolis iš Musnin-
 kų – mažo Lietuvos miestelio,
įsikū rusio šalia senosios Lietu-

vos sostinės Kernavės ir netoli dabar-
tinės – Vil niaus. Nors mano gyvenimas
verčia dar tik 18-uosius metus, bet jau

dabar tikrai žinau, kad noriu savo at-
eitį sie ti su muzika, kuri mane lydėjo
nuo mažens. Gimiau ir augau muzi-
kalioje šeimoje – groja tėtis ir vyres-
nysis bro lis Paulius. Brolis man yra di-
delis autoritetas: jis baigė Širvintų
muzi kos mokyklą, o dabar yra įkūręs
ir va dovauja Musninkų miestelio liau-
 diškos muzikos jaunimo kapelai ,,Rad -
vila”. Tikriausiai Paulius ir bu vo tas
žmogus, kuris mane pastūmėjo muzi-
kon. Nors jau darže-
lyje muzikos vadovė
Aldona Sakavickienė
manyje įžvelgė muzi-
kalumo kibirkštį ir aš
jau 5-erių metų pir-
mą kartą dainavau
scenoje. Vėliau mo-
kyklos renginiuo se
daugelį kartų savo
dainomis džiuginau
mokinius ir pedago-
gus.

Kartais bendra-
klasiai iš manęs pasi-
šaipydavo ar paerzin-
davo, jog da inuoju, bet
aš į tai nekreipiau dė-
mesio. Po truputį prisijaukinau sceną.
Lipdamas į ją, jau nebejaučiu didelės
baimės ir įtampos, o noras dainuoti,
kurti, tobulėti kaskart vis didesnis ir
didesnis. Mano didelį norą dainuoti pa-
stebėjo Musninkų Alfonso Petrulio
gimnazijos direktorius Vladas Traki-
 mavičius. Būtent jis paskatino mane
mokytis muzikos Vilniuje, Artūro No-
viko džiazo mokykloje.

Tačiau mokantis pas profesio na-

 lius muzikus reikalingi ir nemaži fi-
nansiniai ištekliai. Bet neveltui sako-
ma, jog kai labai labai nori, svajonės
pildosi. Mūsų kraštietė Marija Re-
mienė, gyvenanti JAV, padėjo man įgy-
vendinti savo svajonę – nuo 2013-ųjų
metų tapo mano rėmėja. Jos dėka jau
trejus metus mokausi Artūro No viko
džiazo mokykloje Vilniuje. Šioje mo-
kykloje dirba profesionalūs ir nuos ta-
būs pedagogai, kurie moko vo kalo,
natų rašto bei muzikos paslap čių.

2014 metais dalyvavau konkurse
„Dainų dainelė”. Sėkmingai perėjęs ke-
lis etapus, patekau į pagrindinį „Dai -
nų dainelės” etapą, kurį transliavo
Lietuvos televizija. Dalyvauju įvai-
 riuose Lietuvos renginiuose, kon kur-
suose, teko dainuoti vaikų globos na-
muose. 2015 metais mokytoja Ugnė
Bakanauskaitė paskatino dalyvauti
LNK televizijos muzikiniame projekte
„Lietuvos balsas”. Labai džiaugiausi,
jog perėjau akląsias perklau sas ir pa-
tekau į tolimesnius etapus. Aš nužen-
giau labai toli – iki finalinių kovų. Šia-
me projekte įgijau patirties, susipaži-
nau su daug nuostabių atli kėjų, gavau
vertingų pastabų iš žymiausių Lietu-
vos dainininkų, bet svarbiausia – at-
radau savo klausytoją. Da bar su kitais
projekto dalyviais va ži nėjame kon-
certuoti į įvairius Lietu vos miestus.
Muzika – visas mano gy venimas. Atei -
tyje taipogi save matau scenoje: dai-
nuojantį, grojantį, ku rian tį, savo dai-
nomis džiuginantį Lie tuvos, o galbūt ir

užsienio žmones. 
Ir iš mažo miestelio kilusio vaiki-

no svajonės gali pildytis, jei jo keti ni-
mus kas nors paremia. Už savo svajo-
nės įgyvendinimą bei galimybę eiti
profesionalios muzikos keliu nuošir-
 džiai dėkoju savo globėjai Marijai Re-
 mienei. Žemai lenkiu galvą prieš Jus
ir dėkoju Dievui, jog savo gyvenimo ke-
lyje sutikau tokį nuoširdų, rū pes tin gą
ir pasiaukojantį žmogų.  

Kai pildosi svajonės

Širvintų kultūros centras 2009 m. Doman-
tas Rolis (11 m.)

,,Lietuvos balsas” 2016 m.  Domantas Rolis (17 m.)

Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija 2013 m. Domantas Rolis (15 m.) ir jo rėmėja Mari-
ja Remienė.                                                                                      Asmeninio archyvo nuotraukos

Ma lonu žinoti, kad lietuviai rūpi-
 na si kitais lietuviais ir remia labai
sva rius Lietuvių Fondo darbus. Gra žu,
kad tautiečiai padeda vieni kitiems
įgyvendinti siekius. (Veronika Gaš kai-
tė).

Daugelis jų ateityje taip pat nu ma-
to prisidėti prie Fondo savo darbais.

Džiaugiuosi, kad išeivijos lie tu-

 viai, įkūrę neliečiamo kapitalo fon dą,
prisideda prie lietuvių kultūros ir švie-
timo išsaugojimo bei plėtojimo. Neabe-
joju, kad anksčiau ar vėliau ir aš tap-
siu Lietuvių Fondo nariu, tuo pratęs-
damas šią puikią idėją bei pri sidėda-
mas prie Fondo tikslų įgyvendinimo.
(Vytautas Jakštas)

Tikiu, kad vieną dieną ir aš galėsiu
paremti lietuvių kilmės studentus. (Ra-
munė Bartuškaitė)

Viliuosi, kad baigusi stu dijas ga-
lėsiu prisidėti prie Lietu vos kultū ros ir
švietimo sistemos bei Jūsų organizaci-
jos tikslų. (Unė Kau naitė)

Esu tikra, kad dabartinė sti pendijų
gavėjų karta, įskaitant ir ma ne, po ku-
rio laiko taps Fondo rėmėjais ir tęs gra-
žią savitarpio pagalbos tradiciją. (Mo-
nika Maminskaitė)

Aš irgi norėčiau padėti studen-
tams ir gal net įkurti savo vardo sti-
pendiją. (Gytis Kriaučiūnas)

Viliuosi savo darbais grąžinti lie-
tuvių išeivijai šią man labai svarbią pa-
ramą bei sustiprinti Lietuvių Fondo ma-
tomu mą ir žinomumą tarp jaunosios
lietuvių išeivijos Europoje. (Simonas
Čer niauskas). 

Kartais tenka išgirsti abejonių

apie stipendijų studentams skyrimą –
neva stipendijos paskirtos, studentai
baigia mokslus, tačiau nedalyvauja
lie tuviškoje veikloje, netampa LF na-
 riais, netęsia pirmtakų pradėtų dar bų.
Tai nėra visiška tiesa. ,,Man yra didelė
garbė būti Lietuvių Fondo gretose”, –
rašo savo laiške LF stipendi ninkė Gab-
rielė Bieliauskaitė, o iš 71 studento, ga-

vusio  2015 m. LF sti-
pen dijas, 17 yra Lie-
tuvių Fondo nariai.
Kai kurie aktyviai
dirba lietuviškoje
veikloje: Simonas
Černiauskas – Pa sau-
lio Lietuvių Ben-
druomenės valdybos
narys, Gytis Kriau-
čiūnas dalyvau ja In-
dianapolio Lietuvių
Bend ruo menės veik-
loje, yra ,,Draugo”
laik raščio korespon-
dentas, Rūta Kin de-
rytė nuo pirmo kurso
dainuoja universite-
to chore „Neris”, Jo-
ris Grin talas kuria
filmą apie slidinė ji-
 mą. Daug laiko orga-
nizacijos ,,Vaiko var-
tai į mokslą” veiklai
skiria Daina Polikai-

tytė, aktyviai skautauja Ama lia Glins-
kytė, o Unė Kaunaitė ne tik rašo
straipsnius į internetines svetaines,
bet ir yra išleidusi pasakų knygelę vai-
kams ,,Pasakų na mu čiai”, o jos roma-
nas ,,Sudie, rytojau”  pateko į ,,Metų
knygos” rinkimus. 

Visų neišvardinsi. Todėl norisi ti-
 kė ti studentų žodžiais:

<...> Džiau giuosi, kad esu lietuvis
ir kad turime tokį Fondą, kuris padeda
studentams. Baigęs mokslus šio Fondo
aš neuž miršiu ir auka jį paremsiu.
(Kajus Kavaliauskas).

Jūs skatinate mane ir visus šio
Fondo stipendininkus ne tik gerai mo-
kytis, bet ir kuo daugiau įsijungti į lie-
tuvių bendruomenę: dirbti lietuviškose
mokyklose, dalyvauti lietuviškose šokių
ir dainų šventėse. Te gy vuoja iš kartos
į kartą! (Ieva Čes nu levičiūtė)

Tokie studentų žodžiai tik dar la-
biau patvirtina Lietuvių Fon do įsiti-
kinimą – darbus bus kam perduoti, ir
Fondo iškelta lietuvybės lieps na dar il-
gai švies ateities kartoms. 

Tuo pačiu norime pranešti, kad
paraiškos 2016–2017 mokslo metams
bus priimamos nuo 2016 m. rugpjūčio
15 d. iki spalio 10 d. Daugiau apie Lie-
 tuvių Fondo paramą studentams ga lite
sužinoti apsilankę tinklalapyje
www.lietuviufondas.org.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba (iš k.): Eglė Garrick, Angelė Kavakienė, Rolan-
das Žalnierius, Jūratė Caspersen, Arūnas Teišerskis, Dalia Henke, Dalia Shilas, Gediminas
Karoblis ir Simonas Černiauskas. Deimantės Dokšaitės nuotr.

Organizacijos ,,Vaiko vartai į mokslą”  savanorė Daina Poli-
kaitytė vaikų dienos centre ,,Vilties angelas”, Vilniuje. 


