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Dalius F. Vasys

Į LF įstojau daugiau nei prieš
dvidešimt metų. Daugiau kaip trisde-
šimt penkerius metų dirbu verslo rei-
kalų advokatu. Per šį laikotarpį su-
kaupiau didelę patirtį įvairiais teisi-
niais, finansiniais ir verslo klausi-
mais. Manau, kad ši didžiulė patirtis
leis man patarti LF teisiniais ir kitais
klausimais. Taip pat galėsiu toliau
prisidėti prie Įstatų komiteto darbo. Ti-
kiuosi, kad mano ilgametė patirtis
įvairiais finansiniais ir verslo klau-
simais bus naudinga LF.

Į lietuvišką veiklą įsijungiau bū-
damas labai jaunas. Joje aktyviai da-
lyvauju iki dabar. Daug metų buvau
skautas ir ateitininkas. Baigiau lie-
tuvišką šeštadieninę mokyklą. Bu-
vau išrinktas atstovu į Pasaulio lie-
tuvių jaunimo kongresą. Esu buvęs LF
Pelno skirstymo komiteto nariu ir
Kontrolės komiteto nariu. Šiuo metu
esu LF tarybos narys ir Įstatų komi-
teto pirmininkas.

Aš noriu toliau dirbti LF  labui.
Būdamas LF tarybos nariu, aš gerai
susipažinau su Fondo veikla. Tikiu,
kad galėsiu padėti LF įgyvendinti
savo tikslus. LF veikla ir parama yra
labai svarbi lietuvių visuomenei. 

LF info

Bus daugiau

Rinkimai į LF tarybą ir Kontrolės komitetą (I)
2017 m. gegužės 6 d., šeštadienį, Pasaulio lietuvių centre, 14911 127 St., Le-
mont, IL 60439 įvyks 54-asis metinis Lietuvių Fondo (LF) narių suvažiavimas.
Suvažiavimo metu vyks rinkimai į  LF tarybą ir į LF Kontrolės komitetą. Į LF
tarybą trejų metų kadencijai bus išrinkti 5, į Kontrolės komitetą vienerių metų
kadencijai – 3 nariai. Papildomi kandidatai į LF tarybą ir Kontrolės komite-
tą galės būti siūlomi ir LF narių metinio suvažiavimo metu. Suvažiavime pa-
siūlyti kandidatai turės pristatyti trumpą savo biografiją ir atsakyti į pateiktus
klausimus.

Siūlome susipažinti su kandidatais į LF tarybą ir į LF Kontrolės komite-
tą.

Kandidatai į Lietuvių Fondo tarybą

Tauras Bublys

Į LF įstojau 2005 metais. Gimiau ir
augau Cleveland, Ohio valstijoje. Nuo
vaikystės dalyvavau įvairių lietuviš-
kų organizacijų veikloje. Jau dvide-
šimt penkeri metai gyvenu Čikagoje,
kur turiu savo komercinės fotografijos
verslą. 

Aktyvai dalyvauju LF Pelno skirs-
tymo komiteto Stipendijų pakomitečio
darbe. Nuo 2010 metų esu šio pako-
mitečio pirmininkas. 2016 metais, iš-
nagrinėję 112 prašymų,  82 studentams
stipendijoms skyrėme 198,100 dol. 

Esu įsitikinęs, kad LF yra vienas
svarbiausių finansinių šaltinių, lei-
džiantis nenutrūkti ir sėkmingai kles-
tėti JAV LB veiklai. Kandidatuodamas
į LF tarybą, norėčiau dar daugiau
prisidėti prie LF veiklos ir jo klestė-
jimo.

Milda Davis

Į LF įstojau 2015 metais. Tapau LF
valdybos nare ir gerai susipažinau su
Fondo veikla. Manau, kad labai svar-
bu prisidėti prie LF veiklos, nes Fon-
do paramos dėka galime lengviau puo-
selėti lietuvybę išeivijoje ir dalintis
meile Lietuvai su ateinančiomis kar-
tomis. Turiu didelę profesinę patirtį –
jau 13 metų dirbu vienoje didžiausių

JAV transporto kompanijų ,,Schnei-
der”. Per tuos metus kompanijoje ėjau
įvairias pareigas. Šiuo metu esu ope-
racijų vadovė. Esu atsakinga už pelno
ir nuostolių ataskaitą, darbo procesų
įgyvendinimą ir jų sklandžią eigą,
taip pat glaudų bendravimą su klien-
tais ir kitais kompanijos skyriais. Šią
profesinę patirtį tikiuosi panaudoti
dirbdama LF. Noriu aktyviai daly-
vauti Fondo veikloje, todėl kandida-
tuoju į LF tarybą. Esu dviejų berniu-
kų mama ir aktyvi lietuviškos visuo-
menės narė. Jaučiu pareigą prisidėti
prie LF veiklos, kad ne tik mano vai-
kai, bet ir ateinančios kartos džiaug-
tųsi ir puoselėtų lietuvišką kultūrą. 

John Howes

LF nariu tapau neseniai – 2016 m.
rugsėjo 13 d. LF narė yra mano mama,
nariais buvo ir mano seneliai. Dirbu
patarėju Kompiuterių ir ryšių pra-
monės asociacijoje (Computer & Com-
munications Industry Association –
CCIA), kur daugiausia dėmesio skiriu
telekomunikacijų, internetinio val-
dymo ir žiniasklaidos politikos klau-
simams. Taip pat ne kartą esu talkinęs
telkiant lėšas vietinės reikšmės, vals-
tybinio ir federalinio lygio politinių
kampanijų metu. 

University of  Washington Teisės
kolegijoje 2015 metais įgijau teisės
mokslų  daktaro laipsnį. Besimoky-
damas Teisės kolegijoje, 2 kartus ga-
vau  LF stipendiją. 

Esu Maryland valstijos advoka-
tūros ir Federalinės ryšių advokatūros
narys. Taip pat esu baigęs Fordham
University (Bronx, NY), kur studijavau
politikos mokslus ir ispanų kalbą bei
literatūrą.

Nuo vaikystės aktyviai dalyvau-
ju JAV LB veikloje, nuo 2003 m. šoku
lietuvių tautinių šokių grupėje ,,Ma-
lūnas”, o nuo 2011-ųjų esu Tautinių šo-

kių instituto narys. Buvau XV Šiaurės
Amerikos lietuvių tautinių šokių šven-
tės, vykusios Baltimore, MD, lėšų tel-
kimo vadovu. Šiuo metu esu JAV LB
Krašto valdybos vicepirmininkas spe-
cialiems projektams. Tikiu, kad aš –
jaunosios kartos atstovas – galiu savo
žiniomis ir gebėjimais prisidėti prie
tolimesnio LF klestėjimo.

Juozas Kapačinskas

LF narys esu nuo 1962 metų, tai-
gi nuo pat LF įsikūrimo. Į LF narių ei-
les mane įrašė mano tėvai. Vėliau
žmona bei mūsų trys vaikai tapo LF
nariais. 

1988 metais baigiau Northwes-
tern University, įsigijau MBA laipsnį.
Baigęs mokslus, dirbau keliose kom-
panijose. Kartu su žmona Dana turim
kepyklos verslą: „Racine Bakery” (32
metus) ir nuo 1991 metų – „Bake For
Me!” Šešerius metus buvau Pasaulio
lietuvių centro (PLC) tarybos narys
bei Lietuvių Montessori draugijos iž-
dininkas ir pirmininkas. Jau daug
metų dirbu su Lietuvių skautų są-
jungos jaunimu. 

Dalyvaudamas įvairiose lietuviš-
kose organizacijose sutikau ir pažinau
daug nuostabių lietuvių. Mūsų lietu-
viška veikla yra svarbi, verta dėmesio
ir reikalaujanti finansinės paramos.
LF yra patikimas ir tvirtas paramos
šaltinis, padedantis lietuviškoms or-
ganizacijoms tęsti savo veiklą. Šiais
metais LF taryboje baigiasi mano ant-
ra 3-ejų metų kadencija. Su malonumu
noriu ir toliau prisidėti prie svarbių
LF darbų. Manau, kad mano įgyta
patirtis padės įgyvendinti praktiškus
ir teisingus sprendimus LF labui.

kompaniją, kuri savo gaminiais pre-
kiauja daugiau nei 40 pasaulio šalių.
Būdamas kompanijos vadovu įgijau
patyrimo visose verslo vystymo sri-
tyse. Taip pat esu penkių kompanijų
direktorių tarybos narys, todėl galiu
stebėti skirtingų organizacijų vado-
vavimo pliusus ir minusus. Šis paty-
rimas, tikiuosi, galėtų būti naudingas
Fondui. 

Būdamas moksleiviu daug metų
stovyklavau Neringos stovykloje, vė-
liau dirbau vadovu, o dar vėliau or-
ganizavau ir vedžiau sėkmingus lėšų
telkimo vajus stovyklai paremti. Apie
verslo steigimą ir vystymą esu kalbė-
jęs susitikime ,,Globalios Lietuvos ly-
deriai” Vilniuje ir kitoms grupėms
Lietuvoje. Šiuo metu verslo vystymo
reikalais bendrauju su žmonėmis Lie-
tuvoje. 

LF yra esminis lietuvių veiklos
Amerikoje paramos šaltinis, palai-
kantis mūsų mokyklas, padedantis
mūsų jaunimui tiesiogiai užmegzti
ir puoselėti  ryšius su Lietuva ir kitais
būdais palaikantis mūsų kultūrą. To-
kio pobūdžio darbai man atrodo labai
prasmingi.

Gintaras Vaišnys 

Augdamas apie LF girdėjau iš
tėvų ir senelių, o šios organizacijos na-
riu tapau 2012-aisiais. 2016 metais,
vienam nariui pasitraukus iš LF ta-
rybos, sutikau baigti jo pradėtą ka-
denciją.

Esu įsteigęs medicinos prietaisų


