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Rinkimai į LF tarybą ir Kontrolės komitetą (2)

2017 m. gegužės 6 d., šeštadienį, Pasaulio lietuvių centre, 14911 127 St., Lemont, 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 komitetą galės būti siūlomi ir LF narių metinio suvažiavimo metu. Suvažiavi-
me pasiūlyti kandidatai turės pristatyti trumpą savo biografiją ir atsakyti į pateiktus klausimus.

Kandidatai į Lietuvių Fondo Kontrolės komitetą

Ričardas Chiapetta

LF narys esu nuo 2005 metų.  Dir-
bu ,,Accenture” kompanijoje, žmo-
giškųjų išteklių srityje, esu atsakingas
už kompensacijų išmokas. Prieš tai
dirbau finansininku. Visą gyvenimą
esu skautas, o nuo 2012 metų einu Aka-
deminio skautų sąjūdžio pirmininko
pareigas. Jau daug metų esu Pasaulio
lietuvių centro tarybos narys.  Per-
nai pirmą kartą kandidatavau į LF
Kontrolės komisiją, kadangi noriu
geriau suprasti, kaip veikia LF. Matau,
kad lietuviškoms organizacijoms labai
reikalinga LF finansinė parama. Taip
pat manau, kad norint padėti organi-
zacijoms pasiekti savo tikslus, kurie
laikui bėgant keičiasi, Fondui į savo
veiklą reikia įtraukti šiek tiek daugiau
narių. 

Tikiu, kad mano žinios finansi-
nėje ir žmogiškųjų išteklių srityse
bus naudingos dirbant LF Kontrolės
komitete.

Vėl sutikau kandidatuoti, nes,
mano manymu, vieneri metai per
trumpas laikotarpis pasiekti tai, ko
nori pasiekti, ir išmokti tai, ko nori iš-
mokti.

Rimas Kapačinskas

ĮMane į LF narius įrašė tėvai. Be-
veik visas mano gyvenimas susijęs su
lietuviškomis organizacijomis, kurias
remia LF. Baigiau Maironio lituanis-
tinę mokyklą, esu skautas, šokau lie-
tuvių tautinių šokių grupėje, daly-
vauju lietuviškuose renginiuose. Ma-
tant, kiek LF  aukoja lietuvybei ir lie-
tuviškoms organizacijoms, man pa-
čiam kyla noras padirbėti šioje  orga-
nizacijoje, nes jaučiu didelį dėkingumą
už didelius Fondo darbus išlaikant
lietuvybę, remiant JAV Lietuvių Ben-
druomenės ir lietuviškų organizacijų
projektus. Išgirdęs, kad galima kan-
didatuoti į LF Kontrolės komisiją, nu-
tariau pasiūlyti savo kandidatūrą. Jei
būsiu išrinktas, savo konkrečiais dar-
bais galėsiu prisidėti prie gražios LF
veiklos.

2013 metų pavasarį baigiau Tula-
ne University, kur apsigyniau finansų
magistro laipsnį ir tapau kvalifikuotu
finansų specialistu. Po universiteto
baigimo dirbu ,,PricewaterhouseCoo-
pers” kompanijoje buhalteriu. 

Manau, kad mano darbo patirtis ir
išsilavinimas padėtų man rengiant ir

Vacys Juozas Šaulys

LF nariais kartu su žmona Vik-
torija Dirgėlaite esame nuo 1980
metų. Fondo nariais yra ir mūsų vai-
kai: Aras, Linas ir Žibutė. Seniai,
kaip ir visa mano šeima,   esu įsi-
traukęs į lietuvišką veiklą: užau-
gau ateitininku, dirbau Studentų
sąjungoje, rėmiau  Santarą-Šviesą.
Daugelį metų dirbau su ,,Lithua-
nian Mercy Lift”. Vieną kadenciją
buvau  LF valdybos narys, PLB Re-
vizijos komisijos narys, šiuo metu
esu Draugo fondo tarybos narys. 

1969 m. įgijau chemijos baka-
lauro laipsnį Illinois Institute of
Technology ir ten pat tęsiau studijas
aplinkos inžinerijos srityje. Visas
mano darbas buvo susijęs su aplin-
kosauga. Už darbą šioje srityje ne
kartą esu   gavęs ne tik JAV, bet ir
kitų valstybių apdovanojimus.  Dar-
bo reikalais daug kartų lankiausi
įvairiose šalyse, tarp jų ir Lietuvoje.
Kelionės į Lietuvą buvo susijusios ne
tik su profesine veikla, bet ir konk-
rečia pagalba: padedant ,,Lithua-
nian Mercy Lift” 16-likai Pabaltijo
bibliotekų padovanota literatūros
aplinkosaugos klausimais, Lietuvos
mokykloms – 100 kompiuterių,  įvai-
rioms institucijoms Lietuvoje – Ap-
linkos apsaugos ministerijos pada-
liniams, Vilniaus Gedimino techni-
kos universitetui, Kauno technikos
universitetui, Klaipėdos ir Vilniaus
universitetams, Kauno Vytauto Di-
džiojo universitetui bei  Fizikos ins-
tituto Atmosferos laboratorijai – pa-
dovanota per 500,000 dol. vertės ana-
litinės technikos. 

Pabaiga 

LF info

Tęsinys iš balandžio 18 d. 

tvarkant LF finansus, galėčiau kon-
sultuoti finansiniais ir kitais ap-
skaitos klausimais. Būdamas pre-
kybos auditorius aš suprantu finan-
sinės veiklos svarbą ir, manau, kad
galėčiau padėti LF sėkmingai šią
veiklą plėtoti. 

Kazys Bradūnas
,,Liepė man būti” 

Eilėraščiai
Vilnius, 2017 m., Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 179 psl. 

Šiame Kazio Bradūno eilėraščių rinkinyje sutelkti jo
eilėraščiai religine tema. Eilėraščius parinko ir įvadą pa -
rašė pranciškonas br. kunigas Julius Sasnauskas. Kaip įva -
de rašo kunigas  J. Sasnauskas,  ,,šis rinkinėlis, iš anksto
va dintas ‘Bra dūno maldaknyge’, tikrai galėtų būti pavyzdys, kaip gražiai ir neįk-
riai galima bendrauti su Dievu.”  

Knygą ,,Liepė man būti” galite įsigyti ,,Draugo” knygynėlyje.  

Kaina – 15 dol.

(Illinois valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9,25 proc., persiuntimas paštu – 5 dol.)

Teiraukitės tel. 773-585-9500

gruodžio 26 d.), galėsime skautus/es ap-
gyvendinti Lietuvių parapijos namuose
ir/ar Melbourno lietuvių namuose. Są-
lygos bus skautiškos: pripučiamos lo-
velės ar „mats”, pagalvės, miegmaišiai ir
rankšluosčiai apsiprausi mui, kurie bus
naudojami ir stovykloje.

Parapijos namuose – du dušai, Lie-
tuvių namuose – tik vienas dušas. Pa-
rapijos namuose yra keletas lovų. 

Maistu svečiai turėtų pasirūpinti
patys. Apsipirkimas yra labai arti Para-
pijos namų ir Lietuvių namų. Parapijos
namuose ir Lietuvių namuose yra vir-
tuvės. 

EKSKURSIJOS MELBOURNE
Lankytinos vietos iš Melbourno

miesto centro – 
Parapijos namai (Henry Street, Ken-

sington) – į Kensington traukinio stotį –
200 metrų.

Traukinys į patį miesto centrą – 15
min. (Flinders St. stotis). 

Lietuvių namai  (Errol Street., North
Melbourne) yra apie kilometrą nuo
miesto centro rajono. Tramvajaus stotelė
– prie durų.

Botanikos sodas; War Memorial
(gražus vaizdas iš viršaus): Captain Cook
namelis (suaugusiems $6,50; vaikams iki
15 m. – $3,50); turgus (nusipirkti suve-
nyrų – laikomi geriausi Australijoje) –
apie 500 metrų nuo Lietuvių namų. 

Tramvajai pačiame miesto centre
yra nemokami. Yra kitas turistinis ne-
mokamas tramvajus, bordo spalvos,
kuris apvažiuoja ratu miesto centrą. Ca-
sino fontanas – šalia Akvariumo. Akva-
riumas – $28 asmeniui, 10 žmonių gru-
pei – pigiau.

Kelionės, reikalaujančios auto-
buso: (mes apmokėsime už autobusą
vienai kelionei, jeigu surinksime pa-
kankamai lėšų, parūpinsime dar vieną
autobusą):

1. Otways ir Great Ocean Rd (12 ap-
aštalų); visos dienos kelionė – išvykti
anksti rytą). Labai populiari turistinė
kelionė. Mes siūlome šią ekskursiją.

2. Ballarat – Sovereign Hill (brangus
įėjimas – suaugusiam – $54, vaikui iki 15
metų – $24.50. Kainos galioja iki 2017 m.
kovo mėn. Grupei – iki 20 proc. būtų ga-
lima gauti pigiau). Tai visos dienos ke-
lionė.

6. Dandenongs kalnai ir William Ric-
kets Sanctuary; Badgers Creek (gamtos
rezervas) ir gal Yarra Valley vyninės. Vi-
sos dienos kelionė.

Tie, kurie atvyktų iki stovyklos, būtų
nuvežti į stovyklą sausio 1 d.

Kaip rašyta anksčiau, Tautinės sto-
vyklos metu vešime autobusu (mes ap-
mokėsime už autobusą):

1. Pamatyti liliputus pingvinus (Phil-
lip Is.) – įėjimo mokestis – $25;

2. Healesville Sanctuary – įėjimo
mokestis – $32. (Žinoma, būtų grupinė
nuolaida; jeigu pajėgsime, prisidėsime
prie mokėjimo). 

www.facebook.com/Jubiliejine-X-
ta-Tautine-Stovykla-Australĳoje

Informacija šiame aplinkraštyje gali
būti papildyta atskiruose aplinkraš-
čiuose.

Australijos skautų tinklalapis:
www.lietuviuskautai.com.au

Turint klausimų prašome rašyti X
TS organizaciniam komitetui, v.s. Hen-
rikui Antanai čiui: palanga1942@hot-
mail.com  tel. 61-3-98578338


