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Lietuvių fondo suvažiavimui artėjant

Saulius Čyvas

Su Lietuvių Fondu (LF) susipa žinau bū-
damas studentu ir dirbdamas Pa saulio lietuvių
jaunimo sąjungos (PLJS) valdyboje. Jau tada
supratau, kad be
LF paramos išei-
 vijoje nebūtų jau-
nimo veiklos –
kongre sų, šokių ar
dainų švenčių,
sto vyk lų, lituanis-
tinių mokyklų.
Jaučiu parei gą ir
toliau prisidėti bei
tęsti pa ramą jau-
nimui ir, apskritai,
remti lie tuvišką veiklą išeivijoje. LF savo veik-
lą pradėjau 1992 me tais, kai buvau iš rinktas
į LF tarybą. 

Daug metų dirbu finansinėje srityje. Ši
mano profesinė patirtis pa dėjo eiti iždininko
pareigas LF valdyboje,  dalyvauti LF Finansų
komitete, būti LF tarybos pirmininku.

Džiaugiuosi, kad yra tokia organizacija
kaip LF, kuri per 54 savo veik los metų lietu-
viškai veiklai yra paskyrusi per 18 mln. dole-
rių.  Mano svajonė, kad LF kapitalas viršytų 50
milijonų dol. ir galėtume patenkinti visus pra-
šymus.

Vytautas Narutis

Lietuvių Fondo (LF) veiklą pra dėjau
daugiau nei prieš 20 metų, įsijungda mas į LF
tarybą. Nuo to laiko, dirbau daugelyje LF ko-
mitetų, įskaitant ir LF valdybą. Esu mokslinin -
kas, įgijęs organinės baltymų chemijos dak-
taro laipsnį IIT. Šiuo metu dirbu biotechno-
logijos/vaistų sri-
tyje ,,Amgen”
kom  panijoje. 

Daug metų
dalyvauju lietuvių
orga nizacinėje
veikloje, įskaitant
JAV LB tarybą ir
prezidiumą, Atei-
ti ninkų organiza-
ciją (steigiamos
SAAT tarybos pirmininkas), daugiau nei 10
metų ėjau Mokslo ir kūrybos sim po ziumo ta-
rybos pirmininko pareigas.

LF energingai die gia  mos naujos idėjos.
Mes turime ir toliau ieškoti būdų, kurie pa-
skatintų į mūsų gretas pritraukti naujus na-
rius. Ne mažiau svarbu skatinti lietuvišką
kultūrinę veiklą, auginti LF ka pitalą, nepraras -
ti ryšio su visais jau esamais LF nariais. Būti-
na tinkamai pristatyti mūsų LF vizi ją, ypač jau-
nesnei kartai. Vi suomenė vertina LF svarbą ir
su pranta, kad lietuviška veikla išei vijoje būtų
neįmanoma be LF para mos.

Jonas Vytautas Prunskis, MD

Jau daug metų esu Lietuvių Fon do (LF)
narys ir ne tik stebiu šios organizacijos veik-
lą iš šalies. Kartu su savo žmona dr. Terri Fon-

de esame įsteigę 3 vardinius fondus.
Jau daug metų vadovauju ,,Illi nois Pain

Institute”, di-
džiausiai skaus mo
gydymo grupei Či-
kagoje, buvau me-
dikų draugijos
prezidentu. Kole-
gos net septynis
kartus mane iš rin-
ko geriausiu
skausmo gydymo
gy dytoju Illinois
valstijoje. Jau
daug me tų dalyvauju lietuviškoje veikloje: lan-
kiau lituanistinę mokyklą, buvau jūrų skautas,
JAV Baltijos fondo val dybos, Amerikos lietu-
vių gydytojų są jungos narys, ŠALFASS pre-
zidentas, pirmininkavau ,,Draugo” šimtme čio
šventėje. Kartu su žmona rė mėme pirmąją
Prezidento Valdo Adam kaus rinkiminę kom-
paniją, lie tuvių dainų šventes, ,,Excell” prog-
ra mą Lietuvos moksleiviams ir t. t. Šiuo metu
esu JAV LB Tarybos narys, LR Seimo ir PLB ko-
misijos pirmi ninkas, LR garbės konsulas As-
pen, CO. Prezidentės Dalios Grybauskai tės
dek retu esu apdovanotas ordino „Už nuo-
pelnus Lietuvai” Riterio kry žiumi.

Manau, kad turėdamas tokią di džiulę tiek
profesinę, tiek visuome ni nio darbo patirtį ga-
lėčiau būti nau dingas LF. Dabar labiau nei bet
kada reikėtų rūpintis LF pa ramos skyri mu, di-
desnį dėmesį at krei piant ir įver tinant paramos
ir sti pendijų pra šymus ne tik iš JAV, bet ir iš
Lietuvos bei kitų vietų. Esu įsitiki nęs, kad ma -
no patirtis ir įgūdžiai verslo, finansų, vado-
vavimo srityse bus naudingi Fondui. Aš pa-
siruošęs nuo širdžiai jais pasidalinti.

Darius Sabaliūnas

Esu Lietuvių Fondo (LF) narys nuo 2008
metų. Gimiau ir užaugau Lietu vo je, baigiau
biologijos mokslus Vil niaus universitete. Vė-
liau mokiau si Cambridge universitete Angli -
joje bei Lundo universitete Švedijoje, kur įgi-
jau aplinkos mokslų daktaro laipsnį. Per 18
darbo metų
,,Procter & Gam b-
le” kompanijoje
turėjau galimybę
gy venti keliose ša-
lyse. Visur rasda-
 vau aktyvias lie-
tuviškas bendruo -
me nes, kurias vie-
nijo siekis išlaikyti
lie tuvių kalbą ir
kultūrą. Persikėlus
gy venti iš Londono į Cincinnati, mūsų šeima
įsitraukė į mažos, bet aktyvios vietos lietuvių
bendruomenės veiklą. Nuo 2004 metų einu
JAV LB Cin cin nati apylinkės pirmininko pa-
reigas. Pastarųjų metų darbas LF Pelno skirs-
tymo komisijos (PSK) Stipendijų pakomitetyje
man padėjo suprasti, kad nėra prasmin-
 gesnės veik los, kaip padėti jauniems žmo-
 nėms įgyvendinti savo gyvenimo tikslus,
kartu įdiegiant supratimą, kad jų lietuviškos

Lietuvių Fondas (LF) kiek vie nais metais rengia metinį narių suva žiavimą, kuriame pristatomos LF me tinės
ataskaitos, svarstoma, balsuojama įvairiais aktualiais Fondui klau simais. 2016 m. LF suvažiavimas vyks ge-
gužės 7 d., šeštadienį, Pasaulio lie tuvių centre, 14911 127 St., Lemont, IL 60439. Suvažiavimo metu trečda-
liu atnaujinama LF taryba (renkami 5 nau ji tarybos nariai trejų metų ka den cijai), taip pat renkami 3  Kont-
ro lės komisijos nariai vienerių metų ka dencijai. 

Lietuvių Fondas iki 2016 m. vasa rio 15 d. gavo 8 kandidatų į LF tarybą ir 3 kandidatų į Kontrolės komi-
siją pasiūlymus. Siūlyti kandidatus bus ga lima ir suvažiavimo metu. Daugiau informacijos – www.lietuviu-
fondas.org

Siūlome susipažinti su kandidatais į LF tarybą ir Kontrolės ko misiją. 

Kandidatai į Lietuvių Fondo tarybą
šaknys prisideda prie ateities sėkmės. Savo
ilgametę vado va vimo didelei tarptautinei or-
 ga ni zacijai patirtį bei žinias noriu panaudo-
ti prisidėdamas prie LF veiklos tolimesnės
plėtros bei jo tiks lų įgy vendinimo švietimo,
bendruo me nės bei jaunimo puoselėjimo
srityje. Tikiuosi, kad mano patirtis bus ypač
naudinga strateginiame plėtros pla na vime,
kuris yra svarbus Fondo augimui ateityje. 

Raimundas Šilkaitis

Esu įgijęs farmacijos bakalaurą, farma-
cijos mokslų daktaro laipsnį ir verslo admi-
nistravimo magistro laipsnį. Esu dirbęs li-
goninėse, vaistų ir medicininių prietaisų ga-
myklose. Šiuo
metu esu pro-
duktų registravi-
mo reikalus pa-
saulyje prižiūrin-
čio sky riaus di-
rektorius. 

Dirbant įvai-
riose įmonėse,
teko gyventi Či-
kagoje, Clevelan-
de ir Phi la delphijoje. Šiuo metu gyvenu Ca-
lifor nijoje. Visada, kur begyvenčiau, grei tai pri-
sijungdavau prie artimiausio lie tuvių telkinio
ir stengdavausi ak tyviai prisidėti prie to tel-
kinio veiklos. 

Matydamas nuostabius Lietuvių Fondo
(LF) darbų ir jo projektų rezultatus ne tik JAV,
bet ir už jos ribų, noriu prisidėti prie LF iš-
laikymo ir augimo. LF turi būti gyva or gani-
zacija, nenukrypstanti nuo Fon  do stei gė jų už-
sibrėžto tikslo. To dėl numatau daug darbo
ateityje, esu pasiryžęs dirbti Fondo gerovei,
nes po mūsų ateinančiai jaunajai kartai jis tik-
rai bus dar reikalingesnis.

Arvydas Tamulis

Lietuvių Fonde (LF) dirbu daugiau nei
20 metų. Iš pradžių tvarkiau na rių duomenų
bazę, o 1995 metais bu vau išrinktas į LF ta-
rybą. Buvau LF valdybos (2004–2005 ir 2012–
2015 me tais ir tarybos pirmininkas (2007–
2009 metais), nuo
2015 metų einu
LF garbės komi-
teto pirmininko
parei gas.    

Nuo jaunys-
tės dalyvavau lie-
tuviškoje veikloje.
Jau daug metų
dirbu „Lituanus”
žurnale. 

Illinois Institute of Technology įgi jau ma-
tematikos bakalauro ir kom piuterių mokslo
magistro laipsnius, o Čikagos universitete ir
verslo magistro laipsnį. Dėstau finansinę
matematiką Governors State universitete.

Nuo jaunystės dalyvavau lietuviš  koje
veikloje, tačiau LF veikla ypa tingai patraukė
kaip plačios apimties išeivijos lietuviškos
veiklos finansinis variklis. Mūsų išeivija mar-

ga ir besikeičianti. Būtina surasti būdų, kaip
pritraukti skirtingų interesų žmo nių ir orga-
nizacijų prie mus vi sus rišančios bendros lie-
tuviškos veik los. Tai, manau, yra ne tik LF, bet
visų lietuviškų organizacijų uždavi nys. Todėl
esu pasiruošęs ir toliau dirbti LF.  

Dainius Vaidila

Esu Lietuvių Fondo (LF) narys. Mano dar-
bo patirtis yra glaudžiai susijusi su JAV ir Ka-
nados lietuvių bendruomene. Pastaruoju
metu vadovauju Santa Monica (Califor ni ja) lie-
tuvių kredito unijai. Per aštuo nerius mano
darbo metus kredito unijos kapitalas išaugo
per 90 proc., o paskolų paketas padidėjo 100
proc. 

Bakalauro
ir magistro
laipsnius įgijau
Western Onta-
rio ir Windsor
uni versitetuo-
se, Kanadoje.
Mano ilga metė
darbo patirtis
yra  susijusi ne
tik su vadova-
vimu finansinėms or ganizacijoms, konsul-
tavimu mokes čių klausimais, bet ir su inves-
ticijų tvarkymu, finansų politikos, tikslų ir pri-
oritetų formavimu bei tobulinimu tarptau-
tinėms verslo kompanijoms ir privatiems
asmenims. Esu užmezgęs darbinius ryšius su
bankų ir aukšto lygio verslo vadovais. 2013
m. buvau pakviestas skaityti paskaitą Pasaulio
lietuvių ekonomikos forume Vilniuje.

Domiuosi LF veikla. Mano nuo mone,
svarbu, kad Fondas stiprėtų, remdamas švie-
timą, puose lė damas tautines tradicijas ir
meną, o darbą organizuotų patriotiški, iš ma-
nantys verslo ir finansinio investa vimo stra-
tegijas bei sugebantys už tikrinti jų vykdymą
asmenys. Esu pa sirengęs savo ilgametę pa-
tirtį panaudoti šios lietuviškos organizacijos
au gimui, ypatingą reikšmę skiriant su tartinių
įnašų plėtojimui.

Agnė Vertelkaitė

Lietuvių Fondo (LF) ir jo valdybos nare
tapau 2008 m. Nuo 2010 m. esu LF Pelno
skirstymo komiteto Stipen dijų skirstymo pa-
komitečio narė, o nuo 2015 m. – LF tarybos
narė.

2006–2009 metais dirbau Čikagos li-
tuanistinėje mokykloje lietuvių lite ratūros mo-
kytoja, nuo 2008 m. liepos dirbu LR genera-
liniame konsulate
Čikagoje, kur esu
atsakinga už kul-
tū ros, švietimo,
ekonomikos, ryšių
su lietuvių ben-
druomene ir ži-
niasklaida reika-
lus. Eidama šias
pareigas nuo sek-
liai įsigilinau į JAV
lietuvių organiza-
cijų veiklą, su daugelių jų teko bendradar-
biauti įgyvendinant įvai rias iniciatyvas, or-
ganizuojant rengi nius, šventes. 

Tikiu esminiu LF vaid meniu užtikrinant
finansinę pa ramą, būtiną lietuviškos veiklos
tęs tinumui, taip pat manau, jog LF kapitalui
ženkliai išaugus, pasikeitė ir organizacijos pa-
jėgumas. Esu tikra, jog atėjo metas LF orga-
nizacijai prisiimti daugiau atsako my bės lie-
tuvių tautinės tapa tybės ug dyme bei stipri-
nime, pa sau lio lietuvių bendruomenės vie-
nijime bei jos visuomeninės veiklos krypties
forma vime siekiant atstovauti visos lie tuvių
tautos interesus. Siūlau savo kandidatūrą į LF
tarybą, kur prisi dėčiau prie darbų auginant
pačią organizaciją ir formuojant jos kon kre-
 čius tikslus, kuriant planus, stra tegijas bei juos
įgyvendinant. 


