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Vilniaus Gedimino pilies bokšte
pirmą kartą iškėlė  mūsų Trispalvę vė-
liavą. Kauno senosiose kapinėse jau
brėkštant Lietuvos atgimimui Jauna-
lietuviai sukilėlių atminimui pasta-
tydino medinį kryžių, kuris priešiškų
jėgų ne kartą buvo suniokotas ir vėl at-
statytas. 

1991  metais sukilėlių menamoje
kapų vietoje buvo pastatytas pamink-
las „Kryžius-medis” (skulptorius Ro-
bertas Antinis, architektas F. Miliūnas,
fundatorius – Australijoje gyvenęs  bu-
vęs Lietuvos garbės konsulas Viktoras
Šliteris). Minėtos Sukilėlių sąjungos
iniciatyva  Senosiose kapinėse atnau-
jintas sukilėliams skirtas memoria-
las – pastatyta 40 naujų bronzinių kry-
žių, įamžinančių 1941 m. birželio 22–28
d. sukilimo bei jo dalyvių atminimą.
2012 metais į tėvynę grįžo Lietuvos lai-
kinosios Vyriausybės vadovo dr. Juozo
Ambrazevičiaus- Brazaičio palaikai.
Jie iškilmingai palaidoti Kauno Kris-
taus Prisikėlimo bazilikos šventoriuje.

Vilniuje Lukiškių aikštės pakraš-
tyje prie simbolinio 1863 metų sukilė-
lių antkapinio paminklo stovi naikin-
tas, bet nesunaikintas lietuvišku or-
namentu papuoštas Kryžius, skirtas
1941 metų Birželio sukilimui atminti.
Taip pat paminėtinas Obeliuose (Ro-

kiškio raj.) tokią pačią idėjinę paskir-
 tį turintis  sovietinės valdžios sunai-
kintas ir prieš trejus metus   atstatytas
didingas paminklas.  Birželio sukilimą
žymi įvairiose Lietuvos vietose pasta-
tyti didesni ar mažesni paminklai, su-
kurtas filmas.

Niekada neturėtume pamiršti
svarbiausių mūsų tautos istorijos įvy-
kių ir  tų, kurie savo gyvybę paaukojo
gyvajai Lietuvai.  Turėtume lankantis
Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje pa-
garbiai stabtelti jos šventoriuje prie
Laikinosios Vyriausybės vadovo, pro-
fesoriaus, Vyčio Kryžiaus ordino ka-
valieriaus, rašytojo, publicisto, litera-
tūros istoriko, aktyvaus kovotojo dėl
Lietuvos laisvės dr. Juozo Ambrazevi-
čiaus-Brazaičio kapo.  Jis čia prieš
penkerius metus perlaidotas iš Putna-
mo vienuolyno kapinių. Turėtume čia
pamąstyti ir apie mūsų tautos istorijos
tėkmę, dar kartą  prisiminti jos Laisvės
kelią,  nušviestą  pasišventusių žmonių
aukų, vilties, tikėjimo bei ryžto  žibu-
rėliais.

Istorijos ratas sukasi. Visi mes
esame tame svaiginančiame rate. Ta-
čiau privalome jame išlaikyti savo
orumą, tautinę savimonę, atmintį, ti-
kėjimą, meilę ir viltį, kad Lietuvai,
anot poeto  Bernardo Brazdžionio, su-
piltume tvirtą pylimą iš savo protų, iš
gyvų širdžių.  

Birželio sukilimo vilties žiburėliai

Lietuvių Fondo (LF) direktorių tary-
bos patvirtintos Pelno skirstymo ko-
mitetas (PSK) nariai 2 mėnesius atsa-
kingai gilinosi į Lietuvių Fondui atsi-
ųstus prašymus paramai gauti, o 2017
m. gegužės 20–21 dienomis rinkosi į
Pelno skirstymo posėdį Pasaulio lietu-
vių centre Lemonte.  

LF veikia ir lėšas skirsto laiky-
damasis JAV Section 501(c) (3) of
the Internal Revenue Code pa-

ragrafo. Skirstant išmokas vadovau-
jamasi paramos ir stipendijų pirme-
nybės gairėmis, kurios yra patvirtin-
tos LF direktorių tarybos. LF direkto-
rių taryba 2017 metams patvirtino 900
000 dol. išmokų sumą paramai ir sti-
pendijoms. 

Pelno skirstymo komitetą 2017 m.
sudarė 3 LF nariai: Juozas Kapačins-
kas (PSK pirmininkas), Vytautas Na-
rutis, Dalius F. Vasys ir 3 JAV Lietuvių
Bendruomenės (LB) nariai: Laura
Garnytė, Janina Udrienė, Virgus Vo-
lertas. Taip pat abi puses atstovavo ant-
rininkai: Arvydas Tamulis (LF) ir Ina
Stankevičienė (JAV LB). 

Paraiškos LF paramai gauti buvo
priimamos nuo 2017 m. sausio 15 d. iki
balandžio 1 d. Buvo gauta 148 prašymai
(prašymų suma buvo 2 186 886 dol.) Ap-
svarsčiusi gautus prašymus, PSK nu-
sprendė paramą skirti 76 projektams
ir savo sprendimą perdavė LF direk-
torių tarybai galutiniam patvirtini-
mui. Šių projektų paramai patvirtin-
ta 562 680 dol. suma.

Didžiausia šios paramos dalis skir-
ta JAV LB (55,9  proc.)  ir įvairių JAV
lietuvių organizacijų projektams. Pa-

ramą taip pat gavo Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės ir kitų kraštų organi-
zacijų projektai, mažiausiai lėšų skir-
ta projektams iš Lietuvos. 

LF yra įkurti specialios paskirties
vardiniai fondai. Didžiausią šių fondų
palūkanų  dalį skirsto PSK komitetas,
tačiau dalis šių fondų lėšų išmokamos
pagal specifinius steigėjų pageidavi-
mus ir nurodymus tiesiogiai mokslo
įstaigoms Lietuvoje (kandidatus šioms
stipendijoms gauti atrenka pačios
mokslo įstaigos) ir Lietuvos bei JAV or-
ganizacijoms. 2017 metais stipendi-
joms iš šių fondų bus išmokėta 29
844 dol., projektų paramai – 13 128
dol.

Iš 2017 metams projektų paramai
numatytų lėšų nepaskirstyta liko 94
492 dol. suma. Šių lėšų skirstymas
vyks rudenį. Paraiškos projektų pa-
ramai bus priimamos 2017 m. liepos 1
– rugsėjo 1 dienomis.

Stipendijoms, kurios bus išdalin-
tos 2017 m. rudenį, PSK Stipendijų
pakomitečio posėdžio metu, numatyta
skirti 199 856 dol. Paraiškos stipen-
dijoms bus priimamos 2017 m. rugp-
jūčio 1 – spalio 1 dienomis. 

LF širdingai dėkoja visiems mūsų
nariams ir rėmėjams už dosnią para-
mą, kurios dėka galime remti išeivijos
lietuvių veiklą ir kai kuriuos projek-
tus Lietuvoje. 

Daugiau apie 2017 m. paramą pro-
jektams ir finansuotų projektų sąrašą
rasite Fondo tinklalapyje www.lietu-
viufondas _ Parama projektams/ Atas-
kaitos.

Juozas Kapačinskas,
PSK pirmininkas

LF parama projektams – 
per pusę milijono dolerių

2017 m. Pelno skirstymo komitetas (iš k.): Juozas Kapačinskas (pirmininkas), Ina Stanke-
vičienė (antrininkė), Virgus Volertas, Janina Udrienė, Laura Garnytė, Vytautas Narutis,  Da-
lius F. Vasys ir Arvydas Tamulis (antrininkas).

2017 m. Pelno skirstymo komiteto posėdžio akimirka (iš k.): Janina Udrienė, Arvydas Ta-
mulis, Ina Stankevičienė, Dalius F. Vasys, Juozas Kapačinskas (pirmininkas), Virgus Volertas,
Laura Garnytė ir Vytautas Narutis. LF archyvo nuotraukos


