
TAUTOS FONDO ŽINIOS

Kiekvieną organizaciją apibrėžia ir 
įprasmina jos žmonės. Kai kurie iš 
jų tampa kelrodėmis žvaigždėmis, 
kurios nustato gaires ir veda ją į 
priekį. Tautos Fondas per ilgus 
savo veiklos metus gali 
pasidžiaugti didele gausa tokių 
žmonių, tiek anksčiau dirbusių, 
tiek ir dabar tebedirbančių. Tik jų 
dėka Tautos Fondas buvo ir lieka 
pajėgus nuveikti gausybę darbų 

stiprinant švietimą, pilietiškumą, patriotizmą ir demokratijos 
procesus Lietuvoje ir salia jos.

Viena tokia Tautos Fondo kelrode žvaigžde yra dr. Napaleonas 
Kitkauskas.  Šiais metais Tautos fondo Lietuvos atstovybėje 
darbą baigė jos pirmininkas Napaleonas Kituskas. 

Norėtume padėkoti Napaleonui Kitkauskui už ilgametį ir 
nuoseklų darbą. Per tuos metus buvo labai daug nuveikta 
Vilniaus atstovybėje. Kituose šių žinių puslapiuose yra daugiau 
informacijos apie dr. Kitkausko veiklą Tautos Fonde. Linkime 

jam puikios sveikatos ir sekmės. Tautos Fondo atstovybės nauju 
pirmininku 2019 m. liepos mėnesį paskirtas Algimantas 
Masaitis, Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ pirmininkas. 
Norėtume jam palinkėti sėkmės dirbant Tautos Fondo Vilniaus 
atstovybėje tęsiant TF paramą Lietuvos švietimui, Rytų Lietuvos 
mokykloms ir jaunimo ugdymui!

Linkiu džiaugsmingų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų 2020-ųjų 
metų! Dėkoju visiems Tautos Fondo nariams ir rėmėjams už 
jūsų aukas ir darbą. Kviečiu ir toliau remti bei aktyviai prisidėti 
prie Tautos Fondo veiklos.  Jūsų parama yra labai svarbi remiant 
švietimo ir kitas programas Lietuvoje ir šalia jos. 

_________________________________________________

LNF CHAIRMAN OF THE BOARD  
MARIUS GRIŠKONIS
The Chairman extends LNF’s sincere gratitude to Mr. Napaleonas 
Kitkauskas who this year retired from his role as the chairman of the 
LNF’s branch in Lithuania. His contributions are enormous as 
evidenced in detail in the following pages.  We would also like to 
welcome Mr. Algimantas Masaitis as the new chairman of the LNF 
Vilnius branch.

Skaičiuojama, kad užsienyje 
gyvena apie trečdalis Lietuvos. 
Neabejotinai esame diasporinė 
valstybė, kurios sėkmingo 
vystymosi pamatas yra ne kas 
kitas, o jos žmonės: Lietuvoje ir 
visame pasaulyje. 

Užduokime sau drąsų klausimą: 
ar šiuo metu Lietuva būtų 
Nepriklausoma valstybė, aktyvi 

Europos Sąjungos, NATO ir Ekonominio bendradarbiavimo ir 
plėtros organizacijos narė, jei užsienio lietuviai, buvę priversti 
palikti Tėvynę dėl įvairių priežasčių, sovietinės okupacijos metu  
būtų nuo jos nusisukę? Ar būtume sulaukę tarptautinio 
palaikymo ir pripažinimo be mūsų tautiečių JAV, Kanadoje, 

Australijoje, kitose šalyse aktyvaus tarpininkavimo ir 
nepailstančio Lietuvos Laisvės Bylos rėmimo? Ar Lietuvos 
ekonomika ir toliau nuosekliai augtų be kelių šimtų milijonų 
eurų vertės tiesioginių užsienio investicijų, kurias į Lietuvą 
pritraukė užsienio lietuviai? Šia klausimų seką būtų galima tęsti. 
Atsakymas į juos yra akivaizdus: ne. 

Mieli tautiečiai, pilietybė išsaugojimas – esminis Lietuvos ir jos 
galingos diasporos tvaraus ryšio užtikrinimui būtinas veiksnys. 
Aš asmeniškai ir dar 72 procentai išreiškusių savo valią 
vykusiame referendume dėl pilietybės išsaugojimo pasisakėme 
“už” lietuvio pasirinkimą išlikti Lietuvos piliečiu su ne tik 
visomis teisėmis, bet ir visomis pareigomis Lietuvai, net ir įgijus 
kitos šalies pilietybę. Tačiau suklupome pilietiniame aktyvume: 
tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje. Ir tai – pilietiškumo ugdymas –  
tebūna mūsų pirmoji bendra pareiga Vienai vieninteliai mūsų 

TAUTOS FONDO TARYBOS PIRMININKAS MARIUS GRIŠKONIS

KAD IR KUR BEGYVENTUME, ESAME VIENA TAUTA
Linas Linkevičius, Lietuvos Respublikos Užsienio Reikalų Ministras

Nr. 21 / 2019 m. gruodžio mėn.

(nukelta į 2 puslapį)
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Šių metų gegužės 11 dieną SLA patalpose 307 West 30th St., 
New York,  NY įvyko 45-asis Tautos Fondo metinis susirinkimas. 
Buvo priimta TF pirmininko Mariaus Griškonio pateikta 
darbotvarkė ir 2018 m. metinio susirinkimo protokolas. TF narys 
Saulius Kuprys sukalbėjo maldą ir tylos minute pagerbė mirusius 
TF narius.

Susirinkusius pasveikino Lietuvos Ambasadorė Jungtinėms 
Tautoms Audra Plepytė ir konsulė Gitana Skripkaitė padėkojo 
TF už nuveiktus darbus ir pagalbą Lietuvos švietimui. Sveikinimo 
kalbą taip pat pasakė ir išreiškė padėką studentas Justinas 
Grigaitis. Jis dėkojo už TF jam suteiktą studijų paramą Columbia 
universitete.

Susirinkimo dalyviai išklausė Tarybos pirmininko Mariaus 
Griškonio, Valdybos pirmininkės Laimos Šileikytės -Hood, 
Finansų komisijos pirmininko Mariaus Marijošiaus, Paramos 
skirstymo komisijos pirmininko Gintauto Žemaitaičio, 
Kontrolės komisijos pirmininko Kęstučio Bilerio bei Renginių 
komisijos pranešimus. Per praėjusius metus Renginių komitetas 
suorganizavo du labdaros vakarus, kurių metu surinktos lėšos 
buvo skirtos Lietuvos našlaičiams paremti. Iš viso Tautos fondas 
2018 m. paramai skyrė 124,740 dolerių. 

Toliau vyko rinkimai į TF tarybą. Vienbalsiai buvo išrinkti 
Nominacijų komisijos pristatyti kandidatai: Onutė Adams, 
Marius Griškonis, Marius Marijošius, Jonas Stankūnas ir 

Gintautas Žemaitaitis. Po susirinkimo visi dalyviai buvo pakviesti 
pasivaišinti ir pabendrauti SLA kiemelyje.

Tuoj po metinio susirinkimo įvyko TF Tarybos posėdis, kurio 
metu Marius Griškonis buvo perrinktas į TF Tarybos pirmininko 
postą, o Laima Šileikytė-Hood – į Valdybos pirmininkės pareigas. 
Tarybos vicepirmininkais paskirti Marius Marijošius ir Jonas 
Stankūnas, sekretore - Aldona Kulpienė, Finansų komisijos 
pirmininku – Marius Marijošius, Paramos komiteto pirmininku –  
Gintautas Žemaitaitis. 

 ______________________________________________

LNF’s Annual Membership Meeting chaired by Marius Griškonis 
was held on May 11, 2019 at 307 West 30th St. New York, 
NY. Minutes of last year’s meeting and proposed agenda were 
unanimously approved.

Audra Plepytė, Lithuania’s ambassador to the United Nations and 
consul, Gitana Skripkaitė, addressed the group and thanked LNF for 
its support of Lithuanian students and education. Various committee 
chairmen presented their reports. Charitable distributions in 2018 
totaled $124,740. The Fundraising Committee organized two events 
during 2018 to support orphans in Lithuania.

Onutė Adams, Marius Griškonis, Marius Marijosius, Jonas 
Stankūnas and Gintautas Žemaitaitis were re-elected to the Board 
of Directors. Following the General Meeting, members of various 
committees were re-elected. Aldona Kulpa was appointed as secretary.

TAUTOS FONDO 45-ASIS METINIS SUSIRINKIMAS
LNF‘S 45TH ANNUAL MEETING

TF Taryba( sėdi): Debbie Pileikienė, Aldona Kulpienė, 
Nida Angeliadis, Audrė Lukoševičiūtė, Marius Griškonis, 
(pirm.), Jonas Stankūnas, Marius Marijošius, Gintas 
Žemaitaitis, (stovi): Laima Šileikytė-Hood, Onutė Adams, 
Raimundas Šližys, Kęstutis Bileris, Dr.Judita Sedaitis (nėra 
nuotraukoje: Ramūnas Gauba)

visų Lietuvai. Prie šio, gyvybiškai svarbaus viso pasaulio 
lietuviams klausimo dar tikrai sugrįšime.  

Diasporos politika nėra pavaldi vien „popierinėms“ schemoms, 
planams ir net ir pačioms geriausioms programoms – tai, 
pirmiausia, emocinė tautos bendrystė, kurią mums yra suteikta 
galimybė ir pareiga puoselėti. 

Būtent tokią bendrystę patiriu kaskart apsilankydamas „Tautos 
Fondo“ būstinėje Niujorke, būtent tokia veikla, kurią ilgus 
metus kryptingai vykdo „Tautos Fondas“, Jūsų parama 
Lietuvos diplomatinei tarnybai, kurios niekuomet 
neužmiršime, laikytina labai svarbiu indėliu į Globalios 

Lietuvos kūrimą; būtent tokį – nuoširdų ir brolišką – emocinį 
ryšį jaučiu bendraudamas su Jumis, brangūs Niujorko lietuviai.  

Mielieji, nesvarbu, kur begyventume, esame viena Tauta. 

Kurkime Pasaulio Lietuvą kartu!

LINAS  LINKEVIČIUS, FOREIIGN 
MINISTER OF LITHUANIA emphasizes 
the importance of Lithuanian diaspora in the restoration and 
preservation of Lithuania’s independence.  He believes all 
Lithuanians have a special bond as evidenced by his experiences 
with the LNF and supports double citizenship for all Lithuanians. 

(Lino Linkevičiaus, Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministro, sveikinimas  – atkelta iš 1 pusl.)
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2019 metų viduryje, dr. Napaleonui Kitkauskui pareiškus, 
kad nori palikti Tautos Fondo Lietuvos atstovybės 
pirmininko pareigas, atėjo metas apžvelgti jo darbą TF 
Lietuvos atstovybėje. Dr. N.Kitkauskas vadovavo TF 
Lietuvos atstovybei net 23-jus metus! Nuo 1996 iki 2019 
metų vidurio. Pradžia nebuvo lengva, teko užsiimti įstatų 
kūrimu, atstovybės registravimu ir kitais klausimais. Puikiai 
jam talkino reikalų tvarkytoja dr. Elena Neniškytė, dr. 
Kazimieras Garšva, Antanas Skaistgirys, Aleksandras Šleinys. 
Teko rūpintis paramų, skirtų Tautos Fondo, išdalijimui 
Rytų Lietuvos, Karaliaučiaus krašto, Latvijos, Gudijos, 
Lenkijos lietuviškoms mokykloms, bei organizacijoms. TF 
lėšomis įamžinti pokario metų partizanų, politinių kalinių 
ir tremtinių prisiminimai. Sukaupta per 700 valandų tokių 
įrašų, kurie saugomi Lietuvos Valstybiniame archyve.  

Nuo 2006 metų palikus dr.Elenai Neniškytei reikalų 
tvarkytojos pareigas, reikalų tvarkytoja tapau aš. Toliau dirbo 
dr. Kazimieras Garšva („Vilnijos“ draugijos pirmininkas), 
buvo pakviesti į Tarybą: Algimantas Masaitis (Lietuvių 
švietimo draugijos „Rytas“ pirmininkas) ir Jonas Vasiliauskas 
(Švietimo ministerijos Regioninių mokyklų skyriaus vedėjas).

Dr. Napaleono Kitkausko vadovaujami atlikome 
nemažai darbų. Ypač prioritetiniais tapo naujų lietuviškų 
ikimokyklinių grupių kūrimas. Per tuos metus sukurta 
daugiau kaip 40 naujų ikimokyklinių grupių.  Tautos 
Fondo dėka, jos aprūpintos būtiniausiais baldais ir darbo 
priemonėmis. Kiekvienais metais daugėjant  lietuviškų 
grupių, vis daugiau reikia nupirkti kuprinių, kurios 
įteikiamos kaip Tautos fondo dovana, pirmokėliams ir 
ikimokyklinukams. 2017 m. buvo nupirkta ir išdalinta 650 
kuprinių, 2018 m. – 750 kuprinių, 2019 metais jau net 

900 kuprinių. Buvo remiami studentai, ruošiami mokinių 
konkursai ir t.t. 

 2019 metų liepos mėnesį Tautos Fondo pirmininkas Marius 
Griškonis  įteikė p. dr. Nalpaleonui Kitkauskui Garbės raštą 
ir padėkojo jam už nuveiktus darbus, vadovaujant Atstovybei. 
Atsistatydinus dr. N.Kitkauskui, TF Atstovybės pirmininku 
2019 m. liepos mėnesį paskirtas Algimantas Masaitis, 
matematikas, buvęs Marijampolio mokyklos direktorius, 
Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ pirmininkas, sąžiningas, 
principingas, darbštus, atsakingas, puikiai išmanantis 
mokyklų darbą.

Dirbant su dr. Napaleonu Kitkausku žavėjomės jo  
pareigingumu, stropumu, pilietiškumu ir patriotizmu. 
Linkime jam geros sveikatos ir labai norime jį matyti TF 
Lietuvos atstovybės Garbės pirmininku.

Vida Lelkaitienė    
Tautos Fondo Lietuvos atstovybės reikalų tvarkytoja    
2019 m. rugsėjo mėn. 

______________________________________________

DR. NAPALEONAS KITKUSKAS 
RETIRES
Marius Griškonis, Chairman of LNF thanked Dr. Napaleonas 
Kitkauskas for his 23 years of service as President of the LNF 
Lithuanian affiliate in  Vilnius, and presented him with a 
certificate of appreciation in recognition of his contributions to 
the organization. We wish him good health and continued success 
in his endeavors. 

 Algimantas Masaitis has been appointed as the new President of 
LNF Vilnius. 

DR. NAPALEONUI KITKAUSKUI PALIEKANT  
TF LIETUVOS ATSTOVYBĘ
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Gimiau 1931 metais sausio 5 d. Jono ir Juzės Šumskytės 
Kitkauskų šeimoje Antadurių kaime į šiaurę nuo Molėtų. 
Tėvo namie buvo šiek tiek knygų: ir lietuvių, ir lenkų, ir rusų, 
kurias labai mielai skaičiau.

1941 m. rudenį tėvai mane išgabeno į valsčiaus miestelį 
mokytis 5-tame skyriuje, o 1942 m. vasarą į Uteną; mane 
priima į Utenos gimnazijos antrą klasę. 1944 metų pavasarį 
mus mokinius, iš mūrinio gimnazijos  pastato vokiečiai 
išvarė ir jame buvo patalpinta kareivių ligoninė. Mokiniai 
buvo išbarstyti po miestą – parapijos salėje, Šaulių namuose, 
klebonijoje. Atsimenu, atvykęs iš Panevėžio vyskupas 
K.Paltarokas mums, mokiniams, teikė Sutvirtinimo 
sakramentą.

Pateko į rankas J.Petruičio knyga „Kaip jie mus šaudė“, 
B.Daunoro „Čekisto naguose“. Šių knygų autorių patirtis, 
jiems  pakliuvus 1940-1941 m. į sovietinio saugumo rankas 
man padėjo išlaikyti panašius kankinimus už kelerių metų (jau 
antrojo sovietmečio metu). 

Prasidėjo partizaninis karas, jaunų žmonių žūtys, valdžios 
represijos. Į tėvų namus naktimis užeidavo partizanai, o 
dieną – stribai. Visa tai skatino vertinti įvykius rimtai, ne 
pagal amžių žiūrėti į gyvenimą. Tėvynė pavergta, joje vėl 
šeimininkauja svetimieji. Nors žmonės neprarasdavo vilties, 
laukė geresnės išeities, tačiau tvyrojo nežinia, nuolatinės 
grėsmės nuojauta.

O 1947-tieji buvo lemtingi man šešiolikmečiui metai. 
Rudenį pradėjau lankyti septintą klasę. Berniukų gimnazijai 
vadovauja naujas direktorius Povilas Kuliešis. Baigiantis karui 
jis tarnavęs Raudonojoje armijoje. 1947 m. gruodžio 3 d. 
vėlai vakare pasibaigus mokytojų tarybos posėdžiui gimnazijos 
kieme direktorius buvo nušautas. Tik po keliasdešimt metų 
tiksliai sužinojome, kad direktorių tada nušovė iš miško atėję 
partizanai. Gimnazijos direktorių palaidojo, o kitą dieną 
gimnaziją apsupo saugumiečių kareiviai, pradėjo iš įvairių 
klasių suiminėti moksleivius. Prasidėjo tardymai, kaltinimai, 
kad priklausėme antitarybinei organizacijai, netgi kad buvome 
užverbuoti anglų žvalgybos. Pradėjo mušti, net 5 ar 6 paras 
neleido atsigulti, miegoti. Galutinai byla buvo sudaryta 
7-niems moksleiviams. Žiaurių tardymų metu saugumiečių 
primestus kaltinimus prisiėmė penki, o neprisipažinome 
(išlaikėme mušimus, kankinimus) Grušeckas Balys ir aš. 
Gruodžio 26 d. mus nuvedė į Utenos kalėjimą, ir po kelių 
mėnesių, už „tėvynės išdavimą“ paskelbė Užakinio teismo 
nuosprendį. Skyrė kalėti lageriuose 10 metų. Ir dar kalėti teks 
ne Lietuvos teritorijoje, o Rusijos lageriuose.

1948 m. liepos mėn. grupę atvežtų  iš Vilniaus kalinių 
išlaipino Mordovijos  ATSR, Potmos stotyje (maždaug 400-
450 km į pietus nuo Maskvos). Aplink daug miškų. Jaunimą 
Mordovijos lageriuose versdavo dirbti cechuose, kur švitriniu 
popieriumi buvo šlifuojami radijo aparatams skirtų futliarų 
paviršiai. Nuo stiklo dulkių daugelis susirgdavo plaučių 
ligomis, TBC ir pan. Plaučių TBC susirgau ir aš, gulėjau 
lagerio ligoninėje. Po to, jau cechuose nedirbau, ėmė vesti į 
lauko darbus – kasti durpes, dirbti statybos, remonto darbus. 

Kadangi Lietuvoje tėvų nebuvo likę, giminės per visą 
kalinimo laiką atsiuntė pora siuntinių. Tiesa, Krasnojarsko 
sritin ištremti tėvas su broliu po poros metų atsiųsdavo 
retkarčiais šiek tiek pinigų. Maistu paremdavo vienas kitas 
lagerio pažįstamas, ypač  ukmergiškis nespėjęs baigti kunigų 
seminarijos Bronius Strazdas. 

Po Stalino mirties sušvelnėjo režimas, palaipsniui pradėjo 
išlaisvinti nuteistuosius. Kadangi aš buvau suimtas būdamas 
nepilnametis, mane paleido 1954 m. liepos 8 d.  Grįžau į 
Lietuvą, nors tėvas su broliu dar buvo Krasnojarsko krašte. 
Aš gi maniau, kad pas juos nuvažiuosiu tada, jei neprigysiu 
Lietuvoje. Svajojau dar mokytis. Ir iš tiesų Kaune susiradau 
giminių (dėdę), ir šiaip gerų žmonių iš lageryje sutiktų 
bičiulių giminių tarpo.1955 m. vasarą baigiau Kauno II darbo 
jaunimo vidurinės mokyklos vienuoliktą klasę (gavau sidabro 

DR. KITKAUSKAS
MANO GYVENIMO KELIAS IR DARBAI



5

medalį), ir tų pačių metų rudenį įstojau į Kauno Politechnikos 
Instituto Statybos fakultetą.

Taigi, baigęs studijas, 1960 m. gavau inžinieriaus statybininko 
diplomą. Stengiausi gauti paskyrimą pas restauratorius, 
kurių centras – Mokslinė restauracinė gamybinė dirbtuvė 
buvo įsikūrusi Vilniuje. Iš pradžių projektavimo skyriuje 
dirbau inžinieriumi konstruktoriumi. Man, pradedančiam 
specialistui, nemažas išbandymas buvo 1968-1969 m. 
suprojektuoti Vilniaus universiteto bibliotekos knygų 
saugyklos konstrukcinę dalį Vilniaus senamiestyje.  Saugykla 
buvo atidaryta 1970 metais.  Tuo pačiu metu iš jau 
labiau patyrusių bendradarbių mokiausi istorinių pastatų 
tyrimo paslapčių. 1972-1977 m. gilinau žinias Vilniaus 
Statybos Inžineriniame Institute (VISI) neakivaizdinėje 
aspirantūroje. Disertacijos tema „Vilniaus Žemutinės pilies 
pastatų kompleksas (tyrimai ir apsaugos klausimai)“. Dėl 
architektūros istorijos specialistų su mokslo daktaro laipsniu 
stokos tuometinėje Lietuvoje kandidatinę disertaciją gyniau 
Centriniame architektūros istorijos ir teorijos tyrimo institute 
Maskvoje (1980 m. spalio 28 d.) Po nostrifikacijos esu 
humanitarinių mokslų (architektūra ir menotyra) daktaras.

1968-1969 m. parengiau Biržų pilies istorinio tilto  (XVII a.) 
atkūrimo projektą (galutinai atstatytas 2002 metais). 1970-
1971 m. parengiau Kristijono Donelaičio memorialinio 
muziejaus Tolminkiemyje sukūrimo projektą (atstatyta 
Tolminkiemio bažnyčia, restauruota klebonija). Šis objektas 
yra Mažojoje Lietuvoje, šiuo metu Rusijos Federacijos 
priklausomybėje.

1969-1976 m. ir 1984-1986 m. tęsiau Vilniaus katedros 
architektūros raidą. Požemiuose pavyko nustatyti pirmosios 
Vilniaus katedros (XIII a. vidurys, tai buvusi Mindaugo 
katedra) planą, šio unikalaus kultūros ir istorijos paminklo 
kitus statybos etapus.

Nuo 1987 m. kartu su archeologais tyriau Vilniaus Žemutinės 
pilių LDK kunigaikščių rūmų (LDK Valdovų rūmų) liekanas, 
kaupiau su kolegomis medžiagą, kuri padėjo atstatyti 
Valdovų rūmus. Valdovų rūmų atkūrimo darbams buvau 
paskirtas rūmų atkūrimo projekto vadovu. Pagaliau 2018 
m. Valdovų rūmų atkūrimo darbai baigti. Šiuo savo darbu 
labiausiai džiaugiuosi. Dabar Žemutinės pilies teritorijoje 
jau funkcionuoja įstaiga – Nacionalinis muziejus Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmai. Lietuvos 
valstybingumo simbolis. Jei dar prieškariu, ypač lenkakalbėje 
literatūroje, buvo vis pabrėžiama, kad lietuviai mūrinius 
pastatus išmokę statyti gal tik XV a. pradžioje, tai dabar tiriant 
Vilniaus Žemutinės pilies teritoriją, mūsų, pačių lietuvių 
surasti senieji mūrai jau neginčijamai datuojami XIII a. antrąją 
puse-XIV a. pirmąją puse.

 (Už mokslinį, istorinį ir architektūrinį darbą N. 
Kitkauskas laimėjo daug konkursų, gavo įvairių įvertinimų, 
apdovanojimų ir premijų. 1995 m. apdovanotas Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Gedimino 4-jo laipsnio ordinu, o 1999 
m. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 3-jo laipsnio 
ordinu už Vilniaus katedros lobyno suradimą ir išsaugojimą. 
Red.)

1997 m. dalyvavau Tautos Fondo 23-jame metiniame narių 
suvažiavime Niujorke. 2003 m. dalyvavau XII pasaulio 
lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziume. 2014 m. Lietuvos 
kultūros ministerijos užsakymu apie N.Kitkausko gyvenimą ir 
veiklą sukurtas filmas „Kertiniai akmenys“ (autorė žurnalistė 
Edita Mildažytė). Filmas nekartą transliuotas per valstybinę 
Lietuvos televiziją.                                                                       

Dr. Napaleonas Kitkauskas,       

2019 rugsėjis, Vilnius                

________________________________________________

DR. KITKAUSKAS WRITES 
ABOUT HIS LIFE AND WORK
In the above article Dr. Kitkauskas describes his childhood and 
youth, his early education and love of books, his exile to a labor 
camp in Siberia at age 16, and his return to Lithuania.  He 
writes about the resumption of studies, his degree in structural 
engineering from Kaunas Polytechnic University and continued 
studies in the history of architecture culminating in a doctorate 
in 1980.  He describes his work in the study and reconstruction 
of historical sites in Lithuania and Tolminkiemis (home of 
the Lithuanian poet Kristijonas Donelaitis),  his study of the 
Cathedral of Vilnius and  dating it to the middle of the thirteenth 
century as well as  discovery and preservation of the treasure in the 
Cathedral’s dungeons. Since 1987, along with other architects, 
he studied  artifacts, history and construction of the Palace of the 
Grand Dukes in Vilnius and was appointed  project manager in 
charge of its reconstruction. This work was completed in 2018 – 
an achievement of which he is especially proud. 

For his scholarly, historical and architectural work he was 
honored with many international and national awards including 
the Order of  Grand Duke Gediminas (4th and 3rd class). 

In 2014 a film “Kertiniai Akmenys” (Cornerstones) about his  
life and work was produced and shown several times on 
Lithuanian TV.

We are proud that he was President of our Lithuanian Affiliate 
for over twenty years.
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Jau antri metai TF siūlo apmokamas vasaros praktikas Lietuvos 
studentams, kurie studijuoja užsienyje. Ši vasaros programa 
suteikia studentams galimybę padirbėti savo srityje Lietuvoje ir 
įvertinti privalumus baigus mokslus sugrįžti atgal į namus. Tuo 
pačiu ne pelno siekiančios organizacijos turi galimybę įdarbinti 
gabius darbuotojus, kurių kitu atveju negalėtų sau leisti. TF 
tikslas skatinti demokratiją ir stiprinti pilietinę visuomenę 
Lietuvoje. Šią vasarą mes pasiūlėme apmokamą praktiką 
studentams septyniose organizacijose tame tarpe “ Inovatorių 
slėnis”, “Transparency International” , “ Lygių galimybių plėtros 
centras”  bei Modernaus meno galerija (ŠMC).  Tautos Fondas 
apmokėjo šešių studentų praktiką penkiose organizacijose.

Inovatorių slėnis yra ne pelno siekianti organizacija, kuri 
įvairiais būdais skatina žmogaus teises, ekologijos  ir gamtos 
supratimą bei pilietinį  sąmoningumą. Savo būstinėje Vilniuje 
ši organizacija rengia įvairius seminarus apie socialiai atsakingo 
verslo kūrimą. Taip pat vykdo vasaros stovyklą Antalieptėje, 
kurios tikslas skatinti pagarbą gamtai. Populiarus “Nulis  
atliekų” festivalis moko kaip palaikyti  tvarumą kasdieniniam 
gyvenime. Čia Vasarė Liutkevičiūtė dirbo PR darbą – atnaujino 
to centro teikiamų paslaugų internetinę foto galeriją, kurią jie 
naudos internetinės medžiagos atnaujinimui; paėmė intervių 
iš klientų ir paruošė to centro paslaugų žemėlapį. Inovatarių 
Slėnis mums rašė komunikacijos kanalų pagerinimo.  Dėkojo 
už tokios programos rėmimą.

TF parėmė dvi seseris, Gabiją ir Gretą Krikščiūnaites 
studijuojančias University of Aberdeen, Škotijoje, kurios dirbo 
,,Transparency International‘‘ vasaros mokykloje. Čia buvo 
nagrinėta ,,Kaip LR Seimo nariai viešina savo susitikimus?‘‘. 
Jos prisidėjo prie studijų apie EU rekomendacijas prieš 
korupciją valdžioje ir kaip jas įgyvendinti Lietuvoje.  Greta 
rašė apie Tautos Fondą: “Manau, kad Jūsų  siūloma stažuočių  
programa be galo reikalinga ir naudinga iš užsienio grįžtantiems  
studentams.”  

Šiemet, TF vėl parėmė Lygių galimybių plėtros centrą, kurio 
tikslas yra mažinti diskriminacijos apraiškas vykdant prevencinę 
veiklą Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatyme 
nustatytais diskriminacijos pagrindais. Šią vasarą ten dirbo 
Rockas Keršys, studentas iš SciencePo Paryžiuje, kuris atliko 
“focus” grupių apie smurtą artimoje aplinkoje analizavimą ir 
taip pat atliko tėvų apklausą, siekiant išsiaiškinti jų patirtis.  

Tautos Fondas nuolat ieško Lietuvoje socialinių organizacijų 
ir taip pat studentų vertų paramos. Pasiūlymus ar klausimus 
prašome siųsti: Dr. Judita Sedaitis, stazastf@gmail.com.

_______________________________________________

For the second year, Lithuanian National Foundation (LNF) 
funded paid summer internships to Lithuanian students studying 
abroad. This summer program provides students an opportunity 
to experience working in their fields in Lithuania, giving them 
a glimpse of the benefits of returning home after college. It also 
provides important non-profit organizations with bright, new 
workers they might not otherwise afford. LNF chooses assignments 
which help promote democracy and strengthen civil society in 
Lithuania. Five organizations applied and LNF funded six 
interns. Among the nonprofits chosen were:

– Inovatorių Slėnis encourages human rights, ecology, nature 
and social awareness. They host seminars on creating socially 
responsible business practices, and run summer camps promoting 
knowledge and respect for nature.  Popular activities include a 
girls’ empowerment camp and a Zero-Waste festival, which teaches 
sustainability in everyday life. 

– Center for Equality Advancement promotes equal rights, gender 
equality, diversity and human rights. 

– Transparency International is an organization whose purpose 
is to combat global corruption and to prevent associated criminal 
activity.

VASAROS PRAKTIKOS PROGRAMA / SUMMER INTERNSHIPS

International Summer 2019 School on Integrity in Vilnius
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Šių metų balandžio 6 dieną SLA patalpose TF Renginių 
komitetas surengė labdaros vakarą Lietuvos našlaičiams 
paremti. Į pavasarinėmis gėlėmis papuoštą salę pasiklausyti 
džiazo muzikos ir kartu paremti likimo nuskriaustus vaikus 
susirinko gausi publika ne tik iš New York‘o, bet ir iš aplinkinių 
valstijų.  Džiazo vokalistė Simona (Minns)  Smirnova, 
akomponuojant Chris McCarthy, puikiai atliko Horace Silver, 
Thelonious Monk džiazo standartus bei bliuzo kūrinius. 
Renginyje dalyvavo Lietuvos konsulė Gitana Skripkaitė. Po 

koncerto organizatorės Aldona Kulpienė ir Debbie Pileikienė 
padėkojo visiems susirinkusiems ir pakvietė prie vaišių stalo. 

_________________________________________
On April 6th the Benefit Committee organized a jazz concert 
to support Lithuanian orphans. Simona (Minns) Smirnova a 
jazz vocalist, accompanied by Chris McCarthy, performed works 
by Horace Silver and Thelonious Monk.   Gitana Skripkaite, 
the acting Consul General of Lithuania, was among the guests 
attending the concert. Refreshments followed.

Kaip smagu praleisti puikią rudens dieną golfo lauke!   TF 
tarybos narė Debbie Pileika su Antano Dambriūno pagalba 
suorganizavo TF pirmąjį metinį golfo turnyrą 2019 m. rugsėjo 
28 d.  Cranbury Golf Course, Cranbury NJ.  Susirinko  graži 
golfo entuziastų grupė paremti Tautos Fondo darbų ir smagioje 
nuotaikoje pasidžiaugti malonia aplinka.  Dėkojame visiems 
dalyviams ir lauksime visų sekančiais metais.

_________________________________________

What better way to spend a beautiful autumn day than on a golf 
course. With the help of Antanas Dambriunas LNF Board member 
Debbie Pileika organized the first annual LNF golf tournament 
on September 28, 2019 at Cranbury Golf Course, Cranbury 
New Jersey. A very enthusiastic group assembled to support the 
Lithuanian National Foundation and to improve their golf game. 
Thank you to all who attended and to those who helped make this 
a fun event. Hope to see you next year!

DŽIAZO VAKARAS SU SIMONA / EVENING OF JAZZ WITH SIMONA

GOLFO TURNYRAS / GOLF TOURNAMENT
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2018 m. prieš šv. Kalėdas susirinkę Tautos Fondo nariai 
kaip ir kiekvienais metais paaukojo Lietuvos vaikams 5 000 
JAV dolerių. Esame labai dėkingi mieliems aukotojams.  
„Vilnijos“ draugijos pirmininko habil. dr. Kazimiero 
Garšvos dėka, Tautos Fondo Lietuvos atstovybės taryba buvo 
informuota apie labai blogą padėtį Šalčininkų r. Eišiškių 
Stanislovo Rapolionio gimnazijos Tetėnų „Šalčios“ pradinio 
ugdymo skyriaus lietuviškoje darželinukų ir ikimokyklinukų 
grupėje, todėl pasiūlėme jiems skirti kalėdinę paramą. 

Maloniai pasikalbėję su Šalčininkų r. Eišiškių Stanislovo 
Rapolionio gimnazijos Tetėnų „Šalčios“ skyriaus mokytoja  
ir mokyklos direktore, išgirdome, ko labiausiai reikia šiai 
lietuviškai darželinukų ir ikimokyklinukų grupei, o suaukotus 
geradarių pinigus panaudojome šios grupės aplinkai visiškai 
atnaujinti – ji tapo gražesnė, patrauklesnė. Dėkojame visiems 
aukotojams, linkime Jiems geros sveikatos ir gražių darbų! 

Christmas donations have injected new life into pre-
kindergarteners’ school environment in the Šalčininkų district. 
LNF provided great improvements by supplying funds for new 
carpeting, school supplies, educational materials, sports equipment, 
etc. A thank you letter from the parents, teachers and children is 
printed below.

Mes, Tetėnų ,,Šalčios“ pradinio ugdymo skyriaus 
mokytojai, mokiniai bei tėveliai, nuoširdžiai dėkojame 
Amerikos lietuviams už finansinę paramą. 

Mūsų mokykla buvo įkurta 1992 m. Greitai mūsų 
mokyklos mokinių skaičius išaugo iki 50-ies. Ją lankė ne 
tik Tetėnuose gyvenantys vaikai, bet ir gretimų kaimų 
mokinukai...Pastaruoju metu pastebėjome, kad tėvai 
labiau linkę leisti vaikus į kaimo darželį, kur ugdoma 
lenkų kalba.... Lenkija nuolat atsiunčia dovanų, sumoka 
už maitinimą, nemokamai parūpina visas ugdymo ir 
ugdymosi priemones. Kadangi mūsų 

kaime žmonės verčiasi pakankamai sunkiai, tokį jų 
pasirinkimą galima suprasti. 

Mūsų mokykla aprūpinama tik būtiniausiomis ugdymo ir 
ugdymosi priemonėmis, todėl Amerikos lietuvių paaukoti 
pinigai mums yra didelė paspirtis. Už juos galėjome įsigyti 
patalynės vaikams, baldus darželinukams, didelį kiliminį 
taką, įkraunamą gar¬so kolonėlę mūsų pasirodymams, 
planšetinį kompiuterį, žaislų, kanceliarinių prekių, 
žaliuzes langams, priemonių vaikų fiziniam lavinimui. 
Tariame Jums nuoširdų AČIŪ už paramą ir mūsų vaikų 
džiaugsmą! 

DĖKOJAME /THANK YOU

TAUTOS FONDO NARIŲ KALĖDINĖS AUKOS SUTEIKĖ NAUJĄ 
GYVENIMĄ VARGANAI LIETUVIŠKAI VAIKŲ DARŽELIO GRUPEI

 Vida LELKAITIENĖ, Tautos fondo (JAV) Lietuvos atstovybės reikalų tvarkytoja



9

Elvyra BERNATOVIČIENĖ, Šalčininkų r. Kalesninkų Mykolo 
Rudzio pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytoja

Skaitymas yra vienas iš geriausių būdų, padedančių vaikui 
tobulėti. Lietuva pagal knygų skaitymo rodiklius gerokai 
atsilieka nuo kitų Europos valstybių. Šalčininkų r. Kalesninkų 
Mykolo Rudzio pagrindinė mokykla jau kelerius metus vykdo 
projektą „Augu su knyga“, kuriuo siekiama skatinti mokinius 
skaityti, plėsti akiratį, suteikti Norėtume padėkoti Tautos 
fondui už projektą, kuris padėjo praturtinti mūsų mokyklos 
bibliotekėlę bei suteikė galimybę dar labiau priartinti kiekvieną 
vaiką prie knygos. 

Dėkojame Tautos Fondui.

Kalesninkas  primary school has a program to encourage reading, 
„We grow as we Read“. LNF has donated funds to supplement the 
school‘s libary, and provide more reading outlets for students.

AUGAME SKAITYDAMI

Lietuviškos mokyklos etninėse žemėse 
DEKOJAME TAUTOS FONDU

Lydos lietuvių visuomeninis susivienijimas „Rūta“ reiškia 
didelę padėką ir pagarbą Tautos fondui už taip nuoširdžiai 
suteiktą ir tęsiamą paramą lietuvių kultūros puoselėjimui. 
Dėkojame, kad Jūs prisidedate prie mūsų visų siekiamo tikslo, 
kad lietuvių kalba išliktų, o lietuvių tauta augtų. Šį tikslą galime 
pasiekti tik toliau vykdydami misiją – mokyti lietuvių kalbos ir 
lietuviškumo. Jūsų parama mums yra be galo svarbi 

ir reikalinga, kad būtų išlaikytas mūsų lietuviškos kultūros 
židinys. Ačiū, kad tai įvertinate ir remiate. 

Pagarbiai,

Lydos lietuvių susivienijimo „Rūta“ pirmininkė  
Marina MITIUKEVIČ

The Lyda (Belarus)  Lithuanian community cultural ensemble 
„Rūta“  is grateful for LNF‘s support. It enables continuation of the 
Lithuanian language, customs and culture in their community 



10

Lina TAMOŠAITYTĖ,  Rumbonys, Alytaus r.

Kasmet vasarą Rumbonių kaime Švč. Mergelės Marijos 
Nekaltojo Prasidėjimo seserų kongregacija, vaikams duris 
atveria  jaunimo stovyklai. Kiekvienais metais vaikų 
skaičius vis auga ir šiandien jau skaičiuojame, kad į vasaros 
stovyklą čia susirenka per septyniasdešimt.  Stovyklai 
vadovauti padeda būrelis savanorių vadovų, kurie užaugę 
su šia stovykla. Vadovų tikslas – suburti draugišką grupę, 
kurioje visi padėtų vieni kitiems. Savaitę trunkanti 
stovyklos programa sudaroma taip, kad joje būtų veiklų 
įvairovė ir visiems būtų įdomu.....   

Esame nuoširdžiai dėkingi „Tautos Fondui“ už paramą 
stovyklai; be jų paramos neturėtume tiek džiaugsmo. 

LNF supports a summer camp operated by the Sisters of 
the Immaculate Conception in Rumbonys, Alytus district.  
Here, the sisters assisted by volunteer counselors provide 
an atmosphere in which young people can grow mentally, 
physically and spiritually. Without financial assistance from 
LNF they would not have the opportunity for gainful summer 
activities. 

JAUNIEJI STOVYKLAUTOJAI RUMBONYSE 
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Vytauto ir Danutės Anonių fondai: 
Našlaičių fondas;

DVA: Suvalkų ir Gudijos studentų 
stipendijoms

Henriko Blazo fondas:      
Žurnalistikos stipendija      

Dr.Juozo Brundzos Fondas: 
Stipendijos veterinarijos studijoms

Aušrinė Martinkute

Ramučio Bulotos fondas:  
Parama Rytų Lietuvos mokykloms

Juozo Giedraičio fondas:  
Stipendijos Žemaitijos vaikams lankyti 
katalikiškas gimnazijas

Juozo Lukšo-Daumanto fondas: 
Garliavos gimnazijai paremti

Bonifaco Matečiūno fondas:  
Stipendijoms ir kultūrinei veiklai

Jurgio Milerio fondas:  
Pedagogikos stipendijoms

Algio Rimo fondas:  
Tarptautinių santykių stipendija

Giedrės Šalčiūtės-Sidrienes fondas: 
Rytų Lietuvos mokytojams ir mokyk-
loms paremti

Antano ir Marcijonos Sabutytės 
Pagojų Šeimos Fondas: Parama 
neturtingiems kaimo vaikams

Dr. Konstancijos Paprockaitės - 
Šimaitienės fondas:  
stipendija VU medicinos fakulteto 
pediatrijos studentėms

Vacio ir Anelės Steponių Fondas:  
Stipendijos studentams siekiantiems 
bakalauro ar magistro laipsnių  
Vytauto Didžiojo  universitete (VDU)

Andrius Cukevičius

 

                       

Leonidas Lipajev

Fondas stipendijoms studentams 
Lietuvos sveikatos mokslų  
universitete.
Kristina Gedeikytė  
Ieva Jogaitė

            

Svajūnė Goštautaitė   

Ieva Pernovaitė

Goda Macijauskaitė    

Auksės Trojanas Fondas:  
Parama neįgaliems vaikams

Elenos Urbaitytės fondas:  
Stipendijos skulptūros studentams

Larisa Nikolajeva

Jurgio Valaičio Fondas:  
Lavoriškių mokyklai remti

Romos ir Algio Vedeckų fondas:  
Remti Kalnujų mokyklą

Rimvydo Žukausko fondas: 
Architektūros stipendija
Monika Stražinskaitė 

 

Edvin Voiskunovič   

TAUTOS FONDO SPECIALŪS FONDAI 2019    SPECIAL FUNDS 2019

Tautos Fondas leidžia įkurti specialius fondus paaukojant $25,000. Šie fondai gali būti skiriami mylimo žmogaus atminimui arba 
tam tikriems projektams ar tikslams, pvz. švietimui, studentų paramai, stipendijoms ir kt. Norint, galima taip pat prisidėti auka 
prie esančių fondų.

Special Funds may be established in LNF for specific purposes.  Presented below is a list of such funds and this year’s scholarship recipients.
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AUKOS TAUTOS FONDUI   nuo 2018 lapkričio 1d. Iki 2019 spalio 31 d. 

NUO $200 IKI $500

Adams, William & Onutė, NY 
($5,465)
Bitėnas, Rimantas & Dalia, NJ ($2,372)
Blekaitis, Gražina, MD ($8,025)
Buožys, Valdas  & Aušra, NY ($900)
Debesis, Juan Pablo, NY ($2,750)
Dėdinas. Vilija & Nijolė, IL ($18,574)
Handy, Danutė, CA ($5,650)
Karaška, Maksiminas, VA ($2,300)
Kazlauskas, Daiva, PA ($280)
Kriaučiūnas, Aldas & Irena, IN ($200) 
Kulpa, Algis & Aldona, NY ($1,075)
Kuprys, Saulius, IL ($1,000) 
Laucius, Laura, DC ($2,100)
Lithuanian Alliance of America, NY 
($1,500)
Lora, Tomas &Vivi, NY ($425)
Maciūnas, Vytas & Alė, NJ  ($350)
Makselytė, Zita, NY ($200)
Marijošius, M. & A., NY ($3,815) 
Materas, Joseph, CA ($5,837)
Merlino, A. & Irena, NY ($500)
Miškinis, Danutė, OH ($500)
Norkus, Leonardas & Dijana, CT 
($1,195) 

Penkiūnas V., Balčiūnas B., MD ($3,420) 
Pileika, Vytautas & Deborah, CT ($870)
Prunskis, John, IL ($200)
Schimenti, John & Jolanta, CT ($1,600)
Šernas, Valentinas & Jonė, NJ ($850) 
Simanavičius, Ligija, NY ($3,380) 
Sniukienė, Vilma, NJ ($350) 
Šomkaitė, Rožė, NJ ($65,913) 
Stankūnas, J. & G., CT ($10,535) 
Stankūnas, Darius & Kristina, ME 
($200) 
Taft, William & Eugenia, NY ($2,500) 
V.Kudirka Lithuanian School, NJ ($400) 
Woss, Casimir & Dalia, TX ($4,700) 
Woss, Gintaras TX ($1,4500)

NUO $100 IKI $199

Alinskas, Renata, NY ($2,950)
Am. Liet. Gydytojų Draug., NY NJ 
($2,800) 
Anoniminė Auka ($80,090) 
Arnold, Karyl, NJ ($1,325)
Banaitis, Donatas, NY ($4,300) 
Bauza, Rasa, CA ($1,600) 
Bileris, Kęstutis &Astra, NY ($1,005) 
Birutis, Algirdas, AZ ($475) 
Birutis, Jurgis & Danguolė, IL (555) 

Bitėnas, Rimantas & Dalia, NJ ($2,197) 
Bobelis, Sigitas & Guoda, NY ($3,575) 
Bulgarytė-Faja, Rūta, MI ($880) 
Butkevičius, Gintas & Židrūnė, NY 
($150) 
Caruana, Salvatore & Lucia, NY ($675) 
Cernius, Rimas, IL ($100) 
Čikotas, Janina, VA ($518) 
Daubėnas, Joseph, AZ ($1,450) 
Daugirdas, John & Ona, IL ($3,125)
Dimas, Stefa, NY ($3,000) 
Domanskis, Alexander, IL ($1,000) 
Doveinis, Juozas & Danutė,  MI ($310) 
Draugelis, Arūnas & Irena, IL ($2,450) 
Ercius, Gražina, NY ($2,120) 
Gauba, Ramūnas & Valdonė, NY 
($1,420) 
Grigaitis, Justinas, NY ($100) 
Gudaitis, Rima, NY ($1,550) 
Jakas, Dalia, PA ($1,100) 
Jankauskas, Vida, NY ($2,345) 
Karaitis, Gintaras, MI ($675) 
Kašiuba, Liucija, NY ($2,800) 
Kazlas, Juozas & Rasa, NY ($250) 
Kindurys, V.A., FL ($2,305) 
Kliorys, Constantine, PA ($450) 

 (Skliausteliuose iš viso paaukota T. F. suma)
Donations to LNF from November 1, 2018 to October 31, 2019 

(Total donations in parentheses)

$28,069  Zenkus, A. & D., MA: ($29,687)*
  25,450 Bražėnas-Paronetto, Nijolė, NY: ($119,144)
  20,000 Liautaud, Gražina, IL:  ($30,00)
 7,955 Januška, Antanas & Aniceta, VT: ($19,406)*
 7,000 Ashebergas, Birutė, NY: ($45,000)
 5,000 Giedraitis, Rimas & Kristina, NY: ($80,100)
 3,000 Griškonis, Marius, NY: ($4,650)
 2,000 Januta, Donatas, CA: ($15,500) 
 2,000 Milukas, Albinas, RI:  ($74,000)
 2,000 Mažeika, Vaclovas, IL: ($2,000)*
 1,765 Šileikis-Hood, John & Laima, NY: ($11,715)
* palikimas

 1,250 Dambriūnas, Anthony & Elizabeth, NY ($2,450)
 1,200 Kriaučiūnas, R. & G., MI: ($2,900)
 1,150 Markevičius, Albinas & Vita, CA: ($7,055)
 1,100 Pliura, Algis & Ramunė, NJ: ($3,370)
 1,050 Remienė, Marija, IL: ($70,515) 
 1,050 Aukštikalnis-Cibas, MA: ($1050)
 1,000 Bačanskas, John & Rima, FL: ($5,750)
 1,000 Kaspariūnas, Kazys,FL: ($1,000)
 1,000 Kazickas, Jūratė, NY: ($1,000)
  1,000 Raulinaitis, Darius& Mika, CA: ($1,900}
   1,000 Vaišnys, Gintaras. IL:  ($7,700)
     650 Vedeckas, Algis & Roma,NY: ($28,726)
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AUKOS TAUTOS FONDUI   nuo 2018 lapkričio 1d. Iki 2019 spalio 31 d. 
Kondratas, Ramūnas & Skirma, Liet. 
($1,710) 
Kozyrovičius, Artūras & Solveiga, CA 
($750) 
Laukys. Eduard & Donna, PA ($5,673) 
Lembertas, Vitalis & Nijolė, CA 
($2,600) 
Lukoševičius, Audrė, NY ($500) 
McCarthy, Aldona, NC ($180) 
Menciunas, Angelica, NY ($600) 
Miknius, Angela, NY ($715) 
Miliūtė, Rasa, NJ ($100) 
Milukas-Angeliades, Nida, NY ($825) 
Murphy, Brian & Laura, NY ($550) 
Norvila, Algis & Dana, NY ($350) 
Norvilas, Algis & Jūra, IL ($600) 
Oželytė-Fjelstad, Marija & Alvin, NJ 
($645) 
Petravičiūtė, Sonata, NY ($165) 
Phelan, Greg & Kristina, NJ ($950)
Plioplys, Audrius V., IL ($100) 
Raulinaitis,  Irena, CA ($1,400) 
Remėza, Evaldas & Virgilija, NY 
($24,040)
Rygelis, Antanas, CT ($100)
Sakevičius, Vida, IL ($10,145)
Segreti, Ramunė, NY ($300)  
Shumway, Aldona, MA ($2,920)
Sirusas, Peter & Joana, PA ($125)
Sirusas, Saulius & Gražina, PA ($15,562)
Sisters of the Immaculate  Conception,  
CT ($3,000) 
Šližys, Raimundas & Tracey, NY 
($2,870) 
Smith, Joseph & Daina, IL ($550) 
Sperauskas, Tomas & Maija, NY 
($2,160) 
Sprindys, Gediminas & Rasa, NY ($100) 
Stanislauskas, S., J., & M., NY ($1,150)

Sutkus, Ada, IN ($1,925)
Svalbonas, Vytas, PA ($375) 
Švitra, Paulius, NY ($3,180)
Tamukonis, Gerald, IL ($350) 
Tautvydas, Kęstutis & Birutė, WA 
($1,336) 
Tomkus, Sigita, CA ($3,300) 
Vaišnys, Juozas & Elona, CT ($1,900) 
Varanka-McKean, Rasa, NY ($100) 
Urbaitis, Vincas & Teresa, OH ($3.670)
Žemaitaitis, Gintautas, CT ($1,750) 
Žukauskas, Nijolė, NY ($3,340)
 
IKI $99 

Aidis, Mary, MD ($238) 
Bačanskas, Edvardas & Regina, FL 
($850) 
Banevičius, Danguolė, CT ($1,950)
Baumilas, G. & N. ($400) 
Bigelis, Ramūnas, CT ($1,700) 
Bitėnas, Arūnas, NJ ($80)
Bublys, Algimantas, AZ ($930) 
Bukauskas, Gintarė, NY ($125) 
Dulskis, Aldona, FL ($225) 
Garolis, Algis, OR ($490)
Gečys, A. & T., PA ($275)
Gobužas, Aldona A., NY ($677)
Gureckas, Algimantas, MD ($380) 
Gylys, Izolina, MA ($965)
Hopanas, Ričardas & Ramutė, NY 
($385) 
Janušas, S. & G., NY ($325)
Jasaitis, Elena, FL ($1,050)
Juodvalkis, Stepas, OH ($59)
Katinas, K. & M., NY ($250) 
Kirkyla, Irena, NY ($2,575)
Kizlauskas, Kazys & Liolė, MI ($315)
Kliorys, Jadvyga, OH ($225) 
Knasas, John & Joanne, MA ($210)

Kumpikas, Giedrė, NY ($6,400) 
Kupskaitė, Virginija, NY ($115) 
Landsbergis, Teresė, MD ($1,030) 
Laucius, Henrikas & Ilona, MI ($2,050)
Levenson, Maria, TN ($375) 
Lukas, Stanley, NY ($400)
Malinauskas, Vaida & Ritolda, NY ($50) 
Matusaitis, Vidmantas & Vida, FL 
($1,100) 
Mihailovich, Laima, NY ($1,000)
Muliolis, Algirdas & Amanda, OH 
($2,050) 
Norvila, Juzė, NY ($2,235) 
Nourse, Danutė, NJ ($100) 
Overas, Audronė, NY ($225) 
Palys, Marta, NY ($1,090) 
Penikas, Irena, FL ($485) 
Petronis, Danutė, MI ($1,530) 
Pileika, Gražina, CT ($50) 
Polikaitis, A. & D.,CA ($454) 
Pranevičius, Mindaugas & Sigita, NY 
($840) 
Ratas, Živilė, NY ($1,420) 
Raulinaitis, Angelė, CA ($605)
Rysavy, Adelė, NY ($2,295) 
Sadonis, R. & E., NJ ($146) 
Samsonas, Žilvinas & Arijana CT ($450) 
Senulis, Stephamie, NY ($45) 
Sidabras, Victor, NY ($50) 
Šlepetys, R. & R., NJ ($630)
Špakevičius, Renata, MA ($660) 
Statkus, Arūnas, IL ($50)
Stundžia, Jonas, MA ($45)
Taoras, Gintautas, OH ($500) 
Udrys, N. & J., MI ($255)
Vainbergaitė-Tatz, Golda, NY ($1,200)
Vičiulis, Mirga, NY ($1,235) 
Virbickas, Vytis & Algutė, CT ($1,730) 
Židelytė-Martin, Gelmina, NY ($265)

Nuoširdžiai dėkojame visems  
aukojusiems Tautos Fondui.

Tik Jūsų parama įgalina Tautos Fondą  
siekti užsibrėžtų tikslų.
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Tautos Fondo investicijų vertė (Total investment value) ................................................................................... $3,595,043  

Pagrindinis iždas (Main account) ....................................................................................................................... 2,229,745

Specialūs fondai (Trust funds) ........................................................................................................................... 1,365,298

Visos pajamos (Total revenue) .............................................................................................................................. 292,259

Aukos (Public donation support) ............................................................................................................................ 99,354

Investicijų pajamos (Investment income) .............................................................................................................. 137,621

Parama (Domestic and overseas support) .............................................................................................................. 124,740 

TAUTOS FONDO  FINANSINIS STOVIS (FINANCIAL STATUS) 2018

TAUTOS FONDO PARAMA 2019  

8% Žiniasklaidai / Media

13% ALTA’as / SLA

4% Stovykloms / Camps4% Labdarai / Charities

39% Švietimui / Stipendijoms
Education /Scholarships

Gražina Amonas
Dangerutis Aukštikalnis
Dana Jakas
Nijolė Kent
Birutė Miniataitė

Romualdas Penikas
Mirga Vičiulis
Algirdas ir Vida Vaitekūnai 
_____________________________________
Iš viso paaukota       $5,450

Aukomis Tautos Fondui Pagerbti Šie Mirusieji

32% Partizanų memorialui/ 
Memorial to Freedom fighters
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PRAŠYMAS REMTI

Artėjant Šv. Kalėdoms prašome Jūsų prisidėti prie Tautos 
Fondo darbų. Jau išsiuntinėjome Jums laišką, kuriame 
prašome Jūsų nudžiuginti vargstančių šeimų vaikučius 
praplėčiant priešpiečių programą, gausiau pripildant kuprines 
ir bendrai pagerinant vaikučių mokyklinę aplinką. Tai 
įmanoma tik Jūsų gerumo ir dosnumo dėka.

Kviečiame Jus apsvarstyti galimybę prisiminti Tautos 
Fondą rašant savo testamentą. Galite pasinaudoti žemiau 
atspausdinta pavyzdine forma.

As the Christmas season approaches, we ask you to join us in our 
efforts to bring joy to needy children in Lithuania by expanding 
lunch programs,  adding to their backpacks and improving their 
environment.  We can only  do this with your help and support.  
Your compassion and generosity this holiday season can make the 
year a happy one for impoverished  families of Lithuania. 

We invite you to explore the possibility of remembering the 
Lithuanian National Foundation in your will. We enclose a form 
that can be used as an example.

Bequest to the Lithuanian National Foundation

I give, devise, and bequeath to the Lithuanian National Foundation  tax exempt # 51-172223 the sum of __________ dollars / 
__________ percent of my estate, to be used ___________ [e.g., for its general purposes, to establish a named fund for a specific 
school or program, or for a particular purpose decided upon in advance in consultation with a qualified foundation representative].

We wish you and your family a joyous Christmas  
and a healthy New Year.

32% Partizanų memorialui/ 
Memorial to Freedom fighters

Kalėdos Gudijos Apso mokykloje.
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