
TAUTOS FONDO ŽINIOS

Šiais metais Lietuva  švenčia valstybės 
atkūrimo 100-metį. Tautos Fondas 
džiaugiasi Lietuvos pasiekimais per 
pastaruosius nepriklausomybės metus ir 
sveikina Lietuvos valstybę, jos piliečius 
ir visus lietuvius išsisklaidžiusius po visą 
pasaulį, ypač tuos, kurie daugelį metų 
dirbo ir aukojosi, kad Lietuvos 
nepriklausomybė būtų atkurta.

Nors Lietuva jau beveik tris dešimtmečius kuria klestinčią ir tvirtą 
demokratiją, išlieka daug grėsmių Lietuvos valstybės ir lietuvybės 
išlikimui. Net kai kurie įžymūs žmonės Lietuvoje skeptiškai vertina 
galimybę lietuvių kalbai ir lietuvybei išlikti per artimiausius 100-ą 
metų. Nors tai labai liūdna prognozė, bet ji nestebina žinant 
emigracijos iš Lietuvos mastus ir sparčiai mažėjantį Lietuvos 
gyventojų kiekį. Mažėja ne tik Lietuvos gyventojų skaičius, bet ir 
Lietuvos piliečių pasaulyje skaičius dėl šiuo metu galiojančių 
įstatymų ir Lietuvos Konstitucijos siauro vertinimo.

Lietuvos istorija paženklinta skaudžiomis patirtimis, vokiečių ir 
sovietų okupacijomis, trėmimais, partizanų judėjimais, ir nuolatine 
kova už nepriklausomybę. Lietuviai taip pat yra smalsūs ir linkę 
keliauti. Tie smalsūs lietuviai, sukūrę savo gyvenimus už Lietuvos 
ribų, dažnai išlieka pačiais tikriausiais Lietuvos patriotais, kurie 
prisideda prie lietuvių kalbos, lietuvybės ir, esant reikalui, Lietuvos 
valstybingumo atkūrimo ir išsaugojimo. Šie lietuviai ir jų vaikai 
turėtų išlikti Lietuvos piliečiais. Šiuolaikiniame pasaulyje, esant 
grėsmei lietuvybei, mes turime saugoti kiekvieną lietuvį. Lietuvos 
pilietis turėtų būti ne tik nuolatinis gyventojas Lietuvos teritorijoje.

Šiuo metu Konstitucija numato, kad išskyrus įstatymo numatytus 
atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos ir kitos valstybės 
pilietis. Deja, Konstitucinis teismas yra priėmęs labai siaurą šio 
Konstitucijos straipsnio aiškinimą. To pasėkoje, sparčiai mažėja 
Lietuvos piliečių Lietuvoje ir pasaulyje. 

Seimas neseniai paskelbė referendumą dėl dvigubos pilietybės. 
Konstitucinis referendumas dėl dvigubos pilietybės įtvirtinimo 
Konstitucijoje turėtų įvykti 2019 metų gegužės 12 ir 26 dienomis.

Referendumui teikiama nuostata priimama tik tuo atveju, jeigu už 
ją balsuoja daugiau kaip pusė visų rinkėjų. Todėl kviečiu visus 
Lietuvos piliečius, ypač išeivijos, prisidėti prie šio referendumo ir 
aktyviai pasinaudoti savo teise spręsti Lietuvos ateitį. Taip pat siūlau 
visus pakviesti savo draugus ir gimines taip pat aktyviai dalyvauti 
referendume. 

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.  Linkiu džiaugsmingų šv. Kalėdų ir 
laimingų Naujųjų 2019-ųjų metų!
_________________________________________________

LNF Chairman of the Board  
Marius Griškonis
The Chairman extends LNF’s sincere congratulations on the 100th 
Anniversary of the restoration of Lithu-ania’s independence.  He regrets 
the dwindling population in Lithuania and the Constitutional Court’s 
prohibition of dual citizenship.  A referendum on this issue will take 
place next year. He urges all Lithua-nian citizens to participate in this 
important referendum and actively decide the future of Lithuania in 
this changing world.

I thank our members and supporters for your donations and 
help, which is critical in foster-ing the education in every corner 
of Lithuania. Merry Christmas and Happy New Year!

Tautos Fondo Tarybos Pirmininkas Marius Griškonis

Nr. 20 / 2018 m. Gruodžio mėn.

SVEIKINAME NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ!
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Tautos Fondo 44-asis metinis susirinkimas įvyko 2018 m. 
gegužes 19 d. SLA patalpose 307 West 30 th St. , New York , NY. 
Susirinkimas priėmė TF tarybos pirmininko Mariaus Griškonio 
pateiktą darbotvarkę ir 2017 m. metinio narių susirinkimo 
protokolą. Tradiciškai Gintas Žemaitaitis sukalbėjo maldą ir tylos 
minute buvo pagerbti mirę TF nariai.

Dalyvius pasveikino Generalinis Konsulas Julius Pranevičius 
ir padėkojo TF už darbus švietimui ir mokykloms Lietuvoje. 
Susirinkusius taip pat sveikino  ir padėką reiškė Krašto valdybos 
pirmininkė Sigita Šimkuvienė . Lietuvių Fondo pirmininkės 
Audronės Karalienės ir Tarybos pirmininko Tauro Bublio 
linkėjimų laišką perskaitė TF valdybos pirmininkė Laima 
Šileikytė-Hood.

Susirinkusieji išklausė ir priėmė Tarybos pirmininko Mariaus 
Griškonio, Valdybos pirmininkės Laimos Šileikytės-Hood , 
Finansų komisijos pirmininko Mariaus Marijošiaus , Paramos 
skirstymo komisijos pirmininko Gintauto Žemaitaičio  ir 
Kontrolės bei Renginių komisijų pranešimus. Praeitais metais 
buvo suorganizuoti du labdaros renginiai, kurių metu surinktos 
lėšos buvo skirtos neįgaliems Lietuvos vaikams paremti. Graybill 
Bartz & Associates, Ltd.investicijų bendrovės prezidentas Philip 
Karlson apžvelgė TF investicijų padėtį . 

Vyko rinkimai į TF Tarybą.  Vienbalsiai buvo perrinkti Kęstutis 
Bileris, Audrė Lukoševičiūtė, Judita Sedaitis, Raimundas Šližys ir 
Nijolė Žukauskienė. 

Po oficialios dalies TF nariai buvo pakviesti pabendrauti prie 
vaišių stalo. 

Po metinio susirinkimo įvyko TF Tarybos posėdis , kurio metu  
TF Tarybos pirmininku buvo perrinktas Marius Griškonis 
, vicepirmininkais - Marius Marijošius ir Jonas Stankūnas , 
sekretore Aldona Kulpienė , Finansų komisijos pirmininku 
Marius Marijošius ir Paramos skirstymo pirmininku Gintautas 
Žemaitaitis.
 _________________________________________________

LNF’s Annual Members Meeting was held on May 19, 2018 at 
307 West 30th St. New York, NY. The minutes of last year’s meeting 
and the proposed agenda were unanimously approved.  Committee 
Chairmen presented their reports and Phil Karlson, President 
of Graybill Bartz  & Associates, Ltd. gave an overview of LNF’s 
investments. Additionally, in 2018 LNF hosted one fundraiser for 
disabled children in Lithuania. 

Kestutis Bileris, Audrė Lukoševičiūtė, Judita Sedaitis , Raimundas 
Šližys and Nijolė Žukauskienė  were reelected to the Board of 
Directors. Following the General Meeting the Board reelected Marius 
Griškonis , Marius Marijošius, Jonas Stankūnas and Gintautas 
Žemaitaitis to their previous posts, and Aldona Kulpienė to the post 
of Secretary.

 

TAUTOS FONDO 44-ASIS METINIS SUSIRINKIMAS
LNF‘S 44TH ANNUAL MEETING

TF 2018 m. metinio susirinkimo dalyviai  ir TF Taryba: (sėdi): Debbie Pileikienė, Marius Griškonis(pirm.), Laima 
Šileikytė-Hood, Nijolė Žukauskienė, Algis Vedeckas (emer.), Gintautass Žemaitaitis; (stovi):  Nida Angeliadis, Marius 
Marijošius, Judita Sedaitis, Raimundas Šližys, Onutė Adams, Audrė Lukoševičiūtė, Kęstutis Bileris, Jonas Stankūnas, 
Ramūnas Gauba (Aldona Kulpienė)
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2018 metų vasario mėnesį buvo organizuotas mokinių 
konkursas „Ką man reiškia Lietuvos 100-metis? Konkurse 
dalyvavo trisdešimt Vilnijos krašto mokyklų, buvo gauta 60 
rašinių. Rašiniuose moksleiviai atskleidė savo meilę Tėvynei 
per Lietuvos gamtos grožį, puikius žmones, šaunius Lietuvos 
mokslo atradimus, per sunkų Lietuvos laisvės troškimą. 
Skaitant jautėsi moksleivių pasididžiavimas savo Tėvyne 
Lietuva.

 Tautos Fondas išrinko tris geriausius rašinėlius. 
Apdovanojimai buvo įteikti Kovo 11-tosios proga. Pirmą 
vietą laimėjo Vilniaus rajono Nemenčinės Gedimino 
gimnazijos mokinė Karina Mickevičiūtė, kurios mokytoja 
Aida Bužinskienė.  Antros vietos laimėtoja Dieveniškių 
„Ryto“ gimnazijos moksleivė Ieva Gaidytė – jos mokytoja 
Vilma Kisielytė-Hancharyk.  Trečios vietos laimėtoja Senųjų 
Trakų Kęstučio pagrindinės mokyklos mokinė Evelina 
Širinskytė – Jos mokytoja Ernesta Triukšinaitė.

In honor of this commemorative year, LNF sponsored an essay 
contest for high school students in the Vilnius Region „What the 
100th Year Anniversary of Lithuania‘s Independence Means 
to Me“.  30 schools participated and 60 essays were received. 
We present the winning essay in Lithuanian and excerpts from 
second and third place winners in both languages.

Ką man reiškia Lietuvos Nepriklausomybės 
100-metis?

Karina Mickevičiūtė – Pirma vieta

Lietuvos Nepriklausomybės šimtmetis yra be galo svarbus 
man ir visiems Lietuvos piliečiams. Tai yra vienas svarbiausių 
XX amžiaus antrosios pusės įvykių, kuris apibendrina tai, 
ką mūsų tautiečiai nuveikė per šį šimtmetį, parodo, kaip 
mūsų protėviai net pačiose sunkiausiose situacijose stengėsi 
išsaugoti Lietuvos valstybingumą, kultūrą, tradicijas, lietuvių 
kalbą, ugdė piliečių tautinę savimonę. Jų dėka šiandien 
mes esame laisvi, nebijome reikšti savo nuomonės, esame 
užtikrinti dėl savo šalies ateities. O svarbiausia, kad mes visi 
kartu esame nepriklausomos ir demokratiškos šalies piliečiai.

Lietuva - mano gimtinė, kuria aš galiu didžiuotis kiekvieną 
dieną, kai man atsiveria naujos galimybės, kai laisvai reiškiu 
savo nuomonę, kai matau, kaip mano šalis tampa vis 
modernesnė. Tuomet aš pradedu suvokti, kad ne kiekvienas 
žmogus pasaulyje turi šias galimybes. O aš turiu neįtikėtinai 
daug galimybių realizuoti save, kadangi mūsų protėviai 
nepabijojo kovoti už laisvą Lietuvą, už ateities kartų gerovę. 
Bet, jeigu prieš 100 metų, 1918 metų vasario 16 dieną, 
dvidešimt signatarų nebūtų pasirašę Nepriklausomybės akto, 
matyt, dabar mes neturėtume demokratiškos valstybės, o 
kartu ir lygybės, laisvės ir gerovės. Per šiuos šimtą metų mūsų 
tauta turėjo daug ką iškentėti, bet mūsų protėviai nepasidavė. 
Jie savo širdyje visuomet tikėjo, kad, jeigu mūsų tauta 
bus vieninga ir kovos bendrai dėl mūsų šalies ateities, mes 
turėsime nepriklausomą, laisvą valstybę. 

Net kai mūsų šalis po Antrojo pasaulinio karo neatgavo 
nepriklausomybės, lietuviai nepasidavė. Visada buvo 
disidentų, kurie burdavo bendraminčius, kalbėjo žmonėms 
apie nepriklausomybės bei laisvės siekius. Prie tautos 
savimonės žadinimo daug prisidėjo meno žmonės.  Vienas 
tokių buvo rašytojas Justinas Marcinkevičius, kuris skelbė, 
kad rašytojas visada ir visur pirmiausia turi atstovauti savo 
tautai, jos kultūrai. Justinas Marcinkevičius XX amžiaus 
antroje pusėje, sovietmečiu, parašė draminę trilogiją 
„Mindaugas”, „Katedra”, „Mažvydas”, kuria siekė priminti 
savo tautiečiams, kokia didinga yra mūsų šalies praeitis, kiek 
darbo reikėjo įdėti, kad būtų išsaugotas lietuviškas raštas.  
Taip pat siekė priminti apie atsakomybę už mūsų gimtosios 
valstybės dabartį ir ateitį. Poeto teigimu, Lietuvai nuo jos 
istorinės gyvenimo pradžios aktualiausia ir dramatiškiausia 
buvo valstybės problema. „Nuo šios problemos turbūt ir 
prasideda kiekvienos tautos istorija, tas kelias, kuriuo ji, 
klupdama ir klupdoma, kildama ir keldama, eina ir eina 
paskui širdies ir kraujo šauksmą, deklaruodama visiems, kas 
ją girdi, savarankiško, laisvo, teisingo gyvenimo principus.“ 
– rašė Just. Marcinkevičius. Taigi pastarieji šimtas metų 

TAUTOS FONDO ORGANIZUOTAS RAŠINIŲ KONKURSAS 
„KĄ MAN REIŠKIA LIETUVOS 100-METIS?“

ANGLIŠKAS PAVADINIMAS?
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buvo nelengvi mūsų valstybei, mūsų tauta turėjo įveikti 
daug sunkumų, bet svarbiausia, jog ji nepasidavė, neprarado 
tikėjimo Lietuvos ateitimi, ir dėl to mes dabar esame laisva ir 
moderni visuomenė.

Lietuvos Nepriklausomybės šimtmetis yra reikšmingas 
ne tik tuo, kad apibendrina mums svarbius įvykius, bet ir 
tuo, kad sujungia viso pasaulio lietuvių bendruomenes. Tai 
ypač aktualu šiandien, kai beveik milijonas lietuvių gyvena 
ir dirba svetur. Ši sukaktis mums primena, kad nors ir 
būname toli nuo savo gimtosios žemės, mes vis tiek esame 
viena tauta, turime bendrą kalbą, papročius, protėvius, 
kurie savo žygdarbiais garsėjo visoje Europoje. Pavyzdžiui, 
XVI amžiaus Lietuvos kūrėjas Jonas Radvanas herojiniame 
epe ,,Radviliada”, parašytame lotyniškai, visos Europos 
skaitytojams pasakojo apie Lietuvos grožį, didingumą, iki 
Juodosios jūros besitęsiančias jos žemes, apie Lietuvos didįjį 
etmoną Mikalojų Radvilą Rudąjį, jo gyvenimą, vykdytus 
karinius žygius ir apie tai, kaip jis vadovavo Ūlos mūšiui, 
kurio metu Vilnius buvo apsaugotas nuo Maskvos Didžiosios 
Kunigaikštystės. 

Su šiuo mūsų istorijos ir literatūros paminklu plačioji 
visuomenė galėjo susipažinti tik praėjus keliems amžiams, 
1997 metais, kai jis buvo išverstas į lietuvių kalbą. Lietuvių 
tautos herojiniu epu pripažintas kūrinys tik 2011 m. įtrauktas 
į vidurinių mokyklų lietuvių literatūros mokymosi programą. 
„Radviliada“ nebuvo deramai pripažinta tarpukario Lietuvoje, 
kai Vilniaus kraštas buvo okupuotas lenkų. Nenorėta 
prisiminti, kad su tais pačiais lenkais kadaise kartu kovota. 
Sovietmečiu dėl suprantamų priežasčių apie ją tylėta – nebuvo 
kaip viešinti faktų, kaip lietuviai su lenkais laimėjo daug 
mūšių Rytuose, prieš Maskvą. Skaitydama šį epą, aš dar labiau 
pradėjau didžiuotis savo valstybe ir supratau, kad, jeigu mano 
gimtinė neturėtų laisvės, galbūt aš niekados nesužinočiau, 
kokia didinga  yra mūsų visų valstybės praeitis. Manau, kad 
domėjimasis didinga mūsų šalies istorine praeitimi, kultūra ir 
literatūra gali padėti ir kitose šalyse savo gyvenimą kuriantiems 
lietuviams išsaugoti savo tautinį tapatumą. Taigi aš esu labai 
laiminga, kad šis šimtmetis mums primena, kad, net būdami 
toli nuo savo gimtosios šalies, mes vis tiek priklausome 
garbingai lietuvių tautai.  

Apibendrindama noriu pasakyti, kad Lietuvos 
Nepriklausomybės 100-metis  man yra be galo svarbus, 
kadangi jis mums visiems primena, kad kelias, siekiant 
Lietuvos nepriklausomybės, buvo nelengvas. Ir šiandieninė 
tikrovė sudėtinga. Ypač sudėtingas metas ieškančiam, 
bręstančiam, savo tapatybę kuriančiam jaunam žmogui, 
kuriam atviras visas pasaulis. Lietuvos Nepriklausomybės 
100-metis – tai puiki proga dar kartą sugrįžti prie savo šaknų 
ir įsitikinti, kad mes esame neįtikėtinai stipri tauta, galinti 

įveikti net sunkiausius išbandymus ir toliau garsinti savo šalį, 
kaip tai darė ir mūsų protėviai.

________________________________________________

...the road to independence was difficult and complex. Our 
country had to overcome many challenges, but it never lost faith 
in a sovereign future.

...This celebration unites Lithuaian communities all over the 
world  reminding us that we are all part of one nation with a 
common history, language and traditions.

...It‘s an opportunity to return to our roots...to follow in the 
footsteps of our ancestors, to remain undaunted in the face of great 
obstacles, and to take pride and celebrate our achievements now 
and in the future.

Ieva Gaidytė – Antra vieta 

Jau penkioliktus savo metus gyvenu čia – Lietuvoje ir 
nepriklausomybėje. Per šiuos metus, manau, jau suprantu, jog 
gimiau būtent čia neatsitiktinai. Tai likimo dovana, nes būti 
lietuve, man didžiulė garbė.

...Į tą šimtą metų, kuomet buvo atkurta Lietuvos 
Nepriklausomybė, sutelpa visas tūkstantis garbingų Lietuvos 
gyvenimo metų. Nes viskas, ką išgyvenome nuo seniausių 
laikų, padėjo Tautos pamatus, ant kurių mes lipdome savo 
valstybę toliau ir taip tobulėjame bei augam.  Visi istoriniai 
įvykiai parodo, kokie ryžtingi ir drąsūs esame.

...Taigi, ką man reiškia Lietuvos Nepriklausomybės 100-metis?  
Atsakysiu šiaip: už tėvynės laisvę aukočiausi negailėdama 
savęs.  Ar to pakanka, kad drąsiai galėčiau sakyti, jog Lietuvos 
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Nepriklausomybės 100-metis man reiškia tiek pat, kiek aš pati 
reiškiu sau.

________________________________________________

I have lived all my life, my fifteen years, here – in an independent 
Lituania. Fate and fortune have granted me this honor, this gift, 
to be a Lithuanian.

...everything that we experinced in the last thousand years has 
laid the groundwork for the nation, and we continue to develop, 
to grow, to improve on the  foundation. History shows how 
determined and courageous we are.

...What does Lithuania‘s independence mean to me? ...for my 
country I would sacrifice everything.

Evelina Širinskytė – Trečia vieta

Lietuva - mažytė šalis žemėlapyje. Kai kurie sako, kad mūsų 
šalis tik lašelis jūroje dideliame pasualio žemėlapyje ir ją visos 
kitos užgožia. O man nesvarbu, ar didelė ar maža, svarbu, kad 
ją mylėtų savi ir gerbtų svetimi.

Daug žmonių pasiaukojo Lietuvai ir iškovojo mums laisvę.  
Dėl atsidavusių tėvynei žmonių mes šiandien laisvi ir galime 
švęsti šį gražų jubiliejų. Taigi žmonės, kurie pasiaukojo yra 
verti pagarbos ir  amžino prisiminimo.

Taip pat, Lietuvos Nepriklausomybės šimtmetis skatina dar 
labiau didžiuotis žmonėmis, kurie savo pasiekimais ir darbais 
garsina Lietuvą...

Mano nuomone, Lietuvos Nepriklausomybė šimtmetis yra 
šventė, parodanti, kad esame vieninga tauta, kuriai gyventi čia 
yra geriausia. 

________________________________________________

Lithuania - a small country on the world map.  Some people 
say that our country is just a drop in the ocean, overshadowed 
by larger nations.  But I don’t care if it’s large or small. What is 
important is that it is loved by its people and respected by other 
nations.

...Many patriots have given their lives to achieve  independence 
for us. Because of them we are free to celebrate this meaningful 
anniversary. Those martyrs have to be remembered and honored 
forever.

... I feel that Lithuania’s  worldwide centennial commemoration 
shows that we are proud and  unified in our desire to continue to 
live in freedom .

ADOMO GALDIKO DARBŲ PARODA
A RETROSPECTIVE OF THE 
WORKS OF THE ARTIST 
ADOMAS GALDIKAS
Tautos Fondas norėdamas 
prisidėti ir švęsti 
Lietuvos Respublikos 
nepriklausomybės 
atstatymo šimtmetį, 
kartu su Susivienijimu 
Lietuvių Amerikoje vasario 
10 – kovo 11d. suruošė 
menininko Adomo 
Galdiko paveikslų parodą.  
Apžvalginėje parodoje 
buvo išstatyti dvidešimt 
septyni darbai paskolinti iš 
privačių kolekcijų. Parodos 
atidarymo metu prof. 
Stasys Goštautas apibudino 
dailininko gyvenimą ir kūrybą, ir  Vaivos Aglinskaitės grupė  
„Giedula“ atliko folklorines dainas.

________________________________________________

To celebrate the 100th anniversary of the Restoration of 
Lithuania’s Independence LNf organized an exhibition of Adomas 
Galdikas’ paintings.  Mr. Galdikas was one of the major artists in 
pre-war Lithuania who  continued his creative work in Germany, 
France and the United States.  The paintings were borrowed from 
private collections. Prof. Statys Goštautas gave a summary  of 
Galdikas’ life and work.  The folklore group “Giedula” performed 
Lithuanian folk songs.
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Nepriklausomybės atgavimas buvo ne tik džiaugsmingas 
laisvės pojūtis, bet kartu ir nauji iššūkiai, iš kurių opiausias - 
emigracija. Nuo Nepriklausomybės paskelbimo Lietuva prarado 
beveik 20% savo gyventojų, o neseniai vidurinių mokyklų 
apklausoje apie 82% moksleivių išreiškė norą emigruoti. TF  
tarybos narė dr. Judita Sedaitis sukūrė ir įgyvendino projektą 
pasipriešinti šiai  migracijai.  TF taryba priėmė pasiūlymą 
apmokėti Lietuvoje gimusių ir užsienyje studijuojančių 
studentų stažuotę Lietuvoje. To tikslas yra supažindinti gabius, 
ambicingus studentus su profesine veikla Lietuvoje, kad, 
matydami įdarbinimo galimybes, baigę mokslus,  grįžtų atgal 
dirbti.

2017 m. dr. Judita Sedaitis nuvyko į Lietuvą ieškoti potencialių 
darbdavių socialinių ir humanitarinių mokslų srityse. Padedant 
Globalios Lietuvos lyderiams, kurie  paskutinius 3 metus 
ieškojo jaunų lietuvių užsienyje,  buvo rasta keletas galimybių 
ne pelno  siekiančiose įmonėse, kurios galėjo pasiūlyti praktiką 
socialinio ir politinio darbo srityse.    

Transparency International,  Lygių  galimybių skyrius Vilniuje, 
Baltosios pirštinės,  Inovatorių slėnis ir Homo Eminens pareiškė 
norą priimti studentus vasaros praktikai. Šios organizacijos 
skatina antikorupcinę iniciatyvą, lygias teises ir skaidrumą 
valstybėje . 

2018 m. 20 jaunų lietuvių iš įvairių miestų įskaitant 
Paryžių, Romą, Mančesterį ir Amsterdamą pretendavo 
į devynias paskelbtas vietas. Studentus praktikai rinkosi 
pačios organizacijos. TF paskirtis buvo surasti darbo vietas, 
organizuoti konkursą ir galiausiai finansuoti studentus 4-6 
savaičių stažuotei. TF apmokėjo studentų pragyvenimo išlaidas. 

Baigiantis vasarai, darbo vietų vadovai ir studentai buvo 
paprašyti įvertinti savo patirtį. Organizacijų vadovai išreiškė 
norą ir ateityje samdyti TF finansuojamus studentus. TF tikisi 
tęsti šią programą 2019 m. vasarą. Klausimus  arba pasiūlymus 
prašome siųsti Juditai Sedaitis elektroniniu paštu: stazasTF@
gmail.com
_______________________________________________

Independence was a joyous return to freedom, but it also brought 
many challenges, perhaps none as critical as emigration. One 
novel attempt to address the problem of migration was suggested 

by Dr. Judita Sedaitis –  to offer paid internships to Lithuanian 
born college students studying abroad.  The guiding thought was 
to introduce smart, ambitious students to professionals in their 
fields in Lithuania and to familiarize them with potential for 
employment back home after they graduate.

With the help of Global Lithuanian Leaders several opportunities 
were identified in non-profit firms doing social and political science 
work that would offer a challenging experience to potential interns. 
These organizations seek to encourage anti-corruption initiatives, 
equal rights, and transparency in government.

In response to nine advertised positions, over 20 young Lithuanians 
applied from colleges in various cities including Paris, Rome, 
Manchester and Amsterdam.  Interns were chosen by the hosting 
organizations themselves.  LNF’s role was to find work sites, 
organize the competition and ultimately fund nine interns to work 
4-6 weeks.  LNF covered student expenses and room and board.  

At the end of the summer, both work site supervisors and interns 
were asked to evaluate their experience.  All the organization 
supervisors expressed interest in hiring LNF interns in the future. 
LNF hopes to continue this program in the summer of 2019.  
Any questions or suggestions should be sent to Judita Sedaitis at: 
stazasTF@gmail.com.

NAUJA VASAROS PRAKTIKOS PROGRAMA STUDENTAMS
NEW SUMMER INTERNSHIP PROGRAM FOR COLLEGE STUDENTS

TF tarybos narės su Homo Eminens  direktoriumi.
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Kiekvienais metais Tautos Fondas aukomis paremia Lietuvoje 
skurstančias mokyklas, užribio lituanistines mokyklėles ir 
lietuviškas draugijas.  Daugiausia remiamos Vilnijos ir Vilniaus 
krašto mokyklos.

TF labai daug prisidėjo, kad būtų atidarytos naujos 
ikimokyklinės lietuviškos grupės, kurių labai trūksta Vilnijoje, 
Vilniaus rajone.  Švietimo ministerija suranda ir sumoka 
už patalpas, o TF padeda įsigyti, baldus, patalynę, lavinimo 
priemones ir t.t.  Jau atidaryta 40 naujų ikimokyklinių 
lietuviškų grupių.

Viena iš didžiausių paramų skiriama ikimokyklinukų ir 
pradinių klasių mokinių kuprinėms.  Ši akcija vykdoma 
nuo 2006 m. Iš viso iki šių metų TF nupirko ir įteikė 9,000 
kuprinių  su mokymosi priemonėmis. Šiais metais padovanota 
750 kuprinių.  Nuo 2011 m. išdalinta 13,978 kalėdinių 
dovanėlių.  2018 m. bus įteikta 2,600 dovanėlių su gražiomis 
spalvotomis vaikiškomis knygutėmis.

Nepamirštama paremti ir užribyje, Lietuvos etninėse  
žemėse, gyvenančių lietuvaičių. Gudijos Apso ir Ūsonių 

lituanistinėms mokykloms, Lydos bendruomenei „Rūta“ ir 
lituanistinei mokyklai buvo skirta parama. Karaliaučiaus krašto 
bendruomenėms, ansambliams, Sienų „Žiburio“ gimnazijai, 
Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijai ir jų leidžiamam 
laikraščiui „Aušra“ taip pat suteikta parama. 

Šalčininkų raj. Būtrimonių mokyklai skirta lėšų įrengti vaikų 
žaidimo aikštelei. Nemenčinės Gedimino gimnazijai skirta 
parama supažindinti vaikus su lietuvių tautiniu kostiumu. 
Pasiūta keletas kostiumų. Lavoriškių gimnazijai skirta dovana 
Mažajai Lietuvai aplankyti.  Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo 
Kalinausko gimnazijai skirta lėšos Lietuvos piliakalniams 
aplankyti.  Paluknio „Medeinos“ gimnazijai skirta parama 

TĖVIŠKĖS AUŠRA
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vaikams patiems suremontuoti laisvalaikio patalpas. 
Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinei mokyklai skirta 
parama specializuotam kabinetui specialių poreikių 
vaikams įrengti.  

TF skiria stipendijas gerai besimokantiems ir 
materialiai stokojantiems studentams.  Yra dvi grupės 
stipendijų – vardinės, sukauptos palikimo lėšos ir 
skirtos tam tikrų aukštųjų mokyklų studentams ir TF 
skiriamos gabiems ir neturtingiems studentams.

Labai dėkojame visiems atsidavusiems, pasiaukojamai 
pareigas atliekantiems Tautos Fondo darbuotojams.  
Nuoširdi padėka visiems aukotojams, suteikusiems 
vaikams džiaugsmo. Linkime geros sveikatos, laimės ir 
gerų darbų.

_________________________________________

LNF has been very proactive in supporting preschools 
in the Vilnius Region of Lithuania.  The Lithuanian 
Ministry of Education provides facilities while LNF 
helps with furnishings and education supplies.  Forty new 
Lithuanian preschool groups have been established. A 
playground for children has been built and equipped at 
the Butrimonys primary school.

 Our project to provide backpacks with school supplies 
to primary school children continues –  this year we 
donated 750 backpacks.  Since 2011 LNF has distributed 
n13,978 Christmas gifts to disadvantaged children and 
this year we will provide 2,600 more.

LNF contributes to Lithuanian communities for cultural 
and educational projects in Belarus, Poland and the 
Kaliningrad (Karaliaučius) region.  Funds are provided 
to Lithuanian schools, song and dance ensembles, 
organizations, Lithuanian newspapers. 
LNF also provides scholarships to deserving, 
underprivileged students.  Some of the funds are provided 
by donor advised contributions.
We are sincerely grateful to LNF Board of Directors, 
Executive Committee, volunteers and especially our donors 
who make these gifts to the children possible.  It is a joy to 
see their smiling faces.
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Vyriausiam Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetui 
(VLIKui) 1973–i metai 
buvo jubiliejiniai. 
Ši organizacija buvo 
įsteigta 1943-čiais metais 
vokiečių okupuotos 
Lietuvos pogrindyje ir 
buvo sudaryta iš įvairių 
tuo metu Lietuvoje 
veikiančių politinių 
srovių atstovų.  Ji tęsė 

savo veiklą pokarinėje Vokietijoje ir su emigracijos banga 
buvo perkelta i JAV. Jos pagrindinė misija buvo veikti, kad 
Lietuvos nepriklausomybė būtų  atstatyta. Šaltasis karas tęsėsi 
jau dešimtmečius ir pasaulis jautė baimę, kad ši situacija 
gali įsisiūbuoti į atominį karą. 1973-čių metų viduryje 
Brežnevas lankėsi JAV ir pasirašė sutartį su prezidentu Nixonu 
pasižadėdamas visais būdais vengti tokio karo. Be abejo, Sovietų 
Sąjungos pagrindinis tikslas tada buvo dalyvauti Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo konferencijoje, kuri buvo 
suplanuota 1973-čių metų liepos mėnesiui. Sovietų Sąjunga 
mėgino šį susitikimą paversti į Europos Taikos konferenciją ir 
nustatyti tarptautines sienas, sau garantuojant valdymą visos 
Rytų Europos šalių, įteisinant Baltijos kraštų prijungimą prie 
Sovietų Sąjungos bei savo totalitarinę sistemą ir valdas.  

Matydamas šiuos pavojus, VLIK’as gegužės 5-tą nutarė siųsti 
savo delegaciją į Helsinki, kur liepos mėnesį planavo rinktis 
trisdešimt penkių valstybių užsienio reikalų ministrai, atstovai 
iš Europos, JAV ir Kanados, pirmam susitikimui apsvarstyti  
Europos Saugumą ir tarp valstybinį bendradarbiavimą. 
Žinoma, čia nebeliko vietos okupuotiems kraštams: Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai. Tad buvo nutarta sudaryti bendrą Baltijos 
delegaciją neseniai įsteigtos Pasaulio Baltijos Konferencijos 
vardu. Į delegaciją įėjo devyni atstovai – du estai, trys latviai ir 
keturi lietuviai.  Delegacijos vadas buvo VLIK’o pirmininkas, 
Juozas Kęstutis Valiūnas. Aš buvau pakviesta kaip VLIK’o 
atstovė. Mūsų delegacija apsistojo Helsinkio Inter Continental 
viešbutyje, kur apsigyveno ir daug kitų delegacijų. Mūsų tikslas 
buvo išdalinti atitinkamą literatūrą pagrindinių delegacijų 
pirmininkams ir kiek įmanoma, susitikti su įtakingais 
žurnalistais.

Liepos 6-tai dienai paskelbėm spaudos konferencija mūsų 
viešbutyje. Keturi asmenys iš mūsų delegacijos buvo akredituoti  
spaudos atstovai. Dr. Jonas Genys kalbėjo tiesiogiai per 
Amerikos radiją, kuri transliavo per 150 stočių, Dr. Petras 
Vileišis, vienintelis tarp mūsų rusakalbis, per Laisves Radiją 
aiškino mūsų poziciją Sovietų Sąjungoje. Visi kiti pasiskirstėm 
dviejų ar trijų asmenų grupelėmis ir stengėmės aplankyti 
kuo daugiau delegacijų, ypač JAV, Anglijos, Vokietijos, 
Suomijos, Danijos, Švedijos ir kitas. Latvis Uldis Grava vienam 
priėmime, pamatęs Sovietų užsienio reikalų ministrą Andrei 
Gromyko, prie jo priėjęs paklausė kodėl čia nėra Baltijos 
kraštų atstovų, ir taip pat pranešė, kad jis atstovauja Pasaulio 
Baltijos Konferenciją, kuri reikalauja nepriklausomybės 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai.  Gromyko angliškai pareiškė, kad 
Baltijos valstybės savanoriškai įstojo į Sovietų Sąjungą, ir tuoj 
pasitraukė. Šis susitikimas sukėlė didelį dėmesį tarp delegatų, 
ir sovietai pareikalavo, kad suomiai mūsų delegacijos narius 
tuoj areštuotų. Tad liepos 5-tą dieną, grįžtant iš įvairių  oficialių 
pasimatymų, mus po du ir po tris viešbutyje suareštavo Po 
individualių tardymų mus nuvežė į užmiestį,  kur kalėjime 
buvome uždaryti į betonines nejaukias vienutes.  

Kai mūsų delegacijos narys Ilmar Pleer buvo Inter Continental 
viešbutyje areštuotas, keldamasis į kambarį pasiimti savo 
daiktų jis pateko į liftą su JAV užsienio reikalų ministru ir 
greit jam pasakė, kad  jis, JAV pilietis ir mūsų delegacijos 
narys, areštuojamas. Po arešto pareikalavau, kad man 
leistų paskambinti į JAV pasiuntinybę – tačiau, vietoj to, 
paskambinau draugei Manuelai, kuri vertėjavo Ispanijos 
ministrui, greit paaiškinau mūsų padėtį ir ji pažadėjo apie mus 
pranešti savo ministrui ir kitiems konferencijos dalyviams. 
Netrukus JAV atstovas atvyko teirautis dėl mūsų arešto.  
Suomiai labai nepatogiai pasijuto, jau per apklausą mums 
leido suprasti KAS reikalavo mūsų arešto ir labai apgailestavo 
neturėdami kitos išeities.

Baltų organizacijų atstovai tuoj pareiškė skundus JAV 
senatoriams ir Kongreso atstovams, kurie kreipėsi į JAV 
Užsienių reikalų ministeriją – o ši pareiškė protestą Suomijos 
valdžiai.  Sekantį rytą po arešto, suomiai pranešė, kad 
paleidžiami Amerikos piliečiai, bet mes pasilikom ir paskelbėm 
bado streiką, kol visi mūsų delegacijos nariai bus paleisti.

RAŠO EGLĖ ŽILIONYTĖ DUDĖNIENĖ, 
HELSINKI KONFERENCIJOS DALYVĖ

(VLIK‘O VEIKLĄ ĮGALINO TAUTOS FONDO RĖMĖJAI)
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Šis incidentas sukėlė didelį susidomėjimą. Mus nakvynei nuvežė 
į viešbutį, kuriame buvo apsistoję dauguma žurnalistų, ir mes 
visą naktį prieš išskrendant iš Suomijos kalbėjom su spaudos 
atstovais. Bent 300 laikraščių, tarp jų NY Times, London 
Times, International Herald Tribune ir kiti,  aprašė Baltijos 
šaliu padėtį. Atgyvėjo diplomatinių sluoksnių susidomėjimas 
mūsų reikalais ir prieš mums išvykstant mus aplankė Kanados 
ministras. Suma sumarum, susilaukėm daug didesnio dėmesio, 
nei būtumėm gavę per neįvykusią spaudos konferenciją, o 
rusams mūsų areštas tikrai neišėjo į naudą. 
_______________________________________________

The Supreme Committee for the Liberation of Lithuania (VLIK) 
was secretly established in 1943 during the German occupation, 
with the goal of restoring the independence of Lithuania. 
This organization was financed by the Lithuanian National  
Foundation. It continued its work in post war Germany and later 
in the United States. When Brezhnev visited the United States 
in 1973 and signed a Nuclear Non Proliferation Treaty with 
the Pres. Nixon, plans were made for a Conference on Security 
and Cooperation in Europe (CSCE) to be held in Helsinki. The 
newly formed World Baltic Confederation, deeply concerned by 
the future of of Estonia, Latvia, and Lithuania, decided to use 
this opportunity to present the case of the occupied Baltic states to 
attendees of the Conference. They sent an informal delegation of 
nine members (2 Estonians, 3 Latvians and 4 Lithuanians) to 
Helsinki led by the Chairman of VLIK  Dr. Kęstutis Valiūnas.  The 
task of this delegation was to convey the true situation of the three 

Baltics States to representatives of the 35 participating countries as 
well as to the press.

 (During a reception for the representatives gathered at the 
Conference, Latvian Uldis Grava approached Soviet Foreign 
Minister Alexander Gromyko and identified himself as a member 
of the Baltic Delegation seeking the restoration of independence of 
Estonia, Latvia and Lithuania. Somewhat taken aback, Gromyko 
replied that the Baltic States voluntarily joined the Soviet Union 
and he quickly left the reception.)

The activities of the Baltic delegates infuriated the Soviets and they 
prevailed on the Finnish government to arrest all its members. A 
Latvian delegate accidentally ran into the US Secretary of State 
in the hotel elevator, quickly identified himself as an American 
citizen and informed him that the Baltic Delegation was being 
arrested. After individual interrogation by the Finns, the detainees 
were taken to a facility on the outskirts of Helsinki where they 
were incarcerated in solitary cells. A US representative arrived and 
convinced the Finnish government to release the Delegation. 

The Baltic delegates were taken to a centrally located hotel for an 
overnight stay prior to expulsion from Finland. The majority of 
the press covering the Conference was staying at this hotel, which 
provided the group with an excellent opportunity to explain the 
plight of the Baltic States. This resulted in wide coverage of the 
story of the subjugation of Estonia, Latvia and Lithuania in the 
international press.  While the prison experience was stressful and 
unpleasant the mission was an unmitigated success and gained the 
world’s attention.

TAUTOS FONDO SPECIALŪS FONDAI 2018    SPECIAL FUNDS IN THE LNF 2018

Tautos Fondas leidžia įkurti specialius fondus paaukojant $10,000. 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. 

Vytauto ir Danutės Anonių fondai: 
Našlaičių fondas;

DVA: Suvalkų ir Gudijos studentų 
stipendijoms

Henriko Blazo fondas:      
Žurnalistikos stipendija      

Eligija  Barkutė           
Ieva Janavičiūtė

 
Beatričė  Bankauskaitė                 

Dr.Juozo Brundzos Fondas: 
Stipendijos veterinarijos studijoms

Laura Reigytė

 
Austėja Zykutė       

Ramučio Bulotos fondas:  
Parama Rytų Lietuvos mokykloms
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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

Vaida Ambrovaitė               
Laura Misiūnaitė 
Sylvia Pečiurytė                  
Viktorija Valinčiūtė

 

                     
Denis Ponomarenko          

 

Gabrielė Agasarjonaitė    

       

 
Gintarė Savanevičienė       

Inga Stankaitytė 

Viktorija Valinčiūtė         

Algio Rimo tarptautinių santykių 
stipendija

Raminta Stankutė

 

 
 

Luka Marija Urbonaitė     

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

Aistė Pilkienė

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

Samanta  Fomina       

Lukas Fabijonavičius      
Emilija Giedraitytė  
Ingrida Ivinskaitė  

Fondas stipendijoms studentams 
Lietuvos sveikatos mokslų univer-
sitete.

Aurelija Bajer          
Goda Mačijauskaitė    
Vita Balčienė           
Emilija Žukauskaitė

Kristina Gedeikytė        

Auksės Trojanas Fondas: parama 
neįgaliems vaikams

Elenos Urbaitytės fondas:  
Stipendijos skulptūros studentams

 
Donates Repeika 
Laima Antonova 
Jokūbas Pijus Vildžiūnas

Jurgio Valaičio Fondas: Lavoriškių 
mokyklai remti

Romos ir Algio Vedeckų fondas:  
Remti Kalnujų mokyklą

Rimvydo Žukausko fondas: 
architektūros stipendija

Povilas Jankūnas        
Renata Mickevičiūtė 
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AUKOS TAUTOS FONDUI   nuo 2015 m. lapričio 1 d. iki 2016 m. spalio 31 d. 

NUO $625 IKI $275
Adams, William & Onutė, NY ($4,690)
Barnet, Elena, NY ($4,325)
Bobelis, Antanas & Danutė, NY ($2,375)
Bobelis, Sigitas & Guoda, NY ($3,125)
Ciardullo, John & Mary, NY ($500)
Debesis, Juan Pablo, NY ($1.600)
Gauba, R. & V., NY ($670)
Griškonis, Marius, NY ($1,550)
Handy, Danutė, CA ($4,850)
Krakauskas, Petras & Birutė, NY ($3,260)
Laucius, Laura T., DC ($1,500)
Materas, Joseph, CA ($4,337)
Mihailovich, Laima, NY ($825)
Šalčius, Jonas & Laima, FL ($550)
Sirusas, Saulius G. & Gražina, NJ 
($14,937)
Stankūnas, Jonas & Giedrė, CT ($9,185)
Vedeckas, Algis & Roma, NY ($26,376)
Virbickas, Vytis & Algutė, CT ($1,260)
Woss, Dalia, TX ($2,800)
Žukauskas, Nijolė, NY ($2,760)
Krakauskas, Petras & Birutė, NY ($3,260)
Woss, Dalia, TX ($2,800)
Laucius, Laura T., DC ($1,500)
 
NUO $250 IKI $180 
Aukštikalnis, Valerija, MA ($1,850)
Avižonis, Petras & Liuda, UT ($315)

Bajoraitis, Rimvydis, WA ($3,800)
Birutis, Algirdas, AZ ($275)
Birutis, Jurgis & Danguolė, FL ($355)
Bobelis, Dalia, FL ($39,963)
Draugelis, Arūnas & Irena, IL ($2,000)
Dudėnas, Vytautas & Eglė, FL ($1,510)
Dzikas, Dalia, CT ($700)
Ercius, Gražina, NY ($1,820)
Hirshland, Michael, MA ($250)
Hirshland, Roy & Cristine, MA ($250)
Hoeschele, James & Audronė Vaitiekaitis, 
MI ($46,455)
Jakas, Dalia A., PA ($300)
Jonynas, Saulė, CA ($1,450)
Kisielius, Petras & Daiva, IL ($200)
Kriaučiunas, Romualdas & Giedrė., MI 
($1,400)
Kulpa, Algis & Aldona, NY ($400)
Marijošius, Marius & Aldona, NY 
($2,985)
Paronis, Zigmas, NY ($2,790)
Penkiūnas, Vytautas ir Birutė Balčiunas, 
MD ($2.670)
Phelan, John & Kristina Žukauskas, NJ 
($700)
Pileika, Victor & Deborah, CT ($370)
Polikaitis, Juozas, IL ($300)
Raulinaitis, Irena, CA ($1,000)
Rimas, Ramunė, MA ($2.595)
Simanavičius, Ligija B., NY ($2,255)

Sisters of the Imm. Conception, , CT 
($2,800)
Šližys, Raimundas &Tracy, NY ($2,220)
Stanislauskas, Silvestras, Janina & Milda, 
NY ($850)
Waingortin, Liuda, MA ($1,965)
Žemaitaitis, Gintautas, CT ($1.300)
 
NUO $175 IKI $110 
Am. Liet. Gydytojų Draug.- NY-NJ, dr. 
Valdonė Gaubienė, NJ ($2,500)
Angeliadis, Nida & Nick, NY ($475)
Bigelis, Ramūnas, CT ($1,350)
Bileris, Kęstutis & Astra, NY ($615)
Čikotas, Janina, VA ($318)
Daubėnas, Joseph A., AZ ($1,200)
Daugirdas, John & Ona, IL ($2,800)
Garrison, John, NJ ($1,460)
Hopaniene, Ramute, NY ($150)
Jankauskas, Vida, NY ($2,095)
Laucius, Henrikas & Ilona, MI ($1,720)
Norkus, Leonardas & Dijana, CT ($325)
Petrulis, Vytas, MI ($625)
Pocius, Birutė, NJ ($1,190)
Polikaitis, Marius, IL ($150)
Schimenti, Jolanta & John, CT ($1,100)
Sperauskas, Tomas & Maija, NY ($1,775)
Vainbergaitė-Tatz, Golda, NY ($1,000)
 

 (Skliausteliuose iš viso paaukota T. F. suma)
Donations to LNF from November 1, 2015 to October 31, 2016 

(Total donations in parentheses)

$ 20,000  Ashebergas, Birutė, NY ($33,000)
$ 12,630  Šomkaitė, Rožė, NJ ($63,712.5)
$ 11,500  Bražėnas-Paronetto, Nijolė, NY ($90,694)
$ 10,070  Valaitis, Jurgis, MD ($168,608)
$    6,000  Anonymous ($53740)
$    5,000  Giedraitis, Rimantas & Kristina, NY    ($65,100)
$    4,500  Dundzila, Tomas, VA ($4,600)
$    4,500  Dundzila, Vilius R., IL ($4,500)
$    4,050  Remienė, Marija, IL ($61,790)
$    4,000  Milukas, Albinas, RI ($6,8000)
$    2,400  Lith. Ed, Asst. and Relief Found., NJ ($4,200)

$    1,500  Hirshland, Robert & Rasa, CA ($1,500)
$    1,200  Vaišnys, Gintaras A., IL ($4,700)
$    1,200  Blekaitis, Gražina, MD ($2,025)
$    1,200  Woss, Gintaras, TX ($1,200)
$    1,100  Šileikis-Hood, Laima, NY ($7.050)
$    1,000  Deckys, Elena & Algis, IL ($3,200)
$    1,000  Dėdinas, Nijolė, IL ($14,574)
$    1,000  Januta, Donatas, CA ($5,000)
$    1,000  Bačanskas, John & Rima R., FL ($2.750)
$    1,000  Steinmetz, Matthew e., IL ($1,000)
$    1,100  Taft, William & Eugenia, NY ($1,000)



13

AUKOS TAUTOS FONDUI   nuo 2015 m. lapričio 1 d. iki 2016 m. spalio 31 d. 
PO $100 
 Arbas, Rasa, CA ($100)
Balanda, Gediminas, MI ($4,600)
Bitėnas, Dalia R. & Rimantas, NJ 
($1,847)
Careskey, Judy, CA ($100)
Čepenas, Vytautas, IL ($190)
Cibas, Stanislava, NY ($650)
Dimas, Stefa, NY ($2,750)
Domanskis, Alexander, IL ($800)
Dulskis, Aldona, FL ($200)
Dumčius, Ron, Canada ($120)
Eringis, Stanley, FL ($100)
Hirshland, Christine, CO ($100)
Jatulis, Viltis, CA ($1,600)
Juozevičienė, A., IL ($1,155)
Jurgutis, Danguolė, MI ($595)
Kaufmanas, Petras, VA ($1,500)
Kezys, Daiva, NY ($430)
Kliorys, Constantine, PA ($100)
Klivečka, Giedrius, NY ($2,400)
Kumpikas, Giedrė, NY ($6,150)
Laukys, Eduard & Donna, NY ($5,373)
Miknius, Agela .J., NY ($465)
Mileris, George, MA ($100)
Norvilas, Algis & Jura, IL ($450)
Paužuolis, Antanas, IL ($100)
Petrulis, Eleonora L., CT ($1,500)
Raulinaitis, Darius & Mika, CA ($900)
Rysavy, Adelė, NY ($2,145)
Sakalas, Romas & Dana, FL ($400)
Shumway, Aldona, MA ($2,570)
Sirusas, Virginia & Peter, NY ($2,985)
Skučas, Donatas & Gina, TX ($500)
Smith, Joseph & Daina, IL ($450)
Surdėnas, Danutė, NJ ($405)
Sutkus, Ada, IN ($1,625)
Svalbonas, Vytas, PA ($830)
Taoras, Gintautas A., NH ($350)
Tautvyvdas, Kęstutis & Birutė, WA 
($1,036)
Vainius, Jonas, IL ($1,913)
Vaišnys, Vaiva, IL ($100)

Valavičius, Antanas & Viktoria, IL 
($6,800)
Veitas, Irena, MA ($1,672)
Veitas, Romas & Reda, MA ($1,274)
Zaparackas, Algis & Yolanda, MI ($700)
Zaunius, Giedrė M., NJ ($1,000 

NUO $95 IKI $45 
Alinskas, Renata, NY ($2,600)
Bačanskas, Edvardas  ir Regina, FL ($700)
Bernotas, Leonas, MA ($115)
Buožys, Valadas & Aušra, NY ($340)
Calvano, Elena, IL ($250)
Česnavičius, Algirdas, NY ($1,325)
Fjelstad, Alvin & Maria, NJ ($70)
Jelionis, Sofija, IL ($100)
Kasiuba-Paknys, Liucija, NY ($1,640)
Kasputis, Jonas, CT ($600)
Kenter, Gražina, CT ($1,730)
Kozyrovicius, Arturas & Solveiga, NY 
($50)
Kulikauskas, Sofija, NY ($50)
Landsbergis, Algimantas K. ir Teresė, MD 
($775)
Levenson, Maria, TN ($225)
Liaukus, Sigitas & Milda, CT ($205)
Lukoševičius, Audrė, NY ($175)
Mačiulaitis, Algirdas, NY ($235)
Memėnas, Victor J. & Vita, MI ($350)
Merlino, Anthony & Irene, NY ($50)
Muliolis, Algirdas & Amanda, OH 
($1,850)
Nainys, Bronius, IL ($1,000)
Nemickas, Juratė, NY ($470)
Norvila, Juzė, NY ($2,085)
Nourse, Danutė, NJ ($50)
Ošlapas, Elvira, CT ($2,125)
Paulius, Sigita, NJ ($70)
Polikaitis, Dalilė ir Antanas, CA ($354)
Sabalis, Paulius &Monika, NY ($200)
Šernas, Valentinas & Jonė, NJ ($350)
Tamkutonis, Gerald, IL ($50)
Vaišnys, Elona & Juozas, CT ($,1300)

Valukas, Salomėja, CT ($650)
Vanderstoep, Laima, IL ($50)
Vičiulis, Mirga, NY ($1,005)
Vienužis, Janina, FL ($240)
Žemaitaitis, Algimantas & Audronė, CA 
($210)
 
$45 IR MAŽIAU
Baltch-Gravrogkas, Aldona, NY ($280)
Banevičius, Danguolė, CT ($1,885)
Bublys, Algimantas, FL ($825)
Bukauskas, Gintare, NY ($35)
Giedraitis, Aniceta, OH ($305)
Gobužas, Aldona. M., NY ($487)
Gureckas, Algimantas & Virginija, MD 
($305)
Gvildys, Ina, NY ($1,220)
Gylys, Izolina, MA ($890)
Kalvaitis, Suzanne ir Algis, VA ($150)
Kizlauskas, Kazys & Liolė, MI ($240)
Knasas, John & Joanne, TX ($165)
Motušis, Viktoras, IL ($555)
Overas, Audronė, NY ($125)
Ratas, Živilė, NY ($1,370)
Redikaitė, Eglė, NY ($25)
Sadonis, Robert & Emilia, NJ ($131)
Sareikytė, Nida, NJ ($25)
Sedaitis-Glinskis, Judith & Rimvydas, NY 
($255)
Skrupskelis, Enata, IL ($625)
Šlepetys, Richard A.& Regina, NJ ($490)
Snowball, Halina, CT ($25)
Špakevičius, Julijonas & Renata, MA 
($640)
Stankus, Kostas & Vida, IL ($840)
Taunys, Regina, CT ($1,365)
Vodopalas, Jurgis & Elvyra, FL ($421)
Wilson, Vida, NY ($25)
Zapkus, Kes, NY ($125)
Zelenis, Vytautas & Vanda, CA ($455)
Zibas, Jura, NY ($255)
Židelytė-Martinson, Gelmina, NY ($125)
Žilinskas, Saulius, NY ($25) 

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) ..................................................................................... 4,030,449  

Pagrindinis iždas (Main account) ....................................................................................................................... 2,586,392

Specialūs fondai (Trust funds) ........................................................................................................................... 1,444,057

Visos pajamos (Total revenue) .............................................................................................................................. 458,840

Aukos (Public donation support) .......................................................................................................................... 110,469

Investicijų pajamos (Investment income) .............................................................................................................. 147,810

Parama (Domestic and overseas support) .............................................................................................................. 191,884 

TAUTOS FONDO FINANSINIS STOVIS (FINANCIAL STATUS) 2017

TAUTOS FONDO PARAMA 2018  

20% Spaudai / Media

14% ALTos Fondui /  
ALC Fund

8% Įvairiems / Miscellaneous
7% Labdarai / Charities

53% Švietimui / Stipendijoms
Education /Scholarships

Daugerutis  Aukštikalnis   
Bronius  Čikotas

Kazimieras  Aukštikalnis   

Romualdas  Penikas

Valerija  Aukštikalnienė   
Pranas  Povilaitis 

_____________________________________

Iš viso paaukota       $3,610.00

Aukomis Tautos Fondui Pagerbti Šie Mirusieji
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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.
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