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Milijonas lietuvybei išlaikyti
•Entuziastas jaunas gydytojas 

Antanas Razma, prieš dvidešimt 
metų pasiūlė įsteigti milijoninį 
fcjndą, kurio palūkanomis būtų 
Krutinamas lietuvybės išlaiky
mas. Mestas grūdas pateko į der
lią dirvą, ir pradininkas dr. Anta
nas Razma su žemaitišku 
atkaklumu stūmė darbą pirmyn. 
Spauda parėmė jo pastangas, susi
domėjo JAV LB Krašto valdyba, 
pirmininkaujama Stasio Barzdu- 
k<>, ir surado bendrą išeitį. 1962 m. 
buvo įsteigta savarankiška or
ganizacija — Lietuvių Fondas, 
tfarkomas rinktų tarybos narių. 
Jfui prieš priimant įstatus, dr. A. 
Razmos ir pritarėjų pastangomis 
buvo suaukota 20.000 dol. suma.
.Lietuviškoji visuomenė plačiai 

atidarė pinigines, ir aukos pradė
ję plaukti. Pirmąsias tūkstantines 
paklojo gydytojai ir daugiau pasi
turintieji, o šimtinėmis įsijungė ir 
plačioji lietuvių visuomenė. Di
delė talka atėjo iš LB apylinkių, 
p!rie kurių buvo sudaryti vajų ko
rtu tetai ar paskirti įgaliotiniai. Vi
rt buvo pagauti entuziazmo ir dir- 
l?o nemokamai. Jau pirmaisiais 
1962 veiklos metais buvo paskirta 
pirmoji 1.200 dol. paramos suma. 
Šiandieną skirstoma pelno suma 
jįau pasiekė 150.000 dol., o nuo L. 
fondo įsisteigimo bus išdalinta 
IJetuvybės išlaikymo reikalams 
iienas milijonas dolerių.
• Reikėjo 20 metų, kad lietuviš
kiems reikalams būtų atiduota mi
lijonas dolerių, pagrindinį kapita
lą paliekant nepaliestą. 
Investavimo komisijos pirm. P. Ri
fus žada milijoną dolerių sutelkti 
per 5 metus, kuriuos pelno skirs
tymo komisija, padalins paramos 
reikalingiems. 
L Iki šių metų L. Fondo tarybai 
pasikeisdami pirmininkavo 4 
gydytojai (dr. A. Razma, dr. G. 
Balukas, dr. K. Ambrozaitis ir dr. 
B. Valaitis), bet šiais metais vado- 
Vavimą perėmė finansininkas Sta
tys Baras, įnešdamas naujų idėjų 
Jr suaktyvindamas pastangas už
baigti trečią milijoną.

Pelno skirstymo komisija turi 
Siažesnių ar didesnių problemų 

ėl teikiamos paramos tikslingu
mo. Iki šiol daugiausia buvo re- 
(rniami einamieji reikalai, ypatin
gą dėmesį skiriant lituanistiniam 
Švietimui, kultūrai ir jaunimui. 
{Pradedama ieškoti kelių ilgalai- 
jkiams, išliktiniams projektams fi- 
•nansuoti. Tuos klausimus plačiai 
•nagrinėja Pelno skirstymo ko- 
įmisijos pirm. dr. K. Ambrozaitis. 
j L. Fondo taryba 1980 m. įsteigė 
{Meno puoselėjimo komisiją, vado

vaujamą valdybos pirm. dr. G. 
Baluko, kuri, finansuojant Lietu
vių Fondui, įsigijo Mažosios Lie
tuvos sūnaus dail. Prano Domšai- 
čio kūrinius. Šis posūkis atidaro 
duris ir kitiems dailės kūriniams 
išlikti lietuvių rankose.

Svarbus yra 1981 metais įsteig
tas Lietuvių Fondo Federalinis 
kredito kooperatyvas, per pirmus 
veiklos metus surinkęs du milijo
nus dolerių indėlių. Ateityje gautu 
pelnu galės paremti lietuvišką 
veiklą ir išlaikyti kai kurias ins
titucijas. L.F. Fed. kredito koope- 
tyvo kūrėjas ir iždininkas yra 
adv. Povilas Žumbakis, o direkto
rių tarybos pirm. dr. A. Razma.

Lietuvių Fondas įsikūrė, įsitvir
tino ir išaugo dėka lietuviškos 
spaudos ir lietuviškų radijo laidų. 
Lietuvių Fondo vadovybė labai 
vertina ir remia rašytą bei gyvą 
žodį. Pirmuosius ir dabartinius 
talkininkus verta paminėti: a.a. 
rašytojas A. Baronas, žurnalistai 
— Vladas Butėnas - Ramojus, kun. 
Juozas Prunskis, Jurgis Janušai- 
tis, Petras Petrutis, P. Viščinis ir 
daugelis kitų. Ypatinga padėka 
lietuviškų laikraščių redakto
riams, kurie ir patys rašo ir kitų 
parašytus straipsnius apie L. Fon-

Lietuvių fondo idėja ir pirmieji žingsniai
DR. A. RAZMA

Šiandien ne vienam kyla mintis 
— jeigu nebūtų buvęs sukurtas 
Lietuvių Fondas, kokį nuostolį tu
rėtų lituanistinis švietimas, kultū
riniai darbai, lituanistikos moks
liniai planai ir lietuvybės 
skiepijimas jaunimo tarpe.

To nereikia įrodinėti, nes tai liu
dija patys faktai. LF jau yra su
kaupęs neliečiamo kapitalo apie 2 
milijonus ir 300 tūkstančių dol.; jis 
yra investuotas ir jau davė apie 
1,300,000 dol. pajamų, kurių apie 1 
milijonas padalytas lietuvybės iš
laikymo ir ugdymo darbams pa
remti. Dabar LF gali garantuoti 
kasmet 200 tūkstančių pajamų lie
tuviškai veiklai stiprinti išeivijo
je. Ar tai nėra verta didžiuotis to
kiu LF pajėgumu?

Prieš 22 metus daug kas abejojo 
ir net juokėsi, kai aš paskelbiau 
“Drauge” 1960 m. gruodžio 8 d. 
straipsnį — “Milijono dolerių fon
das lietuviškiems reikalams ir to 
fondo parlamentas”. Tačiau pozi
tyviai ir optimistiškai nusiteiku
sių fondo iniciatorių būrys nu
sprendė, kad tai lietuviams yra 
įmanoma ir tuoj pradėjo fondo or
ganizavimo darbą. Alicija Rūgy
tė, pirmoji iniciatorių sekretorė, 
pasiūlė savo vaišingumą ir butą 
pirmiesiems posėdžiams. Pirma
jame posėdyje 1961 m. sausio 8 d. 
tebuvo tik keturi: dr. A. Razmą, A. 
Rūgytė, dr. R. Sidrys, J. Pabedins
kas, bet kitas posėdis jau buvo 
gausesnis. O tų posėdžių būta ne
mažai. I Fondo idėjos rėmėjų gre
tas įsijungė šie asmenys: dr. G. Ba
lukas, dr. P. Kisielius, inž. V. 
Naudžius, V. Ignaitis (Kanada), 
dr. J. Valaitis, dr. F. Kaunas, prel. 
M. Krupavičius, rašytojas B. Bab- 
rauskas, rašyt. A. Baronas, V. 
Šmulkštys, dr. K. Ambrozaitis, dr.

B. Poškus, St. Barzdukas ir daug 
kitų.

Pirmiausia teko derinti skirtin
gus fondo organizavimo siūlymus 
ir suredaguoti tinkamus fondo įs
tatus. Vieni norėjo visiškai sava
rankiško fondo, kiti siūlė susi
jungti su JAV LB Geležiniu fondu, 
kurio idėja jau 10 metų gulėjo stal
čių bylose ir neprasiveržė iš pla
navimo stadijos į organizacinę 
realybę.

Prašomam advokatui parašyti 
fondo įstatus pastačius keistas są
lygas, iniciatoriai surado kitą jau
ną advokatą Algimantą Rėželį, 
kuris suredagavo puikius fondo įs
tatus, ir jie su mažais pakeitimais 1 
tarnauja LF iki dabar. Advokatas 
A. Rėželis LF inkorporavo Spring- 
field’e, III. 1962 m. kovo 14 d. (Nr. 
17755) ir po to jis stengėsi išgauti1 
LF “tax exempt” statusą, kuris ir 
buvo gautas 1964 m. gruodžio 7 d., 
(Nr. CHI - EO - 64 - 272, group I 
24) su adv. Vyt. Yaso pagalba. Da
bar jau daug metų LF teisinius rei
kalus tvarko adv. P. Žumbakis.

1962 m. kovo mėn. pirmojoje LF 
taryboje buvo šie asmenys: dr. A., 
Razma, pirm., dr. G. Balukas, B. 
Babrauskas, St. Barzdukas, T. 
Blinstrubas, Z. Dailidka, A. Ra- 
reiva, dr. F. Raunas, dr. B. Poš
kus, A. Rūgytė, V. Šmulkštys ir J. 
Švedas. Pirmąją LF valdybą su
darė šie asmenys: T. Blinstrubas, 
pirm.; St. Rauckinaa, sekr.; dr. VI. 
Šimaitis, ižd.; J. Vaičekonis ir A. 
Rūkštelė, nariai.

Žvilgsnis į praeitį 
ir ateitį

Žiūrint praeitin, man atrodo, 
kad keli faktoriai teigiamai nulė
mė LF idėjos realizavimą. Pirma
sis jų — laikaB buvo jau pribren-

Vincas Krėvė (1882-1954) Nuotrauka B. Raugo
Nuo didžiojo mūsų literatūros klasiko Vinco Krėvės gimimo š.m. spalio 
mėn. 19 d. suėjo 100 metų. Reikšminga sukaktis „Draugo“ kultūriniam 
priede bus plačiau prisiminta lapkričio mėn., išleidžiant Vincui Krėvei 
skirtąjį numerį. >

dą spausdina. Taip pat dėkojame 
“Draugo” kultūrinio priedo redak
toriui poetui Kaziui Bradūnui, ku
ris visada šiltai rėmė L. Fondo 
veiklą savo puslapiuose. Išeinan
čiam į poilsį redaktoriui K. Bradū
nui linkime ramaus kūrybingo gy
venimo ir geros sveikatos, bet 
kartu prašome ir toliau remti L. 
Fondo veiklą.

Lietuvių Fondas yra gyvastin
gas ir nuolat pasipildo naujais na
riais, o vadovybė nepraranda pir
mūnų entuziazmo, skirdama 
fondiniam reikalui savo poilsio va
landas ir dienas. Pažymėtinas

’• Ant«nan Razma. Nuotr. P. Malėtoa

gydytojų nemokamas įsiparei
gojimas ir savo brangių valandų 
skyrimas L. Fondo veiklai.

Pažymėtini tie lietuviai, kurie 
savo santaupas palieka Lietuvių 
Fondui ir po savo mirties daly
vauja lietuvybės išlaikymo veiklo
je. Gerbiami mirusieji L. Fondo 
nariai ir branginami gyvieji, pri
sidėję savo auka prie L. Fondo au
gimo ir lietuvybės išlaikymo. Tik 
visų pasišventimu, darbu ir auka 
pasiekėme pasigėrėtinų rezultatų. 
Gyvoji lietuvybė laikosi visų bend
romis pastangomis, todėl ir toliau 
vieningai dirbkime. Daugelio lie
tuvių visuomenininkų svajonė tu
rėti milijoninį fondą lietuvių kul
tūrai ir švietimui . remti tapo 
realybe ir pagrįstai galime tuo di
džiuotis. Lietuvių Fondo kapitalo 
augimas niekad nesustos, nes jį re
mia gyvieji ir mirusieji lietuviai 
testamentiniais palikimais.

Nepriklausomoje Lietuvoje išau
gę ir subrendę lietuviai, pasigėrė
tinai gausiai įsijungė į Lietuvių 
Fondo kūrimą ir ugdymą. Vyres
nioji lietuvių karta nuostabiai gra
žiai atlieka savo pareigą. Vieni 
dirba visuomeniniame darbe, kiti 
rūpinasi lietuvybės išlaikymu, tre
ti ieško ekonominio pagrindo 
šiems darbams paremti. Atliktieji 
darbai bei pasiekti darbo vaisiai 
džiugina ne vieno lietuvio širdį.

Jaunoji ir jauniausioji lietuvių 
kartos kviečiamos jungtis į Lietu
vių Fondo eiles ir perimti vado
vavimą, nes augantis kapitalas ir 
gaunami jo vaisiai pasiliks jiems 
tvarkyti ir naudoti.

Lai mūsų auka, darbas ir pa
stangos palengvina tautai ver
gijos naštą ir priartina Lietuvai 
laisvės atgavimą ir jos kultūrinį 
klestėjimą.

Visa tai turint minty, šio ir kito 
šeštadienio “Draugo” kultūriniai 
priedai didžiąja savo medžiagos 
dalimi yra skiriami Lietuvių Fon
do temoms.

dęs tokiam fondui, nes vyresnieji, 
kurie buvo nepaprastai dosnūs, 

■ norėjo užtikrinti finansinę para
mą lietuviškai ateities veiklai. Jie 
ne tik gyvi būdami aukojo, bet ir 
testamentuose paliko dideles su
mas L. Fondui. Jau dabar 600 
tūkstančių dol. pastovaus kapita
lo susidaro iš mirusiųjų palikimų. 
Antrasis — spauda ir joje rašan
tieji bei radijo valandėlės rėmė 
fondo idėją šimtaprocentiniai. Tre
čias — milijoninio fondo sujungi
mas su JAV LB mėgintu įkurti Ge
ležiniu fondu labai teigiamai 
nuteikė mūsų aktyviąją visuome
nę. Reikia pripažinti, kad tuo rei
kalu svarbią rolę suvaidino LB 
garbės pirm. St. Barzdukas, nes jo 
JAV LB Krašto valdyboje buvo la
bai stiprių oponentų prieš LF. Ket
virtasis — prisidėjimas prie LF 
steigimo grupės gerų organizato
rių iš įvairių lietuvių visuomenės 
sluoksnių ir skirtingo amžiaus. 
Penktasis — LF-dui paaukotų au-

kų neliečiamumas, aukotojų valia 
tvarkyti fondą ir skirstyti sumas 
būtiniausiems lietuviškiems rei
kalams.

L. Fondo ateitis yra šviesi, nes j 
fondo valdybą ateina nauji orga
nizatoriai įvairaus amžiaus (nuo 
24 iki 75 metų) su nepaprastu en
tuziazmu ir naujais organizaci
niais metodais.

Nors pradžioje, organizuojant 
LF, ir buvo abejojančių, bet dabar 
visi esame įsitikinę, kad LF yra ta
pęs vienu iš stipriausių stulpų lie
tuviškajai veiklai paremti. Mūsų 
sudėtos aukos, atlikti darbai lais
valaikiu ar savaitgaliais, nors kar
tais ir buvo susilaukta neužtar
nautos neigiamos kritikos, pasiekė 
to, kad Lietuvių Fondas pasidarė 
neišsenkamas šaltinis visiems bū
tiniems lietuviškiems reikalams fi
nansuoti. Tuo būdu jis padeda 
kenčiančiai ir kovojančiai Lietu
vai, kad ji greičiau susilauktų lais
vės dienų.

Lietuvių Fondo 
valdybos veikla

DR. GEDIMINAS BALUKAS
Lietuvių Fondo Valdyba yra LF 

Tarybos vykdomasis organas, ku
ris prižiūri LF Tarybos planų bei 
nutarimų vykdymą. •

L. Fondo Taryba renka LF Val
dybos pirmininką, kuris parenka 
valdybos narius ir pasiūlo juos LF 
Tarybai patvirtinti.

1982 metų LF Valdybą sudaro: 
pirm. dr. G. Balukas, sekr. K. A. 
Girvilas, 4 vicepirmininkai — dr. 
M. Vygantas, dr. A. Gleveckas, J. 
Kučėnas, adv. S. Kuprys, sekr. — 
ižd. K. Barzdukas, kontrolierius P. 
Želvys, renginių vadovė M. Re
mienė, informacijos vad. A. Juod
valkis, ūkio reikalams Pr. Mažri
mas ir knygos “Liet. Fondas” 
redaktorius A. P. Bagdonas.

Visa tai šiandien, žvelgiant į 
tuos tebegyvus Lietuvių Fondo 20- 
ties metų veiklos atsiminimus, ten
ka pastebėti, kad LF Valdybos 
darbas buvo visą laiką sunkus, at
sakingas ir komplikuotas. Patir
ties stoka pradžioje buvo labai jau
čiama, nes panašios finansinės

organizacijos išeivijoje mes netu
rėjome. Dirbome tiek, kiek mūsų fi
zinės ir dvasinės jėgos leido — va
landų neskaičiavome. Tuo pačiu

bijojome padaryti klaidų, kurios’- 
galėtų būti fatališkos LF ateičiai, a

Ta proga norėčiau paliesti vie
ną L. Fondo pirmųjų metų laiko- 
tarpio aspektą.

Antrasis pasaulinis karas, ne
priklausomybės praradimas, ko
munistų ir nacių okupacijos, bar
bariški mūsų tautiečių trėmimai į' 
Sibirą, 1941 metų visuotinis ištari-' 
nis sukilimas prieš komunistinę 
rusų okupaciją, didvyriškos mūsų 
partizanų kovos... irius visus, atsi
dūrusius laisvajame pasaulyje, ne
paprastai jaudino; Karo griuvė- z 
siuose deganti mūsų Tėvynė 
Lietuva, kurią palikome,, ir tie mū
sų pergyventi įspūdžiai buvo dar - 
neišblėsę. Tad kaip tik tuo metu iš
kilo ir Lietuvių Fondo idėja — su
rinkti milijoną dolerių ateities ne
priklausomam tėvų kraštui, o 
palūkanas skirti lietuvių išeivijos 
menui, mokslui, jaunimui ir kartu 
šaukti pasauliui — “Laisvės Lie
tuvai!” '• ■ ■

Dabar grįžtame prie finansinių 
apyskaitų. 1962 metais įnašų turė-1 
jome 44,505.dol. Visi pinigai buvo 
banke, todėl didelių finansinių 
galvosūkių neturėjome. Pirmieji 
keleri metai buya LF vajų organi
zavimo metai. Kartu su JAV 
Lietuvių Bendruomene steigėme, 
LF vajų komitetus Šiaurės Ameri- ’ 
kos lietuvių gyvenamose vietovė- ' 
se, rašėme laiškūs mūsų išeivijos 
organizacijoms ir kreipėmės as
meniškai į prekybininkus, gydy
tojus, kunigus, profesionalus, in- 
žinierius ir t. t. .q

Lietuvių Fondo tikslus laisvojo' 
pasaulio lietuviai suprato ir stip
riai jj rėmė ir teberemia. L. Fon
das tvirtai žengia trečiojo milijo
no link. Kapitalui augant, ir LF, 
Valdybos darbai padidėjo. Di-.1 
džiausią naštą neša sekretorius ižrĮ 
dininkas K. Barzdukas, kontrolie-’ 
rius P. Želvys ir protokolų 
sekretorius K. A. Girvilas. Visi jie 
priklauso mūsų būstinės štabui — 
atvykę į LF įstaigą — vieną jų vi
sada rasime. Sekretorius iždinin
kas tvarko LF finansus ir finansi
nius raštus, kartu su pirmininku 
pasirašo čekius, yra atsakingas už 
LF Tarybos Pelno skirstymo ko-, 
misijos išmokėjimus. Taip pat jam, 
priklauso ir gausus susirašinėji
mas.

LF kontrolierius paruošia labai 
profesionalius ir rūpestingus fil 
nansinius pranešimus. Be to, kas
met išleidžia metinę LF apys
kaitą. Ypač puikiai ir dalykiškai 
yra parengta LF 20-ties metų su
kakties finansinė apyskaita. Mes, 
fondininkai, kontrolieriaus Petro 
Želvio išleistas finansines apys
kaitas vadiname “Biblijomis”.

LF renginiams vadovauja Ma
rija Remienė, kurios darbai taip 
pat užima svarbią poziciją mūsų 
organizacijos gyvenime. Ji kas
met surengia LF vajaus pokylius, 
kurie Chicagoje yra labai populia
rūs, o ta proga į Liet. Fondo kasą 
suplaukia tūkstančiai dolerių.

Informaciją tvarko žurnalistas 
(Nukelta į 2 psl.)

*1

' LF 1966 metų Tarybos pirmininkas dr. G. Balukas, Valdybos pirminin
kas dr. A. Razma ir Tarybos narys dr. K. Ambrozaitis.
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Pasikalbėjimas su Lietuvių Fondo 
Tarybos pirmininku Stasiu Baru

. šiais metais LF švenčia 20 me
tų veiklos sukaktį: ta proga buvo 
kreiptasi į LF Tarybos pirminin
ką St. Barą, pateikiant jam keletą 
klausimų.

— Iki šiol daugiau laiko skyrėte 
investavimams, o nuo šių metų juostelė apie Lietuvių Fondo 20 
pradžios parėmėte sunkias ir atsa
kingas tarybos pirmininko parei- , 
gas. Kas paskatino duoti suti
kimą būti renkamam tarybos 
pirmininku?

— Seniai esu įsijungęs į Lietu
vių Fondo veiklą. Daugelį metų 
buvau Tarybos ir Valdybos nariu 
ir dirbau investacijos komisijoje. 
LF steigėjui dr. Antanui Razmai, 
ilgus metus vadovavusiam tary
bai ir valdybai, sutikus organi
zuoti 1983 m. Pasaulio Lietuvių 
Dienas Chicagoje, tad ir aš suti
kau kandidatuoti ir buvau išrink
tas LF Tarybos pirmininku. Tą 
apsisprendimą paskatino šiltos, 
sakyčiau, nepaprastai nuošir
džios nuotaikos, kurios vyrauja 
LF Taryboje ir Valdyboje. Čia tiek 
daug susiklausymo ir nuoširdu
mo, kad kiekvienas Tarybos na
rys galėtų būti pirmininku.

— Kaip jaučiatės naujose parei
gose, ir ar tai netrukdo kasdieni
nio darbo?

—- Dirbant vienoje didžiausių ir 
stipriausių (kad ir šių dienų eko
nomijoje) taupymo bendrovių, fi
nansiniai reikalai nėra man sveti
mi, todėl prisipažinsiu, kad 
naujose pareigose jaučiuosi gerai, 
nors kiekvienas įsipareigojimas lie
tuviškam darbui atima nemažai 
laiko: Visi žinortie; kad visuo
meninis darbas reikalauja atsiža
dėti laisvalaikio ir dažnai poilsio 
dienų. LF vadovybėje dirba dide
lis skaičius gydytojų, kurie paau
koja daug savo brangių valandų.

H h v f ■ r ■* » ~
— Jau pirmajame LF Tarybos 

posėdyje siūlėte pagyvinti vei
kiančių komisijų darbą ir steigti 
naujas. Kokios komisijos veikia ir 
kas joms vadovauja?

— šiandieną LF žengia į trečią 
milijoną. Vienas ar du asmenys 
negali suspėti atlikti visų darbų. 
Gauna visokių projektų, pasiūly
mų. Iš patirties žinome, kad ko
misijos, dirbdamos savarankiškai, 
pasiekta geresnius rezultatus. Ko- 
misijoaė išgvildenti projektai per- 
duodarrp Tarybai tvirtinti. Visi ta
da jaučiasi svarbūs, kai savo 
iniciatyVa įvykdo tą ar kitą pro
jektą. žmonių jau tokia prigimtis, 
kad daug mieliau vykdo savo pa- 
siūlytiį planą, 9 ne kurio nors kito. 
Anksčiau L!. Fonde aktyviai veikė 
trys komisijos: Investavimo, Pel
no skirstymo ir Kontrolės. Norime 
įjungti į aktyvų darbą visus Tary
bos narius. Taip Tarybos veiklą 
praplėtėme trim naujom komisi
jom: Testamentų ir palikimų, 
Informacijos ir Naujų narių ver
bavimo bei vajų. Taip pat atgaivi
nome Garbės komitetą ir Įstatų 
komisiją. Laikinai veikia L. Fon
do leidinio komisija. Mano nuo
mone, dirbdami komisijose, visi 
geriau jaučiasi, nes yra stipriau 
įsijungę į LF veiklą ir savo suge
bėjimus sumaniau panaudoja. 
Šiuo metu komisijoms vadovauja 
šie nariai: Stasys Baras — tary
bos, dr. A. Gleveckas — kontrolės, Į 
dr. A. Razma — garbės, dr. G. 
Balukas — valdybos, P. Žumba- 
kis and ASS — teisinis patarėjas, 
P. Kilius — investavimo, dr. K. 
Ambrazaitis — pelno skirstymo, 
dr. J. Valaitis — įstatų, V. Nau
džius — testamentų ir palikimų, A. 
Juodvalkis — informacijos, M. 
Lenkauskienė — naujų narių ver
bavimo ir vajų, dr. G. Balukas — 
meno puoselėjimo, dr. A. Razma — 
Fed. kredito kooperatyvas.

— Ar komisijų gausoje nepa
skęs darbai ir kaip jų darbas bus 
sekamas?

— LF tarybos posėdžiuose komi
sijų pirmininkai daro pranešimus 
apie komisijų veiklą bei siūlo nau
jus projektus. LF Taryba tuos pro
jektus svarsto, juos tvirtina ar at
meta. Be to, atskirų komisijų 
posėdžiuose dalyvauja LF Tary
bos bei Valdybos pirmininkai, ar
timai sekdami tų komisijų planus 
bei rekomendacijas.

— Kam duodama pirmenybė ir 
kokiems darbams skiriamas di
desnis dėmesys?

— Lietuvių Fondo veikloje visi 
darbai yra svarbūs. Visiems dar
bams skiriamas didelis dėmesys. 
Labai svarbūs yra lėšų telkimas,

investavimas, pelno skirstymas, 
informacija, palikimai, vajai. Tik
rai visi vykdomi darbai yra svar
būs ir visiems darbams yTa skiria
mas vienodas dėmesys.

— Yra paruošta magnetofoninė

metų veiklą ir išsiuntinėta visoms 
lietuviškoms radijo valandėlėms. 
Ar šis išlaidingas informacijos 
būdas bus praktikuojamas ateity
je?

— Niekuomet nereikia baimin
tis išleisti skatikų, jeigu už kiek
vieną išleistą sugrįš penki. Mano 
nuomone paruoštos magnetofoni
nės juostelės pateisins savo išlai
das, nes svarbu priminti apie L. 
Fondą, painformuoti narius bei vi
suomenę apie pasiekimus, finan
sinę būklę ir ateities veiklos pla
nus.

Kiekvienas L. Fondo narys turi 
teisę Žinoti, kas daroma su jo įna
šu, ir reikšti savo nuomonę laiš
kais ar žodžiu, dalyvauti meti
niuose susirinkimuose. Prašau 
teikti LF Tarybai savd nuomones 
bei idėjas, kaip tobuliau vairuoti 
tą mūsų, sakyčiau, pasišventėlių 
sukurtą instituciją, kuri visus ap
jungia ir remia lietuvių kultūrinę 
veiklą. . ■» < -

— Beveik visi Tarybos ir Valdy
bos nariai yra įsprausti į komisijų 
darbą. Ar L. Fondo Tarybos posė
džiuose nenukentės bendri reika
lai, kai komisijų pirmininkai skirs 
daugiau dėmesio saviems inte
resams? , y/ , , ,

— Visų organizacijų veikloje ne- Lietuvių Fondo dabartini* pirmininką* Stasy* Bara*. Nuotr. P. Malėto* 
paprastai svarbu, kad kiekvienas 
Tarybos ar Valdybos narys būtų 
įjungtas į darbą. Kas iš tokių na
rių, kurie ateina į posėdžius tik 
pasėdėti ir pasiklausyti, kas toje 
organizacijoje veikiama.

Aš tikiu, kad kiekvienas L. Fon
do Tarybos bei Valdybos narys 
turi turėti aiškias pareigas, būti 
susipažinęs su savo srities veikla 
ir savo patyrimu prisidėti prie ats
kirų sričių tobulinimo bei bendrų 
nutarimų vykdymo. Atskirų komi
sijų veikla yra LF veikla. Tikiu, 
kad taip veikdami pasieksime 
geresnių rezultatų.

— Visuomenėje yra skirtingų 
nuomonių dėl kapitalo investa
vimo būdų. Kokia yrą Jūsų, kaip 
dirbančio finansų srityje, nuo
monė?

— Jau taip gyvenime esti, kad 
finansiniais klausimais vienos 
nuomonės nėra. Kas skaito spau
dą, žino, kiek visokių spėliojimų 
bei rekomendacijų siūloma, kaip 
tvarkyti JAV-se finansinius rei
kalus. L. Fondo investavimai, ma
nau, yra gerame kelyje, nes LF 
kapitalas yra investuotas ne į vie
ną ūkinę sritį, bet į keletą. Š. m. lie
pos 31 d. investavimai taip atro
dė: gryni pinigai — 35.28%, bonai 

— 26.94%, energijos akcijos — 
9.28%, korporacijų akcijos — 
10.50%, žemės ūkis — 18.00%. Tu
rint tokį įvairų investavimo port
felio, L. Fondas ypač saugus, nes 
sušlubavus vienai iš tų pozicijų, ki
ta turėtų duoti didesnį pelną. Tik
rai būtų neprotinga visus kiauši
nius sudėti į vieną pintinę, nes jai 
išvirtus, galima viską prarasti. LF

I investacija yra geroje padėtyje — 
mūsų visas kapitalas praėjusiais 
metais davė 11.25%, o tai yra ge
ras pajamų vidurkis, palyginus ir 
su didžiausiais krašto fondais. Ta 
proga noriu patarti mūsų tautie
čiams nelaikyti santaupų vienos 
srities investavimuose. Inves
tuokite bent pusę savo santaupų į 
einamas sąskaitas ar certifikatus, 
kurie moka geras palūkanas, kitą 
dalį į nekilnojamą turtą, komerci
nius lakštus ar bonus ir gal net į 
auksą.

— Dailininko Prano Domšaičio 
dailės darbų rinkinio įsigijimas 
sukėlė visuomenėje gyvą reakciją 
ir įvairių pasisakymų. Kokia yra 
Jūsų pažiūra į Lietuvių Fondo 
meninių vertybių įsigijimą: ar 
meninės vertybės laikytinos, kaip 
L. Fondo investavimai ir saugoti
nos ateities Lietuvai, ar L. Fondas 
būtų tik finansuotojas naujai 
įsteigtos Meno puoselėjimo komi
sijos?

— Dailininkas Pranas Domšai- 
tis, žinovų teigimu, yra didelio 
masto menininkas. Norint apsau- : 
goti jo vertingus kūrinius nuo pa
kliuvimo į svetimas rankas, LF su- 1 
dėtyje yra įsteigta Meno Į 
puoselėjimo komisija, kuri dirba

visai savarankiškai. LF į dai
lininko Prano Domšaičio kūrinius 
nėra investavęs nė vieno dolerio. 
Tiesa, LF yra davęs Meno puo
selėjimo komisijai paskolą dai
lininko P. Domšaičio kūriniams 
įsigyti. Kaip buvo minėta, ta komi
sija tvarkosi visai savarankiškai 
ir, pardavusi dalį kūrinių, L. Fon
dui sugrąžins gautą paskolą. Ar 
L. Fondas ateityje panorės dalį tų 
kūrinių įsigyti, norėdamas geriau
sius to dailininko kūrinius sutelk
ti ateities Lietuvos muziejams, 
šiuo metu atsakyti negaliu, nes tai 
priklausys nuo L. Fondo Tarybos 
sprendimų.

— Ką dar norėtumėte pasakyti 
Lietuvių Fondo nariams ir lietu
vių visuomenei?

— Pakartotinai dėkoju LF na
riams už lietuviškų reikalų supra
timu ir nuoširdų prisidėjimą savo 
santaupomis prie LF augimo. Ar 
kas nori, ar ne — L. Fondas pasi
liks su mumis ir suvaidins mūsuo
se nepaprastai svarbų vaidmenį. 
Jau iki dabar LF lietuviškam švie
timui, kultūrai ir jaunimui yra pa
skyręs vieną milijoną dolerių. Mū
sų mastu, tai milžiniška suma, lyg 
duona, maitinanti mūsų kultūrą ir 
švietimą. Po vienų kitų metų, mes 
tikime, kad galėsime skirti lie
tuviškiems reikalams bent ketvir
tį milijono dolerių kiekvieneriais 
metais. Ne už marių, o tik kelių 
metų tarpas, iki įžengsime į ket
virtą milijoną. Už visa tai Jums 
padėka ir garbė, mieli broliai ir se
sės. Jeigu vienos tautybės pilie-

čiai tik viename mieste vieną va
karą gali sutelkti apie 15 milijonų, 
tai mes, nors ir negausūs ir finan
siškai mažiau pajėgūs, turėtume 
per 25 metus sutelkti bent pusę tos 
sumos.

(vesta naujovė. Augančiam jau
nimui, ypač mokyklinio amžiaus 
vaikams, suteikiama teisė būti 
L.F. nariais - kandidatais, įmokė
jus bent 10 dhL‘pradinio įnašo. 
Toks narys — kifhdidatas turi pil
ną teisę naudotis L.F. Fed. kredito 
kooperatyvo patarnavimais ir ja
me laikyti savo santaupas. Tokiu 
būdu senelių ir jų draugų vaikai
čiams teikiamos piniginės do
vanos gali būti laikomos kredito 
kooperatyve.

Šiais metais LF mini savo sėk
mingos veiklos 20 metų sukaktį. 
Kiekvieno mūsų pareiga rimtai 
susimąstyti ir įvertinti LF veiklą: 

I kokia būtų mūsų lietuviška veikla 
be LF, kaip mūsų jaunimas ir 
mokyklos išsiverstų be LF para
mos? Lietuvių Fondo reikalin
gumu tikime ir jam dirbame, kad 
mūsų vaikai ir vaikaičiai išliktų 
lietuviais, mylėtų ir brangintų sa
vo kalbą, kultūrą, papročius, kad 
mūsų spauda, grožiniai raštai, dai
nos, muzika, dailė bylotų apie lie
tuvių sugebėjimą ir kad lietuvių 
tauta klestėtų kultūringų tautų ei
lėse.

Tik išlikime vieningi ir kupini 
vilties bei tikėjimo į lietuvių tau
tos prisikėlimą ir jos genijų, — bai
gė pasikalbėjimą LF Tarybos pir
mininkas Stasys Baras.

1

Lietuvių 
Fondo 

kasdienybė
KAZYS BARZDUKAS

1982.VIII.1 suskamba Lietuvių 
Fondo telef. 312—925-6897. Nori 
lankytis būstinėje. Pranešame ad
resą: 2422 Marųuette Rd., Chica- 
go, IL 60629. Girdisi skambutis ir 
radijo Margučio, atšventusio 50 m. 
veiklos sukaktį, pareigūnas atida
ro duris. Aprodomos kuklios Lie
tuvių Fondo, Margučio ir LF fed. 
kredito kooperatyvo patalpos. Šei
mininkas yra Margutis, o kiti nuo
mininkai. Kooperatyvas turi 1 
kambarį, kuriame kiekvieną tre
čiadienį nuo 12 v. iki 6 v.v. LF na
riai gali atlikti visas bankines ope
racijas, o LF turi 3 kambarius: 1 
archyvui ir 2 raštinei.

Raštinės kambariuose yra lietu
vių dovanoti rašomieji stalai, rašo
mosios mašinėlės, geležinės spin
tos, talpinančios dokumentus, 
Xerox kopijavimo ir adresų daugi
nimo mašinos bei kiti raštinės 
reikmenys.

Archyvo kambaryje yra 11 dė
žių dokumentų, 3 dėžės knygų, ku
rių leidimą parėmė Lietuvių Fon
das, lietuviški laikraščiai bei 
žurnalai. Čia yra sukrautos ir Li
tuanistikos Instituto knygos, ku
rios užima 2/3 patalpos. Nors jun
tam nepatogumą ir ankštumą, bet 
dalinamės bėdomis.

Adresų kartoteka turi 5120 na
rių kortelių, kurių penktadalis jau 
neatsiliepia. LF liūdi, gavęs pra
nešimą apie nario mirtį arba paš
to grąžintą laišką, dėl pasikeitu
sio adreso. Čia yra bylos ir 
susirašinėjimas eu lietuviškomis 
organizacijomis ir asmenimis bei 
narių sąrašai.

Kitam kambaryje yra valdybos 
sekretoriaus ir LF leidinio redak
toriaus rašomieji stalai, ant sie
nos kabo Lietuvoje austas rankš
luostis su Lietuvos himno žodžiais 
ir LF praeities įvykių nuotraukos, 
nupirktos žemės planas. Šiam 
kambaryje posėdžiauja LF Valdy
ba, 10 LF komisijų. Tik LF Tary
ba posėdžiauja Margučio patal
poje, talpinančioje 30 asmenų.

Čia dirbantieji 4 pensininkai 
gautus raštus skaito, išpildo, skirs
to, riša į bylas ir atsako už pasiim
tus darbus. Budima nuo ryto 8 iki 
vakaro 6 vai.

Petras Želvys — kontrolierius.
Jis atsakingas už visą sąskaity
bą. Jau 10 metų skaičiuoja, rašo, 
posėdžiauja, skirsto ir riša doku
mentus. Meilę skaičiams atsivežė 
iš Lietuvos, kur vedė “Maisto” sąs
kaitybą. Amerikoje baigė sąskai
tybos mokslus, 17 metų dirbo Chi
cagos centriniame pašte, kur buvo 
visų rūšių piniginės operacijos, 
pradedant adatos pirkimu, bai
giant dramblio pervežimu. Jis ra
šo visas, išskyrus kasos, knygas: 
investacijos, paskirtų išmokėjimų 

( santraukas, dienos skaičius, atsis- 
I kaitymus su IRS. Jis yra tas as
muo, kuris nukreipia dolerį ten, 
kur jam priklauso. Jei nebus rašy
tinio pagrindo, doleris nejudės. 
Pradedant 1974 metais, kasmet 
paruošia Lietuvių Fondo leidinį, 
apie 50 - 80 pusi., kurį įteikia LF 
Tarybos ir Valdybos nariams. Tei
giame, kad sąskaityba yra pro

*

Lietuvių Fondo valdybos ir Meno puoselėjimo komisijos pirmininkas dr. 
Gediminas Balukas. Nuotr. J. Janulaičio
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Antroje eilėje: Viktoras Naudžius, Kazy* Barzdu- 
kas, Pranas Tu rūta (miręs), Vytautas Kutkus, Vytau
tas Ramentas, Antanas Rėklaiti* (mirę*). Trečioje 
eilėje: dr. Ferdinandas Kauna*, Petras Želvy*, Kleo
pas A. Girvilas ir Povilas Kiliu* — investavime 
komisijos pirmininką*. Nuotr. y Noreiko,

Lietuvių Fondo taryba 1976 metai*. Iš kairė* pir
moje eilėje: dr. Jonas Puzina* (mirę*), Milda 
Lenkauskienė, dr. Antanas Razma — valdybos 
pirmininkas, dr. Gediminas Balukas — tarybos 
pirmininkas, Marija Remienė, dr. Kazys Ambro- 
zaitis — pelno, skirstymo komisijos pirmininkas.

fesinė, pagal visus sąskaitybos pa-' 1 
grindus. y : ' r

Kazys Barzdukas f- sekreto
rius - iždininkas, sąskaitybos pa
tirtį atsivežęs iš Lietuvos. Buvo 
“Mūsų laikraščio” administrato
riaus pavaduotojas, Vytauto Di
džiojo universiteto sąskaitininkas, 
Lietuvos kariuomenės pulko iždi
ninkas, vokiečių ckupącijos laiku 
Statybiniu medžiagų tresto vyr. 
buhalteris. Jis jau 12 metų vidu
tiniai kasdien rašo po 10 laiškų, 
veda kasos knygą, nari ų' įmokų są
rašus, skeltamųs, kvietimus posė-uiž,' 
džmuti posėdžių darbotvarkes, t komisija8. kurio8 atliko daug 

pozityvių darbų mūsų institucijos 
gerovei. Lietuvių išeivijos spauda ... 
ir radijas labai daug prisidėjo prie 
L. Fondo augimo-

Prąnas. Mažrimas puikiai tvar
ko LF ūkinius reikalus. “Lietuvių'onsiv 
Fondo” knygos redaktorius A, P. 
Bagdonas paaukojo daug valam ——*• 
dų ir pasišventimo, įamžinantį LF • T 
darbus ateities lietuvių kartoms, i“- 

Vicepirmininkai pavaduoja pir- 
mininką jo pavedami ir eina pa- 
reigas tais atvejais, kai pirminin- 
kas dėl kurių nors oriežasčių . 
negali jų eiti. Jie taipgi yra skiria- 1 ““ 
mi prie įvairių LF projektų reali- ^a, 
žavimo. K H j

LF Valdybos pirmininkas šau
kia pagal reikalą valdybos posė
džius, atlieka einamuosius reika-1' ** 
lūs, vykdo L. Fondo Tarybos ““,,7 
nutarimus. +u|h4

LF Valdyba posėdžiauja 7 —.8 , |(f 
kartus metuose (vidurkis). Vipi fi- 
nansiniai ir kitokie reikalai yrą ’q 
sprendžiami demokratiškai — bal- - 
sų dauguma.

Šia proga noriu pareikšti padė- ,„7„,, 
ką ir pagarbą Valdybos nariams ir ĮV
taipgi visiems L. Fondo vado- |Krti3 
vams bei rėmėjams, su kuriais te- 
ko dalintis rūpesčiais daugelį me- 
tų (nuo pirmojo steigiamojo QC-g 
Lietuvių Fondo susirinkimo 1961 
m. kovo 19 d.. Tai buvo ir yra vie
nos gražiausių mano visuomeni
nio darbo akimirkų.

w x f MiIėy
Antanas Juodvalkis. Prieš tąį.įn-1n9v
formacijos vadovu penkerius me-^j^, 
tus išbuvo žurn. Vjadas Būtėnas, 5 ,, 
kuris vėliau buvo pakviestas į 
Amerikos Balso tarnybą. Spąą-, 
dos vadovai turi nepapprastų nųp- jį . 
pelnų L. Fondui, nes jie ne tik pa
tys rašė šimtus ptršipsnią, lio 4 
populiarindami LF idėją,,liet'kąr,inou 
tu’ir organizavo lietuvių žurnajis*..,,

įmokų korteles, adresus, operuoja 
adresų mašiną, tvarko LF Pelno 
skirstymo komisijos raštus, bylas, 
siunčia laiškus Lietuvių Fondo na
riams du - tris kartus per metus po 
4000, rašo pranešimus, veda kny
gas apie paskirtas sumas, pagal 
LF Pelno skirstymo komisijos pro
tokolus. Galų gale pas -jį atsiran
da ir visi administraciniai reika
lai —- remontai, pirkimai, biudžeto 
vykdymo priežiūra, pasikalbėji
mai telefonu, nuotraukos, važinė
jimai į paštą, bankus, posėdžiai su 
taryba, valdyba, komisijomis. Dir
ba penkias dienas nuo 12 v. iki 6 
v.v., šeštadieniais pagal reikalą.

Nei Želviui, nei Barzdukui čia 
paminėtų darbo valandų neužten
ka. Jie kartais padirbėja per nak
telę, iki gaidelių....

Kleopas A. Girvilas — valdy
bos sekretorius. Turi Aušros gim
nazijos 1925 abitūrą, Vilniaus uni
versiteto 1940 m. diplomą, 
Londono universiteto 1937 m. liu
dijimą anglų kalbos fonetikos. Bu
vo Vilniaus un-to asistentas ang
lų literatūrai. Gavo Master laipsnį 
1962 m. Chicagos un-te, buvo ten 
pat 1968 m. Ph. D. kandidatas. 
Nuo 1968 m. Lietuvių Fondo rašti
nės narys, pasitraukus pik. A. 
Motuzui iš LF valdybos sekreto
riaus pareigų, valdybos sekreto
rius. LF veikloje daugiausia dė
mesio skiria Litua ištikai 
universitetuose — Chicagos, Illi- 
nois, Loyolos. Labai remia 
Lituanistikos katedros steigimą. 
Rašo spaudoje apie LF bei LF 
veiklą švietimo srityje. Jau 14 me
tų rašo LF valdybos posėdžių pro
tokolus, narių įmokų dienyną, mi
rusių narių sąrašą, iš kurio 
numerį, vardą ir pavardę Kazys 
Bartašius, taip pat LF bendradar
bis, kaligrafiškai įrašo LF Miru
siųjų albuman, daro atkarpas iš 
lietuviškų laikraščių apie Lietu
vių Fondą ir Lietuvių Bendruome
nę. Raštinėje jį daugiausia matom 
iš ryto iki 12 v. ir po pietų nuo 3 
vai.

Pranas Mažrimas — ūkio rei
kalų vedėjas. Jau 7 metai su savo 
mašina važinėja į paštą, Draugą, 
Jaunimo centrą, krautuves, pas 
LF pareigūnus su visokiais reika
lais. Jis kilnoja kėdes, stalus, pa
ruošia posėdžiams patalpas.

Mykolas Dranga yra protoko
lų sekretorius. Jis rašo narių su

važiavimų. Pelno skirstymo, In
vestacijos ir finansų komisijų bei 
tarybos posėdžių protokolus. Be to, 
jis parašo reikalingus laiškus ang-11 
lų kalba. :•-*!

Pensininkas Apolinaras P, ■
Bagdonas yra LF leidinio redak- 1 
torius. Baigė 1943 m. Vilniaus un- i 
tą — klasikinę filologiją ir li<, 
tuanistiką, įsigijo masterįjl 
Chicagos un-te 1964 m. iš klasiki- ■[ 
nės filologijos. Buvo Blombergo 
gimnazijos direktorius, 8 rr mo-->[ 
kytojavo Chicagos lituanistinėje.- 
mokykloje, dėstė lotynų klb ILei 
štate Normai un-te. Rašo eįlėruš-Ci 
čius ir yra išleidęs kelis rinkinius,*21 
Bendradarbiauja lietuvių spaudo- >r 
je. 1977 m. pakviestas dr. A. Raz-“' 
mos suredaguoti dar a.a. pik. A.,»-į 
Rėklaičio pradėtą knygą “Lietu-.,-1 
vių Fondas”, dar kitaip vadinamą

(Nukelta j 3 psl.)
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1962 m. kovo mėnesį sudarytoji pirmoji Lietuvių dr. A. Razina, T. Blinstrubas ir dr. G. Balukas. Antro- 
Fondo taryba kartu su teisininku A. Rėželiu ir spau- , je eiiėje Btovi: J- Vaičiūnas (miręs), T. Antanaitis, S. 
dos atstovais. Pirmoje eilėje sėdi: A. Rėželis, B. «Mkėnaa, D. Bielskus, A. Kareiva, dr. B. Poškus, J. 
Babrauskas (miręs), J. Jasaitis (miręs), A. Rūgytė, t Vaineikis, J. Švedas, A. Būga ir St. Daunys (miręs).

Nuotr. V. Noreikos
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Lietuvių Fondo informacijos vedėjai: VI. Būtėnas-Ramojus ir A. Juod
valkis. Nuotr. V. Noreikos

įT 
Sukaupus pirmąjį milijoną, įp- +. 

laukos lyg ir ėmė mažėti, o lėšų pa
reikalavimas įvairiems lietuviš-

4

Fondo pajamos yra išdalinamos 
lietuvybės išlaikymo reikalams, 
nepridedant jų prie kapitalo, tad 
turimo kapitalo vertė mažėja 
infliaciniu koeficientu. Nors dali
niam infliacijos sumažinimui 
buvo įsigytas palankiomis sąly
gomis 158 akrų žemės ūkis su 
trobesiais. Sutarta 425,000 dol. 
suma, perkant įmokėta 100,000 
dol., o likusi išmokama per 12 
metų iš 8% po 40,000 dol. kiekvie
neriais metais. Ūkis yra išnuomo
jamas ir gaunama 16,000 dol. 
metinės nuomos.

— Kodėl investavimų komisija 
nepritaria L. Fondo kapitalą 
investuoti į lietuvių dailininkų 
kūrybą, o sukurta speciali Meno 
puoselėjimo komisija, kuri remia
ma beprocentinėmis paskolomis1?

— Pirmiausia noriu pažymėti, 
kad Investavimo komisija pritaria 
Meno puoselėjimo komisijos 
veiklai ir dail. Prano Domšaičio 
kūrinių įsigijimui. Meno puoselė
jimo komisijos įsigytieji meno 
kūriniai yra visuomenės turtas, 
kuris bus ateityje plečiamas. 
Tačiau žiūrėti į šį įsigijimą, kaip L. 
Fondo kapitalo investavimą, būtų 
netikslinga, nes Investavimo 
komisijos tikslas yra dabar gauti 
pajamas ir paremti lietuvišką 
veiklą. Meno kūrinių vertę 
nustatyti yra sunku ir daryti 
investavimą, spekuliuojant jų ver
tės pakilimu, būtų netikslinga. 

(Reikia turėti gerai mene nusima
nančių žmonių, kurie galėtų 

kapitalo tebelaikoma mažas paja- nustatyti meno kūrinio tikrąją ver
kias duodančiose bendrovių akci- tę, o to Investavimo komisija 
jose? negali padaryti. Samdyti eksper-

— Šį klausimą reikia plačiau ir'i tus yra per brangu ir rizikinga, 
nuodugniau panagrinėti. Iš tų 20% ! Tikslingiau yra, kai menu rūpina- 
kapitalo, investuoto į bendrovių si speciali komisija, d L. Fondas 
akcijas, pusę sudaro vadina
mosios „utility“ akcijos, duodan
čios 11% pajamų. Kita pusė akcijų 
neša mažesnius dividendus, bet 
kai kurių vertė gerokai pakilusi. 
Tik maža dalis akcijų yra nuosto
lingos, ir jos jau baigiamos likvi
duoti. Apskritai ir bendrovių akci
jos duoda neblogą pelną.

— Siaučiant ekonominiam 
atoslūgiui ir kai kurioms net 
didelėms bendrovėms stovint ant 
bankroto slenksčio, ar nėra pavo
jaus į akcijas investuotą kapitalą 
visiškai prarasti?

— Šių dienų ekdnomijojė vi
suomet yra galimybių prarasti 
visą ar dalį investavimų į bendro
vių akcijas. L. Fondo investa
vimai į bendrovių akcijas yra 
tvarkomi kompetentingos inves
tavimo įstaigos, kuri perka akci
jas tik finansiniai stipriausių 
bendrovių. Net šiuo metu šios akci
jos yra aplamai pakilusios, kas 
rodo jų sugebėjimą atrinkti pajė
giausias bendroves ir užtikrinti 
pelną.

— Kuriam tikslui nupirktas 
žemės ūkis ir investuota nemaža 
suma, kuri, bent šiuo metu, neduo
da pajamų?

— Metinių narių suvažiavimų 
metu buvo keliamas klausimas 
apie nekilnojamo turto įsigijimą ir 
apsaugojimą L. Fondo kapitalo 
nuo infliacijos. Kadangi visos L.

Kai du stos
1860-1938Adomas Jakštas

Pokalbis su LF investavimo 
komisijos pirmininku Povilu Kilium

— Investavimo komisijoje dir
bate ilgesnį laiką, o pastaruoju 
metu esate jos pirmininkas. Nuo 
investavimo būdo priklauso L. 
Fondo, pajamos — pelnas ar 
nuostolis. Pasakykite, kur yra 
investuotas L. Fondo kapitalas ir 
kas šiuo metu duoda geriausias 
pajamas?*

— Išrinktas į Lietuvių Fondo 
Tarybą tuojau įsijungiu į investa
vimo komisiją, pradžioje nariu, o 
vėliau ir pirmininku. Teko pergy
venti bendrą revoliucini ekono
minį sukrėtimą, tebesitęsiantį dar 
ir dabar. Korporacijų akcijos kri
to, o iškilo trumpalaikių indėlių 
(certifikatų) palūkanos. Teko 
taikytis prie bendros ekonominės 
raidos ir atitinkamai kreipti L. įvairias ūkinio gyvenimo sirtis, 
Fondo kapitalo investavimus, 
norint^auti didžiausias pajamas. 
Invešfa^mų komisiją sudaro 
patyrę finansininkai ar visuo
menininkai, kurie sprendimus 
daro bendru sutarimu. Griežtai 
laikorhės demokratinio principo — 
daugumos balsų nutarimo.

L. Fondo pajamos priklauso nuo 
vienokio ar kitokio investavimo

būdo, duodančio didesnį ar mažes
nį pelną, nuo kurio dydžio priklau
so ir lietuvių švietimui bei kultū
riniams reikalams parama. Nuo 
įsteigimo iki šių metų pabaigos L. 
Fondas jau turės pusantro mili
jono dolerių pajamų. Lietuviškai 
veiklai paremti bus išdalinta visas 
milijonas dolerių. Matote, L. Fon
das operuoja milijoninėmis sumo
mis, kurios ateityje dar sparčiau 
augs ir didės. Apskaičiuota, kad 
šių dienų sąlygomis, pajamų 
kiekvieneriais metais bus gauna
ma apie 200,000 dol. Taigi, dabar 
tereikės tik 5 metų, kad turėtume 
vieną milijoną pajamų.

Dabartiniu metu L. Fondo 
kapitalas yra investuotas į

kad duotų kiek galima didesnes 
pajamas ir apsisaugotų nuo stai
gių ekonominių lūžių bei inflia
cijos.

Šiuo metu geriausios pajamos 
yra iš trumpalaikių investavimų, 
duodančių 14% palūkanų. Todėl į 
certifikatus yra investuota 36% 
viso L. Fondo kapitalo.

— Kodėl ketvirtadalis L. Fondo

Lietuvių Fondo kasdienybė 
(Atkelta iŠ 2 psl.) 
Vardynu. Buvo sudaryta redakci
nė k-ja, o jis kasdien dirba LF raš
tinėje nuo 10 v.r. iki 12 v. rinkda
mas iš protokolų medžiagą LF 
istorijai. Taip pat buvo paprašyti 
LF atskiri veikėjai bei jo steigėjai 
parašyti apie LF veiklą. Medžia
ga jau surinkta, suredaguota, nuo
traukos albumams suklijuotos ir 
perduotos dail. Petrui Aleksai 
galutinam užbaigimui. Vardynas 
jau surinktas ir korektūra patik
rinta. Renkama LF istorija.

Daug reikalų turime ir su Lietu
vių Fondo federaliniu kredito ko
operatyvu, įsteigtu 1981 m., su jo 
pareigūnais: pensininku Jurgiu 
Matusėvičium, tarnautoja Aušra 
Cibaite ir pačiu svarbiausiu — iž
dininku adv. Povilu Žumbakiu. Jie 
talkina mums, mes jiems.

Kooperuojam su Margučio radi
jo vedėju, o jam nesant, LF parei-

Lietuvių Fondo narių ir jų įmokų 
augimas 1962-1981 metais

gūnai priima lankytojus, atsilie
pia telefonu, užrašo reikalus, 
kuriuos jau pats vedėjas sutvarko. 
Atsirado graži tradicija padėti vie
ni kitiems. Kai LF pareigūnų nė
ra, tai Margutis ir jo pareigūnai 
talkina.

Juntame, kad lietuviškoji visuo
menė remia Lietuvių Fondą. No
rėtume, kad visi rūpintųsi LF tęsti
numu. Iškeliaujant amžinybėn, 
reikėtų sutvarkyti atstovavimo 
klausimą. Nors ir raginame, kad 
adresus praneštų, per mažai dė- 
mėsio kreipiama.

Patalpos jau per ankštos. 2,300,- 
000 dol. juda. Reiktų daugiau dar
bininkų. Siaura vietos. Jaučiame, 
kad pensininkų dienos jau baigia
si. Reikės jaunesnių, reikės atitin
kamai ir atlyginti, reikės ir kom
piuterio.

Lankytojas supažindinimas ir 
su LF narių bei jų įmokų augimu.

5016

Metai
Narių 

sk.
Metinė 
suma $

Iš viso 
suma $

1962 98 44,505 44,505
1963 299 59,575 104,080
1964 225 63,321 167,401
1965 324 61,728 229,129
1966 440 87,279 316,408
1967 370 83,864 400,272
1968 466 115,728 516,000
1969 336 93,612 609,612
1970 204 65,398 675,010
1971 139 45,436 720,446
1972 281 73,174 793,620
1973 224 102,151 895,771
1974 498 147,547 1,043,318
1975 121 67,973 1,111,251
1976 245 103,738 1,215,029
1977 , 146 216,571 1,431,600
1978 102 93,141 1,524,741
1979 208 126,659 1,651,400
1980 134 375,883 2,027,283
1981 156 122,160 2,149,443

Vienas žodis — ne šneka, 
Vienas vyrds — ne talka; 
Kai du stos,
Visados
Daugiau padarys:
Viens pradės,
Kits padės,
Daug toliau varys.

Baimės nepažins;
Nuo vilkų
Ir meškų
Kits kitą apgins.

tik finansuoja jos veiklą 
beprocentinėmis paskolomis. 
Investavimo komisijos tikslas yra 
investuoti kapitalą į tokias verty
bes, kurios jau dabar duoda 
didžiausias pajamas ir per Pelno 
skirstymo komisiją grąžina jas 
visuomenei.

— Kokios būtų Jūsų rekomenda
cijos L. Fondo kapitalo investa
vimui artimiausioje ateityje?

— Kadangi investavimai daro
mi visos komisijos nutarimu, tai 
šie mano pasisakymai tėra tik

Viens lapelis — ne 
vainiks.

Viens berniuke — ne 
giesmininks;

Kai du stos,
Visados
Dailiau padainuos;
Abu trauks, ,
Balsas plauks
Kaip aidas miškuos.

Vieną medį vėjas griaun, 
Vienas greitai apsigaun; 
Kai du stos,
Visados
Skriaudą pamatys;
Jei viens snaus,
Kitas jaus,
Sukčių sutramdys.

♦
Vieno greitai ilst ranka, 
Vieno išmintis menka; 
Kai du stos,
Visados,
Kas reikia, supras; 
Ieškos, klaus, 
Nepaliaus
Ir tiesą atras.

vieno asmens nuomonė. Žiūrint I Vięnam. gryčioj nesmagu,
plačiau ir planuojant į ateitį, Į Vienam girioje baugu: 
neišvengiamai susiduriame su Kai du stos, i > 
viso krašto ekonomine būkle. Visados 
Investavimo komisija negali pa-, 
veikti bendros ekonominės eigos, 
o, tik tiksliau išnaudoti susidariu
sią padėtį. L. Fondo portfelio yra 
gerai išbalansuotas ir net šiuo 
metu duoda geras ir pastovias 
pajamas. Atrodo, kad bendra 
ekonominė padėtis 1983 metais 
turėtų gerėti, o tuo pačiu ir L. 
Fondo pajamos didėti. Detaliai 
apie tai galima būtų kalbėti daug, 
bet turint kapitalo 36%, investuo
tus į trumpalaikius indėlius, gali
ma greitai daryti pakeitimus ir 
viską nukreipti į pelnįngesnius 
investavimus. Investavimo komi
sija nevengs daryti pakeitimų, jei 
bus matyti, kad naujos pozicijos

(Nukelta į 4 psl,)

Lietuvių Fondo 1962 m. pirmosios Tarybos pirmininkas dr. A. Razma ir 
pirmosios Valdybos pirmininkas T. Blinstrubas.

Niekai kare ginklų
pliens, i

Jei kareivių pulkas viens; 
Kai du stos,
Visados
Draug kovot saldu;
Priešas bėgs, 
Balsu rėks: 
Oi čia du, du, du!..

Tedainuoja gi daugums, 
Nes ir Viešpats sako 

mums:
Kai du stos, 
Visados
Ten ir aš su jais, 
Jei tiktai 
Meilingai 
Vienybėn sueis...

kiems kultūriniams reikalams 
padidėjo. Visų akys nukreiptos į 
Lietuvių Fondą, o tuo tarpu mirtis 
retina fondo narius. Juk ne pas
laptis, kad didžiausią Lietuvių 
Fondo kapitalą sukrovė pensinin
kai. Nepamiršta jie fondo ir da
bar, iškeliaudami į Anapus, savo 
testamentiniuose palikimuose fon
dą prisimena. Pagarba vyresnia
jai kartai, kuri pastatė sau amži
ną paminklą.

Po pirmojo milijono užbaigtu* 
vių vėl reikėjo suaktyvinti Lietu
vių Fondo metinius vajus, surasti 
naujų darbuotojų ir naujų būdų. 
Buvo bandoma patraukti jaunes
niuosius profesionalus. Tuo būdu 
Lietuvių Fondas kiekvieną rudenį 
skelbė naujų narių vajus ir vajaus 
užbaigtuvėms ėmė ruošti iškil
mingus pokylius miesto centre, ar 
priemiesčių didžiosiose salėse. To
kie kasmetiniai pokyliai kartais 

. atnešdavo iki 30 tūkstančių dole
rių naujų įnašų, tik gaila, kad ir 
tuomet mažokai jaunesnių prisi
dėjo prie fondo augimo. Akademi
kų kartos, kuri čia jau baigė moks
lus, procentas Lietuvių Fondo 
eilėse yra labai mažės. Šalia skel
biamų vajų buvo sėkmingi findri- 
siniai dr. Antano Razmos kalėdi
niai sveikinimai fondo nariams.- 

Lietuvių Fondas nesiribojo vien 
tik įnašų rinkimu ir banketų orga
nizavimu. Fondas nemažai kreipė 
savo dėmesį ir į kultūrinę veiklą 

! ypač ten, kur kitos organizacijos 
ar draugijos neįstengė jos suorga
nizuoti. 197Q mętais Lietuvių Fon
das surengė sėkmingą, operos so
listės Lilijos Šukytės koncertą 
Orchestra Hali Chicagos miesto 
centre, šių metų rugąėj®18 d. 
L. Šukytė daipąyp,ębicagos lietu
viams, 1976 m-, suruoštas aėkmin- ■ 1 
gas ir pelningas mūsų žymiųjų šO; r , L 
lištų — Panos Stankaitytės, 
Stasio, Baro ir Jono Vaznelio kon- >z 
certas, akompanuojant muzikui 
Alvydui Vasaičiui, Marijos aukš
tesniosios mokyklos auditorijoj A 
Chicagoje. 1980 mėtų rudenį' Lie
tuvių Fondas pakvietė kompožito- ‘ ‘' 
rių Jeronimą Kačinską iš Bostono 
ir visą jo vadovaujamą aihėrikiė- / 
čių Berkley kolegijos chorą ir or- m 
kestrą, kurie atliko jo kompozicijų 
kūrinius lietuviškai.

'Be aukščiau minėtų koncertų, 
Lietuvių Fondo kasmetiniai poky
liai neapsėjo be aukštesnio lygio 
meninių progranių, kurias atliko 
solistė Birutė Dabšienė iš Los An
geles ir veik visi čia Chicagoje gy
venantieji dainos ir žodžio meni- 
nininkai: Roma Mastienė, Elena 
Blandytė, Leonas Barauskas, Pru- 
dencija Bičkienė, Jonas Kelečius ir 
kiti.

7 Organizuojant vajaus pokylius 
bei koncertus, buvo įtraukta ne
mažai talkininkų ir pašvęsta daug 
nuoširdaus darbo. Niekas neatsi
rado be pastangų ir niekas neatėjo 
savaime.

Žiūrint į ateitį, reikės ieškoti 
naujų būdų Lietuvių Fondo augi
mui. Džiugu, kad trečias milijo
nas auga sparčiai kapitalu ir na
riais. Nors daugelį dalykų žemėje 
neįvertiname arba praeiname ne
pastebėdami, bet taip nėra su Lie
tuvių Fondu. Kiek yra lietuvių mi
lijonierių? Jei jų yra, tai labai 
nedaug. Galime didžiuotis būda
mi Lietuvių Fondo nariais ir tuo 
pačiu "milijonieriais” Lietuvių 
Fondo eilėse.
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ne tik pelno, kiek
bet besiplečiančią fi-

MARIJA REMIENĖ

Lietuvių Fondo 1982 m. taryba ir valdyba. Sėdi ii pirmininkas A. Razma. Stovi iš kairės: F. Kaunas, 
kairės: V. Kamantus, M. Lenkauskienė, tarybos Pr. Mažrimas, V. Naudžius, P. Kilius, A. Juodvalkis, 
pirmininkas St. Baras, V. Kutkus, M. Remienė, K. Barzdukas, Vyt. Tauras, K. Ambrozaitls, P. 2el- 
valdybos pirmininkas G. Balukas, buvęs tarybos vys, A. Bagdonas, J. Vaznelis ir A. B. Glaveckas.

Nuotr. P. Malėtos

Lėšų telkimas, 
kultūriniai renginiai 
ir naujų narių vajai

Visi, kas tik seka spaudą ir nėra 
nutolę nuo lietuviško gyvenimo, ži
no, kad Lietuvių Fondas buvo pra
dėtas kelių užsispyrusių gydytojų, 
kurie, sudėję pirmąsias tūkstanti
nes, kalbėjo, rašė ir kvietė jungtis 
kiekvieną lietuvį į naują, mažai ži
nomą fondą. Tačiau tik tų idealis
tų daktarų neužteko. Reikėjo skai
tytis su realybe, norint sukaupti 
milijoną dolerių, reikėjo ieškoti bū
dų prieiti prie masės, prie tų asme
nų, kurie atneštų savo šimtines. 
Reikėjo skelbti ir organizuoti va
jus. Gyvename tokiame amžiuje, 
kad reikėjo ne vieno būdo, o kelių, 
norint patraukti naujus narius į 
vos įkurtą,

nansinę instituciją.
Visiems aišku, kad lėšų telkimo 

darbas yra labai sunkus darbas. 
Pirmasis to sunkaus darbo ėmėsi 
L. Fondo vicepirmininkas a. a. An
tanas Rėklaitis. Lietuvių Bend
ruomenės rėmuose jis įsteigė be
veik kiekvienoje lietuviškoje 

. apylinkėje Lietuvių Fondo vajaus 
komitetus, nustatė kiekvienai apy
linkei finansinę "duoklę”, o Chi
cagoje pats vadovavo sėkmin
goms vakarienėm i. Be to, jo 
sumanymu Lietuvių Fondas išlei
do Lietuvos prezidentų ir Kara
liaus Mindaugo medalius, kurie 
fondui atnešė 
prestižo.
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TEBEGYVOS VANAGAITIŠKO 
LINKSMUMO TRADICIJOS
Lengva ir skoninga “Margučio” 
kultūrinė popietė

NAUJI LEIDINIAI

Kai “Margutis” ruošia koncer
tą, jam beveik visuomet, pasiseka. 
Ir programos kokybė būna gera, ir 
publikos prisirenka užtenkamai. 
Ne kitaip būta ir spalio 17 d. 3 vai. 
popiet Jaunimo centro didžiojoje 
salėje.

Šį kartą “Margutis” svečius 
susikvietė ne tik muzikinei, bet, 
galima sakyti, ir literatūrinei po
pietei. Mat neseniai jis buvo pa
skelbęs feljetono konkursą, į kurį 
atsiliepė net 29 autoriai su 50 
rankraščių. Kaip šmaikščiame 
įvadiniame žodyje paminėjo “Mar
gučio” vedėjas Petras Petrutis, 
vargu ar bet kuris kitas literatūri
nis konkursas išeivijos istorijoje 
sukrovė tokį gausų rankraštinį 
derlių. Aišku, feljetoną parašyti — 
tai ne romaną sukurti. Netgi ir no
velė autoriui paprastai stato 
stangresnius reikalavimus už fel
jetoną. Tad gal ir nesistebėtina, 
kad šia proga į varžybas dėl 250, 
150 ir 100 dol. vertės premijų “užsi- 
meldavo” tokia galybė rašančių
jų-

Deja, ties šiuo tašku (ir vieninte
lį kartą šiame rašinyje) negalime 
kitaip, kaip tik smarkokai pečiais 
trūktelėti. Akt. Julius Balutis per
skaitė (tiesa, puikiai) pirmąją pre
miją laimėjusį tekstą — seno spau
dos bendradarbio, jau dvi knygas 
išleidusio ir dabar Floridoje begy
venančio teisininko dr. Henriko 
Lukaševičiaus raštą „Namai ir 
auksinio Baulėleidžo žmonės”. 
Teisybė, feljetonas parašytas 
sklandžiai, ir klausytojai juo pasi
gardžiavo kaip lengva putele, ta
čiau —- ir stiliumi, ir siužetu, ir 
“idėja” jis toks jau konvenciona
lus, jog norom nenorom pagalvoji: 
jei jau šitas pelnė pirmą vietą, tai 
kokie turi būti tie 29 kiti?! Beje, 
antruoju buvo atžymėtas žur
nalistės Rūtos Klevos Vidiiūnie- 
nės darbas, trečiuoju — rašytojo 
Balio Augino.

O gal vertintojų komisija (Algi
mantas Astašaitis, Lilė Gražulie- 
nė, Kęstutis Keblys) ėmė ir sukly
do? Tesprendžia šį klausimą 
skaitytojai: visi trys premijuoti fel
jetonai, rodos, bus paskelbti 
“Drauge”, o Irena Kriaučeliūnie- 
nė, tarusi malonų žodelį mecenatų 
vardu, net užsiminė apie galimy
bę vibub 30 išleisti atskiru lei
diniu.

Nieko skeptiško negalima pa
sakyti apie antrąją ir pagrindinę 
popietės dalį — newyorkiečių 
"Harmonijos” kvarteto koncertą. 
Čia galima tik džiaugtis: jauni
mas pats susibėgo, pats sucemen
tavo dailiojo dainavimo būrelį, 
puoselėjantį lietuvišką repertua
rą. Tiesa, šį kartą tas jo atliktas re
pertuaras buvo toks, kuris visiš-

LIETUVIO I KŪRINYS 
WFMT BANGOMIS

Sekmadienį, spalio 24 d., maž
daug 12:15 vai. po piet per Chica
gos klasikinės muzikos WFMT sto
tį (98.7 FM) bus transliuojamas 
lietuviams dviem atžvilgiais įdo
mus kūrinys.

Pirmiausia, tas kūrinys — tai 
Vytauto Barkausko 1968 m. para
šytoji Partita solo Bmuikui. Šios 
partitos bus perduotos dvi dalys — 
Grave ir Toccata. V. Barkauskas, 
gimęs 1931, vienas produktin- 
giausių okupuotos Lietuvos vidu
riniosios kartos kompozitorių, ra
šo nuosaikaus modernizmo 
stiliaus muziką.

Antra, šią Barkausko kūrybą 
perduos Gidon Kremer, pasauli
nio garso smuikininkas, prof. S. 
Sondeckio (Vilniuje) mokinys, vo
kiečių kilmės latvis, neseniai iš So
vietų Sąjungos pasitraukęs į 
Vakarus. Vakarų Europoje G. Kre
merį ypatingai propaguoja Berly
no filharmonijos dirigentas Her- 
bert v. Karajanas.

Pažymėtina, jog Kremeris Bar
kausko partitą užrekordavo jau 
Vakaruose gyvendamas. Plokš
telę išleido Eurodisc, nr. 201264.

kai patenkino daugumos publikos 
labai jau nereiklų skonį: lengvas, 
romantiškas, melodingas, tradici
nis. Bet ar reikia dėl to pykti: juk 
atsimenant, kad “Margutis” vis 
dar gyvena savo 50 metų jubilie
jaus nuotaikomis, didžiai pras
minga — tarp pereitų pavasarį 
praėjusio smuikininkų Bankų reči
talio ir ateinantį pavasarį numa
tyto Mozūraitytės bei Kollarsų 
koncerto — dar vieną sykį atgai
vinti ir prikelti nuoširdaus vana- 
gaitiškojo muzikavimo, tenkinan
čio plačios liaudies poreikius, 
dvasią. Kitą kartą, žinoma, norėtu
me išgirsti, kaip “Harmonijai” 
sektųsi su muzikine prasme ambi
cingesnėmis, įdomesnėmis, reik
lesnėmis partitūromis.

Technine prasme harmonirtin- 
kus reikia vertinti jau kaip profe
sionalus. Skamba jie absoliučiai 
darniai ir švariai. Balsai gražiai 
susilydę, niekur nejusti bet kokio 
detonavimo. Sceninė laikysena ne
pigi, .elegantiška, gracinga. Kur
reikia, mokėta ir pavaidinti. Dik- , tino ir ui šias dovąnas/^-fit gin
čija — tokia, kokios galima iš jau už akivaizdžiai žėrinčią jų faifrtys- 
išeivijoje gimusių lietuviukų tikė
tis (kitaip tariant, yra kur pa
sitobulinti). ■ - •

Kvartetui vadovauja tenoras 
Viktoras Ralys, pats sukūręs ir 
daugelio atliktų dainų aranža- 
mentus. Kiti kvarteto nariai: sop
ranas Rasa Bobelytė ■ Brittain, al
tas Birutė Ralytė - Malinauskienė 
ir bosas Petras J. Tutinas. Akom
paniatorius — Matas Yatkaus- 
kas, skambinęs užtikrintai ir be 
klaidų. >
/ “Harmonijos” kolektyyas nusi
pelno pagyrimo ir už muzikinių 
problemų įveikimą, ir už lietuviš
ką entuziazmą. Publika tai įver-

.au.a

Dail. Giedrė Zumbakienė ir dail. Adolfas Valeika jos parodos atidary
me Jaunimo centro Čiurlionio galerijoje spalio 8 d- - y. f.} < 1 -

Nuotr. J. Tamulaičio

Dailininkės Giedrės Žumbakienės paroda tebevyksta Jaunimo centro Čiurlionio galerijoje Chicagoje 
šiandien ir rytoj, spalio 23-24 d.

Iš Lietuvių foto archyvo rąngiamop vienuoliktosios metinės lietuvių fotografų parodos M. K. Čiurlionio 
galerijoje, Jaunimo centre, Chicagoje,-km. spalio 29;<1- — lapkričio 7 d.

xati

tę, — jiems gausiai atsjlygino ka
tutėmis.- Tos pačios sėkntah' “Har
monijai’-’ linkime ir kitose liėtiivių 
kdlonijosė.

.1 ’JĮ. Brnift
• Juozas Vaišnora,- M4TJ. 

JURGip MATULAIČIO KE
LIAS l VILNIAUS VYSKUPO 
SOSTĄ; ŠV. SOSTO ATSTO
VO RAtTI VIZITAS LIETU
VOJE IR LATVIJOJE. 
Brooldyn, N.Y. 1982.7šleidbTėvai 
Pranciško'nai.' Atspaudas iš 
„Aidų“ 1977 m. nr. 3, 4, 5, 6, 7 ir 
1979 m. nr. 4,5. Spaudė Pranciško
nų spaustuvė Brooklyn, N.Y. 94 
pąl. Kaina 4 dol.

SAULE JAUTO KAITĖ

-UB k .‘a'

Giedrės Žumbakienės meno 
paroda

on«;« 
BJūtriBjiunikb ortą

“’AHflSiviidbiJjiajsą ii į 
jjjSįijU metų spalio 8 d. Čiurlionio 

^galerijoje, Jaųnįmo centre, Chica- 
ijojė, 'buvo .atidaryta Giedrės 
ZurnbakienėH darbų paroda. Dailį- 
hinkė Giedrė ‘Zumbakienė jau 
getai pažįstama’ Chicagos iheno 
parodų lankytojams, nes ji dažna 
parodų dalyvė;:-Šioje parodoje ji 
skiriasi savo, -meno kūriniais nuo 
ankstyvesniųjų. Pradžioje mes ją 
pažinome kaip emalio technikos 

j menininkę— specialistę. Vėliau — | , _ _______ „r,___  ._____ _
kaip aliejaus darbų ir grafikos Toa pačios temos bu spalvų ir lini

jų pakeitimais sukelia skirtingas 
nuotaikas. Arba> kitoje paveikslo 
serijoje matome skirtingas mėnu
lio nuotaikas. Tas pats mėnulis 
sukelia kitokią nuotaiką, kai jį 
matome nakties tamsoje, negu 
kada jis matomas dienos šviesoje. 

Dailininkė Zumbakienė savo 
lyrinį, subtilių spalvų derinį pade
monstruoja kūrinio „permatomos 
šakos“ trijose variacijose. Pirma
me matome rusvos ir sidabrinės 
spalvos derinį, antrame, violetinę 
su sidabrine ir trečiame — žalią su 
juodu. Kiekvienas paveikslas 
savaip pakeliančiai veikia žiū
rovą. Grakščių linijų, perma
tomos sidabrinės šakos, rodos, 
tokios trapios, kad, jas palietus, jos 
tuoj subyrės. Čia dailininkė 
pasireiškia kaip poetiškai lyrinė 
meno kūrėja.

Labiau suabstraktinti yra tokie 
kūriniai kaip kalnų gelmės, 
kristalinis pasaulis, kalnų vėjai, 
kristalinė katedra. Šiuose 
paveiksluose spalvų _ žaismas 
labiau sukelia jų pavadinimams 
atitinkančias nuotaikas.

Dailininkės Giedrės Žumbakie
nės spalvoti grafikos darbai sutei
kia žiūrovui ne tiktai grožinio 
pasigėrėjimo, bet taip pat rodo 
autorės ištvermingą ir kruopščią 
grafikos braižo techniką. Šioje 
parodoje meno kūriniai kalba 
spalvos ir linijos dama.

kaip aliejaus darbų ir graf 
mėfiiriAikę. Šicije parodoje ji yra 
IšsthNusf spaK^oė grafikos-'dar
bus — tofortumra.^iw ai -nr

Šioje dailininkės Žumbakienės 
spąįvotų grafikos darbų parodoje 
pęrasime kas,mus išjudintų kuo 
nors išsišokusiu. Priešingai, ji 
mųa, nuraminu savo užslopinto
mis spalvomis, grakščiomis lini- 
jdmis, damionus kompozicijomis. 
Jos tematika 'ilgi ne kasdieniško 
gyvenimo, o dAhgaus ir žemės ele
mentai figūruoja šioje parodoje. 
Šiuos elementas dailininkė paro
do pusiau suabstraktintus, ku- 
-riuoee dar palieka ir realistinių 
motyvų. Tie. realistiniai motyvai 
kaip tik iryra: kalnų gelmės, 
kristalinis pasaulis, debesys, erd
vės bruožai, kalnų vėjai, spin
dulių žėrėjimas, beribė erdvė, 
amžinoji naktis, Jupiterio mėnu
liai, neišmatuojamos gelmės, priz
mės j atmosfera, piramidžių 
miražai, mėnesienos, aušros, 
mėnulio takas,,Rai kurios pasau
lio atvaizdavimo temos seką seri
jomis, kaip amžinoji naktis, Jupi
terio mėnuliai’pėrmatomos šakos, 
neišmatuojamos gelmės, pirami- 
dėb miraže. Tapačias temas auto
rė atvaizduoja skirtingomis spal
vomis ir kompozicijomis. O jos 

spalvos labai užslopintos: žalsva, 
melsva, rusva, sidabrinė, suderin
tos su įvairiais atspalviais. Jos 
laisvos linijos susikerta su griež
tomis linijomis, šitai puikiai 
pailiustruoja kūrinys bu daugiau
sia variacijų — „Piramidės 
miraže“. Čia mes matome 
trikampes piramides su griež
tomis, aštriabriaunėmis, geomet
rinėmis linijomis ir taip jų ir pro 
jas slenkančius apvalius rutulius.

LF investavimo 
komisija

(Atkelta iš 3 psl.) 
gali duoti didesnį pelną.

— Ką dar norėtumėt pasakyti 
apie L. Fondo kapitalo investavi
mą ir jo reikimu ateities lietu
viškai veiklai1?

— Kaip anksčiau minėjau, 
dabartinis L. Fondo kapitalas jau 
duoda 200,000 dol. metinių paja
mų. Augant pagrindiniam kapi
talui, pajamos didės ir netrukus 
bus galima paskirstyti kiekvie- 
neriais metais 200,000 dol. lietu
vybės išlaikymo reikalams. Taigi, 
vieną milijoną dol. per 5 metus! Aš 
manau, kad tai didelė suma, 
skiriama lietuviškai veiklai, kultū
rai ir švietimui paremti. Kaip ir 
kam šią sumą paskirstyti ir 
išdalinti, tai jau Pelno skirstymo 
komisijos reikalas, — baigė 
pasikalbėjimą Povilas Kilius, 
Investavimo komisijos pirminin
kas.

• MŪSŲ VYTIS, 1982 m. Nr.
2. Trimėnesinis žurnalas. Leidžia 
Akademinis skautų sąjūdis. Reda
guoja Juozas Toliušis, 7220 S. 
Califomia Avė., Chicago, IL 
60629. Administruoja Danutė 
Korzonienė, 2725 W. 84th Place, 
Chicago, IL 60652. Metinė 
prenumerata — 7 dol., studen
tams — 4 dol., atskiro numerio 
kaina — 2 dol.

Plati Vydūno jaunimo fondo 
veiklos apžvalga, minint jo 30 
metų sukaktį. Labai įdomus ir 
dėmesio vertas Indrės Žadeikytės 
paruoštas „Akademikės skautės 
profilis“, pasiremiant jos praves
tu ASD Chicagos skyriaus narių 
apklausinėjimu. Nūdienių čika- 
giečių skaučių labiausiai lanko
ma mokslo įstaiga — Illinois 
universitetas, o jų pasirenkamos 
studijų šakos labai įvairios — nuo 
prekybos, inžinerijos ir medicinos 
iki fotografijos meno (tik su visiš
ka humanitarinių mokslų spra
ga). Visos bendrauja su kitais lietu
viais studentais. Nemažai jų lankė 
arba lanko lietuvių kalbos kursus 
Chicago Circle. Jos visos skaito 
lietuvišką spaudą; autorė pažymi, 
kad kai narės surašė, ką jos skaito, 
100% narių išvardino „Draugo“ 
dienraštį pirmoje vietoje. 
Aplamai, Lietuvoje gyventi, 
nepriklausomybę atgavus, jos 
nenorėtų,1 tačiau šeimą kurti jos 
norėtų su lietuviu, savo vaikus 
mokytų lietuvių kalbos ir juos 
vežiotų į šeštadienines mokyklas. 
Savo politine galvosena ir 
pasaulėžiūra jos kartais prilygsta 
skerspiūvio amerikiečiams (pvz. 
dauguma pasisako prieš naujų 
pabėgėlių įsileidimą į Amerikos 
kraštą, už mirties bausmės paliki
mą teisinėje sistemoje), kartais vėl 
atitolsta (pvz. , pasisako prieš 
branduolinės energijos eksploa
tavimą), o kartais parodo lietu
vaitėms šviežio savaimingumo 
(pusė jų pasisako už lygiateisišku
mo įstatymo projektą, ir daugiau 
kaip pusė už moterų kunigystę). 
Vienas jų reiškiamų svarbiųjų 
rūpsčių yra, kad narės dalyvautų 
platesniame lietuvių akademinia
me gyvenime.

įdomios medžiagos sutelkta 
skyriuose: įvykiai ir komentarai, 
Mūsų pastogėje. Numerį puošia 
Eugenijaus Būtėno nuotraukos.

• THE VIOLATIONS OF HU- 
MAN RIGHTS IN SOVIETOC- 
CUPIED LITHUANIA. A 
Report for 1981. Redagavo 
Tomas Remeikis. Išleido Ameri
kos Lietuvių Bendruomenė, 1982. 
Leidžiamas kiekvienais metais 
nuo 1971. Užsisakyti šią ir 
ankstesnes laidas galima pas: The 
Lithuanian American Communi- 
ty, 708 Custis Road, Glenside, PA 
19038, USA.

Pirmoje ataskaitos dalyje spaus
dinami Vakaruose kilę pasisaky
mai dėl žmogaus teisių bei 
tautinių, politinių, kultūrinių ir 
religinių teisių pavergtoje Lietu- ' 
voje ir Pabaltyje. Antroje dalyje — '

•’iH

medžiaga iš pogrindžio spaudos. , 
Pagrindiniai straipsniai: dr. </ 
Tomas Remeikis, „Atslūgęs 
pasipriešinimas? — 1981 metų 
reiškinių apžvalga“, dr. Saulius 
Girnius, „Lietuviškosios Kronikos 
dešimtmečio sukaktis“, Rimvydas 
Šiaulys, „Kovos už Lietuvos lais
vę strategijos ir taktikos klausi
mu“. ,

• LITU ANUS, Vol. 28, No. 3, 
Fall 1982. Lithuanian Quarterly 
Jouroal of the Arta and Sciencee. 
Lituanus Foundation, Ine. anglų 
kalba leidžiamas žurnalas. Šį 
numerį redagavo dr. Antanas Kli
mas, Rochesterio universiteto 
profesorius. Administratorius 
Jonas Kučėnas. Metinė prenume
rata asmenims — 10 dol., biblio
tekoms ir ištaigoms — 15 dol. 
Redakcijos ir administracijos 
adresas: Lituanus, 6621 S. Troy, 
Chicago, Illinois 60629, USA.

Šiame numeryje: kalbininkas 
William R. Schmalstieg rašo apie 
lietuviškus asmenvardžius, Anta
nas V. Dundzila pasidalina savo 
patyrimu kaip Fulbright paskai
tininko Vilniuje ir Rygoje 1981 
metų rudenį, Juris Silenieks ap
taria šių dienų latviškąją dramą, 
Živilė Gimbutaitė recenzuoja 
pabaltiečių dramos antologijos 
antrąjį tomą Tbe Golden Steed 
(red. Alfreda Straumanis). u

{domūs ir neramių klausimų 
užduodantys yra trys pranešimai 
su duomenim iš studijų apie 
Amerikos lietuvių visuomeninio 
gyvenimo formas: Aleksandro 
Gedminto „Etninio identiteto 
išlaikymo kultūriniai sandai pas 
Binghamton, New York lietu
vius“, Virgos Jelionis „Etninė * 
identifikacija:^ studija apie kultū
ros išlaikymą antros kartos lietu
vių tarpe“, ir Vitos Musonytės- 
Aukštuolienės „Amerikos lietuvių 
pilietinis bendrininkavimas“. 
Pavyzdžiui, jų kai kuriom išvadom 
pasiremiant galima būtų klausti,ar 
stiprus socialinių ryšių tinklas 
savoj lietuviškoj visuomenėj, 
stabdydamas socialinį prisijungi
mą prie amerikietiškosios, nema
žina mūsų efektyvumo politinėje ir 
kultūrinėje šio krašto veikimo sri
ty, ir todėl, ar galutinai neatsv 
suka prieš mūsų tautos, pasauli
niu mastu žiūrint, interesus? Nu
meris iliustruotas V. Batakienės 
meno darbais, kuriuose naudo
jama pačios dailininkės išrasta 
technika — tapyba akriliniais 
dažais ant raštuotos lietuviškos 
lininės drobės. Beje, žurnalui 
kartkartėmis praverstų griežtesni 
redakcijos ranka: pvz. angliškai 
„fortuitous“ nereiškia „laimin-* 
gas“, atskiri straipsniai nevadi
nami „works“.

• LAIVAS, 1982 m. liepos — 
rugpjūčio mėn., Nr. 4. Religinioir 
tautinio gyvenimo dvimėnesinis1 
žurnalas. Leidžia Marijonų 
vienuolija. Redaguoja kun. J., 
Vaškas, MIC. Daug religinių skaiti
nių ir iliustracijų. Redakcijos iri* 
administracijos adresas: Laivas,'* 
4545 W. 63rd St;, Chicago, IL60629.
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