Organizacijos uždarymas bu
vo sunkus sprendimas visiems tiems,
kurie daug metų pašventė šiai veiklai.
Tačiau, anot direktorių tarybos pirmininko P. Budininko žodžių, „šiandien
BALFas, užversdamas paskutinį savo
garbingos istorijos lapą, gali tikrai didžiuotis nuveiktais darbais, kuriuos
pilnai įvertinti galės tik tautos ateities
kartos“185.
Ilgametė BALF‘o pirmininkė
Marija Rudienė (1914-2008) buvo apdovanota LDK Gedimino V laipsnio
ordinu (1997) ir Vytauto Didžiojo ordino Komandoro kryžiumi (2003).

Informacija apie BALF‘o uždarymą. „Draugas“, 2008,
gegužės 9, nr. 91, p. 4.

4. Tautos fondo šalpa
Lietuvai
Tautos fondas 1989 m. metiniame susirinkime nutarė neapsiriboti VLIK‘o veiklos rėmimu
ir bematant telkti lėšas skubiems
Tautos fondo suvažiavimo, įvykusio New York’e jau po
Lietuvos atkūrimo 1990 m. ir jau Vilniuje įsteigus fondo
Lietuvos informaciniams ir švietiatstovybę. Pirmoje eilėje, antras iš kairės – Tautos fondo
mo poreikiams. Nepamiršdamas ir
valdybos pirm. Juozas Giedraitis; antras iš dešinės – Tauužsienio viešosios bei oficialiosios
tos fondo atstovas Lietuvoje dr. Napaleonas Kitkauskas.
„Draugo“ redakcijos archyvas
nuomonės reikšmės, 1990 m. Lietuvos vyriausybės narių ir Aukščiausiosios Tarybos parlamentarų kelionėms užsienyje padengti skyrė 100 000 dol.186
1991 m. fondas per VLIK‘ą paskyrė 200 000 dol. Lietuvos diplomatinės tarnybos
JAV sostinėje informaciniam darbui paremti. Be to, 1992 m. paskyrė po 100 000 dol.
Tarptautinių santykių institutui Vilniaus universitete kurti, Lietuvos ambasadai

185

Vodopalienė, E. Tikrai galime didžiuotis nuveiktais darbais. Užsidaro šalpos organizacija BALFas.
Draugas, 2008, gegužės 9, nr. 91, p. 4.

186

Suintensyvinti aukų rinkimą. Pokalbis su Juozu Giedraičiu, Tautos fondo valdybos pirmininku. Draugas, 1991, sausio 22, nr. 14, p. 3.
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Washingtone ir Lietuvos misijai Jungtinėse Tautose187. Fondas sustiprino dėmesį Lietuvos švietimui.
1993 m. studentams buvo paskirta 150 stipendijų, paremti jauni, perspektyvūs dėstytojai. Naujuose Tautos
fondo įstatuose, priimtuose 1994 m. balandžio 23 d. susirinkime, buvo fiksuota, kad dabar „pagrindinis Tautos fondo uždavinys yra skatinti demokratiją Lietuvoje“. Buvo sutarta, kad parama bus pirmiausia teikiama
labiausiai nuo okupacijos nukentėjusiems188.
VLIK‘ui užbaigus savo veiklą 1992 m., Tautos
fondas nutarė veikti toliau ir kita kryptimi, t.y., Lietuvoje, su 2 538 722 dol. kapitalu ižde. Per 1993-2000
Tautos fondo įstatų (1995 m.) titulinis
m. laikotarpį fondas Lietuvai ir lietuviškoms instipuslapis. J. Skiriaus asmeninis archyvas
tucijoms suteikė 2 105 731 dol. paramos. Vidutiniškai
daugiau nei 260 tūkst. dol. per metus. Pinigai buvo
skirti demokratizacijos atstatymui (28% visos sumos), švietimui (22%), Rytų Lietuvos ir lietuvių etninių žemių mokykloms (14%), organizacijoms (11%), spaudai ir
knygoms (8%), stipendijoms (7%), Lietuvos kančioms įamžinti (5%) ir kt. Per tą laiką fondo iždas ne tik kad nesumažėjo, bet išaugo iki 3 015 973 dol. dėka palikimų,
aukų, palūkanų, dividendų ir pan.189
2015 m. fondas paramą skyrė švietimui Lietuvoje (43%), stipendijoms (19%),
spaudai (16%), įvairioms organizacijoms (8%) ir kt. Tuo metu Tautos fondas disponavo 3 519 173 dol.190. Metai iš metų disponuojama suma po truputį auga. 20012017 m. fondas įvairiems projektams nuolat skyrė pinigų: 2001 m. – 153 361 dol., (…)
2003 m. – 201 578 dol., 2004 m. – 155 769 dol., (…) 2009 m. – 98 480 dol., (…), 2011 m. –
113 994 dol., (…), 2014 m. – 99 232 dol., 2015 m. – 107 135 dol. ir 13 043 eur., 2016 m. – 98
750 dol., 2017 m. – 111 935 dol.191 Per minėtą laikotarpį fondas Lietuvos reikalams skyrė
daugiau kaip 2 mln. dol.
Iki 2015 m. fondas globoja ir 21 asmens įsteigtą fondą, skirtą remti konkrečius objektus. Pavyzdžiui, Reginos ir Antano Purų palikimas – 228 000 dol., kurių
palūkanos skiriamos Vasario 16-osios gimnazijai Vokietijoje ir studijuojantiems lie187

Landsbergis, A. Po nepriklausomybės atstatymo. Tautos fondas. Lithuanian National Foundation, Inc,
1943-2002. Vyr. redaktorius Kęstutis K. Miklas. Brooklyn, N.Y.: Draugo spaustuvė, 2002, p. 27.

188

Ten pat, p. 28.

189

Tautos fondas. Lithuanian National Foundation, Inc, 1943-2002. Vyr. redaktorius Kęstutis K. Miklas.
Brooklyn, N.Y.: Draugo spaustuvė, 2002, p. 317-318.

190

Tautos fondo žinios, 2015, nr. 17, p.11.

191

Duomenys paimti iš TF atstovybės Vilniuje ataskaitų 2001-2017 m. TFALA, b. Ataskaitos 1997-2006 m., l.
n.; ten pat, b. Tautos fondo atstovybės ataskaitos 2006-2017 m., l. n.
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tuvių kalbą; Giedrės Sidrienės 150 000 dol. fondo palūkanos skiriamos Rytų Lietuvos mokykloms ir mokytojams remti, o Bonifaco Matečiūno 65 000 dol. palikimo
palūkanos skirtos studentų stipendijoms Lietuvoje192. Pavyzdžiui, Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos fakulteto 135 studentai per 2007-2017 metų laikotarpį
gavo Jurgio Milerio vardo (per Albiną ir Vytautą Milukus Tautos fonde) stipendijas
vienam semestrui. Stipendija svyravo nuo 100 iki 190 litų, o nuo 2015 m. – 300 eurų
per mėnesį. Iš viso studentams buvo išmokėta 71 564 Lt ir 44 100 Eur.193 Ir tai tik vieno
asmens fondo parama. Kiti asmenų fondai skiria paramą neturtingiems kaimo vaikams, našlaičiams ir pan.
Kad fondo veikla būtų efektyvesnė, 1992 m. Lietuvoje, Vilniuje, įsteigta Tautos fondo atstovybė. Jai nuo 1996 m. vadovauja dr. Napaleonas Kitkauskas. Atstovybė
įgyvendina fondo valią ir atstovybės Tarybos nutarimus. Ji kaupia prašymus paremti
įvairias iniciatyvas ir juos persiunčia Tautos fondui New York’e. Fondo parama įteikiama lietuviškoms mokykloms Lietuvoje ir už Lietuvos ribų, darželiams, mokytojams, kitoms organizacijoms194. Didžiausias fondo indėlis – tai Pietryčių Lietuvos,
ypač Vilniaus ir Eišiškių rajonų, lietuviškų mokyklų, darželių ir kitų švietimo įstaigų
rėmimas ir jų stiprinimas. 1996-2001 m. Tautos fondas rėmė naujų lietuviškų mokyklų steigimą (buvo įkurtos 21 Vilniaus ir 15 Šalčininkų rajonuose, o mokinių jose
išaugo nuo 38 iki 1846). Puikus Lavoriškių pagrindinės mokyklos, atidarytos 2001 m.,
pavyzdys195. Tai mokyklos ir darželiai, esantys toli nuo lietuviškos kultūros, kuriems
trūksta net pačių elementariausių dalykų: naujų staliukų, sekcijų, lentynų, knygų,
patalynės, žaislų ir pan.196
2000 m. Tautos fondas pakvietė savo rėmėjus akcijai – pasirinktą Lietuvos
mokyklą remti ypatingu būdu, t.y., įdukrinti. Mat mokykloms labai daug ko trūksta – nepakanka lėšų vadovėliams, žodynams, enciklopedijoms įsigyti; trūksta žemėlapių, projektorių, kompiuterių. Fondas pažadėjo kiekvieną auką konkrečiai mokyklai
padidinti 50%, bet ne daugiau kaip 250 dol. Tais metais buvo įdukrinta 21 mokykla.
2001 m. viduryje įdukrinta jau 90 mokyklų, o 2009 m. – net 252 mokyklos. Šiam
projektui vadovauja dr. Nijolė Bražėnaitė-Paronetto ir dr. Rožė Šomkaitė197. Projek192

Tautos fondas. Lithuanian National Foundation, Inc, 1943-2002. Vyr. redaktorius Kęstutis K. Miklas.
Brooklyn, N.Y.: Draugo spaustuvė, 2002, p. 319; Tautos fondo žinios, 2015, nr. 17, p. 9.

193

Dėkingas kolegei doc. dr. Žydronei Kolevinskienei už suteiktą informaciją (JAV mecenatų stipendijos
LEU Lituanistikos fakulteto studentams. AA, b. 29 („JAV lietuvių darbai Lietuvai 1918-2018“ ), l. n.

194

Tautos fondo Lietuvos atstovybės veikla. Tautos fondo žinios, 2015, nr. 17, p. 5-6.

195

Tautos fondas. Lithuanian National Foundation, Inc, 1943-2002. Vyr. redaktorius Kęstutis K. Miklas.
Brooklyn, N.Y.: Draugo spaustuvė, 2002, p. 283-285, 287; Griškonis, M. Tautos Fondo veikla Rytų Lietuvoje. Draugas, 2016, lapkričio 12, nr. 135, p. 15.

196

Tautos fondo parama. Voruta, 2016, spalio 29, nr. 10, p. 9.

197

Kviečiame jus įdukrinti Lietuvos mokyklą. Tautos fondo žinios, 2000, nr. 3, p. 5; Dr. Nijolės BražėnaitėsParonetto ir dr. Rožės Šomkaitės projektai. Ten pat, 2009, nr. 13, p. 4.
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Tautos fondo XXVI
visuotinio metinio
susirinkimo dalyviai
Kultūros židinyje
Brooklyn‘e, N.Y., 1996 m.
S. Narkeliūnaitės nuotr.
„Draugo“ redakcijos archyvas

tas buvo išplėstas – imtos remti mokyklų bibliotekos – knygomis, skirtomis plačiau mokinius
supažindinti su Lietuvos partizaniniu judėjimu,
tremtimi bei jaunimo moraliniu ir krikščionišku
auklėjimu. 2002-2005 m. laikotarpiu į Lietuvą
buvo išplukdyta 15 konteinerių su daugiau kaip
15 000 dėžių knygų198, kurios buvo išdalintos mokykloms.
Atrodytų, nedidelė parama, bet labai prasminga – tai „Kuprinių projektas“, pradėtas per
Lietuvių švietimo draugiją „Rytas“ 2006 m. remti
Tautos fondo Lietuvos atstovybės taryba
Rytų Lietuvos mokyklų pirmokus, inicijuotas dr.
2015 m. Sėdi iš dešinės: pirmininkas
Sidrio fondo vardu. Tais metais buvo nupirkta 678
Napaleonas Kitkauskas, reikalų
kuprinės, į kurias buvo sudėta, kas reikalinga pirtvarkytoja Vida Lelkaitienė; stovi: hab.
dr. Kazimieras Garšva, Lietuvių švietimo
mokėliui – sąsiuviniai, pieštukai, kreidelės, parke„Rytas“ draugijos pirmininkas Algimantas
ris, penalas, vandeniniai dažai, plastelino rinkinys
Masaitis, ŠMM atstovas Jonas Vasiliauskas.
ir t.t. Taip kiekvienais metais vaikams dovanojama
Tautos fondo Lietuvos atstovybės archyvas
vidutiniškai iki 700 kuprinių199. Sunkiau gyvenančioms šeimoms tai rimta parama. Be to, to krašto
ikimokyklinukai ir pradinukai lietuviukai kasmet prieš šv. Kalėdas sulaukia fondo kalėdinių dovanėlių. Pavyzdžiui, 2016 m. buvo išdalinta 2600 dovanėlių200. Tai akcijos,
198

Lietuvos mokyklų įdukrinimas ir parama per Tautos fondą. Tautos fondo žinios, 2007, nr. 11, p. 5.

199

Kuprinių vajus gerai pavyko! Tautos fondo žinios, 2007, nr. 11, p. 5; Kuprinių projektas. Ten pat, 2015, nr.
17, p. 8; Masaitis, A. Atkurtos lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ veikla 2004-2012 metais. Trakai: Voruta,
2013, p. 30.

200 Dėkojame Tautos fondui. Voruta, 2017, sausio 28, nr. 1, p. 8.
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palaikančios lietuvių ir nutautintų tėvų apsisprendimą leisti
vaikus į lietuviškas mokyklas.
Be to, fondas prisideda dovanodamas tautinius drabužius to
krašto mokiniams. Pavyzdžiui,
2012-2013 m. mokykloms buvo
Tautos fondo tarybos ir valdybos nariai 2003 m. Sėdi iš kairės:
perduotos 62 poros tautinių draSaulius Sirusas, tarybos pirmininkas Jurgis Valaitis, Loreta
201
bužių už beveik 50 tūkst. litų .
Stukas, Nijolė Bražėnaitė-Paronetto, Pranas Povilaitis; stovi
Tai itin svarbi dovana ugdant
iš kairės: Aleksandras Daunys, Jonas Pabedinskas, Evaldas
Remėza, Jonas Vilgalis, valdybos pirmininkas Algis Vedeckas,
tautiškumą, tautinę kultūrą, paTF garbės narys Juozas Giedraitis. R. Vedeckienės nuotr.
garbą savo tradicijoms.
„Draugo“ redakcijos archyvas
Fondas rengia ir iš Juo
zo Giedraičio fondo remia kai
mo moksleivių ir studentų rašinių konkursus patriotinėmis temomis Kretingos
Pranciškonų ir Kauno Jėzuitų gimnazijose. Sulaukiama įdomių ir įžvalgių referatų,
aukštai įvertintų specialių komisijų. Moksleiviai apdovanojami premijomis už pirmą
(300 Lt – šiuo metu atitinkamai eurais. Red.), antrą (200 Lt) ir trečią vietas (100 Lt).
Fondas teikia sunkiau gyvenančių šeimų vaikams-moksleiviams stipendijas – po 800
Lt (2013 m. – 4 stipendijos, 2014 m. – 8, 2015 m. – 10, 2016 m. – 12, 2017 m. – 14). Stipendijos padengia mokslo išlaidas, uniformos kainą, kelionės į Vilnių kainą ir išlaidas
rekolekcijoms202.
Tautos fondas yra pagrindinis fondas, kuris visą laiką remia ir etninių lietuvių
žemių lietuviškas įstaigas ten, kur labiausiai reikia – dabartinėje Baltarusijoje, Seinų
krašte Lenkijoje, Latvijoje ir Kaliningrado srityje. Kasmetiniais piniginiais priedais remiami lietuviškų mokyklų mokytojai. Pavyzdžiui, 2014 m. Kaliningrado srities 22 mokytojai gavo po 100 dol., o Baltarusijos mokytojai bei mokiniai kalėdinę dovaną – po
800 dol. ir pan.203
Tautos fondas 1995-2000 m. finansavo „Gyvosios istorijos“ projektą. Vaizdajuostėse buvo įamžinti daugiau kaip 500 Lietuvos pavergimo liudytojų – surinkti partizanų, politkalinių ir tremtinių atsiminimai. Originalas perduotas į Lietuvos centrinį
valstybė archyvą, o dublikatas – Gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui204.
201

2013 10 03 TF atstovybės Lietuvoje sekretorės V. Lelkaitienės laiško R. Šomkaitei į JAV nuorašas.
TFALA, b. Parama Pietryčių Lietuvos vaikams Tautos fondo lėšomis 2011-2015 m., l. n.

202 Duomenys surinkti iš Juozo Giedraičio vardo Lietuvos Kaimo Moksleivių fondo žinios. 2013-2016, nr. 1-4;
Rinkevičiūtė, I. Stipendijas skyrė patriotiškam jaunimui. Vakarų Lietuva, 2014, liepos 15-21, nr. 27, p. 1.
203 2014 11 19 TF pervedimas pinigų į Lietuvą. TFALA, b. Pinigų pervedimai iš Tautos fondo Niujorke
2006-2016 metais, l. n.
204 Užbaigtas Gyvosios istorijos projektas. Tautos fondo žinios, 1999, nr. 1, p. 3.
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Jau daug metų fondas remia Tėviškės šviesą –
priedą prie Valstiečių laikraščio ir šiuo metu – Tėviškės
aušrą – priedą prie laikraščio Voruta. Šis priedas sudaro
forumą mokytojams ir mokiniams pasisakyti rūpimomis švietimo temomis bei skatina tautinį auklėjimą ir
sąmoningumą. Tautos fondas finansuoja pačius įvairiausius projektus, objektus ir prašymus. Buvo paremti
A.P.P.L.E. kursai. Paramą gauna muziejai, centrai, laikraščių leidyba, organizacijos, draugijos, fondai ir kt.,
kurie atitinka Tautos fondo tikslus ir veiklos idėjas.
Prašymų visuomet būna daugiau nei fondas išgali finansuoti.
Fondas lėšas kaupia iš aukų, palikimų ir pajamų, gautų investuojant. Pavyzdžiui, nuo 2013 m. lapkričio 1 d. iki 2014 m. spalio 1 d. į fondą pateko 368 145
dol.205 Didžiausi fondo aukotojai per visą laiką: Francis
ir Elena Skirmantai (CA) – 420 493 dol., Antanas ir Regina Purai (CT) – 328 648 dol., Frank Šeštokas (FL) – 299
909 dol., John G. Makauskas (MD) – 297 645 dol., Vacys
Juozo Giedraičio fondo
ir Angelė Steponiai (NY) – 200 000 dol. ir daugelis daulankstinukas. J. Skiriaus asmeninis
gelis kitų. Visi aukotojai yra skelbiami Tautos fondo leiarchyvas
džiamuose leidiniuose.
Tautos fondo tarybos pirmininkai nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu: Jurgis Valaitis, Jurgis Bobelis, Juozas Giedraitis, Jonas Vilgalis, Algis Vedeckas, dr. Giedrė Kumpikas, Gintautas Žemaitaitis, Marius Griškonis. Fondo darbus administravo valdybos pirmininkai: prel. Jonas Balkūnas, Juozas
Giedraitis, Algis Sperauskas, Aleksandras Vakselis, Jonas Vilgalis, Algis Vedeckas,
dr. Giedrė Kumpikas, Laima Šileikytė-Hood. O taip pat nepailstamai dirba fondo
atstovybių pirmininkai, jų valdybos ir padėjėjai, siekiantys surinkti lėšų vykdyti
Tautos fondo tikslams.
Lietuvos nepriklausomybės laikotarpiu Tautos fondas tiesiogiai įvairiai paramai yra skyręs, reikia manyti, ne mažiau kaip 5 mln. dolerių. 2015 m. liepos 13 d.
New York‘e Tautos fondui už nuopelnus Lietuvai buvo įteiktas Lietuvos Respublikos
URM „Diplomatijos žvaigždės“ apdovanojimas. Įteikdamas apdovanojimą ambasadorius Žygimantas Pavilionis sakė: „Tai vienintelis lietuvių Fondas Amerikoje, kuris
daugiausia dėmesio skiria ne tik pačiai lietuvybei, bet ir Lietuvai“206. Už nuopelnus

205 Aukos Tautos fondui. Tautos fondo žinios, 2014, nr. 16, p. 10-12.
206 Penikienė, V. Pagerbtas Tautos fondas. Draugas, 2015, rugpjūčio 8, nr. 93, p. 10.
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„Tautos fondo
žinios“. Tęstinio
leidinio titulinis
puslapis. J. Skiriaus
asmeninis archyvas

Lietuvai 2001 m. LDK Gedimino IV laipsnio ordinu apdovanoti Juozas Giedraitis ir
dr. R. Šomkaitė, kuriai dar įteiktas ir Lietuvos Nepriklausomybės medalis. 2005 m.
Jurgis Valaitis apdovanotas ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžiumi.

5. Lietuvių fondas ir Lietuva
Lietuvių fondas (LF) – šiuo metu lietuvių išeivijoje veikiantis didžiausias paramos fondas. Lietuvių fondo narių metiniame 54-ajame suvažiavime 2017 m. gegužės 6 d. Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, informuota, kad nariai ir rėmėjai jau yra

JAV l i e t u v i ų d a r b a i L i e t u v a i 1 9 1 8 - 2 0 1 8 m e t a i s

/ 381

