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UŽMIRŠTI LIETUVIAI FILOSOFAI

Algio Mickūno laiške (š. m. lie pos 25 d.
,,Draugo” laidoje), rašant apie užmirštus
lietuvius filosofus praleistas Juo zas
Leonas Navic kas (1930–1998 m.), Bos ton
College profesorius, vienas iš ne daugelio
lietuvių, ku riam tinka filosofo vardas siau-
ra ame ri kie   tiška aka de mine prasme. L.
Navickas yra išleidęs stambesnį veikalą
(anglų kal ba) „Consciousness and Reality:
He gel’s Philosophy of  Sub jectivity” (1976
m.). Jo pagrindinis leidinys lietuvių kalba
yra „Ver tybės ir do rovė: Mora linės filosofi-
jos pagrindai” (1988 m.). Taip pat neturėtu-
mėme pamiršti Kęs tučio Girniaus, filosofi-
jos daktaro disertaciją apgynusio Uni ver -
sity of  Chicago, 1977 m. Tiesa, jis ge riau ži -
no mas kaip žurnalistas-apžval gi nin kas,
bet jo disertacija, analitinės eti kos srityje,
akademinės filosofijos požiūriu, ar nebus
stipriausia iš visų lietuviškų fi lo sofijos
disertacijų Ame rikoje? Filoso fijos doktora-
tą ga vo ir knygų vaikams au torė Mirga
Pakalniškytė-Girniuvienė (Uni  ver sity of
Pit tsburgh, 1976 m.), už di ser taciją apie
Kantą.

K. Skrupskelis
Wagener, SC

Laiškų kalbos stiliaus netaisome – Red.

Mieli Lietuvų Fondo nariai ir rė mėjai,

Kiekvienais metais Lietuvių Fon do Pelno
skirstymo komitetas (PSK), patvirtintas Lietuvių
Fondo (LF) Direktorių tarybos, susirenka ap -
svarstyti lėšų paskirstymą. 2013 m. komiteto ap-
svarstytą lėšų paskirs ty mą patvirtino Direktorių
taryba.

Lietuvių Fondas remia lietuvių švietimą, kul-
tūrą, skiria paramą lietuvių kalbai ir tradicijoms
iš sau goti, taip pat suteikia stipendijas lie tuvių kil-
mės jaunimui. Lietuvių Fon das veikia ir skirsto lė-
šas laikydamasis JAV Section 501(c)(3) of  the Inter -
nal Revenue Code paragrafo. Skirs tant išmokas va-
dovaujamasi para mos ir stipendijų pirmenybės
gai rė mis, kurios yra patvirtintos LF Di rektorių ta-
rybos. 2013 metais LF Di rek torių taryba patvirtino
401,728 dol. išmokų sumą.

Pelno paskirstymo komitetas su si tiko 2013 m.
gegužės 18 dieną Pa sau lio lietuvių centre, Lemonte,
IL. Posė dyje dalyvavo visi 2013 m. Pelno skirs tymo
komiteto nariai bei LF Ta rybos pirmininkas Ma-
rius Kas niū nas, LF administratorė Jūratė Merec -
kie nė ir podėdžio sekretorius Algis Kasniūnas.

Šiais metais buvo gautos 90 pa raiškos para-
mai. Prašymai buvo ap svarstyti, jiems patvirtinti
reikėjo ma žiausiai keturių balsų iš šešių. Ta da LF
Pelno skirstymo komiteto spren dimai buvo per-
duoti LF Direk to rių tarybai galutiniam patvirtini -
mui. Paramai suteikti patvirtinta 299,063 dol. suma. 

Didžiausia lėšų dalis skirta:

• JAV lituanistinėms mokykloms 87,000 dol.

• Lituanistikos tyrimo ir studijų centrui 24,000 dol.

• Lietuvių išeivijos studentų stažuotėm (LISS)
19,000 dol.

•JAV LB Kultūros tarybos projektams 15,000 dol.

• Pasaulio lietuvių centrui 12,000 dol.

Pirmoje eilėje iš kairės į dešinę: JAV LB atstovė Jurgita Mockutė, LF PSK pirmininkas Vytautas Narutis, JAV LB atstovė
Laura Garnytė (antri ninkė). Antroje eilėje iš kairės: LF ats tovė Rita Kisielienė (antrininkė), LF atstovas Arvydas Tamulis,
JAV LB atstovas Virgus Volertas, JAV LB ats tovas Robertas Selenis, LF atstovas Dalius F. Vasys. 

2013 m. Lietuvių Fondo Pelno skirstymo komiteto pranešimas
Stipendijoms, kurios bus išdalintos 2013 m. ru-

denį, LF Stipendijų pa komitečio posėdžio metu, nu-
matyta 70,042 dol. suma.

Papildomai stipendijoms, pagal specialios pa-
skirties fondų steigėjų nurodymus, tiesiogiai
mokslo įstai goms bus išmokėta 19,952 dol., projektų
paramai – 8,826 dol. 

Pastaraisiais metais padaugėjo fi nansinės pa-
ramos prašančių projektų, tačiau galimybės pa-
remti juos visus ribotos. Todėl Lietuvių Fondas
ieško rėmėjų, kurie padėtų plėsti tu ri mą LF kapi-
talą. Jūsų papildoma au ka labai laukiama ir verti-
nama. Taip pat laukiame patarimų, kaip galima

būtų surinkti daugiau lėšų.

Nuoširdžiai dėkoju visiems Ko mi  teto nariams
už jų sunkų darbą ir pa siaukojimą. Jų savanoriškas
darbas (net savo kelionių išlaidų pa den gimas) labai
vertinamas. Taip pat mes visi dėkojame LF admi-
nistracijai už nesuskaičiuojamas pasiruošimo ir or-
ganizavimo valandas, be jūsų pa galbos mūsų pa-
stangos nebūtų įgy vendintos. Didelė padėka vi-
siems mū  sų nariams ir rėmėjams už jų pa ra mą –
visi šie projektai vyksta jūsų dėka.

Vytautas Narutis
LF Pelno skirs   tymo komiteto pirmininkas.

Prezidentas Barack Obama tvirtino keliausiantis į Rusiją

Baltieji rūmai  tvirtino, jog B. Obama susitiki-
mas ,,akis į akį” su Rusijos vadovu turi prasmės.

,,Buvo  atvejų, kai Rusija  grįždavo  atgal į šaltojo
ka  ro mąstymą, – ‘The Tonight Show’ vedėjui Jay Leno
tvirtino B. Obama. – Prezidentui Putinui pabrėžiau,
jog tai praeitis, o mes privalome mąstyti apie ateitį.
Nėra jokios priežasties, kodėl mes neturėtume efekty-
viau bendradarbiauti.”

Pokalbio NBC laidoje metu B. Obama taip pat pa -
sisakė apie iškilusią  grėsmę, kuri privertė  JAV val-
džią uždaryti kelias ambasadas Vidurio Rytuose.
Anot JAV vadovo, ,,tai priminė mūsų  padarytą pažan-
gą, (...) tačiau radikalus smurtinis ekstremizmas te -
beegzistuoja. Privalome būti budrūs.”

Rugpjūčio 2 dieną JAV valstybės departamentas
įspėjo amerikiečius, keliaujančius po pasaulį, jog ,,al-
Qaeda” rugpjūčio mėnesį galbūt planuoja išpuolius
Ar timuosiuose Rytuose  bei  Šiaurės Afrikoje. Iš pra-
džių buvo paskelbta, jog JAV ambasados neveiks vie -

ną dieną, bet vėliau nutarta uždaryti jas savaitei.
B. Obama taip pat patvirtino puikius santykius su

buvusiu savo varžovu 2008 m. JAV prezidentinių rin-
kimų kampanijoje – respublikonų senatoriumi John
McCain, kuris labai palaikė Prezidento siū lo mas JAV
imigracijos įstatymų reformas.

Pagal internetinius pranešimus parengė 
Raimundas Marius Lapas

Atkelta iš 1 psl.

Senatorius John McCain.


