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2014 m. rugpjūčio mėn.

Mieli Lietuvų Fondo nariai ir rėmėjai,

kiekvienais metais Lietuvių Fondas skiria paramą įvairiems projektams, kurie puoselėja ir  
plėtoja  lietuvių švietimą, kultūrą ir veiklą išeivijoje bei, gyvenant toli nuo tėvynės, padeda 
išsaugoti lietuvių kalbą bei tradicijas. Žinia, didžiausias prioritetas skirstant paramą yra 
lituanistinis švietimas, tačiau be LF paramos, vargu, ar galėtų išsilaikyti lietuviški cent-
rai, jaunimo stovyklavietės. Skirdamas paramą LF neužmiršta ir žiniasklaidos: laikraščių, 
žurnalų ir radijo, remia  tokius didelius renginius kaip  Dainų ar šokių šventės, Teatro 
festivalius išeivijoje. Dažnai tik LF paramos dėka mažesniuose lietuviškuose telkiniuose 
įmanoma surengti  kultūrinius renginius. Lietuvių Fondas taip pat skiria stipendijas lietuvių 
kilmės studentams. Tai vis projektai, kurie įgyvendinami JAV. 

LF neužmiršta ir išeivijos lietuvių, gyvenančių kitose šalyse, bei remia kai kuriuos projektus 
Lietuvoje. Be to, po Lietuvių Fondo skėčiu yra įsikūrę eilė fondelių, kurie, pagal jų įsteigėjų 
nuorodas, labai dažnai tiesiogiai remia įvairius projektus Lietuvoje ir JAV. Visą informaciją 
rasite šiame leidinyje.

Lietuvių Fondas veikia ir lėšas skirsto laikydamasis JAV Internal Revenue Code paragrafo 
501(c) (3). Skirstant išmokas vadovaujamasi paramos ir stipendijų pirmenybės gairėmis, 
kurios yra patvirtintos LF direktorių tarybos ir paskelbtos LF internetinėje svetainėje 
www.lietuviufondas.org. Paramą LF Pelno skirstymo komitetas (PSK) skirsto specialaus 
posėdžio metu. Komitetą sudaro LF tarybos nariai ir JAV Lietuvių Bendruomenės pasiūlyti 
atstovai. LF taryba balsavimu galutinai patvirtina skirstymus. 2014 m. Pelno skirstymo 
komiteto posėdis įvyko š. m. gegužės 17 d. Šiais metais buvo pateiktos 95 paraiškos para-
mai gauti (bendra šių paraiškų prašoma paramos suma – 1, 241,718 dol.).

PSK, nuodugniai apsvarstęs visas paraiškas, nutarė paremti 63 projektus. Projektams 
buvo išdalinta 327,913 dol. Jūsų dėmesiui – keletas projektų, kuriems skirta didesnė 
suma: JAV LB Švietimo tarybai ir lituanistinėms mokykloms (106,735 dol.); trims Lituanis-
tikos tyrimo ir studijų centro projektams (22,500 dol.); Studentų mainų Lietuvoje programai 
(LISS) (20,000 dol.); JAV LB Kultūros tarybai ir JAV LB apylinkių renginiams (12,500 dol.); 
Pasaulio lietuvių centrui Lemonte (12,000 dol.); laikraščiui ,,Draugas” (12,000 dol.).

Š. m. rudenį bus skirstomos stipendijos studentams. Apie paskyrimus bus pranešta po 
skirstymo.

Nuoširdžiai dėkojame visiems LF pelno skirstymo komiteto nariams už jų sunkų darbą 
ir pasiaukojimą. Taip pat dėkojame Lietuvių Fondo administracijai už nesuskaičiuojamas 
pasiruošimo posėdžiams ir jų organizavimui skirtas valandas. Be jų pagalbos mūsų pas-
tangos nebūtų įgyvendintos. Didelė padėka ir visiems mūsų nariams ir rėmėjams už jų 
paramą – visi šie projektai įgyvendinami Jūsų dėka.

Nuoširdžiai

Vytautas Narutis 
LF Pelno skirstymo komiteto pirmininkas
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Sincerely,

Vytautas Narutis
Chairman of the Grants Committee 

August, 2014

Dear members and supporters of the Lithuanian Foundation,

Every year the Lithuanian Foundation awards grants for projects that support and nurture 
educational and cultural activities that foster the Lithuanian language and traditions here, 
far away from the homeland. Though the largest share of support is given to projects in-
volving Lithuanian education, without support from the Lithuanian Foundation (LF) cultural 
centers and youth camps would find it difficult to survive.  LF also supports the media: 
newspapers, magazines and radio and provides funding for events such as the Lithuanian 
Folk Dance Festival, Song Festival and Theater Festival.   LF also awards scholarships 
to college students of Lithuanian descent.  These projects are all implemented in the U.S.

LF also provides some support for Lithuanian émigrés throughout the world and Lithuania.  
Additionally, a number of donor specified funds have been established under the auspices 
of LF to directly support specific projects in Lithuania and the U.S. Details of these funds 
can be found in this issue.

The Lithuanian Foundation operates and makes awards within the scope of Section 501(c)
(3) of the Internal Revenue Code.  Funding deliberations are guided by priorities for Grants 
and Scholarships, as approved by the LF Board of Directors and posted on the LF web-
site.  The Lithuanian Foundation Grants Committee allocates awards in a dedicated formal 
meeting by majority vote. It consists of LF Board members and nominees from the Lithu-
anian American Community.  The Lithuanian Foundation Board of Directors provides the 
final approval of the allocations.

In 2014, LF Grants Committee met on May 17 to evaluate 95 requests totaling $1,241,718.
After deliberation, the Lithuanian Foundation Grants Committee recommended to award 
63 projects for a total of $327,913.  A number of larger awards include those for: Lithuanian 
American Educational Council and Lithuanian Heritage Schools ($106,735); three projects 
for the Lithuanian Research and Studies Center ($22,500); Student Internship program in 
Lithuania ($20,000); Cultural Council of the Lithuanian American Community  and Com-
munity cultural events ($12,500); Lithuanian World Center,  Lemont  ($12,000); Draugas 
newspaper ($12,000).

Scholarships will be awarded and announced in the fall of this year.

Sincere gratitude is expressed to all the Grants Committee members for their hard work 
and sincerity.    Also, we all thank the LF administration for the countless hours spent in 
preparation and organization to facilitate and make possible this entire effort. Without their 
help this would not have been possible. We are also grateful to the LF members and do-
nors for their financial support that makes funding these projects feasible.
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PSK posėdžio metu / Grants Committee during the meeting.

JAV LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖ - 

Lithuanian American 
Community, Inc. 

$175,663 
54% 

PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖ - 
Lithuanian World 

Community 
$6,500 

2% 

KITŲ KRAŠTŲ 
IŠEIVIJOS 

ORGANIZACIJOS - 
Other émigré 
Organizations 

$11,800 
4% 

KITOS JAV 
ORGANIZACIJOS - 

Other US 
Organizations 

$122,250 
37% 

LIETUVOS 
ORGANIZACIJOS - 
Organizations in 

Lithuania 
$11,700 

3% 

2014 m. gegužės 17 d. posėdyje projektų paramai 
Pelno skirstymo komitetas paskyrė:

The Grants Committee at its May 17, 2014 meeting 
 for project grants has allocated:

$327,913
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PARAMOS PRAŠYMO 
ĮTEIKĖJAS
Applicant

 Project Allocated 
USD

JAV LB Švietimo 

LAC Lithuanian 
Educational Council 
of the USA 

MA 

Parama JAV lituanistinėms 

Grants to Lithuanian Heritage 
Schools 

JAV LB Švietimo 

LAC Lithuanian 
Educational Council 
of the USA 

MA 

Lituanistinių mokyklų mokytojų 
ilgamečio pasiaukojimo 
atžymėjimas

Recognition of dedicated service 
to Lithuanian Heritage Schools 

JAV LB Švietimo 

LAC Lithuanian 
Educational Council 
of the USA 

MA 

Rašinių/meno konkursas JAV 
lituanistinių mokyklų mokiniams

National art/writing contest for 
students in Lithuanian Heritage 
Schools 

JAV LB Švietimo 

LAC Lithuanian 
Educational Council 
of the USA 

MA 

Skaitmeninės priemonės ir 
medžiaga lituanistinių mokyklų 
mokytojų profesiniam tobulinimui

Technological resources for 
professional development of teachers 
in Lithuanian Heritage Schools 

JAV LB Švietimo 

LAC Lithuanian 
Educational Council 
of the USA 

MA 
(nurodyta LF taurės laimėtojų 
(ŠALKL)

Award to Lithuanian Heritage School 
as selected by LF trophy winners 

JAV LB Švietimo 

LAC Lithuanian 
Educational Council 
of the USA 

MA 

Lituanistinių mokyklų mokytojų 

Lithuanian Heritage Schools 
teacher conferences 

JAV LB Švietimo 

LAC Lithuanian 
Educational Council 
of the USA 

MA 

„Palikime pėdsaką”: šiuolaikinė 
lituanistinė mokykla XXI amžiuje

Footprints of Our Lithuanian 
Heritage in the 21st century 

JAV LB Švietimo 

LAC Lithuanian 
Educational Council 
of the USA 

MA 

„Gintarinio obuoliuko”
pedagoginiam kūrybingumui 

Advancement of innovative teaching 
practices in Lithuanian Heritage 
Schools through the Amber Apple 

 * JAV valstija arba šalis/US state or country
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PARAMOS PRAŠYMO 
ĮTEIKĖJAS
Applicant

 Project Allocated 
USD

apylinkė
LAC, Atlanta 
Chapter 

GA 

Lietuvių ir Lietuvos patirtys 

The Experiences of Lithuanians in 
Lithuania in the Context of World 
War I 

Balzeko lietuvių 
kultūros muziejus

Balzekas Museum 
of Lithuanian 
Culture 

IL 

Projektas „Karo išblaškytieji. 

1952 m.”
Project “Scattered by War. Life in 
DP Camps and in Lithuania 1944-
1952” 

Pal. J. Matulaičio 

Blessed J.Matulaitis 
Lithuanian Catholic 
Mission 

IL 

V  JAV lietuvių katalikų sielovados 

Pastoral Conference 

Valentine 
Krumplis 

IL 
„Hotline” (istorinė knyga). Tiražas 

“Hotline” (history book) 
Švedijos lietuvių 
bendruomenė

The Lituanian 
Society in Sweden 

Sweden 

ių mokyklų 
sąskrydis „Draugystės 

tiltas”
European Lithuanian Saturday Schools' 
Summer Camp “Draugystes tiltas” 

VšĮ „Kūrybos 
elementas”

Public Enterprice 
“Kurybos elementas” 

Lithuania „Lithuanica 3D”
Research and education project 
“Lituanica-3D” (stage 4) 

ŠVIETIMO VEIKLA EDUCATION – $120,535

   
2014 STIPENDIJOS!  2014 SCHOLARSHIPS!

Stipendijų paraiškų 2014-15 mokslo metams priėmimo terminas  - 
2014 m. spalio 10 d.                                                                                                   

   Paraiškos priimamos rugpjūčio 15 d. - spalio 10 d. LF tinklalapyje                                                                                                 
www.lietuviufondas.org  (skiltyje „Stipendijos“).

The scholarship application deadline for the 2014-15 school year -  
October 10th, 2014.  

Scholarship application will be available August 15th - October 10th on     
LF website www.lithuanianfoundation.org  (in the section “Scholarships”).



8

PARAMOS PRAŠYMO 
ĮTEIKĖJAS 
Applicant 

* PROJEKTAS 
Project 

PASKIRTA 
Allocated 

USD 
JAV LB - X Šiaurės 
Amerikos lietuvių 
Dainų šventė 

LAC - X North 
American Lithuanian 
Song Festival 

MI 

X Šiaurės Amerikos lietuvių Dainų 
šventė 

X North American Lithuanian Song 
Festival 

$10,000 

JAV LB Kultūros 
taryba 

LAC Cultural Council 
NY 

XIII Čikagos teatro festivalis 
13th Chicago Lithuanian Theater 
Festival 

$8,628 

JAV LB Kultūros 
taryba 

LAC Cultural 
Council 

NY 

Parama JAV LB apylinkių 
renginiams 

Funding for LAC Chapter Cultural 
Events 

$12,500 

JAV LB Kultūros 
taryba 

LAC Cultural 
Council 

NY 

Donelačio 300 metinių 
paminėjimo DVD filmo sukūrimas 

Donelaitis commemoration DVD 
production 

$500 

JAV LB Baltimorės 
apylinkė 

LAC, Baltimore 
Chapter 

MD 

Knygos „Baltimorės lietuviai” 
leidyba 

To publish book “Baltimore's 
Lithuanians” 

$2,000 

Lituanistikos 
tyrimo ir studijų 
centras 

Lithuanian Research 
and Studies Center 

IL 

LTSC archyvų išlaikymas ir 
tvarkymas 

Organization and maintenance of 
LRSC archives 

$20,000 

Lituanistikos 
tyrimo ir studijų 
centras 

Lithuanian Research 
and Studies Center 

IL 

Parodos „LR generaliniam 
konsulatui Čikagoje – 90” 
surengimas 

Exhibition: 90 years of Consulate 
General of Lithuania in Chicago 

$1,000 

Lituanistikos 
tyrimo ir studijų 
centras 

Lithuanian Research 
and Studies Center 

IL 

DP stovyklų atsiminimų garso 
įrašų skaitmeninimas 

Digitizing of memoirs from DP 
camps 

$1,500 

Mažosios Lietuvos 
fondas 

Foundation of 
Lithuania Minor, INC 

IL 

Mažosios Lietuvos enciklopedinis 
žinynas 

Concise Encyclopedia of Lithuania 
Minor 

$6,000 

Lietuvių meno 
ansamblis 
„Dainava” 

Lithuanian Chorale 

IL 

„Dainavos” metinio koncerto 
surengimui 

Annual “Dainava” Concert 
$4,000 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 * JAV valstija arba šalis/US state or country
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PARAMOS PRAŠYMO 
ĮTEIKĖJAS 
Applicant 

* PROJEKTAS 
Project 

PASKIRTA 
Allocated 

USD 
Lietuvių rašytojų 
draugija 

Lithuanian Writers' 
Association 

IL 

Lietuvių rašytojų draugijos 2013 m. 
literatūrinė premija 

Lithuanian Writers' Association 
2013 literature prize 

$1,000 

Ateitininkų namai 
Ateitis 
Foundation 

IL 
Poskočimo kryžiaus atstatymas 

Repair of Lithuanian cross done by 
Poskocimas 

$500 

Lietuvių dailės 
muziejus 

Lithuanian 
Museum of Art 

IL 

LDM inventorizacija ir internetinio 
psl. „E-muziejus” sukūrimas 

E-Museum and inventorization 
$2,000 

Lietuvių tautinių 
šokių iInstitutas 

Lithuanian Folk 
Dance Institute 

WI 

2014 m. Tautinių šokių mokytojų 
kursai 

2014 Lithuanian Folk Dance 
Teachers' Seminar 

$2,500 

Lietuvių kultūros 
institutas 

Litauisches 
Kulturinstitut 

Germany 

XXXIV Lietuvių kultūros instituto 
mokslinė konferencija 

Annual Conference of the 
Lithuanian Cultural Institute 

$2,000 

Lietuvos dailės 
muziejus. P. 
Domšaičio galerija 

Lithuanian Art 
Museum. Pranas 
Domsaitis Gallery 

Lithuania 

Prano Domšaičio kūrybos albumo-
katalogo paruošimas 

Pranas Domsaitis. Album-
Catalogue 

$5,000 

Lietuvos kultūros 
tyrimų institutas 

Lithuanian Culture 
Research Institute 

Lithuania 

Lietuvių filosofija išeivijoje 
Lithuanian Philosophy in Exile $3,000 

 
KULTŪRINĖ VEIKLA – CULTURAL AFFAIRS – $82,128 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pilną 2014 m. pateiktų projektų sarašą galite rasti LF tinklalapyje:
www.lietuviufondas.org (skiltyje „Parama“)

A full list of 2014 grant requests can be found on the LF website 
www.lithuanianfoundation.org (section “Grants”)
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PARAMOS PRAŠYMO 
ĮTEIKĖJAS
Applicant

 Project Allocated 
USD

JAV LB Krašto 

LAC National 
Executive Commit. 

CT 

Lietuvių Išeivijos studentų 
stažuotė (LISS)

Lithuanian International Student 
Services Internship 

JAV LB Krašto

LAC National 
Executive Commit. 

CT 

Jaunų lyderių atradimas ir 
ugdymas  sporto varžybose

Young leaders discovery and education 
by sports turnaments 

Camp”Dainava”, MI MI 
Infrastruktūros pagerinimo 

Infrastructure improvement projects 

Camp “Neringa”, 
VT VT 

stovyklautojų namelių 
bei paviljono perdažymas

Camp “Neringa” cabins and the 
pavilion repainting 

„
Camp”Rakas”, MI IL „Rako”

Camp “Rakas” renovation 
Lietuvių skautų 
sąjunga

LSA 
IL 

Paslapčių Ieškonė
Scouts' Amazing Race-
Washington DC 

Detroito lietuvių 
.„ s”

Lithuanian Sport Club 
”Kovas” Detroit  

MI 

ŠALFO jaunimo sporto šventė
SALFO annual junior basketball 
tournament 

Lithuanian World 
Community; prel. 
E. Putrimas 

Canada 

XVIII Pietų Amerikos lietuvių 
jaunimo suvažiavimas, 

XVIII South American Lithuanian 
Youth Congress in Montevideo, 
Uruguay 

lietuvių bendrija
Oxford University 
Lithuanian Society 

United 
Kingdom 

Seminarų ciklas „Lietuvybė XXI a.: 
lietuviškosios mokslinės minties 
sklaida Jungtinėje Karalystėje”

Lithuanian Identity in the 21st 
Century: promoting the Lithuanian 
intelectual thought in the UK 

Vasario 16-Lithuanian 
High School 

Germany 

Mokinių paruošta knyga „ ių 
rašytojų pėdomis Vokietijoje”

A students created book “Footsteps of 
Lithuanian writers in Germany” 

Ateitininkų 

Ateitininkai 
Federation 

Lithuania 

Dokumentinis filmas „25 metai 
Lietuvai ir Bažnyčiai”

Documentary film “25 years for 
Lithuania and Church” 

– YOUTH ACTIVITIES - $57,500 

 

 * JAV valstija arba šalis/US state or country
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PARAMOS PRAŠYMO 
ĮTEIKĖJAS 
Applicant 

* PROJEKTAS 
Project 

PASKIRTA 
Allocated 

USD 
JAV LB Socialinių 
reikalų taryba 

LAC Social Council 
IL 

Parama vyresniųjų lietuvių centrui 
Čikagoje 

Support of the Lithuanian Senior 
Citizens Center 

$5,000 

JAV LB Socialinių 
reikalų taryba 

LAC Social Council 
IL 

Socialinių reikalų tarybos pastato 
remontas (žiemos žala) 

Repair of LHS facility - winter damage 
$3,000 

JAV LB Krašto 
valdyba 

LAC National 
Executive 
Committee 

IL 

Nuolatinis techninis JAV LB 
tinklalapio atnaujinimas bei 
informacijos įkėlimas 

Ongoing technical LAC website 
management and concurrent work on  
information transfer 

$2,000 

PLB atstovybė 
Lietuvoje 

LWC Representation 
in Lithuania 

Lithuania 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
atstovybė Lietuvoje 

Lithuanian World Community 
Office in Lithuania 

$2,000 

Pasaulio lietuvių 
centras 

LWC 
IL 

Pasaulio lietuvių centro išlaikymas 
General support of the Lithuanian 
World Center 

$12,000 

Pasaulio lietuvių 
centras 

Lithuanian Word 
Center 

IL 

LF konferencijos kambario 
modernizavimas 

Modernization of the LF 
Conference Room at the LWC 

$1,600 

Jaunimo centras 
Lithuanian Youth 
Center 

IL 
Jaunimo Centro pastato  
vamzdyno remontas 

Lith. Youth Center pipes repare
$8,000 

Lietuvių skautų 
sąjunga 

LSA 
MI 

LSS šimtmečio koncertas 
Lithuanian Scouts Association   
100 year anniversary concert 

$1,000 

Šiaurės Amerikos 
ateitininkų 
federacija 

Lithuanian Catholic 
Federation Ateitis 

IL 

Šiaurės Amerikos ateitininkų 
konferencija  „Profesionalų kelias 
– 2014” 

SAAK Lithuanian Catholic Federation 
Conference 

$4,000 

Organizacija 
„Vaiko vartai į 
mokslą” 

“Child's Gate to 
Learning”  
organization 

IL 

Parama 3-jų dienos centrų vaikų 
charakterio ugdymo vasaros 
programai 

Financing children character 
development  program during summer 
for 3 day centers 

$1,650 

Biblioteka PLC 
Library, INC at LWC IL Bibliotekos vystymas 

World Lithuanian Library Development $1,000 

bA VEIKLA  -  COMMUNITY  ACTIVITIES – $41,250 

 
 
 
 

   

  VISUOMENI
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PARAMOS PRAŠYMO 
ĮTEIKĖJAS
Applicant

 Project Allocated 
USD

JAV LB Krašto 

LAC National 
Executive 
Committee 

IL 

Žurnalo „ Lietuvių 
Bendruomenės naujienos”

Lithuanian-American Org. News 
Pasaulio lietuvių 
bendruomenė

Lithuanian Word 
Community 

CA 

„Pasaulio lietuvio”

The World Lithuanian Internet 
Edition 

Amerikos lietuvių 
laikraštis „Draugas”

Lithuanian Americ. 
Newsp. “Draugas” 

IL 

„Draugas”

 “Draugas” newspaper 
subscription marketing 

Žurnalas 
„Lituanus”

Journal “Lituanus” 
IL 

Žurnalo „Lituanus”
“Lituanus” journal 

Lietuviškų melodijų 

Lithuanian Melodies 
Radio Hour 

MI 

Lietuviškų melodijų 

Lithuanian Melodies Radio Hour 

Lietuvių skautų 
sąjunga

Lithuanian Scouts 
Association 

MI 

„Skautų aidas”
Lithuanian Scouts Association 
publication “Skautu Aidas” - 2014 

Savaitraštis 
„Tėviškės žiburiai”

Lithuanian Weekly 
Newspaper    

Canada 

avaitraštis „Tėviškės žiburiai”
Lithuanian Weekly Newspaper 
“Teviskes Ziburiai” 

Lietuviška radi

„Lietuvos aidai”
“Ecos de Lithuania” 

Argentina 

ška 
„Lietuvos aidai“

Echoes of Lithuania 

kalinių 
ir tremtinių sąjunga

The Lithuanian Union 
of Political Prisoners 
and Deportees 

Lithuania 

Laikraščio „Tremtinys”
Newspaper “The Deportee” 

 
ŽINIASKLAIDA LITHUANIAN MEDIA – $26,500 

 
 
 
 * JAV valstija arba šalis/US state or country
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Pokalbių 
knygos „Manėm, 
kad greit grįšim: 
18  pokalbių apie 
pasitraukimą į Va-
karus 1940–1944“ 
pristatymas 
(sudarytojos 
Dalia Cidzikaitė, 
Laima Petrauskaitė 
VanderStoep, 
Dalia Stakytė Anysienė). 
Knygos išleidimą 2013 m. parėmė 
ir Lietuvių Fondas.

Publication of an oral history book 
„Manėm, kad greit grįšim...“, (We thought we would return soon), eigh-
teen recollections of escaping to the West. (Editors: Dalia Cidzikaite, 
Laima Petrauskaite VanderStoep, Dalia Stakyte Anysiene). The publica-
tion was partially supported by the Lithuanian Foundation.

2014 m. Čikagos lituanistinės 
mokyklos mokytojai  Giedrei 
Starinskienei  įteiktas ,,Gin-
tarinis obuoliukas”. Tai 
kasmetinė  JAV LB Švietimo 
tarybos premija išradingam, 
pasižymėjusiam JAV 
lituanistinės mokyklos 
mokytojui. Premijos mecena-
tas – Lietuvių Fondas.

Giedre Starinskiene of the 
Chicago Lithuanian School 
receiving the „Amber 
Apple“ award. This is an 
annual award by the Board 
of Education of the Lithu-
anian American Community 
awarded to a creative and 
accomplished teacher. The 
Lithuanian Foundation spon-
sors the award. 
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JOSEPH VILCHOS FONDAS

2014 metais Joseph Vilcha (Juozas Vilčiauskas) Lietuvių Fondui paliko 
didžiulį palikimą – 15,5 mln. dol.  Tai –  didžiausias palikimas, kokį kada 
nors yra gavęs Lietuvių Fondas. Palikdamas tokią didelę sumą, savo tes-
tamente aukotojas  nurodė, kad Lietuvių Fonde turi būti įsteigtas specialus 
                    

 Joseph Vilcha vardo fondas, 
kuris teiktų finansinę paramą lietuviško 

paveldo, lietuvių kalbos ir lietuviškos kultūros 
išsaugojimui Jungtinėse Amerikos Valstijose.
Juozas Vilcha gimė 1923 metų kovo 3 d.  Joniškyje, Lietuvoje, Juzefos 
ir Prano Vilčiauskų šeimoje. Baigęs Joniškio gimnazijos 5-ą skyrių, 1939 
metais J. Vilčiauskas išvyksta į Kauną, kur vėliau pradeda studijuoti 
Vytauto Didžiojo universitete inžineriją. Tačiau, kaip ir daugeliui to meto 
lietuvių, mokslus  baigti jam nebuvo  lemta. Artėjant antrai sovietų okupa-
cijai, J. Vilčiauskas buvo priverstas palikti savo gimtinę. Apsigyveno prie 
Hamburgo, Vokietijoje. Pabaltijo universitete (Estijos, Latvijos ir Lietu-
vos  mokykla, veikusi Hamburge / Pineberge) studijavo civilinę inžineriją. 
Jaunas statybos inžinierius 1949 metais  pasiekia Amerikos krantus ir 
jau visam gyvenimui įsikuria šioje Atlanto pusėje. Nedidelėje amerikiečių 
statybos konsultavimo įmonėje dirbo civilinės statybos inžinieriumi. 

Joseph Vilcha
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In 2014 Joseph Vilcha (Juozas Vilciauskas) left a substantial $15.5 
million bequest to the Lithuanian Foundation. This is the larg-
est bequest that the Lithuanian Foundation has ever received. In 
donating this money, the benefactor specified that the Lithuanian 
Foundation is to create 

a special fund in the name of Joseph Vilcha, 
to provide financial support for the 

preservation of Lithuanian heritage, language, 
and culture in the United States of America.

Joseph Vilcha was born Mar 3, 1923 in Joniskis , Lithuania, to the family 
of Juzefa and Pranas Vilciauskas. After completing high-school in 1939, 
Joseph Vilcha went to Kaunas, there began to study engineering at the 
Vytautas Magnus University.  As with many of the Lithuanian students at 
that time, Mr. Vilcha was not able complete all of his courses. With the 
USSR army advancing, Joseph Vilcha was forced to leave his homeland. 
He settled near Hamburg Germany. At the Baltic University (an Estonian, 
Latvian and Lithuanian institution of higher learning in Hamburg / Pinne-
berg) he studied Civil Engineering.

In 1949 he settled in the US and worked for a small civil engineering 
company. Besides his regular job, he developed an interest in trading 
securities. Successful investments and some luck helped him amass a 
significant amount of capital.

For a long time Joseph Vilcha was interested in the Lithuanian Founda-
tion and how it was managed, operated and its organizational capabili-
ties; he eventually donated a large portion of his wealth to this organiza-
tion. In leaving his bequest to the Lithuanian Foundation, he was assured 
of the continual support of the Lithuanian language culture and heritage.     

Šalia pagrindinio darbo Vilcha visą gyvenimą domėjosi  vertybiniais po-
pieriais.  Apgalvotas investavimas, na ir sėkmė, leido jam sukaupti 
nemažą kapitalą. 

Daug metų J. Vilcha stebėjo LF veiklą, struktūrą, jam patiko, kaip ši or-
ganizacija  dirba,  todėl savo didžiąją palikimo dalį jis ir paskyrė Lietuvių 
Fondui. Palikdamas tokią didelę sumą, J. Vilcha buvo įsitikinęs, kad tie 
pinigai skatins išlaikyti lietuvybę, padės remti  lietuvišką švietimą, kultūrą 
dar daug daug metų.

Joseph Vilcha Fund
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Lietuvių Fondas, prieš porą metų atšventęs savo auksinę sukaktį, tęsia savo darbus. Apie juos buvo 
kalbama 51-ame Lietuvių Fondo suvažiavime, kuris 2014 m. gegužės 3 d. vyko Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte.

Suvažiavimą atidarė LF tarybos pirmininkas Marius Kasniūnas. Vienas LF įkūrėjų dr. Antanas Razma, 
Sr. pagerbiant mirusius LF narius, uždegė atminimo žvakutę. Suvažiavime kalbą pasakė LR generali-
nis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas. 
Įvyko rinkimai į LF tarybą (Rita Baraitė-Kisielienė, Šarūnas Griganavičius, Juozas Kapačinskas, Do-
natas Siliūnas ir Dalius Vasys) ir Kontrolės komisiją (Alina Akulič, Dana Rugienius, Rūta Stropus).

Susirinkusieji plojimais padėkojo ilgametei LF tarybos narei ir įgaliotinei  V. Gedgaudienei, baigusiai 
savo kadenciją LF taryboje.  

Pranešimus suvažiavime skaitė LF tarybos pirm. Marius Kasniūnas, LF valdybos pirm. Arvydas Tamu-
lis, LF Pelno skirstymo komiteto pirm. Vytautas Narutis, savo veiklą apžvelgė LF Finansų komisijos 
pirm. Rimantas Griškelis, iždo padėtį nušvietė LF iždininkas Saulius Čyvas. Pranešimą skaitė ir 2013 
m. LF kontrolės komisijos pirm. Aušrelė Sakalaitė. 

Suvažiavime dar kartą įsitikinome, kokie įžvalgūs buvo tie, kurie stovėjo prie LF ištakų. Šiomis die-
nomis daugelis net neįsivaizduoja, kaip be LF pagalbos būtų galima vystyti lietuvišką veiklą, skatinti 
lituanistinį švietimą. Tad lieka tik nuoširdžiai padėkoti LF įkūrėjams ir nariams už jų puikų darbą, o 
tiems, kurie dar nėra LF nariais, jais tapti, kad visi užmojai, pradėti prieš daugiau nei 50 metų, būtų 
perduodami, kaip ir skelbia LF šūkis - ,,Iš kartos į kartą”. 

LF metinis narių suvažiavimas
The LF Annual Members’ Meeting

The Lithuanian Foundation, having celebrated its golden anniversary a few years ago, is not resting 
on its laurels. Its activities are expanding as we heard at the Annual Meeting May 3 at the Lithuanian 
World Center in Lemont, IL.

The meeting was opened by Marius Kasniunas the Chairman of the Board. A candle was lit, to com-
memorate the members who are no longer with us, by Dr. Antanas Razma Sr., the founder of the 
Lithuanian Foundation. Marijus Gudynas, the Council General of the Republic of Lithuania in Chicago, 
greeted the attendees.

LF members’ were elected to the Board (Rita Baras-Kisielius, Sarunas Griganavicius, Dalius Vasys, 
Donatas Siliunas, and Juozas Kapacinskas) and the Audit Committee (Alina Akulic, Dana Rugienius 
and Ruta Stropus).

The attendees acknowledged the contribution of V. Gedgaudiene who finished her term as Director. 

Marius Kasniunas presented the Board report, Arvydas Tamulis presented the Officers report. The 
finances were presented by the Treasurer, Saulius Cyvas. The state of the Foundation’s investments 
were presented by Rimas Griskelis. Vytautas Narutis, the Chairman of the Grants Committee, re-
ported about the Foundation grants and scholarships for 2013. Ausrele Sakalaite presented the Audit 
Committee report.

Being at the meeting it became evident the clear vision that the founders had in creating the Founda-
tion. Today, no one can imagine how the activities of the Lithuanian community could even exist with-
out the support of the Lithuanian Foundation. We remain grateful to the founders of the Foundation 
and to the members urging those who are not yet members, to become members so that the goals set 
over 50 years ago are truly passed “from generation to generation”.
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LF metinis narių suvažiavimas
The LF Annual Members’ Meeting

Palaimintojo J. Matulaičio 
misijos kapelionas Algis 
Baniulis SJ sukalbėjo maldą 
ir perskaitė 2013-2014 m. 
mirusių LF narių pavardes.

Pastor of the Blessed J. Matu-
laitis, Father Algis Baniulis 
SJ, gave the invocation and 
read the names of the recently 
departed LF members.

Nominacijų komiteto pirm. Audronė 
Karalius pristatė kandidatus į LF 
tarybą ir Kontrolės komisiją.

Audrone Karalius, the Nominating 
Committee Chairperson, presented 
candidates to the Board and the 
Audit Committee.

Naujai išrinktos 
Kontrolės komisi-
jos narės: Rūta 
Stropus (kairėje) ir 
Dana Rugienius.

The Audit Com-
mittee members: 
Ruta Stropus (on 
the left) and Dana 
Rugienius.
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Čikagos lituanistinės mokyklos 1A klasės mokiniai  gieda Lietuvos himną Lietuvių 
Fondo suvažiavime. Antroje eilėje iš kairės stovi: LF tarybos pirmininkas Marius 
Kasniūnas ir LF valdybos pirmininkas Arvydas Tamulis.

Students of the Chicago Lithuanian School singing the Lithuanian national anthem. In 
the second row from the left: Chairman of the Board Marius Kasniunas and President 
Arvydas Tamulis.
   

LF suvažiavimo dalyviai / Participants of the LF Members’ Meeting.

LF metinis narių suvažiavimas
The LF Annual Members’ Meeting

Arūno Klibo nuotraukos
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Lietuvių Fondo suvažiavime buvo pagerbti tūkstantininkai. LF nariams, kurie Fon-
dui aukojo tūkstantį ir daugiau dolerių, buvo  įteikti LF tūkstantininko ženkliukai.

Commemorative pins were given to those LF members who contributed $1,000 or 
more.

LF metinis narių suvažiavimas
The LF Annual Members’ Meeting

LF suvažiavimo dalyviai tarp kurių ir LF steigėjas bei pradininkas dr. Antanas Razma, Sr. (vi-
duryje). / Participants of the LF Member’s Meeting with Dr. Antanas Razma, Sr. the founder of 
the Lithuanian Foundation (center).
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Lietuvių Fondo suvažiavime 
už ilgametį darbą su išeivijos 
lietuviškuoju jaunimu,  už didžiulį 
indėlį į jaunimo muzikinį auklėjimą 
muzikui Faustui Stroliai buvo 
įteikta JAV LB Švietimo tarybos 
Švietėjo premija. Premijos me-
cenatas - Lietuvių Fondas.  

,,Jis labai norėjo būti čia, tačiau 
sveikata jam neleido atvykti”, 
- eidamas atsiimti tėvui  skirtą  
apdovanojimą sakė Fausto sūnus 
Povilas Strolia ir pasiūlė LF 
suvažiavimo dalyviams išklausyti 
F. Strolios atsiųstą padėkos įrašą. 
LF suvažiavimo dalyviai plojimais 
pasveikino garbųjį Maestro su 
gražiu apdovanojimu.

Faustas Strolia

Povilas  Strolia (kairėje / on the left) ir Marius Kasniūnas

LF metinis narių suvažiavimas
The LF Annual Members’ Meeting

During the Annual Meeting an 
award was presented to musi-
cologist Faustas Strolia for his 
many years of contribution to 
musical education of Lithuanian 
youths. The award is being pre-
sented by the Board of Educa-
tion of the American Lithuanian 
Community and is sponsored 
by the Lithuanian Foundation. 

His son, Povilas Strolia, was 
present to accept the award 
and said his father apologized 
for not being able to be pres-
ent and played a recording of 
Faustas Strolia comments of 
gratitude. The meeting rose to 
applaud the maestro. 
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Europos lituanistinių mokyklų sąskrydis 
„Draugystės tiltas“ š. m. birželio 13-
15 dienomis savo dešimtmetį šventė 
Švedijoje. 187 dalyviai – mokytojai, 
mokiniai, mokinių tėvai, paskaitininkai ir 
Lietuvos valdžios pareigūnai – susirinko  
istoriniame Sigtuna miestelyje. Renginį 
parėmė ir Lietuvių Fondas. Sąskrydžio 
organizatoriai visiems mecenatams 
atsiuntė padėką: 

,,…Ir dar kartą begalinis, didelis, širdingas ačiū Jums 
visiems, prisidėjusiems prie ,,Draugystės tilto 2014!”

Nuotraukoje iš kairės: LR ŠMM Užsienio lietuvių skyriaus vedėja Virginija Rinkevičienė, 
viena ,,Draugystės tilto 2014” organizatorių Edita Saaf ir LR URM Užsienio lietuvių 
departamento direktorė Gintė Damušytė sąskrydyje. 

Nuotraukoje: LR generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas, JAV LB Krašto valdy-
bos pirmininkė Sigita Šimkuvienė, Lietuvių klubo įkūrėja Gabrielė Bieliauskaitė (antra iš 
kairės) ir LF administracijos darbuotoja Laima Apanavičienė (pirma iš kairės) su Čikagos 
Lane Tech College Prep High School Lietuvių klubo šokėjais JAV LB surengtos jaunimo 
popietės ,,LaBas”, vykusios 2014 m. kovo 22 d. Čikagoje, Jaunimo centre, metu. Renginį 
rėmė Lietuvių Fondas.

 
“Participating in Lithuanian American Community 
event was a great honor. It filled our hearts with a 
wonderful feeling, gave us an opportunity to share 
our dance, show what we learned, and together as 
one say 
”Mes 
mylim 
Lietuvą!”

- Members of 
the Chicago 
Lane Tech Col-
lege Prep High 
School Lithu-
anian Club



22*Pagal steigėjų nurodymus, palūkanos išmokamos tiesiogiai mokslo įstaigoms ar kitoms institucijoms. 
Scholarships and grants directly disbursed to institutions according to donors’ designation. 

 
 

Lietuvių Fondo administruojami specialiosios paskirties fondai 
Lithuanian Foundation Donor Directed Funds 

 
 
 
 
 
 

 

2014 M. FONDAI PROJEKTŲ PARAMAI  
2014 Project Grants from Donor Directed Funds 

 

 2014 m. 
 palūkanos 

Dr. Kazio Ambrozaičio labdaros fondas – Lietuvos rezistencijos ir Lietuvos 
laisvės kovų studijų parėmimų 

The Dr. Kazys Ambrozaitis Endowment Fund: for Lithuanian 
resistance and freedom studies  
 

Dieviškojo Kryžiaus Fondas I: remti kardinolo Audrio Bačkio  švietimo, kultūros 
bei jaunimo veiklą, vykdomą Vilniaus arkivyskupijoje  

The Divine Cross Fund I: for the support of Cardinal A. Backis’ 
educational, cultural, and youth projects throught the archdiocese 
of Vilnius* 
 

Dieviškojo Kryžiaus Fondas II: remti vyskupo Rimanto Norvilos švietimo, 
kultūros bei jaunimo veiklą, vykdomą Vilkaviškio vyskupijoje  

The Divine Cross Fund II: for the support of Bishop R. Norvila’s 
educational, cultural, and youth projects in the diocese of 
Vilkaviskis* 
 

 fondas: Lituanistikos tyrimo ir studijų centrui Čikagoje, IL   
The Kleopas Girvilas Fund: for the support of the Lithuanian 
Research and Studies Center in Chicago, IL*  
 

Vytauto ir Felicijos T. Izbickų fondas: Lituanistikos katedros studentams 
Ilinojaus universitete Čikagoje, paskirtiems Katedros vedėjo, dirbantiems 
Lietuvos istorijos ar lietuvių kalbos tyrimo srityje 

The Vytautas and Felicija T. Izbickas Fund: for students, active in 
research in the fields of Lithuanian history or language at the 
Department of Slavic and Baltic Languages and Literatures at the 
University of Illinois at Chicago 
 

 fondas: parama vaikams su negalia, jų vystymui ir ugdymui 
Vilniaus universitete, Vaiko raidos centre  

The Rimvydas Jakas Fund: for the support of disabled children at 
the Vilnius University Child Development Centre*  
 

Bronės ir Stepo Jarembauskų fondas: Mažosios Lietuvos ir Rytų Lietuvos 
kultūros bei švietimo veiklai 

The Brone and Stepas Jarembauskas Fund: for the support of 
cultural activities and education in Lithuania Minor and Eastern 
Lithuania  
 

Lietuvių kalbos instituto fondas: lietuvių kalbos instituto tarmių archyvo 
darbams

The Institute of the Lithuanian Language Fund: for the support of 
the Department of Dialectology at the Institute of the Lithuanian 
Language* 
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*Pagal steigėjų nurodymus, palūkanos išmokamos tiesiogiai mokslo įstaigoms ar kitoms institucijoms
   Scolarships and grants directly disbursed to institutions according to donors designation
  

*Pagal steigėjų nurodymus, palūkanos išmokamos tiesiogiai mokslo įstaigoms ar kitoms institucijoms. 
Scholarships and grants directly disbursed to institutions according to donors’ designation. 

 

2014 M. FONDAI PROJEKTŲ PARAMAI  
2014 Project Grants from Donor Directed Funds 

 

 2014 m. 
 palūkanos 

Lietuvių padėkos paminklo Floridoje fondas: lietuvių laisvės paminklo 
Floridoje išlaikymas

The Lithuanian Gratitude for Freedom Monument Fund: for the 
care of the Lithuanian Freedom Monument in Florida*  

 

Broniaus Markeliūno fondas: puoselėti lietuvių kalbą, mokyklas, tradicijas ir 
Lietuvos nepriklausomybę 

The Bronius Markeliunas Fund: to foster Lithuanian schools, and 
the Lithuanian langauge and tradtitions 
 

 
 

Miami lietuvių klubo vaikų šalpos fondas: parama Lietuvos našlaičių ar 
benamių vaikų auklėjimui bei ugdymui 

The Miami Lithuanian Club Aid for Children Fund: for the support 
of Lithuanian orphans’ or homeless children’s upbringing and 
education   
 

 fondas: JAV LB Švietimo tarybai, lituanistinėse 
mokyklose skelbiamų rašymo konkursų premijoms 

The Msgr. Juozas Prunskis Fund: for the Lithuanian-American 
Community Educational Council’s Lithuanian schools published 
writing prize   
 

 fondas: premijoms lietuvių skautų sąjungai už rašinius 
religinėmis ar kitomis charakterį ugdančiomis temomis  

The Msgr. Juozas Prunskis Fund: for the Lithuanian Scouts 
Association’s religious or relatedly themed published writing’s 
prize* 
 

 fondas: Lietuvos dukterų organizacijai JAV  
The Msgr. Juozas Prunskis Fund: for the support of Daughters of 
Lithuania in the United States*  
 

 fondas: Vilniaus arkivyskupijai remti katalikišką 
spaudą, televiziją bei radiją Lietuvoje, siekiant tarp lietuvių ugdyti 
krikščionybės idealus   

The Msgr. Juozas Prunskis Fund: for the Archdiocese of Vilnius, to 
support Christian media in Lithuania seeking to promote Christian 
ideals among lithuanians*  
 

 fondas: Korp! Giedra skirti kasmetinę premiją lietuvei 
moteriai, ypatingai pasižymėjusiai krikščioniškų idealų tarnyboje Lietuvoje

The Msgr. J. Prunskis Fund: award, for a woman distinguished in 
fostering Christian ideals in Lithuania* 
 

 fondas: Palaimintojo Jurgio Matulaičio lietuvių katalikų 
misijai Lemonte, Ilinojuje  

The Msgr. Juozas Prunskis Fund: for the support of Blessed Jurgis 
Matulaitis Lithuanian Catholic Mission in Lemont, IL* 
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2014 M. FONDAI PROJEKTŲ PARAMAI  
2014 Project Grants from Donor Directed Funds 

 

 2014 m. 
 palūkanos 

Pasaulio lietuvių centrui
The Msgr. Juozas Prunskis Fund: for the support of the LWC, IL* 

jaunimui, Ateitininkų šalpos fondui JAV
The Msgr. Juozas Prunskis Fund:  the “Ateitis” Relief Fund* 
 

Kazio Rožansko fondas: parama Vilniaus krašto lietuvių švietimo veiklai 
The Kazys Rozanskas Fund: for the support of cultural and 
educational activities in the Vilnius region  

Juozo Ručio fondas: aukštosiose mokyklose lituanistinių mokslų (kalbos, 

The Juozas Rucys Fund: for the support of Lith. language, history, 
folklore, and related fields studies at an institution of higher learning 

J. Alphonso Šarausko
technikos universitete, Klaipėdos universitete vykdomiems projektams 

The J. Alphonso  Sarauskas Grants Fund: grants for projects 
undertaken by VU, VGTU, and Klaipeda University 

 

Gražutės ir Aloyzo Siručių 
švietimo ir kultūros projektams

The Grazute and Aloyzas Sirutis Memorial Fund: for the support of 
cultural and educational activities in the Vilnius region 
 

Vytauto Vaičiulio
The Vytautas Vaičiulis Fund: for the general purpose of 
disadvantaged Lithuanian children 

Kurto Vėliaus ondas: Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčiai 
The Kurtas Velius Fund: for the support of the ELC of Lithuania* 

Petro Viščinio stipendijų fondas:Druskininkų „Atgimimo“m
The Petras Viscinis Scholarship Fund: for the support of graduates 
of “Atgimimas” Middle School in Druskininkai, Lithuania*  

Napoleono ir Janinos Zabulionių stipendijų fondas: parama lietuvių kilmės 
studentams, studijuojantiems lietuvių kalbą ar istoriją, arba asmeniui, 
rašančiam knygą apie Lietuvos istoriją

The Napoleonas and Janina Zabulionis Scholarship Fund: for the 
support of students of Lithuanian decent,studying Lith.language or 
history, or for an individual writing a book concerning Lith. history 

 

lietuvių kalbos liųjų mokslų 
ir technologijų mokslinius darbus Lietuvos universitetuose

The Ernest J. Zitke  Fund: for the propagation of the Lithuanian 
language or scientific and technological studies in Lithuanian univers.   

Projektų paramai pagal steigėjų nurodymus  
     Project Grants from Donor Directed Funds 

 

 
$ 120,675  
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*Pagal steigėjų nurodymus, palūkanos išmokamos tiesiogiai mokslo įstaigoms ar kitoms institucijoms
   Scolarships and grants directly disbursed to institutions according to donors designation
  

*Pagal steigėjų nurodymus, palūkanos išmokamos tiesiogiai mokslo įstaigoms ar kitoms institucijoms. 
Scholarships and grants directly disbursed to institutions according to donors’ designation. 

 
 

Lietuvių Fondo administruojami specialiosios paskirties fondai 
Lithuanian Foundation Donor Directed Funds 

 

2014 M. FONDAI STIPENDIJOMS  
2014 Scholarships from Donor Directed Funds 

 

 2014 m. 
palūkanos 

ų stipendijų fondas: stipendijos 
studentams, studijuojantiems gamtosaugą 

The President Valdas and Mrs. Alma Adamkus Sholarship Fund: 
for students studying in the field of enviormental protection 
 

Vytauto ir Danutės Anonių stipendijų fondas: lietuviams studentams, 
pageidautina iš Karaliaučiaus, Suvalkų ar Seinų krašto, studijuoti Lietuvos 
universitetuose 

The Vytautas and Danute Anonis Scholarship Fund: for Lithuanian 
students to study in Lithuanian Universities; preference is given to 
those from Karaliaucius, Seinai, or Suvalkai regions in Lithuania 
 

Petro ir Aldonos Aušiūrų stipendijų fondas: nepasiturintiems lietuvių kilmės 
studentams 

The Petras and Aldona Ausiura Scholarship Fund: for 
disadvantaged students of Lithuanian descent 
 

Kotrynos Masiokaitė Bartininkaitienės stipendijų fondas: stipendijos 
gabiems, nepasiturintiems Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos 
studentams  

The Kotryna Masiokas Bartininkaitis Scholarship Fund: for 
disadadvantaged students at General Jonas Zemaitis Military 
Academy of Lithuania*  
 

 fondas – universiteto studentams, studijuojantiems 
inžineriją 

The Eugene A. Bartkus Fund: for engineering students 

 stipendijų fondas: lietuvių kilmės studentams, gerai 
besimokantiems aukštosiose mokyklose  

The Olese Bartling Scholarship Fund: for university students of 
Lituanian descent 
 

Stasio ir Elenos Barų stipendijų fondas: stipendija geriausiam Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijos dainininkui tenorui (vyrui), atrinktam viešo 
koncertinio konkurso būdu  

The Stasys and Elena Baras Scholarship Fund: for the best 
Lithuanian Music and Theatre Academy male tenor singer, selected 
via a public concert*  
 

 stipendijų fondas: stipendijos Lietuvių išeivijos instituto 
(įkurto prie Vytauto Didžiojo universiteto Kaune) studentams  

The Bronius Bieliukas Scholarship Fund: for students studying at 
the Lithuanian Emigration Institute at Vytautas Magnus 
University* 
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*Pagal steigėjų nurodymus, palūkanos išmokamos tiesiogiai mokslo įstaigoms ar kitoms institucijoms
   Scolarships and grants directly disbursed to institutions according to donors designation
  

*Pagal steigėjų nurodymus, palūkanos išmokamos tiesiogiai mokslo įstaigoms ar kitoms institucijoms. 
Scholarships and grants directly disbursed to institutions according to donors’ designation. 

 
 

 

2014 M. FONDAI STIPENDIJOMS  
2014 Scholarships from Donor Directed Funds 

 

 2014 m. 
palūkanos 

Brazdžionio fondas: stipendijos studentams, studijuojantiems 
lietuvių literatūrą   

The Bernardas Brazdzionis Fund: for students studying Lithuanian 
literature* 
 

 

 

Juzės ir Jono Daugėlų stipendijų fondas: stipendijos Lietuvoje 
studijuojantiems  studentams 

The Juze and Jonas Daugela Scholarship Fund: for students 
studying in Lithuania 

 

 

 atminimo fondas: stipendijos, studijuojantiems meną; taip 
pat paremti Lietuvos dailės institutus ar organizacijas 

                              The Jurgis Daugvila Commemorative Fund: for students studying art; 
also to support art institutions or organizations 
 

Vinco ir Onos Dovydaičių stipendijų fondas: Lietuvos studentams 
The Vincas and Ona Dovydaitis Scholarship Fund: for Lithuanian 
students 
 

Gedgaudų šeimos fondas: stipendija pedagogikos studentams, pirmenybė 
studentams, aktyviems šeštadieninėse lietuviškose mokyklose ar lietuviškose 
organizacijose 

The Gedgaudas Family Fund: for students studying eduction; 
perference will be given to those active in Lithuanian schools or 
Lithuanian organizations 
 

Gražulio stipendijų fondas: auklėtiniams, baigusiems Rygiškių Jono 
vidurinę gimnaziją Marijampolėje ir studijuojantiems universitetuose  

The Bronius Grazulis Scholarship Fund: for university students 
graduating from “Rygiskiu Jonas” Middle School in Marijampole* 
 

Mykolo ir Amalijos Jagučių stipendijų fondas: Klaipėdos universiteto 
gabiausiam studentui, studijuojančiam ekonomiką  

The Mykolas and Amalija Jagutis Scholarship Fund: for the most 
gifted economics student at Klaipeda University* 
 

savanorio Fulgento ir Marijos Janonių stipendijų fondas: nepasiturintiems 
lietuvių kilmės studentams, studijuojantiems politinius mokslus ar žurnalistiką, 
pirmenybė dalyvaujantiems lietuviškoje veikloje 

The Fulgentas and Maria Janonis Scholarship Fund: for 
disadvantaged students of Lithuanian descent persuing political 
studies or journalism; preference is given to those active in the 
Lithuanian community  
 

 stipendijų fondas: stipendijos gabiems, nepasiturintiems 
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos studentams  

The Adomas Kantautas Fund: for gifted, disadvantaged students 
studying at General Jonas Zemaitis Military Academy of Lithuania* 
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2014 M. FONDAI STIPENDIJOMS  
2014 Scholarships from Donor Directed Funds 

 

 2014 m. 
palūkanos 

 stipendijų fondas: Kauno technologijos universiteto verslo 
administravimo arba verslo vadybos studentams  

The Adomas Kantautas Fund: for students studying business 
administration or business management at Kaunas Technological 
University* 
 

Karaičio stipendijų fondas: Kybartų K. Donelaičio vidurinės mokyklos 
abiturientams tęsti ekonomikos, verslo krypties mokslus  

The Algirdas Karaitis Scholarship Fund: for K. Donelaičio High 
School graduates in Kybartai pursuing economic and/or business 
studies* 
 

 stipendijų fondas: stipendijos Lietuvos žemės ūkio universiteto 
studentams  

The Ignas Kaunelis Scholarship Fund: for students studying at the 
Lithuanian University of Agriculture* 
 

 stipendijų fondas: studentams, kurie nori mokytis lietuvių 
kalbos, arba asmenims studijuojantiems JAV aukštosiose mokyklose  

The J. Vincas Klova Scholarship Fund: for students studying the 
Lithuanian language or studying at universities in the United States 

 

 stipendijų fondas: lietuvių kilmės studentams 
The Agnes Kodis Scholarship Fund: for students of Lithuanian 
descent 
 

ševičiūtės Kolupailienės stipendijų fondas: stipendijos 
nepasiturintiems, gabiems Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos 
studentams  

The Janina (Tomasevicius) Kolupaila Scholarship Fund: for 
disadvantaged, gifted students, studying at Kaunas Juozas Gruodis 
Conservatory* 
 

 studentų šalpos fondas: stipendija Vilniaus universiteto 
Gamtos mokslų fakulteto studentams    

The Steponas Kolupaila Student Aid Fund: for students, studying at 
Vilnius University, Department of Natural Sciences* 
 

 fondas: stipendija Vilniaus šv. Juozapo kunigų 
seminarijos rektoriaus rekomenduotiems, antrus ar trečius metus 
seminarijoje besimokantiems studentams  

The Krizanauskas-Shucavage Fund: for second or third year 
students, studying at St. Joseph’s Seminary in Vilnius, by 
reccomendation of the Rector* 

 stipendijų fondas: JAV gyvenantiems ir studijuojantiems 
lietuvių kilmės studentams, pirmenybę teikiant aktyviems lietuviškoje veikloje 
ar studijuojantiems lituanistinius moklus 

The Jonas Krukonis Scholarship Fund: for students of Lithuanian 
descent living in the United States; preference is given to those who 
are active in the lithuanian community or persuing Lithuanian 
studies 
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2014 M. FONDAI STIPENDIJOMS  
2014 Scholarships from Donor Directed Funds 

 

 2014 m. 
palūkanos 

 šeimos stipendijų fondas: gabiausiam ir perspektyviausiam 
Linkuvos gimnazijos abiturientui tęsti aukštuosius mokslus  

The Albinas Kurkulis Family Scholarship Fund: for the brightest and 
most promising student graduting from Linkuva Secondary School 
to pursue higher education* 
 

Lietuvių agronomų sąjungos Sibiro tremtiniams pagerbti stipendijų fondas: 
lietuvių kilmės studentams, kalbantiems ir rašantiems lietuviškai; pirmenybė 
teikiama agronomijos specialybę pasirinkusiems studentams 

The Lithuanian Agronomists Scholarship Fund honoring Siberian 
Deportees: for students who speak, read and write Lithuanian; 
preference is given to those studying agronomy 
 

Broniaus Liškaus stipendijų fondas: stipendijos lietuvių kilmės studentams 
The Bronius Liskus Scholarship Fund: for students of Lithuanian 
descent  
 

sadoriaus Stasio Lozoraičio stipendijų fondas: stipendija Kauno Vytauto 
Didžiojo universiteto Politologijos katedros studentams, studijuojantiems 
politinius mokslus, arba minėtai katedrai  

The Ambassador Stasys Lozoraitis Scholarship Fund: for students, 
pursuing political studies at Vytautas Magnus Univerisity 
Department of Political Science* 
 

 stipendijų fondas: lietuvių kilmės studentams, 
kalbantiems ir skaitantiems lietuviškai 

The Adam Milius Macarus Scholarship Fund: for students of 
Lithuanian descent who read, write, and speak Lithuanian 

 

Felikso ir Marijos Mandeikių stipendijų fondas: lietuvių kilmės studentams, 
studijuojantiems universitete 

The Feliksas and Maria Mandeikis Scholarship Fund: for university 
students of Lithuanian descent 
 

Kazimieros Varnaitės Masiokienės stipendijų fondas: stipendijos 
nepasiturintiems, gabiems Lietuvos žemės ūkio universiteto namų ūkio 
technologijos specialybės studentams  

The Kazimiera (Varnas) Masiokas Scholarship Fund: for gifted, 
disadvantaged students, studying at the Lithuanian University of 
Agriculture* 
 

 stipendijų fondas: stipendijos Šiaulių universiteto 
magistrantūros studentui, studijuojančiam lietuvių kalbą ar istoriją, 
besiruošiančiam tapti vienos iš šių sričių mokytoju  

The Benediktas Masiokas Scholarship Fund: for students at Siauliai 
University, pursuing a Masters degree in Lithuanian language or 
history with the intent of becoming a teacher in one of the two 
fields* 

 

*Pagal steigėjų nurodymus, palūkanos išmokamos tiesiogiai mokslo įstaigoms ar kitoms institucijoms
   Scolarships and grants directly disbursed to institutions according to donors designation
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2014 M. FONDAI STIPENDIJOMS  
2014 Scholarships from Donor Directed Funds 

 

 2014 m. 
palūkanos 

 stipendijų fondas: stipendijos Kauno technologijos 
universiteto studentams, studijuojantiems verslo administravimą arba verslo 
vadybą  

The Bronius Masiokas Scholarship Fund: for students, studying 
business administration or business management at Kaunas 
Technical University* 
 

 stipendijų fondas: stipendijos Generolo Jono Žemaičio 
Lietuvos karo akademijos studentams  

The Bronius Masiokas Scholarship Fund: for students, studying at 
General Jonas Zemaitis Military Academy of Lithuania* 
 

Kolupailaitės Masiokų stipendijų fondas: stipendija 
Lietuvių kalbos instituto Vilniuje studentui, jaunam Lietuvos kalbininkui, 
tęsiančiam lituanistikos ar baltistikos studijas bei kitaip keliančiam 
kvalifikaciją   

The Bronius and Evelina Masiokas Scholarship Fund: for a 
Lituanian linguist, pursuing Lithuanian or Baltic philology studies at 
the Institute of the Lithuanian Language in Vilnius* 
 

Jono ir R. Dalios Maurukų stipendijų fondas: finansinė parama studentams 
The Jonas and R. Dalia Maurukas Scholarship Fund: financial aid 
for students 
 

Miami lietuvių klubo stipendijų fondas: Lietuvos studentams, baigusiems 
pirmą kursą, tęsti studijas Lietuvoje ar JAV  

The Miami Lithuanian Club Scholarship Fund: for students from 
Lithuania (excluding 1st year students) studying in Lithuania or the 
USA 
 

Povilo Mikšio stipendijų fondas: pagal stipendijų gavimo reikalams įsteigto 
komiteto Lietuvoje rekomendacijas, geriems studentams, siekiantiems 
aukštojo išsilavinimo  

The Povilas Miksys Scholarship Fund: for bright students seeking 
higher education; as recommended by special committee in 
Lithuania* 
 

Jono ir Onos Motiejūnų stipendijų fondas: lietuvių kilmės studentams, 
teikiant pirmenybę studijuojantiems Lietuvos istoriją, arba asmenims, 
dirbantiems Lietuvos istorijos tyrimo srityje 

The Jonas and Ona Motiejunas Scholarship Fund: for students of 
Lithuanian descent, priority to those studying Lithuanian history or 
for graduates currently active in Lithuanian historical research  

 

Kazimiero Motušio stipendijų fondas: lietuvių kilmės studentams, 
besigilinantiems į lietuvių kalbą,  literatūrą, kultūrą ar Lietuvos istoriją 

The Kazimieras Motusis Scholarship Fund: for students of 
Lithuanian descent, studying Lithuanian history, language, culture, 
or liturature 
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2014 M. FONDAI STIPENDIJOMS  
2014 Scholarships from Donor Directed Funds 

 

 2014 m. 
palūkanos 

Jono ir Veronikos Paovių stipendijų fondas: stipendijos universitetuose 
studijuojantiems lietuviams 

The Jonas and Veronika Paovys Scholarship Fund: for university 
students of Lithuanian descent  
 

Ramutės Plioplys atminimo fondas: stipendijos studentams, studijuojantiems 
lingvistiką 

The Ramute Plioplys Memorial Fund: for students pursuing 
linguistic studies 
 

Raslavičių šeimos fondas: stipendijos Lietuvos piliečiams – gydytojams, 
patologams, medicinos stažuotojams, rezidentams – pasitobulinti specifinėse 
patalogijos srityse JAV  

The Raslavicius Family Fund: scholarship for Lituanian citizens – 
doctors, pathologists, medical interns and residents to further their 
studies in the United States* 
 

Zenono Rekašiaus fondas –  1,000 dol. stipendijos Vilniaus Didžiojo 
universiteto studentams, studijuojantiems žiurnalistiką  

The Zenonas Rekasius  Fund: $1,000 scholarships for journalism 
students at Vytautas Magnus University*   

Juozo Ručio fondas: stipendijos aukštosiose mokyklose lituanistinius mokslus 
(kalbą, istoriją, tautosaką ir pan.) studijuojantiems studentams arba 
vykdomiems tyrimo darbams šiose srityse remti 

The Juozas Rucys Fund: for students pursuing studies or research in 
Lithuanian language, history, folklore, or other related fields 
 

 stipendijų fondas: stipendijos Lietuvos našlaičiams bei 
daugiavaikių šeimų studentams per Našlaičių globos komitetą, veikiantį JAV LB 
Socialinių reikalų tarybos ribose  

The Dr. Aldona Rugis Scholarship Fund: for orphaned students or 
students from large families; directed by the Lithuanian Orphan 
Care committee*   
 

 atminimo fondas – 1,000 dol. stipendijos Stasio 
Santvaro Klausučių pagrindinę mokyklą baigusiems studentams, siekiantiems 
aukštojo išsilavinimo 

The Algimantas Andrius Santvaras Memorial Fund: 
$1,000 scholarships for graduates of Stasys Santvaras 
primary school in Klausuciai seeking higher education*   

J. Alphonso Šarausko stipendijų fondas: stipendijos studentams 
 The Sarauskas J. Alphonso Scholarship Fund: scholarships for 

students 
 

 

Dr. Vandos Sruogienės stipendijų fondas: stipendija jaunam mokslininkui, 
pradėjusiam mokslinį darbą Lietuvos istorijos srityje  

The Dr. Vanda Sruoga Scholarship Fund: for recent graduates 
beginning their reasearch in Lithuanian history* 

 

*Pagal steigėjų nurodymus, palūkanos išmokamos tiesiogiai mokslo įstaigoms ar kitoms institucijoms
   Scolarships and grants directly disbursed to institutions according to donors designation
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2014 M. FONDAI STIPENDIJOMS  
2014 Scholarships from Donor Directed Funds 

 

 2014 m. 
palūkanos 

 stipendijų fondas: studentams iš Lietuvos tęsti studijas 
muzikos ar meno srityje JAV 

The Algis Stankus Scholarship Fund: for students from Lithuania 
studying music or art in the United States 
 

 
 

Genės ir Antano Stapulionių stipendijų fondas: stipendijos studentams iš 
Lietuvos studijuoti stomatologiją užsienyje  

The Gene and Antanas Stapulionis Fund: for students from 
Lithuania to study dentistry abroad  
 

 

 

Union Pier lietuvių draugijos stipendijų fondas – stipendijos studentams 
The Union Pier Lithuanian Association Sholarship Fund: 
scholarships for students 
 

Dr. Jono ir p. Joanos Valaičių stipendijų fondas mediciną studijuojantiems 
studentams: stipendijos lietuviams studentams, studijuojantiems mediciną 

The Dr. Jonas and Joana Valaitis Scholarship Fund for the study of 
medicine: for Lithuanian students studying medicine  

 

Dr. Jono ir p. Joanos Valaičių stipendijų fondas menus studijuojantiems 
studentams: stipendijos lietuviams studentams, studijuojantiems meną – 
dailę, skulptūrą, keramiką ar fotografiją  

The Dr. Jonas and Joana Valaitis Scholarship Fund for the study of 
fine arts: for Lithuanian students studying art; limited to painting, 
sculpture, ceramics, and photography 

 

Dr. Onos Vaškevičiūtės Vaškas stipendijų fondas: lietuvių kilmės medicinos 
studentams, aktyviai dalyvaujantiems lietuviškoje veikloje 

The Dr. Ona Vaskevicius-Vaskas Scholarship Fund: for students of 
Lithuanian decent studying medicine and are active in the 
Lithuanian community 
 

girių inžinerijos stipendijų fondas: lietuvių kilmės studentams, 
studijuojantiems inžineriją  

The Vidugiris Engineering Scholarship Fund: for students of 
Lithuanian decent studying engineering  
 

Petro Viščinio stipendijų fondas: lietuvių kilmės Pietų Amerikos ar Europos 
arba  veikliems lietuvių bendruomenėje JAV studentams 

The Petras Viscinis Scholarship Fund: for students of Lithuanian 
descent from South America, Europe, or American students active 
in the Lithuanian community  

 

Pranės Masiokaitės Visockienės stipendijų fondas: stipendijos Šiaulių 
universiteto magistrantūros studentui, studijuojančiam lietuvių kalbą ar 
istoriją, besiruošiančiam tapti vienos iš šių sričių mokytoju  

The Prane (Masiokas) Visockas Scholarship Fund: for students of 
Siauliai University pursuing their masters degree in lithuanian 
language or history with the intention of teaching in one of these 
fields*  
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2014 Scholarships from Donor Directed Funds 

 

 2014 m. 
palūkanos 

 stipendijų fondas: stipendijos Vilniaus Gedimino technikos 
universiteto studentams, studijuojantiems architektūrą  

The Eduardas Vitkus Scholarship Fund: for students, studying 
architecture at Vilnius Gediminas Technical University*   

 

auto ir Ramunės Vitkų fondas: stipendijos studijuoti Lietuvos 
universitetuose, baigusiems Daugailių pradinę, Zarasų, Utenos raj., 
Punsko/Seinų, Rusijos, Baltarusijos, vidurines mokyklas, Kauno ir Vilniaus 
jėzuitų gimnazijas Lietuvoje, Vasario-16 gimn. 

The Gintautas and Ramune Vitkus Fund: for students studying in 
Lithuanian Universities that have graduated from Daugailiai 
primary school, Zarasai, Utena region, Punsk/Seinai, Russian, or 
Belorussian high schools, Kaunas or Vilnius Jesuit High School, or 
Vasario-16 High School 
 

 fondas: Kauno jėzuitų gimnazijoje besimokantiems 
vargingų šeimų vaikams  

The Vytautas Vizgirda Fund: for students  of disadvantaged 
families studying at Kaunas Jesuit High School* 
 

 stipendijų fondas: lietuvių kilmės medicinos studentams  
The Dr. Povilas P. Zallys Scholarship Fund: for students of 
Lithuanian decent studying medicine 
 

Žemaitės gimnazijos Telšiuose stipendijų fondas: stipendijos Telšių Žemaitės 
gimnazijos studentams, siekiantiems aukštojo išsilavinimo verslo, verslo 
vadybos ir kitose srityse  

The "Zemaites" High School of Telsiai Scholarship Fund: for 
graduates of Telsiai Zemaite High School pursuing higher education 
in business, business management, and related fields*  

 

 

Stipendijos pagal steigėjų nurodymus  
Scholarships from Donor Directed Funds 

 

$ 100,257 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Iš viso 2014 metais paramai ir stipendijoms  

iš specialių fondų skirta  
    2014 total allocations from Donor Directed Funds 
 

 
 

$ 220,932  

  
Iš viso 2014 metais projektų paramai ir 
stipendijoms iš specialiųjų fondų skirta

$200,932
2014 total allocation from Donor 

Directed Funds
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Lietuvių Fondo metiniame     
pokylyje
                   2014 m. lapkričio 8 d.

Pasaulio lietuvių centre
14911 127 St., Lemont, IL 60439
                               
                                       

String quartet

 Cadenza String Quartet
               at
The Lithuanian Foundation Annual Banquet 
November 8, 2014

Lithuanian World Center
14911 127th St. Lemont, IL 60439

More information and tickets:
www.lithuanianfoundation.org
Tel. 630-257-1616

Cadenza String 
     Quartet

koncertuos Lindos Veleckytės 
vadovaujamas styginių kvartetas

Papildoma informacija ir bilietai:
www.lietuviufondas.org
Tel. 630-257-1616

Linda Veleckyte - pirmas smuikas
Nina Saito- antras smuikas
Matthew Mantell- altas
Emily Mantell - violončelė



Tikslias susitikimo datas ir laiką su Algirdu Kaušpėdu 
       Washington DC ir New York 
      rasite LF tinklalapyje: www.lietuviufondas.org
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