
152014 LIEPOS 17, KETVIRTADIENISDRAUGAS

Prenumeruokite sau,
savo vaikams, 

draugams,
vaikaičiams! 

DRAUGAS NEWS

Vardas, pavardė _______________________________________________

Adresas _____________________________________________________

Miestas, Valstija Zip ____________________________________________________

El. paštas ____________________________________________________________

Čekį rašyti ir siųsti: Draugas News, 4545 W 63 St, Chicago, IL 60629
Arba prenumeruokite tinklalapyje: www.draugasnews.org

TIK

$35
pirmiems
metams

A † A
VALENTINAS 

(KENT) KRYŽAVIČIUS
Mirė 2014 m. birželio 17 d.
Gimė 1920 m. spalio 22 d. Lietuvoje.
Į Ameriką atvyko 1949 m. 1951 m. vedė Nijolę Grudzinskas.
Gyveno Queens, New York, dirbo aerokosminėje pramonėje,

vėliau persikėlė į Valencia, CA, dirbo nekilnojamojo turto pir-
 kimų pardavimų brokeriu. Čia pragyveno 40 metų, vėliau persi -
kėlė į Reno, NV.

Nuliūdę liko: žmona Nijolė, duktė Rima, anūkė Daria, gyve-
nančios Reno, NV, draugai.

Valentinas labai mėgo skaityti. 
Vietoje gėlių, šeima prašo aukoti Val Kent atminimui

Washoe County Library ir siųsti N.W. Reno Library, 2325 Robb
Dr. Reno, NV 89523.

Liūdinti šeima

A † A
DR. JUOZUI PETRUI KAZICKUI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą dukrai JŪ-
RATEI KAZICKAITEI, sūnums  JUOZUI MINDAU-
GUI, MYKOLUI VYTAUTUI, JONUI ALGIMANTUI
bei jų giminėms ir artimiesiems.

LKR Šalpos tarybos pirmininkas 
prel. Edmundas J. Putrimas,

Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos 
direktorių taryba

ir raštinės darbuotojai

A † A
VANDA BAGDONIENĖ

Mirė 2014 m. sausio 8 d. Daytona Beach Shores, FL.
Gimė 1924 m. sausio 21 d. Sedoje, Lietuvoje.
Dirbo medicinos technologe New Yorke, Detroite.
A. a. Vanda buvo žmona a. a. Juliaus, mirusio 1975 m.
Velionė palaidota Cypress Hills kapinėse, Brooklyn, NY.

Nuliūdę giminės Lietuvoje

Kiekvienais metais Lietuvių
Fon das (LF) skiria paramą įvai-
riems projektams, kurie puo-

selėja ir  plėtoja  lietuvių švietimą, kul-
tūrą, ir veiklą išeivijoje bei, gyvenant
toli nuo tė vynės, padeda išsaugoti lie-
tuvių kal bą bei tradicijas. Žinia, di-
džiausias prioritetas skirstant paramą
yra lituanistinis švietimas, tačiau be
LF paramos vargu ar galėtų išsilaiky-
ti lietuviški centrai, jaunimo stovykla -
vietės. Skirdamas paramą LF neuž-
 miršta ir žiniasklaidos: laikraščių,
žurnalų ir radijo, remia  tokius dide-
 lius renginius kaip  Dainų ar šokių
šventės, Teatro festivaliai išeivijoje. Su-
prasdamas mažesnių bendruome nių,
kurių išgalės yra ribotos, reik mes Lie-
tuvių Fondas pagal išgales taip pat jas
remia. Dažnai tik LF pa ramos dėka ma-
žesniuose lietuviš kuose telkiniuose
įmanoma surengti  kultūrinius rengi-
nius. Lietuvių Fon das taip pat skiria
stipendijas lietuvių kilmės studen-
tams. Tai projektai, kurie įgyvendi-
nami JAV. 

LF neužmiršta ir išeivijos lietuvių,
gyvenančių kitose šalyse, bei re mia kai
kuriuos projektus Lietu voje. Be to, po
Lietuvių Fondo skėčiu yra įsikūrę eilė
fondelių, kurių paskirtis pagal jų įstei-
gėjų nuorodas, labai dažnai tiesiogiai
remti įvairius projektus Lietuvoje ir
JAV. 

Lietuvių Fondas veikia ir lėšas
skirsto laikydamasis JAV Internal Re-
venue Code paragrafo 501(c) (3). Skirs-
tant išmokas vadovaujamasi paramos
ir stipendijų pirmenybės gai rėmis,
kurios yra patvirtintos LF direktorių
tarybos ir paskelbtos LF internetinėje
svetainėje www.lietuviufondas.org. Pa-
ramą LF Pelno skirs tymo komitetas
(PSK) skirsto specialaus posėdžio
metu. Komitetą su daro LF tarybos na-
riai ir JAV Lietu vių Bendruomenės pa-
siūlyti atstovai. LF taryba balsavimu
galutinai pa tvirtina skirstymus. 

2014 m. Pelno skirstymo komiteto
posėdis įvyko š. m. gegužės 17 d. Šiais
metais buvo pateiktos 95 paraiškos
paramai gauti (bendra šių paraiškų
prašoma paramos suma – 1, 241,718
dol.).

PSK, nuodugniai apsvarstęs vi-

 sas paraiškas, nutarė paremti 63 pro-
jektus. Projektams buvo išdalinta 327
913 tūkst. dol. Jūsų dėmesiui – keletas
projektų, kuriems skirta didesnė su ma:
JAV LB Švietimo tarybai ir lituanisti-
nėms mokykloms (106 735 dol.); trims
Lituanistikos tyrimo ir studijų centro
projektams (22 500 dol.); Stu dentų mai-
nų 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.); X Lietuvių dainų šventei Či-
kagoje (10 000 dol.); laikraščiui ,,Drau-
gas” (12 000 dol.); Jaunimo centrui  Či-
kagoje (8 000 dol.);  XIII Lietuvių teat-
ro festivaliui  Čikagoje  (8 628 dol.). Visą
Lie tuvių Fondui pateiktų projektų są-
ra šą galite rasti LF tinklalapyje
www.lietuviufondas.org.

Iš po LF skėčiu esančių fondelių
pagal steigėjų nurodymus įvairiems
projektams tiek Lietuvoje, tiek JAV įgy-
vendinti papildomai bus išmokėta 10
697 dol. 

Peržiūrėjus visus šių metų sky ri-
mus, galima ryškiai pamatyti, ko kie
yra LF paramos skyrimo prioritetai.
Daugiausia lėšų skirta: švietimui  (120
535 dol.); jaunimo veiklai (įskaitant sto-
vyklas – 57 500 dol.);  kultū ri nei veik-
lai (82 128 dol.); bendruome ninei veik-
lai vietovėse (41 250 dol.); lietuviškai  ži-
niasklaidai (26 500 dol.).

Š. m. rudenį bus skirstomos sti pen-
dijos studentams. Apie paskyri mus
bus pranešta po skirstymo.

Nuoširdžiai dėkojame visiems LF
pelno skirstymo komiteto nariams už
jų sunkų darbą ir pasiaukoji mą. Ver-
tiname jų savanorišką darbą (jie net
savo kelionių išlaidas padengia). Taip
pat dėkojame Lietuvių Fondo admi-
nistracijai už nesu skai čiuojamas pa-
siruošimo posėdžiams ir jų organiza-
vimui skirtas valandas. Be jų pagalbos
mūsų pastangos nebū tų įgyvendintos.
Didelė padėka ir vi siems mūsų na-
riams ir rėmėjams už jų paramą – visi
šie projektai įgyvendinami Jūsų dėka.

Nuoširdžiai,

Vytautas Narutis
LF Pelno skirstymo komiteto pirmininkas

2014 m. Pelno skirstymo komitetas, kurį sudarė LF ir JAV LB atstovai (iš kairės): pirmininkas
Vytautas Narutis (LF), Rasa Dooling (LB), Virgus Volertas (LB), Robertas Se lenis (LB), Sau-
lius Čyvas (LF), Dalia Anysienė (LB), Arvydas Tamulis (LF) ir Juozas Kapačinskas (LF).

LF archyvo nuotr.

Lietuvių Fondo 
parama projektams


