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Kviečiame visus LF narius į 
 

Lietuvių Fondo 49-tą metinį narių suvažiavimą 
2012 m. balandžio 14 d. 

 
Lithuanian Foundation, Inc. 49th Annual Members' Meeting 

April 14, 2012 
 
DARBOTVARKĖ – AGENDA 

 
Registracija 8:30–10:00 v.r.          Registration 8:30–10:00 A.M. 
Suvažiavimo pradžia 9:30 v.r.       Opening of meeting 9:30 A.M. 
 

1. Suvažiavimo atidarymas – Rimantas Griškelis 
2. Lietuvos himnas / Lithuanian national anthem 
3. Prezidiumo pristatymas / Introduction of the presidium 
4. Invokacija / Invocation  
5. Mirusiųjų narių pagerbimas / Honoring of deceased members 
6. 2011 m. protokolo skaitymas ir patvirtinimas / Reading and approval of 2011 annual meeting minutes  
7. Registracijos kom. pranešimas / Registration Committee Report 
8. Kvorumo patvirtinimas / Verification of a quorum 
9. Nominacijų kom. pranešimas/ Nominating Committee Report – Algirdas Saulis  
10. Kvietimas kitoms nominacijoms / Nominations from the floor 
11. Naujai nominuotųjų apklausa-kvalifikacijos / Presentation of new nominees' qualifications 
12. Balsų skaičiavimo komisijos paskyrimas / Appointment of vote counting committee 
13. Tarybos ir Kontrolės komisijos narių rinkimai / Election of board members and audit committee 
14. Sveikinimai / Greetings  
15. Lietuvių Fondo pranešimai / Lithuanian Foundation reports: 

a. Tarybos pirmininkas/ Chairman of the Board of Directors – Rimantas Griškelis 
b. Valdybos pirmininkas /President – Marius Kasniūnas 
c. Iždininkas / Treasurer – Saulius Čyvas 
d. Finansų komisija / Finance committee – Almis Kuolas  
e. Pelno skirstymo komisija / Grants committee – Dr. Vytas Narutis 
f. Įstatų komisija – pristatoma rezoliucija / By-Laws committee – resolution – Dalius Vasys 
g. Garbės komitetas / Honorary committee – Vytautas Kamantas 

16. Kontrolės komisijos pranešimas / Audit committee report – Alberta Astras 
17. Pranešimų diskusijos / Discussion of reports 
18. Pranešimų patvirtinimas / Approval of reports 
19. Bendri klausimai ir diskusijos / General questions and discussion 
20. Balsų skaičiavimo komisijos pranešimas /Vote counting committee report  
21. Pritarimas sunaikinti balsus / Approval to destroy the ballots 
22. Metinio suvažiavimo uždarymas / Closing of the Annual Meeting  
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Antanas Razma, sr.
     LFT Garbės Pirmininkas

LF Taryba
Board of Directors

    Rimantas Griškelis
     Pirmininkas    

Saulius Čyvas
Violeta Gedgaudienė

Šarūnas Griganavičius
Juozas Kapačinskas

Marius Kasniūnas
Valdybos pirmininkas

Rita Kisielienė
Daina Kojelytė

Almis Kuolas
Dalė Lukienė

Laurynas Misevičius
Vytas Narutis

Antanas Razma, jr.
Algirdas Saulis

Donatas Siliūnas
Raimundas Šilkaitis

Arvydas Tamulis
Dalius Vasys

LF Valdyba
Officers

Marius Kasniūnas
Pirmininkas

Valdas Aušra     
Vicepirmininkas

Saulius Čyvas  
Iždininkas 

Agnė Vertelkaitė
 Sekretorė

Ramūnas Astrauskas
Leonas Narbutis

Laima Petroliūnienė

Jūratė Mereckienė
Administratorė

A. Rimas Domanskis 
Korp. sekretorius

Kontrolės Komisija
Audit Committee

  Alberta Astras
   Aušrelė Sakalaitė

Milda Šatienė

Įgaliotiniai
Representatives

Alina Bičkienė (IL)
Žilvinas Bublis (NY,NJ)

Dalia Jakienė (PA)
Danutė Janutienė (CA)
Linas Johansonas (MI)

Gražina Kamantienė (MI)
Aidas Kupčinskas (MA)

Rimas Mikšys (WA)
Eugenija Misevičienė ((CT)

Dalia Puškorienė (OH)
Aldona Stasiukevičienė (FL)
Rimvydas Tamošiūnas (NY)

Aldona Vaitkienė (AZ)

Dear Lithuanian Foundation members,

This year the 49th Annual Members’ Meeting will be held on Sat-
urday April 14th at the Lithuanian World Center in Lemont, Illi-
nois. Every member is invited to attend and actively participate in 
electing the new Board members and the Audit Committee either 
in person, by proxy, or by casting their votes via mail. Kindly note, 
a by-laws change is being recommended by the Board, requiring 
your vote, which will serve to allow other like organizations to 
avail themselves of the Foundation’s investment opportunities.
We are especially pleased this year to note that our 50th anniver-
sary will occur on March 14th, 2012, one month before the 2012 
annual members’ meeting. Planning for the occasion has been 
progressing rapidly with a very special evening being celebrated 
at the Oak Brook Hyatt Hotel facility not far distant from Lemont. 
We cordially invite all our members and guests to participate. We 
are quite certain the evening will be a source of many pleasant 
future memories for everyone.
We anticipate reaching and exceeding a total of $20,000,000 in 
total member contributions by that date. It is worth noting that 
over $15,000,000 have been distributed in grants for education, 
youth programs, cultural and other similar projects within the 
Lithuanian community since our founding.
In its’ desire to institutionalize the past 25 years, the Honorary 
Committee undertook the publication of a third tome recording 
the Foundation’s recent history noting its’ goals and achieve-
ments, current status and special moments during that time 
span. The Foundation shall be forever grateful to Mrs. Danute 
Bindokiene for undertaking the critical and challenging role of 
editor and particularly for accomplishing this difficult task in a 
timely manner while not being jealous of her personal time and 
wellbeing.
It is no mystery that the global economy is struggling to regain 
its footing and levels of accustomed economic growth after the 
recent major decline. Accordingly, the Foundation continues to 
pursue a conservative investment policy, avoiding unnecessary 
risk. Periodic conferences are held with our investment advisors, 
and considering that $400,000 is distributed each year in support 
of the aforementioned numerous programs, the capital is never-
theless being regenerated on an annual basis.
The Foundation is truly grateful to all who have continued to sup-
port it. Every donation is valued, large or small, for collectively 
they create the opportunities to fund important programs, which 
in turn serve to sustain our Lithuanian heritage for our children, 
grandchildren, and generations to come. 

                                                 
Rimantas Griskelis    Marius Kasniunas               
LF Chairman of the Board  LF President
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Gerbiami Lietuvių Fondo nariai,

49-asis meti nis Lietuvių Fondo narių suvažiavimas įvyks šių metų 
balandžio 14 d. Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL. Nuoširdžiai  
laukiame ir kviečiame visus narius aktyviai dalyvauti . Nariai, ne-
galintys atvykti , vėl turės galimybę balsuoti  paštu ar perduoti  
įgaliojimus kitam Lietuvių Fondo nariui, taip turėdami progą 
pareikšti  savo valią direktorių ir Kontrolės komisijos narių rin-
kimuose bei kitais reikalais. Prašytume atkreipti  dėmesį į tai, kad 
Lietuvių Fondo taryba siūlo įstatų pakeiti mą, kurio ti kslas yra su-
teikti  progą kitoms panašioms lietuviškoms organizacijoms pas-
inaudoti  Fondo paslaugomis investi cijų atžvilgiu.
Ypati ngai džiaugiamės, kad 2012 m. kovo 14 d. minėsime Lietuvių 
Fondo 50-mečio sukaktuves, kurias švęsime balandžio 14 d. vakarą 
iškilmingame pokylyje, rengiamame ne taip toli nuo Lemonto 
esančio Oak Brook Hyatt  viešbučio pagrindinėje salėje. Pokylio 
ruošos darbai sparčiai eina pirmyn. Nuoširdžiai kviečiame visus – 
narius ir svečius – dalyvauti . Užti kriname, kad malonūs šio vakaro 
įspūdžiai ir prisiminimai ilgam išliks Jūsų atmintyje.
Tikimės, kad Jūsų dosnumo ir pasiti kėjimo Lietuvių Fondu visus 
šiuos 50 metų dėka, jubiliejaus proga peržengsime $20,000,000 
narių įnašų slenkstį . Per 50 metų Lietuvių Fondas galėjo paskirti  
daugiau nei $15,000,000 švieti mui, jaunimo organizacijoms, 
lietuviškai spaudai, moksliniams projektams, sti pendijoms ir kitai 
įvairiai mūsų visuomenės veiklai paremti .
Pasiryžęs įamžinti  ir prasmingai paminėti  gražias sukaktuves, 
Lietuvių Fondo Garbės komitetas apsiėmė išleisti  trečiąjį Lietuvių 
Fondo istorinį leidinį, apžvelgiantį  pastarųjų 25-erių metų orga-
nizacijos pasiekimus, bendrą padėtį  ir svarbiausias akimirkas. Už 
ypati ngai kruopščiai atliktą darbą nuoširdžiai dėkojame gerbiamai 
redaktorei Danutei Bindokienei, apsiėmusiai šias svarbias pareigas 
ir negailėjusiai savo brangaus laiko bei sveikatos. 
Ne paslapti s, kad jau keletą metų sti priai nukentėjusi pasaulinė 
ekonominė padėti s sunkiai grįžta į įprastą lygį. Todėl ir Lietuvių 
Fondas investuodamas laikosi konservatyvių strateginių nuostatų, 
vengdamas rizikingų investi cijų. Vyksta nuolati nės konferencijos 
su investi cijų patarėjais. Vis dėlto, atsižvelgiant į tai, kad kasmet 
$400,000 skiriama švieti mui, jaunimo organizacijoms, žiniasklaidai 
ir kultūriniams projektams paremti , Fondo kapitalas kiekvienais 
metais pastoviai auga. 
Lietuvių Fondo taryba nuoširdžiai dėkoja visiems mūsų nariams 
bei rėmėjams už begalinį Jūsų dosnumą. Kartu neškime Lietuvių 
Fondo liepsną iš kartos į kartą, sti prindami savo vaikų, vaikaičių ir 
ateinančių kartų lietuviškumą ir Tėvynės meilę.

                                         
Rimantas Griškelis                                   Marius Kasniūnas  
LF Tarybos pirmininkas                             LF Valdybos pirmininkas 
  

Rimantas Griškelis        
LF Tarybos pirmininkas

Marius Kasniūnas      
   LF Valdybos pirmininkas
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Rezoliucija
Lietuvių Fondo Taryba siūlo priimti šią rezoliuciją dėl LF įstatų pakeitimo, kuris 
leistų pelno nesiekiantiems lietuviškiems fondams per LF investuoti savo lėšas 
ir taip pasinaudoti LF investavimo paslaugomis, nesuteikiant jokių kitų narystės 
teisių. Resolution
The Board of Directors proposes the following resolution to amend the existing 
by-laws enabling other Lithuanian not-for-profit foundations to deposit funds 
with the Lithuanian Foundation for investment purposes, without membership 
rights.

Proposed change:

I.  General Provisions

1
 
 The LITHUANIAN FOUNDATION, INC. (“Foundation”) accumulates funds 
and utilizes revenues derived therefrom to: support Lithuanian education, cul-
ture and science; support the preservation of the Lithuanian language and tradi-
tions; give scholarships to youths of Lithuanian heritage; and foster a national 
Lithuanian consciousness among young people. Lithuanians and support all Lith-
uanian matters The Foundation operates provided that they fall within the scope 
of Section 501(c)(3) of the Internal Revenue Code.

New: 
(14c) Subject to the approval of, and the conditions established by, the Board, 
any organization that is qualified as tax exempt under Section 501(c)(3) of the 
Internal Revenue Code may deposit funds with the Foundation for investment by 
or on behalf of the Foundation and for the benefit of such organization or any 
other purpose. Such deposit shall neither entitle such organization to member-
ship rights, nor shall the deposit become a part of the Foundation’s principal 
capital.

2012 KANDIDATAI – 2012 CANDIDATES

2012 m. rinksime 5 LF Tarybos narius.
2012 we will be electing 5 Board members.

2012 m. rinksime 3 LF Kontrolės komisijos narius.
2012 we will be electing 3 members to the Audit Committee.

2012 m. kandidatų aprašymai prasideda nuo 25 p. Pristatome tuos kandidatus, kurie pateikė 
nominacijas iki vasario 15 d. Kaip visada, naujus kandidatus galėsite pasiūlyti  metinio narių 
suvažiavimo metu Lemonte, 2012 m. balandžio 14 d. Naujai nominuotų kandidatų prašysime 
prisistatyti ir atsakyti į klausimus. Klausimai įdėti LF internetinėje svetainėje 
www.lietuviufondas.org

2012 Candidate statements of candidates nominated prior to February 15 start on p. 25.   As 
always, nominations will be accepted from the floor at the annual members’ meeting on April 
14, 2012 in Lemont.  New nominees will be asked to respond to the same questions given to 
other candidates. Questions are on the LF website www.lithuanianfoundation.org
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Metai Year
Narių sk.             

# of memb.
Metinė suma     
Annual amt.

Iš viso              
Total

Metinė suma  
Annual amt.

Iš viso             
Total

1962 98 44,505 44,505 1,200 1,200
1963 299 59,575 104,080 3,000 4,200
1964 225 63,321 167,401 5,500 9,700
1965 324 61,728 229,129 10,000 19,700
1966 440 87,279 316,408 ------- 19,700
1967 370 83,864 400,272 20,000 39,700
1968 466 115,728 516,000 28,000 67,700
1969 336 93,612 609,612 33,300 101,000
1970 204 65,398 675,010 31,000 132,000
1971 139 45,436 720,446 40,000 172,000
1972 281 73,174 793,620 57,380 229,380
1973 224 102,151 895,771 50,000 279,380
1974 498 147,547 1,043,318 24,770 304,150
1975 121 67,973 1,111,291 51,712 355,862
1976 245 103,738 1,215,029 49,000 404,862
1977 146 216,571 1,431,600 71,815 476,677
1978 102 93,141 1,524,741 73,374 550,051
1979 208 126,659 1,651,400 93,768 643,819
1980 134 375,883 2,027,283 112,766 756,585
1981 156 122,160 2,149,443 135,000 891,585
1982 187 228,480 2,377,923 140,000 1,031,585
1983 113 303,937 2,681,860 160,000 1,191,585
1984 244 420,437 3,102,297 165,000 1,356,585
1985 124 211,799 3,314,096 181,000 1,537,585
1986 115 316,724 3,630,820 255,000 1,792,585
1987 133 271,738 3,902,558 255,000 2,047,585
1988 137 324,146 4,226,704 260,000 2,307,585
1989 177 324,612 4,551,316 230,000 2,537,585
1990 131 628,084 5,179,400 250,000 2,787,585
1991 171 802,941 5,982,341 300,000 3,087,585
1992 63 314,196 6,296,537 250,795 3,338,380
1993 55 278,090 6,574,627 250,230 3,588,610
1994 106 792,058 7,366,685 240,010 3,828,620
1995 82 907,873 8,274,558 263,000 4,091,620
1996 45 403,229 8,677,787 419,395 4,511,015
1997 56 217,806 8,895,593 596,080 5,107,095
1998 41 308,293 9,203,886 666,753 5,773,849
1999 53 678,100 9,881,986 907,824 6,681,673
2000 50 723,000 10,604,986 1,009,922 7,691,595
2001 37 395,837 11,000,823 967,950 8,659,545
2002 54 2,417,895 13,418,718 1,007,060 9,666,605
2003 37 1,608,694 15,027,412 833,608 10,500,212
2004 54 689,999 15,717,411 898,013 11,398,225
2005 120 314,728 16,032,139 730,321 12,128,546
2006 93 246,669 16,278,808 500,000 12,628,546
2007 57 1,753,262 18,032,070 567,952 13,196,498

2008 55 643,945 18,676,015 649,674 13,846,172
2009 55 270,310 18,946,325 394,309 14,240,481
2010 56 382,952 19,329,277 411,500 14,651,981

2011 44 193,782 19,523,059 373,450 15,025,431

TOTAL 7,761 19,523,059 15,025,431

LF NARIŲ, ĮMOKŲ AUGIMAS                                                GROWTH OF 
MEMBERS AND CONTRIB.

PELNO PASKIRSTYMAS             
INCOME DISTRIBUTION

Lietuvai atgavus nepriklausomybę 1991m., specialus Lietuvių Fondo narių suvažiavimas paskyrė 
vienkartinę dovaną iš LF pagrindinio kapitalo Lietuvos švietimo ir kultūros reikalams. Įskaitant 
vėliau išsiųstus dailininko Prano Domšaičio meno kūrinius, iš viso susidaro 1,354,462 dol. suma.

Upon the restoration of Lithuania’s independence from the former Soviet Union in 1991, a special LF 
members’ meeting approved a one-time gift to Lithuania for educational and cultural purposes from the 
Foundation’s capital fund. Subsequent gifts of Pranas' Domsaitis’ artwork brought the total gift amount 
up to $1,354,462.

* In 50 years, LF has reinvested $16,379,893 the Lithuanian Community through 
support of various projects.

* Per 50 metų, remdamas įvairius projektus, LF iš viso paskyrė $16,379,893 
lietuvybės išlaikymo tikslams.
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BALANSAS - BALANCE SHEET

2011 2010

AKTYVAI - ASSETS
TRUMPALAIKIAI AKTYVAI - CURRENT ASSETS

Grynieji pinigai - Cash 861,605$           1,238,228$    
Investicijos - Investments 11,106,441 11,634,256

Iš anksto apmokėtos būsimos sąnaudos - Prepaid Expenses 168
IŠ VISO - APYVARTINĖS LĖŠOS  - CURRENT ASSETS 11,968,046 12,872,652

PASYVIEJI AKTYVAI - FIXED ASSETS
Žemė - Land 445,901 445,901
Nekilnojamas turtas ir jo perkainavimai - Buildings & 
Leasehold Improvements 11,204 11,204
Baldai ir įrengimai - Furniture & Fixtures 57,152 53,243

514,257 510,348
         Atimti - nusidėvėjimo atskaitymai -                                                         
Less - accumulated depreciation (63,037) (61,581)

IŠ VISO - PASYVIEJI AKTYVAI - FIXED ASSETS 451,220 448,767

KITI AKTYVAI - OTHER ASSETS
Pasaulio Lietuvių Centro paskola--Notes receivable 1,049,739 1,068,254
Meno kūriniai - Artwork 1,000 1,000

1,050,739 1,069,254

IŠ VISO AKTYVAI - TOTAL ASSETS 13,470,005$      14,390,673$  

ĮSIPAREIGOJIMAI IR EINAMIEJI AKTYVAI - LIABILITIES AND NET ASSETS

EINAMIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI - CURRENT LIABILITIES
Trumpalaikiai įsipareigojimai - Accounts Payable 9,476$                9,463$            
Neišmokėti atskaitymai nuo atlyginimų - Payroll Taxes 
Payable 5,630 932
Neišmokėta parama  - Grants Payable 272,939 334,521

IŠ VISO - EINAMIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI - TOTAL LIABILITIES 288,045 344,916

GRYNIEJI AKTYVAI - NET ASSETS
Grynieji aktyvai  - Net Assets 13,181,960 14,045,757

IŠ VISO - EINAMIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI & GRYNIEJI AKTYVAI - TOTAL LIABLITIES & NET ASSETSEINAMIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI & GRYNIEJI AKTYVAI -                                 
TOTAL LIABLITIES & NET ASSETS 13,470,005$      14,390,673$  
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2011 2010

PAJAMOS ir ĮNAŠAI - REVENUES and CONTRIBUTIONS

Investicijų pajamos atskaičius išlaidas -Investment 
income less fees (2011 - $107,110) (533,764)$      1,258,545$    
Narių įnašai - Member Contributions 170,976 154,952
Palikimai - Bequests 22,806 228,000
Pajamos gautos iš neklinojamo turto nuomos - Rental 
Income 25,112 26,486
Pajamos gautos renginių metu - Social Events 3,208 61,318

(311,662) 1,729,301

IŠLAIDOS - EXPENSES
Parama - Grants Expense 439,038 453,613
Bendrosios ir administracinės išlaidos - General and 
Administrative Expenses 48,050 51,077
Renginių, skelbimų ir vajų išlaidos – Advertising and 
Fundraising Expenses 55,203 92,361
Išlaidos dėl nekilnojamo turto nuomos - Rental property 
expense 9,844 8,053

IŠ VISO - IŠLAIDOS - EXPENSES 552,135 605,104

(863,797) 1,124,197

FINANSINĖS VEIKLOS AKTYVAI - NET ASSETS,
14,045,757 12,921,560

METŲ PABAIGOJE - END OF YEAR 13,181,960$  14,045,757$  

1,113,749 1,113,749

Unrealized Capital Gains on Real Estate in 2011

14,295,709$  15,159,506$  

2011 m. neužpajamuotas nekilnojamo turto kapitalo 
padidėjimas - 

Kapitalas su neužpajamuota žemės verte/Net Assets with 
Unrealized Gain on Real Estate

IŠ VISO - PAJAMOS ir ĮNAŠAI - REVENUES and 
CONTRIBUTIONS

FINANSINĖS VEIKLOS PELNAS - CHANGE IN NET ASSETS

METŲ PRADŽIOJE - BEGINNING OF YEAR

METINĖS PAJAMOS IR IŠLAIDOS - PROFIT AND LOSS STATEMENT
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Finansų komiteto pranešimas 
Almis Kuolas, pirmininkas

 2011 metų Lietuvių Fondo Finansų komitetą sudarė Saulius Čyvas, Al-
girdas Saulis, Rimas Griškelis, dr. Antanas Razma Sr. ir pirmininkas Almis 
Kuolas. Pagrindinis Finansų komiteto uždavinys yra prižiūrėti  fondo in-
vesti cijas, saugoti  suaukotą kapitalą ir jį auginti  tam, kad būtų galima 
tęsti  paramą ati ti nkamai lietuviškai veiklai.
Kapitalo investi cijos yra peržiūrimos ir įverti namos kas mėnesį. 
Rinkai keičianti s, tam ti kri pakeiti mai daromi ir investuojant, tačiau 
strategiškai labiau žiūrima į ilgalaikį augimą, o ne į trumpalaikius rinkos 
svyravimus. Investi cijos padalintos į keturias pagrindines kategorijas: 
akcijas, obligacijas, alternatyvius instrumentus bei nekilnojamąjį 
turtą, t. y. žemę bei nekilnojamojo turto paskolas. Visuomet bandoma 
derinti  riziką su uždarbio potencialu. Šioms investi cijoms tvarkyti  2011 

metais vėl pasinaudota profesionalių patarėjų iš „Morgan Stanley Smith Barney“ investi cijų fi rmos 
paslaugomis. 
Po dvejų metų sti praus augimo, 2011 metų rinka buvo labai nepastovi. Akcijų birža kasdien svyravo 
ir metų pabaigoje neparodė jokio augimo. Obligacijų birža buvo šiek ti ek sti presnė, tačiau augimą 
atsvėrė silpna užsienio birža. Europos ekonominė krizė bei Azijos gamybos augimo sulėtėjimas 
pakenkė bendram Amerikos ekonominiam atsigavimui. Vis dėlto malonu pranešti , kad per 
paskuti nius metus Lietuvių Fondas vis ti ek pajėgė paremti  veiklos insti tucijas didesne nei 400,000 
dol. suma ir sumokėti  einamąsias išlaidas.

Finance Committ ee Report
Almis Kuolas, chair

The members of the fi nance committ ee for 2011 were Saulius Cyvas, Algirdas Saulis, Rimas 
Griskelis, dr. Antanas Razma. The committ ee was chaired by Almis Kuolas. The committ ee’s primary 
responsibility is the management of the foundati on’s investments for the preservati on of capital 
and growth of income to fund the grants of various qualifying Lithuanian cultural and educati onal 
acti viti es. 
The Foundati on’s capital conti nues to be invested in various instruments including equiti es, bonds 
and various alternati ve investments as well as real property and mortgages. By diversifying the 
portf olio we att empt to balance risk with growth potenti al. The fund is managed by professional 
advisors from the investment fi rm of Morgan Stanley Smith Barney.
Following two years of strong recovery and growth, the market in 2011 showed great volati lity and 
ended relati vely fl at for the year. The slow growth in the American equiti es market was more than 
off set by weakness in Asian manufacturing and instability in the Eurozone markets. As a result, 
overall values declined for the year. However, we are sti ll pleased to announce that the Foundati on 
was able to provide over $400,000 in grants, cover all operati ng expenses and is in a good positi on 
to take advantage of growth in anti cipati on of recovering world markets.
         

 ŠIANDIENINĖ DOVANA RYTOJUI

Klesti nti  lietuviška kultūrinė ir visuomeninė veikla, kuria mes šiandien džiaugiamės, 
neatsirado be pastangų. Tai yra brangus ankstesniųjų kartų pasišventusio darbo paliki-
mas. Mes visi esame įpareigoti  rūpinti s, kad šis turti ngas kultūrinis paveldas neišnyktų. 

TODAY‘S GIFT FOR TOMORROW

The thriving Lithuanian cultural and community experience we enjoy today didn‘t 
come about by accident. It is a tremendous gift  from those who came before us. Ensur-
ing the conti nuity of this rich cultural life is a responsibility we‘ve all chosen to accept.
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Cash 
5% 

Foreign Equities 
15% 

Cash 
5% 

Bonds 
33% 

Domestic Equities 
26% Alternatives - 21% 

 - Mortgages, REITs 
 - Hedge Funds, 

2011 m. gruodžio 13 d. 
posėdyje LF direktorių taryba 
2012 metų pelno skirstymui 
vėl nutarė paskirti  $400,000.

During the December  meeti ng 
of 2011 the Board of Directors 
decided to allocate once again 
a sum of $400,000 for income 
distributi on in 2012.

LF Investment Allocati on
LF investi cijų paskirstymas

vėl nutarė paskirti  $400,000.
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Pelno skirstymo komiteto pranešimas    
Vytas Naruti s, pirmininkas

Puoselėdamas lietuvių kultūros ir išeivijos gyvasti ngumą, Lietuvių Fondas 
remia lietuvišką – švieti mo, jaunimo ir kultūrinę veiklą. Šiai veiklai paremti  
2011 metais Lietuvių Fondas skyrė $373,450 sumą, kurią paskirstė LF Pel-
no skirstymo komitetas, padedant LF Sti pendijų pakomitečiui. Skirstymą 
patvirti no Lietuvių Fondo Taryba. 

Įvairiems projektams 2011 metais paskirta $284,458. Didžiausia šios su-
mos dalis (112,758 dol.) skirta švieti mui. Vien ti k lituanisti nėms mokyk-
loms (JAV) skirta 80,000 dol. Parama mūsų jaunimui bei lituanisti niam 
švieti mui yra LF prioritetas. Per paskuti niuosius septynerius metus Lietuvių 
Fondas lituanisti nes mokyklas JAV parėmė beveik puse milijono dolerių 
suma. Šiuo metu JAV veikia daugiau nei 26 lituanisti nės mokyklos, kur-
iose mokosi daugiau nei 2,000 vaikų. Tai visų mūsų ateiti s. Skirstant 2011 
metų paramą ypati ngas dėmesys skirtas 2012 metais Bostone vyksiančiai 

Lietuvių tauti nių šokių šventei, Lituanisti kos tyrimo ir studijų centro archyvų išlaikymui bei moder-
nizavimui, Lietuvių išeivijos studentų stažuotėms (LISS) ir labdaringos veiklos programai, globojamai 
JAV LB, bei lietuvių žiniasklaidai (ypati ngai laikraščiui „Draugas“).

2011 metais lietuvių kilmės studentams (pirmenybė buvo teikiama gyvenanti ems JAV) paskirtos 52 
sti pendijos. Išdalintų sti pendijų suma siekė 60,418 dol. Suteikti  paramą sti pendijoms įgalino įvairūs 
LF apimtyje įkurti  specialūs sti pendijų fondai. Skiriant sti pendijas, buvo kruopščiai atsižvelgta į šių 
fondų steigėjų specifi nius nurodymus. Svarstant sti pendijų ir paramos prašymus, vadovautasi LF 
nustatytomis gairėmis, paskelbtomis LF interneti nėje svetainėje www.lithuanianfoundati on.org.

Atsižvelgiant į specialios paskirti es fondų steigėjų nurodymus, įvairioms mokslo ar kitoms įstaigoms 
ti esiogiai, kaip nurodyta fondų, bus išmokėta 19,580 dol. sti pendijoms ir 8,994 dol. projektų para-
mai.

Kaip ir kiekvienais, taip ir praėjusiais metais buvo pateikta daug įdomių ir naudingų projektų, 
kurių visų LF, deja, nepajėgė fi nansiškai paremti . Visas paramos prašymų sąrašas yra paskelbtas 
LF interneti nėje svetainėje. Daugėjant šeštadieninių mokyklų skaičiui, didėjant išeivijos, įskaitant 
ir jaunimo veiklą, poreikiams, atsiranda būti nybė didinti  paramą, tačiau tam reikia plėsti  turimą LF 
kapitalą. Lietuvių Fondo vardu širdingai dėkojame visiems LF nariams už dosnias aukas, kurių dėka 
ti kimės ir toliau efektyviai remti  lietuvių išeivijos vykdomą veiklą.

  
Grants Committ ee Report

Vytas Naruti s, chair

The Lithuanian Foundati on supports projects and grants that foster Lithuanian culture, in parti cular 
those involving educati on, youth and the arts. The Lithuanian Foundati on appropriated $373,450 for 
this support in 2011. This substanti al fi nancial support was appropriated by the Grants Committ ee, 
with the assistance of the Scholarship Sub-committ ee, and was approved by the Board of Directors. 

Grants totaling $284,458 were appropriated for various projects. The largest appropriati on was for 
Lithuanian cultural heritage schools in the U.S. and related educati onal projects totaling $112,758. 
This expressed our priority to support our youth and their educati on. In the last seven years, we have 
funded almost a half million dollars to this end. Presently over 2,000 students att end more than 26 
schools nati onwide. Support was also approved for projects such as the 2012 Lithuanian Folk Dance 
Festi val in Boston, Lithuanian Research and Studies Center in Chicago, student summer internships in 
Lithuania under the auspices of the Lithuanian-American Community Inc., youth organizati ons and 
camps, Lithuanian media and websites, and cultural events.

Scholarships totaling $60,418 were granted to those of Lithuanian descent, predominantly in the U.S., 
and given to 52 recipients. These were funded by 86 special funds earmarked for this purpose, with 
directi ves specifi ed by their donors. The appropriati on decisions were guided by prioriti es posted at 
www.lithuanianfoundati on.org. Donors have established funds within the Foundati on for specifi c allo-
cati ons: from these $19,580 was approved for specifi ed scholarships and $8,994 for specifi ed cultural 
projects. 

With the amount of money available for allocati ons, we were not able to fund many worthy project 
requests. These are all listed on our website. We certainly welcome anyone willing to alleviate the 
shortf all with their donati ons or bequests.
The requests for fi nancial support of projects have been increasing in the last years and opportuni-
ti es to provide meaningful fi nancial enabling are plenti ful.  On behalf of the Lithuanian Foundati on, 
we sincerely thank our members and donors for their support, past and future, that makes all of this 
possible!
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“Šią vasarą dalyvavau JAV LB LISS programoje Lietuvoje. Programa man paliko didelį įspūdį, ne tik kaip 
turistui, bet ir kaip studentui, ir žmogui. Norėjau pasakyti nuoširdų ačiū LF, kad rėmėte LISS programą 
ir paskyrėte jai fi nansinę paramą. Ši programa studentams suteikia puikią progą išbandyti savo ateities 
profesiją, taip pat galimybę Amerikos lietuviams geriau susidraugauti vienas su kitu, pažinti Lietuvos 
gyvenimą, sukurti naujas pažintis su Lietuvoje gyvenančiaisiais. Nuoširdžiai ačiū!”

Virgus P. Volertas

“This summer I participated in the LISS internship program in Lithuania. The internship left an unforget-
table experience to me – not only as a tourist but also as a student and human being. I would like to express 
my sincere gratitude to Lithuanian Foundation for your support provided to LISS program. This program 
provides an excellent opportunity for students to practice their future profession in real-life setting, as well as 
make new friendships with both interns and Lithuanian residents. It also gives an opportunity for American 
Lithuanians to experience a real Lithuanian life. My sincere gratitude!”

Virgus P. Volertas

Jau treti  metai Lietuvių Fondas remia JAV LB Lietuvių išeivijos studentų stažuočių (LISS) 
programą. Iš viso per trejus metus programai buvo paskirta $78,000. 

For three years the Lithuanian Foundati on provides fi nancial support to the Lithuanian Inter-
nati onal Student Services Internship programs. During these years LF allocated $78,000 to sup-
port the program. 

Nuotraukoje: LISS programos dalyvės Kauno vaiko raidos klinikoje „Lopšelis“. Logoterapijos užsiėmimai.
In the picture: LISS program parti cipant at  Kaunas’ clinic of child’s development “Lopšelis.” Logotherapy.

2011 skirstymas pagal kategorijas
2011 allocati on by categories
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Pagal LF įstatų 18(g) straipsnį, Garbės komitetui priklauso buvę LF 
direktorių tarybų pirmininkai: dr. Kazys Ambrozaiti s, Rimantas Griškelis, 
Povilas Kilius, Algirdas Osti s, dr. Antanas Razma, Marija Remienė, Arvydas 
Tamulis ir Vytautas Kamantas (komiteto pirmininkas). Bendrai sudėjus šių 
asmenų įvairių LF pareigų aktyvaus darbo ir vadovavimo prakti nes žinias, 
jos sudarytų 219 metų turti ngą pati rtį . Ta pati rti s, GK narių patarimais, 
kriti ka, pagyrimais ir pasiūlymais, yra naudinga LF direktoriams, Valdybos 
ir komitetų nariams ir administracijai. GK nariai yra informuojami apie 
LF veiklą, planus, aukų vajus, investavimą, jiems pavedami specialūs LF 
projektai. GK pirmininkas dalyvauja LF direktorių, Valdybos ir komitetų 
posėdžiuose patariamuoju balsu.

2011 metai GK vykdė LF plėtros strateginį planą, rūpinosi palikimais ir 
didesnėmis aukomis bei fondais. GK nariai arti mai bendradarbiavo su LF istorijos III tomo leidinio re-
daktore Danute Bindokiene, parašė straipsnius leidiniui, pateikė stati sti nių žinių, koordinavo maket-
avimo, spaustuvės parinkimo ir leidybos darbus. Lietuvių žiniasklaidoje siekta plačiau supažindinti  
lietuvių visuomenę, ypač naujai atvykusius, su LF praeiti mi, svarba, ti kslais ir ateiti mi. GK aktyviai 
talkino Valdybai siūlant naujus LF narius ir kandidatus, telkiant papildomas aukas, palaikė ryšius 
ir teikė informaciją žiniasklaidai, telkė ir analizavo įvairią stati sti nę informaciją, kuri bus naudinga 
LF vadovams, talkino didelį administravimo darbą atliekančioms LF administratorei Jūratei Merec-
kienei ir jos talkininkei Vidai Bieliauskienei. Teigiamai verti name LF leidinėlį „Liepsna“, pasirodantį  
kelis kartus per metus, atnaujintus gražius LF ti nklapius internete www.lithuanianfoundati on.org
arba www.lietuviufondas.org ir siunčiamus laiškus LF nariams.

Džiaugiamės, kad dabarti nės JAV Lietuvių Bendruomenės vadovai ir atstovai per Pelno skirstymo 
komitetą draugiškai ir arti mai dirba su LF vadovais, o JAV LB Švieti mo taryba paskelbė LF aukų vajų 
per lituanisti nes mokyklas.

Honorary Committ ee Report
Vytautas Kamantas, Chair

According to the Lithuanian Foundati on By-laws, Arti cle 18 (g), the members of the Honorary Com-
mitt ee include former Chairmen of the Board of Directors: Kazys Ambrozaiti s MD, Rimantas Griškelis, 
Povilas Kilius, Algirdas Osti s, Antanas Razma MD, Marija Remienė, Arvydas Tamulis and Chairman 
Vytautas Kamantas. The sum of their various duti es of the LF and acti ve management know-how, 
they represent 219 years of opulent experience. That experience, the HC members’ advice, criti -
cism, praise, and suggesti ons are useful tools for the LF directors, Board and Committ ee members 
and administrati on. The HC members are informed about the LF acti viti es, plans, fundraising, invest-
ments, and at ti mes are assigned special LF projects. The HC Chair parti cipates in the LF Board of 
Directors and Committ ee meeti ngs in an advisory capacity.

During 2011, the HC implemented the LF’s strategy plan, concerned themselves with endowments 
and larger donati ons and foundati ons. The HC members worked closely with Danute Bindokiene, 
editor of the LF history, volume III, wrote arti cles, provided stati sti cal informati on, helped coordi-
nate work with layout, printi ng and publishing. Through the Lithuanian media, the HC sought to 
bett er acquaint the Lithuanian public, especially newcomers, with the LF’s past, its importance, 
objecti ves and future. The HC acti vely assisted the Administrati on in fi nding new members and 
candidates for the LF. They procured more donati ons, kept in contact with and provided informa-
ti on to the media editors. The HC compiled and analyzed various stati sti cal informati on for the LF 
leadership. They also assisted with work for Administrator Jūratė Mereckienė and her assistant Vida 
Bieliauskienė. The HC values the publicati on “Liepsna”, published a few ti mes during the year, along 
with the well revamped website www.lithuanianfoundati on.org or  www.lietuviufondas.org, and 
lett ers sent to LF members as positi ve tools.

We are pleased that the current Lithuanian American Community leaders and representatives, 
through the Grants Committee, are amicably and closely working with the leaders of the LF. We’re 
also pleased to hear that the LAC Educational Council announced a fundraising drive via the Lithu-
anian schools.

 Garbės komiteto pranešimas 
Vytautas Kamantas, pirmininkas
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Norintys užsisakyti  LF III tomo 
knygą, užsakymo formą galite 

rasti  LF svetainėje: 
www.lietuviufondas.org. 

Užsisakyti  knygą taip pat galite 
paskambinę į

 LF rašti nę tel. 630-257-1616.

To order the book, please com-
plete and mail us the order form 
that you will fi nd on our website 
www.lithuanianfoundati on.org 

or call to LF Offi  ce 
tel. 630-257-1616.

2011 metų suvažiavimo išvakarės. LF Tarybos, Valdybos, Kontrolės komisijos nariai, įgaliotiniai, darbuotojai 
ir savanoriai / An evening before the Annual Members‘ Meeting of 2011. Sėdi iš k./sitting from the left: Dalė 
Lukienė, Dalia Puškorienė, Gražina Kamantienė, Milda Šatienė, Violeta Gedgaudienė; stovi iš k./standing from 
the left: Leonas Narbutis, Alina Bičkienė, Rimvydas Tamošiūnas, Laurynas Misevičius,  Rimantas Griškelis, Juo-
zas Polikaitis, Vytautas Kamantas, Algirdas Saulis, Arvydas Tamulis, Pijus Stončius, Jūratė Mereckienė, Marius 
Kasniūnas, Laima Petroliūnienė, Vida Bieliauskienė,  Mindaugas Gedgaudas.

Nuotraukoje/ in the picture: 
redaktorė/editor 

Danutė Bindokienė

50 metų sukakti es
LIETUVIŲ FONDO

veiklos knyga
LF III tomas
1993-2011

50th Anniversary
LITHUANIAN FOUNDATION 

LF volume III
1993-2011



16

               Įgalioti nių komiteto  pranešimas    
                   Violeta Gedgaudienė, pirmininkė

                 Laurynas Misevičius

Lietuvių Fondo įgalioti niai stengiasi informuoti  savo apylinkes apie mūsų 
organizacijos uždavinius, veiklą ir pasiekimus, kartu pritraukiant naujų 
narių ir skati nant jau esančiuosius padidinti  savo įnašus. Kad pavyktų 
pasiekti  plačiąją visuomenę, LF įgalioti niai aktyviai dalyvauja įvairiuose 
lietuvių susibūrimuose bei renginiuose. Štai 2011 m. Los Angeles (CA) 
Lietuvių dienose, kasmet gausiai lankomose lietuviškos ir amerikieti škos 
publikos, Lietuvių Fondo “palapinės” savanoriai dalino informaciją ir 
šventi nius balionėlius, tuo būdu pasisekė įtraukti  naujų narių ir plačiau 
išreklamuoti  LF 50-tąjį jubiliejų. Lietuvos Nepriklausomybės švenčių 
minėjimuose Los Angeles, San Diego ir San Francisco Lietuvių Fondo 
įgalioti nės skaitė pranešimus apie LF veiklą, minėtų telkinių lituanisti nėms 
mokykloms įteikė kasmeti nės Švieti mo tarybos gaunamos paramos čekius. 
Taip pat buvo atšvęstas LB „Spindulio“ tauti nių šokių grupės 50-meti s 

ir dalyvauta „Auksinio obuoliuko“ premijos įteikime Šv. Kazimiero mokyklos mokytojai Vėjūnei 
Baltrušaitytei. Lietuvių Fondo 50-ti es metų sukakčiai paminėti  žymaus pianisto ir džiazo muzikos 
improvizatoriaus Rudolfo Budgino koncertas įvyks Los Angeles š. m. balandžio 29 dieną. 
Tuo tarpu Rytų pakrantėje Lietuvių Fondo įgalioti niai Dalia Jakienė (Philadelphia-PA), Žilvinas Bublis 
(NY) ir Eugenija Misevičienė koordinavo čekių įteikimą šio regiono lituanisti nėms mokykloms, 
dalino mūsų organizacijos lanksti nukus gausiai susirinkusiems tauti ečiams visuose Vasario 16-osios 
renginiuose PA, NJ, NY ir CT valsti jose. Lietuvių Fondo remiama „Pirmosios bangos“ paroda, kurią 
Amerikos lietuviams parūpino M. Mažvydo nacionalinės bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus 
vedėja Jolita Steponaiti enė, iš Rytų pakraščio ir Vidurio vakarų apylinkių kovo mėnesį „kraustosi“ 
į Vakarinę pakrantę, kur Los Angeles, San Diego ir San Francisco lietuviams ją žada pristatyti  LF 
Įgalioti nių komiteto pirmininkė Violeta Gedgaudienė. 
                     

Representati ves Committ ee                
Violeta Gedgaudiene, chair

Laurynas Misevicius

The representati ves of the Lithuanian Foundati on seek to inform their regions about the goals, ac-
ti vity and achievements of our organizati on, in order to att ract more new members, as well as to 
encourage new contributi ons from the current members. The representati ves parti cipate acti vely in 
variety of events and gatherings. 
During the Los Angeles Lithuanian Days in 2011 representati ve of LF and volunteers distributed 
informati onal brochures about our organizati on, festi ve balloons, spread the word about the forth-
coming 50th anniversary of LF, and att racted new members. During the Lithuanian Independence 
Day celebrati ons in Los Angeles, San Diego and San Francisco, LF representati ve gave presentati ons 
about the LF, she also distributed the checks for the Lithuanian Saturday Schools in those com-
muniti es. LF representati ve parti cipated in the 50th anniversary of Lithuanian folk dance group “LB 
Spindulys”, as well as at the presentati on of “Auksinis obuoliukas” award to the best Lithuanian 
Saturday Schools’ teacher of 2011 Vėjūnė Baltrušaitytė (from St. Casimir’s Lithuanian School). The 
50th anniversary of the Lithuanian Foundati on will be celebrated on April 29, 2012 in Los Angeles 
with the concert of famous Lithuanian pianist and jazz musician Rudolfas Budginas.
On the East Coast LF representati ves Dalia Jakienė (Philadelphia-PA), Žilvinas Bublis (NY), and Eu-
genija Misevičienė coordinated distributi on of the checks to Lithuanian Saturday Schools, distrib-
uted informati onal brochures about LF in several Lithuanian Independence Day celebrati ons held 
in PA, NJ, NY, and CT. In March the exhibiti on “The First Wave”, sponsored by LF and prepared by 
the Special collecti ons department at M. Mažvydas Nati onal Library, will move from the East Coast 
to the West. The chair of the Representati ves Committ ee Violeta Gedgaudienė will introduce this 
exhibiti on to Lithuanian communiti es in Los Angeles, San Diego, and San Francisco.
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Nuotraukoje (iš k.): Violeta Gedgaudienė 
(Lietuvių Fondo Tarybos narė) ir Marytė New-
som (Šv. Kazimiero lituanisti nės mokyklos 
vedėja) šventi nio Vasario 16-osios minėjimo 
metu Kalifornijoje.

Pictured (from the left ): Violeta Gedgaudiene 
(a member of the LF board) and Maryte New-
som (the principal of the St. Casimir’s Lithu-
anian Saturday School) during the celebrati on 
of Lithuanian Independence Day in California. 

Nuotraukoje (iš k.): LF įgalioti niai bei įgalioti nių  komiteto nariai: Rimvydas Tamošiūnas, Gražina 
Kamanti enė, Alina Bičkienė, Dalia Puškorienė, Violeta Gedgaudienė, Eugenija ir Laurynas 
Misevičiai.
In the pictures (from the left ): LF Representati ves and members of  Representati ves Committ ee: 
Rimvydas Tamosiunas, Grazina Kamanti ene, Alina Bickiene, Dalia Puskoriene, Violeta 
Gedgaudiene, Eugenija & Laurynas Misevicius.

Nuotraukoje (iš k.): Violeta Gedgaudienė 
(Lietuvių Fondo Tarybos narė) ir Marytė New-
som (Šv. Kazimiero lituanisti nės mokyklos 
(Lietuvių Fondo Tarybos narė) ir Marytė New-
som (Šv. Kazimiero lituanisti nės mokyklos 
(Lietuvių Fondo Tarybos narė) ir Marytė New-

vedėja) šventi nio Vasario 16-osios minėjimo 
metu Kalifornijoje.

Pictured (from the left ): Violeta Gedgaudiene 
(a member of the LF board) and Maryte New-
som (the principal of the St. Casimir’s Lithu-
anian Saturday School) during the celebrati on 
of Lithuanian Independence Day in California. 

Per paskuti niuosius 10 metų Lietuvių Fondas lituanisti nėms mokykloms JAV paskyrė 
$710,000. 2011 metais lituanisti nėms mokykloms JAV buvo paskirta $80,000.

For the last 10 years the Lithuanian Foundati on distributed $710,000 for the support of 
Lithuanian cultural heritage schools in the U.S. In 2011 LF allocated $80,000 for the support 
of Lithuanian cultural schools in the U.S. 

Lietuvių Fondo Tarybos narys Laury-
nas R. Misevičius įteikė LF paramos 
čekį E. Gervicko lituanisti nės mokyk-
los vadovei Aušrai Cliff ord.

Laurynas R. Misevičius, board mem-
ber of the Lithuanian Foundati on, 
presents the check to Aušra Cliff ord, 
the principal of the E. Gervickas
Lithuanian School.

 Nuotraukoje (iš k.)/in the picture (from the left ):
 Onutė Pučkoriūtė-Zalensas, Laurynas R. Misevičius, Moti ejus
 Reimeris, Aušra Cliff ord.
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Amerikos lietuvių kultūros archyvas ALKA (CT) 
Bieliauskas, Vida ir Mindaugas (IL) 
Bimbiris, Alfons (ID) 
Černiūtė, Marytė (IL)  
Cox, Magdelynne Jane (PA)  
Daugirdas, Kęstutis (IL)  
de Sa Pereira, Moacir (MA) 
Degutienė, Dr. Palmyra (LT) t 
Degutytė, Elzytė (LT) 
Dičius-Wiedermann, Ramunė (CA)  
Gečas, Rita (KY)  
Gecevis, Evelina Maria (IL)  
Griganavičius, Šarūnas (IL)  
Grybinas Lee, Dalia (CA)  
Jankauskas, Vida, (NY)  
Jatulienė, Viltis (CA)  
JAV LB Centrinio NJ apylinkė (NJ)  
Kairienė, Birutė (IL) 
Kavakienė, Angelė (IL) 
Kučas, Aleksandras (IL)  
Laucius, Juozas Tumas (MI) 
Lickūnas, Artūras (MD) 
Mikalauskas, Mary Agnes (OH) 
Mingėla, Šarūnas (MI) 
Pintsch, Aldona (NJ) 
„Pipirų ratelis“ (IL) 
Rajeckas, Donna V. (CA) 
Raslavičius, J. Alexander (NH)  
Reklaitis, Dr. Janine (IN) 
Sabaliūnas, Darius (OH) 
Saulaitis, kun. Antanas (IL)  
Siliūnaitė, Darija (IL) 
Talaišis, kun. Bernardas (FL) 
Treška, Austė (MI)  
Treška, Saulė (MI)  
Vaitkus, Algirdas (CA) 
Vengianskas, Emilija B. (MI) 
Vertelka, Paulius (IL)  
Vilkas Stockus, Alma (CA) 
Wallace, Milda ir Joseph (PA) 
 

Sveikiname naujus narius ir kviečiame 
visus jungti s į Lietuvių Fondą!
Nuotraukose: nauji LF nariai.

Congratulati ons to all new members! 
We look forward to welcoming many 

new members throughout the year.  In 
the photos: new LF members.

†–  atminimo įnašais pagerbti  ir Lietuvių Fonde įamžinti  asmenys
† – memorialized  in the Lithuanian Foundati on with commemorati ve contributi ons
   

2011 nauji nariai  - 2011 new members

Kun. Antanas Saulaiti sKun. Antanas Saulaiti s

Paulius Vertelka 

Kęstuti s Daugirdas

Jennifer Cox
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2011 aukotojai - 2011 donors

Ambrose, Marius, MD 
Ambrozaitis, Dr. Kazys ir Marija, IN 
Ambrozaitis, Ramunė, CA 
Amerikos lietuvių kultūros archyvas (ALKA), CT
Andrašiūnas, Apolonia, IL 
Anelauskas, Vincas, CA 
Anonimas, CA
Anonis, Vytautas ir Danutė, NY 
Armanavičiūtė, Vaida, IL 
Astras, G. Alberta, CA 
Astrauskas, Ramūnas, LUX
Avižonis, Liuda, UT 
Badaraitė, Živilė, IL 
Baipšienė, Rimvyda, CA 
Baipšys, Vaidotas, CA 
Bakaitis, Raymond, CA 
Balanda, Gediminas, MI 
Baltimorės lietuvių namai, MD 
Baltutienė, Danutė, CA 
Baniulis, Dovilė, IL 
Baniulytė, Sigita, IL 
Banys, Rimas, IL 
Barauskaitė, Rymantė Teresė, CA
Barisa, Bart, CA 
Bartkus, Danguolė, IN 
Barzdukas, Arvydas ir Daiva, VA 
Bernotienė, Birutė, CT 
Bertulytė-Bray, Ina G., WA 
Bičkienė, Alina, IL 
Bieliauskas, Mindaugas ir Vida, IL 
Bileris, Kęstutis J., NY 
Bimbiris, Alfons, ID 
Binder, Walter ir Rima, IN 
Bitėnas, Rimantas ir Dalia, NY 
Blei, Betty K., IL 
Braune, David P. ir Laima M., IL 
Brazaitis, Audrey, IL 
Brazdžionis, Algis, CT 
Briedytė-Stonys, Dalia, MI 
Bublys, Algimantas V., MI 
Bublys, Tauras ir Rūta, IL 
Bubnys, Edvardas ir Dalia, RI 
Buczek, Lester ir Nora, IL 
Bučmienė-Augulytė, Vida, OH 
Budrys, Antanas ir Jūratė, AZ 
Buivys, Daina, MD 
Buivys, Ramunė, MD 
Bureika, Rita M., CA 
Butikas, Vytautas ir Aušra A., IL 
Butkevičius, Rimantas ir Elga, MI 
Cape Cod apylinkė, MA 
Cidzikaitė, Dalia, IL 
Ciplijauskaitė, Birutė, WI 
Cytraus, Aldona, NY 
Cox, Alex F. ir Lynne Lory, PA 
Cox, Magdelynne Jane, PA 
Čeponytė-Balis, Jurgita, PA 
Černius, Jonas Vytautas ir Dalia, CA
Černius, Rimas F., IL 
Čikagos lietuvių moterų klubas, IL 
Čyvas, kun. Matthew, FL 
Čyvas, Saulius ir Daina, IL 
Danta, Algis ir Julija, PA 
Daugėla, Stasė, NH 
Daugėlos stipendijų fondas, FL 
Daugirdas, Dr. Jonas ir Dr. Ona, IL 
Daugirdas, Irena, IL 
Daugvilaitė-Burokas, Laura, IL 
Daugvilaitė-Čechanavičius, Rita, IL 
de Sa Pereira, Moacir, MA 
Dedinas, Vilija ir Chris Gair, IL 

Deikis, Gintaras, MI 
Dennis, Kenneth J., VA (palikimas/bequest)
Dičius-Wiedermann, Ramunė, CA 
Domanskis, Rimas ir Pranutė, IL 
Draugelis, Arūnas ir Irena, IL 
Dundzila, Antanas, FL 
Elsbergas, Dana M., IL 
Employees of LaGrange Park Library, IL 
Feravich, Solomon J., MI 
Fischer, Kristina Jūratė, IL 
Gečas, Rita, KY 
Gečas-McCarthy, Irena, NY 
Gedgaudas, Violeta ir Mindaugas E., CA 
Gedgaudas, Walter, WI 
Genitis, Ms. Elden, IL 
Giedraitis DDS, Rolandas ir Danutė, CA 
Giedraitis, Kastytis ir Rita, MI 
Gierštikas, Nijolė M., IL 
Gilvydis, Antanas, IL 
Gylys, Linas ir Dana, IL 
Grand Rapids apylinkė, MI 
Gravrogkas, George ir Dr. Aldona Baltch, NY 
Griganavičius, Šarūnas, IL 
Grina, Anthony K., IL 
Griškelis, Rimantas ir Regina, IL 
Grybinas-Lee, Dalia, CA 
Gruodis, Algirdas J., NY 
Gureckas, Algimantas P. ir Virginija, MD 
Gustaitė-Janutienė, Danutė, CA 
Gvidas, Jurgita, IL 
Helt, Millie, PA 
Howes, Isabelle Laucka, MD 
Ilginytė, Danguolė, IL 
Jakas, Dalia, PA 
Jakubauskas, Romas ir Teresė, MA 
Jankauskas, Algirdas ir Vida, NY 
Jankauskas, J., Canada
Januškis, Vytas ir Dalia, IL 
Januta, Donatas, CA 
Jarašūnas, Laima, CA 
Jatulienė, Viltis A., CA 
Jatulis, Mindaugas, NY 
Jatulis, Viltis A., CA 
JAV LB Centrinio NJ apylinkė, NJ 
JAV LB Švietimo Taryba, MA 
JAV LB Waukegan/Lake County apylinkė, IL 
Jazbutis, Thomas ir Marija, CO 
Ječius, Kęstutis ir Dalia, IL 
Juodaitis, Maria, CT 
Juraitis, Leonas ir Ann Marie, IL 
Kairienė, Birutė, IL 
Kamantas, Vytautas ir Gražina, MI 
Karaitis, Victoria, MI 
Karaska, Maksiminas Adolfas, VA 
Kartavičius, Romas, IL 
Kasis, Ina, IL 
Kasniūnas, Marius ir Rasa, IL 
Kaufmanas, Dr. Petras, VA 
Kaunelis, Saulius ir Diane, MI 
Kavakienė, Angelė, IL 
Kazakauskas, Eve, PA 
Kazlauskas, Algis K. ir Dr. Teresė, IL 
Kazlauskas, Kazys ir Teresė, IL 
Keblys, Kęstutis A. ir Vitalija E., LA 
Kinčinienė-Ernst, Nijolė, CA 
Kiršteinas, Raimundas, NY 
Kirvelaitis, Vytenis P., IL 
Kisielius, Rita, IL 
Kizlauskas, Kazimieras ir Liolė, MI 
Kliorė, Arvydas ir Birutė, CA 
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2011 aukotojai - 2011 donors

Klosis, Walter, NY 
Kondratas, Victor, NY 
Korzonas, Raimundas ir Danutė, IL 
Kriaučiūnas, Dr. Romualdas, MI 
Kubiliūtė, Ramunė, IL 
Kučas, Regina, IL  
Kučėnas, Jonas, IL 
Kudirka, Aldona, CA 
Kudirka, Dr. Andrius A., IL 
Kuolas, Almis ir Danguolė, MA 
Kuolas, Augis, CA 
Laniauskas, Dr. Marius ir Eglė, OH 
Lapatinskas, Vytautas, WA 
Laučius, Henrikas ir Ilona, MI 
Laukaitis, Juozas P., MD 
Lelis, Eligijus ir Alė, IL 
Lembertas, Vitalis, CA 
Leparskas, Romas, MI 
Liautaud, Gražina ir James P., IL 
Lickūnas, Artūras, MD 
Liubinskas Jr., Juozas ir Daila, IL 
Liubinskas, Frances ir Barbara Sue Damore, MI 
Lockwich-Lekavičienė, Anne, MD 
Lukas Jr, Vincas ir Ramunė, IL 
Lukas, Dalė ir Algis, MD  
Lukas, Rimas ir Rachael B., IL 
Lukas, Rimas J. ir Brigid, NJ 
Mackevičiūtė, Agnė, IL 
Mackevičiūtė-Naujokas, Agnė, IL 
Marchertas, Algirdas ir Raminta, IL 
Marchertas, Antanas ir Vilia, IL 
Marsh, Ramona, IL 
Masalaitis, Aniliora, PA 
Matranga, Mark P. ir Victoria K., IL 
Matulis, Dr. Daumantas, Lietuva 
Matz-Šarkaitė, Irena, NE 
Mažeika, Vaclovas ir Vanda, IL 
Mažosios Lietuvos lietuvių draugija, IL
Memėnas, Viktoras ir Vita, MI 
Mereckienė, Jūratė, IL 
Mickevičius, Sofija Zota, IN 
Mickus, Aleksas, CA 
Mickus, Giedrė E., CA 
Mickus, Tadas ir Meilė, VA 
Mikaitis, Vilius ir Violeta, IL 
Mikalauskas, Mary Agnes, OH 
Mikelionis, Raymond J., CA 
Mikrut, Dr. Bernard, IL 
Mikuckis, Algis ir Vaida, CA 
Milauckas, Joseph J., MI 
Miles, Daniel W. ir M. J., MA 
Mingėla, Šarūnas S. ir Regina, MI 
Monstavičius MD, Algirdas ir Barbara, NV 
Moritis, Kathleen R., WA 
Morkevičiūtė, Rasa, MA 
Muliolis, Algirdas ir Amanda, OH 
Mulokas, Rimas, CA 
Nalis, John ir Janina, IL
Navickienė, Danguolė, CA
Nemickas MD, Joan A., IL
Neverauskas, Vita, MI
Newsom, Marija, CA
Niemi, Rima, OH
Obelenis, Zenonas ir Stasė, OH
Osmolskis, Ona, NY
Ostis, Algirdas ir Regina, IL
Paalksnis, Edmundas ir Jolanta, MI
Pakštas, Emilija, IL
Pauliukonis, Alfonsas A., NY
Pellett, Judy Varneckas, CT

Perevičius, Mantas ir Reda, CA
Petravičius, Stasys ir Irena, CA
Petroliūnas, Laima ir Thomas, IL
Petroliūnas, Viktoras, IL
Phidayev, Kęstutis, CA
Pintsch, Aldona, NJ
„Pipirų ratelis“, IL 
Plioplys, Audrius V. ir Sigita, IL 
Plukienė, Genovaitė, CA 
Polikaitis, Antanas ir Dalilė, CA 
Povilanskas, Tomas, IL
Pračkaila, Mindaugas, IL
Praitis, Algis, NE
Praitis, Dana, NE
Prapuolenis, Živilė, IL
Prunskis MD, Jonas V., IL
Puškorienė, Dalia, OH
Pužinauskas, Ona, IL
Račkienė, Dalia, MI
Radzevičienė, Dr. Snieguolė, IN
Raguckas, Vincent V., MI
Railaitė, Neringa, CA
Raišys, Vidmantas, WA
Rajeckas, Donna V., CA
Ralys, Ona, OH
Raslavičius MD, Polius A., NH
Raškauskas, Peter J., MA
Ratajczyk, Rūta, CO
Raudys, Vytas ir Marija, IL
Raulinaitis, Julius ir Irena, CA
Razma Jr., MD, Antanas, IL 
Razma, Dr. Antanas ir Alė A., IL 
Ražauskas, Rožė, MI
Reikenis, Richardas, MD 
Reivydas, Kęstas ir Audra, CA 
Reklaitis, Dr. Janina, IN 
Reklaitis, Elytė Teresė, IL 
Remienė, Marija, IL 
Reškevičius, Albinas, NE 
Rymas, Stanley J., IL 
Ross, Ann M. ir Eric F. Svandra, IL 
Rugienius, Algis ir Liuda, MI 
Rugys, Klara Virškus, FL 
Ruibis Todd, Janine, IL 
Ruskytė, Judita, MD 
Sabaliūnas, Darius, OH 
Sakevičienė, Juzė, IL 
Sakus, Gedas ir Dana, ON 
Sandino, Monika, MD 
Saulis, Algirdas ir Aušra, IL 
Savickienė, Daiva, CA 
Scheidt, Don. E. ir Anna J. Kartanaitė, NE 
Sekas, Albinas, CA 
Sell, Rima, IL 
Sendraugių Ateitininkų kuopa Los Angeles, CA 
Setcavage, James ir Dorothy, PA 
Siaurusaitis, John J., MD 
Sidrys, Dr. Linas ir Rima R., IL 
Sikanas, Debra, MI 
Sirusas, George Saulius ir Gražina, NJ 
Skrinska MD, Juozas, OH 
Skudzinskas, Anna, IL 
Sperauskienė, Vlada, IL 
Stančikas, Bronius ir Mikalina, CA 
Stein, Mary, MI 
Stockus-Vilkaitė, Alma, CA 
Stončius, Pijus, IL 
Stonys, Tauras, Linas ir Dalia, MI 
Stuopis, Jurgis, MA 
Surdyk, Teresė, IL 



23

 
2011 aukotojai - 2011 donors

Sutkus, Ada, IN 
Svera, Jonas ir Birutė, MI 
Šalčiūnas, Jeronimas, Lietuva 
Šalčius, Antanina, CT 
Šalčius, Peter, NY 
Šepetys, Rūta, TN 
Šilkaitis, Raimundas, IL 
Šlapkauskas, Algimantas ir Rugilė, IL 
Šlepetys, Ričardas, NJ 
Špokas, Aleksandras ir Dalė, CO 
Šukys, Zenonas, IL 
Talaišis, kun. Bernardas, FL 
Talandis, Jonas ir Gražina, CA 
Tamošiūnas, Algis, IL 
PAGE 3 Taoras, Gintautas, NH 
Tauras MD, Arvydas, IL 
Tautvydas, Kęstutis J. ir Birutė, WA 
Tender, Lisa M., MA 
Tijūnėlis MD, Marius, MI 
Timas, Audronė, IL 
Tomkutė, Milda, CA 
Trečiokas, Vytautas ir Ramutė, CT 
Treška Jr., Jonas, MI 
Trumpjonas, Vilius ir Danutė, IL 
Tumas, Alfonsas ir Inga, CA 
Udrys, Narimantas V. ir Janina, MI 
Union Pier lietuvių draugija, MI 
Urba, Dr. Vytautas ir Aldona, IN 
Urba, Nijolė
Vaičiulis, Vytautas, FL 
Vainius, Jonas A., IL 
Vaišnys, Dr. Juozas R. ir Dr. Elona M., CT 
Vaitkus, Algirdas, CA 
Vaitkus, Rimantas ir Aldona, AZ 
Vaitkus, Rita A., OH 
Vaitkus, Vytas ir Aldona, IL 

Valavičius, Antanas ir Viktorija, IL 
Van Note-Vainauskas, Vida L., CA 
Vardys, Anna N., IL 
Varnienė, Birutė, CA 
Vasiliauskas, Edmundas, IL 
Vasys, Dalius F., IL 
Velo Berkovic, Nicolas, Uruguay 
Vencius, Stanislovas ir Auksė, FL 
Venckus, Elena G., CA 
Venckus, Stasys ir Ona, MA 
Vengianskas, Emilija B., MI 
Vertelkaitė, Agnė, IL 
Vidugiris, Elena, CA 
Vilkas, Irena, CA 
Viskanta, Dr. prof. Romas ir Birutė, IN 
Viskanta, Zigmas ir Birutė, CA 
Vitas, Dr. Robertas A. ir Dr. Gailė, IL 
Vitkus, Aleksas ir Dr. Danguolė, IL 
Vitkus, Gintautas ir Ramunė, CA 
Vizgirda, Vytautas, IL 
Vydas MD, Saulius G. ir Melody, MS 
Vygantas, Dr. Mindaugas ir Dr. Austė, IL 
Volertas, Virgus ir Kristina, PA 
Walker, Angelė, MD 
Wallace, Joseph ir Milda, PA 
Watson Dental Laboratory, Tom ir Ronnie, NE 
Zableckas, Romualdas, CO 
Zaparackas MD, Žibutė, IL 
Zaparackas, Algis ir Yolanda, MI 
Zavadsky, Maksim, VA 
Zaviskas, Janutė, ME 
Zavistauskienė, Laima, IL 
Zeikus, Edmundas, WA 
Zimkus, Vidas ir Asta, IL 
Žemaitaitis, Algimantas ir Audronė, CA 
Žemaitaitis, Romas ir Marija, CA 

2011 Pagerbti mirusieji – 2011 Memorial contributions

Astrauskas, Antanas
Balanda, Mindaugas

Barienė, Elena
Bartkus, Eugenijus A.

Budreika Tender, Bronė
Černis, Izolda

Dagienė, Antanina
Degutienė, Palmira

Gedgaudas, Antanas ir Jadvyga
Kaulinienė, Joana

Kazakauskas, Paul C.
Kilius, Rūta

Kriaučiūnienė, Rožė
Kuodienė, Bronė

Matz, Jerry
Mocejūnas, Juozas ir Pranciška

Osmolskis, Povilas
Raudys, Vytas

Reškevičienė, Gražina
Rimkus, Juozas ir Marija
Rinkus, John Mindaugas

Santvarienė, Alė
Skudzinskas, Victor

Urbonas, Jonas
Vacys, Mitkus

Viskanta, Vincas
Žygas, Adelė

Žygas, Juozas ir Apolonija

Graži Lietuvių Fondo tradicija – 
mirusiuosius LF narius

bei kitus artimuosius pagerbti atminimo 
įnašais Lietuvių Fonde.

A noble tradition among LF members – 
memorial contributions

to the Lithuanian Foundation.

t
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• Eugenijaus  A. Bartkaus fondas ($10,000.00) – skirtas universitete inžineriją studi-
juojantiems studentams remti.  
• Bernardo Brazdžionio fondas ($10,000.00) – skirtas stipendijai teikti studentui, 
studijuojančiam lietuvių literatūrą.
• Juzės ir Jono Daugėlų stipendijų fondas ($20,000.00) – skirtas stipendijoms teikti 
Lietuvos studentams, studijuojantiems politikos mokslus, muziką, meną ir teatrą.
• Union Pier lietuvių draugijos stipendijų fondas ($11,866.34)- skirtas studentų sti-
pendijoms teikti.  
•  Vytauto Vaičiulio  fondas ($10,000.00) – skirtas Lietuvoje vargingai gyvenantiems 
vaikams remti.

•Eugene A. Bartkus Fund ($10,000.00) – to provide scholarships for the general pur- 
pose of Engineering education in Universities.
• Bernardas Brazdzionis Fund ($10,000.00) – to provide a scholarship for students 
studying Lithuanian literature. 
• Juze and Jonas Daugela Scholarship Fund ($20,000.00) – to provide scholarships 
for the education, including studies in music, political science, art and theater, other 
general college education courses and vocational training of  students living in the 
Republic of Lithuania. 
• Union Pier Lithuanian Association Scholarship Fund ($11,866.34) – to provide 
scholarships.
•Vytautas Vaiciulis Fund ($10,000.00) – to provide support for poor children in Lithu-
ania.

Specialios paskirties fondai, įsteigti  2011 metais
Special Donor Directed Funds Established in 2011

Denis, Keneth, VA                   $22,806
Kaulinienė, Joana, PA               $5,000
                                                 $27,806

2011 Palikimai – 2011 Bequests

“Esu Kristina Buzaitytė, buvusi Kybartų Kristijono Donelaičio 
gimnazijos mokinė bei esama Vilniaus Gedimino Technikos 
universiteto architektūros antro kurso studentė. Norėjau nuoširdžiai 
padėkoti Lietuvių fondui ir Algirdo Karaičio stipendijų fondui už 
man skirtą stipendiją! Labai džiaugiuosi, kad esu prisimenama 
mokyklos bei žmonių, kurie stengiasi paremti tuos, kurie nori žinoti 
daugiau. Šios stipendijos pinigus panaudosiu reikalingoms studijų 
priemonėms nusipirkti. Šiuo metu jos brangios, bet jų reikia nuolat 
darant maketus ar piešiant”.
“I’m Kristina Buzaitytė, former Kybartai Kristijonas Donelaitis 
high-school student, currently studying architecture at Vilnius 
Gediminas Technical University. I’m very thankful to the Lithuanian 
Foundation and the Algirdas Karaitis scholarship foundation for 
this encouragement! I’m very pleased and lucky that my school 
still remembers me and that people like you are encouraging those 
who want to know more. I would use this scholarship for the study 
equipment and tools, as they are expensive but necessary when 
modeling or drawing”. 
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Kandidatas į LF Tarybą - The Candidate to the LF Board of the Directors

Rimantas P. Griškelis

Pirmą kartą kandidatuoti  į Lietuvių Fondą buvau pakviestas 2006 metais, 
man persikėlus gyventi  į Hinsdale, IL. Šiuo metu baigiu savo šeštus metus 
Lietuvių Fondo Taryboje. Pirmuosius trejus metus buvau Finansų komite-
to pirmininku, o paskuti niuosius trejus metus – Tarybos pirmininku.
1966 metais University of Detroit įgijau architektūros bakalauro laipsnį. 
Persikėlęs į Čikagą, iki 1982 m. dirbau garsioje „Skidmore Owings Mer-
rill“ architektūros fi rmoje, kur tapau Associate Partner. 1993 m. buvau 
išrinktas profesinės organizacijos „American Insti tute of Architects“ Illi-
nois valsti jos prezidentu. 1986 m. įsteigiau „Griskelis Young Harrell“ fi rmą, 
su kuria ir dabar palaikau ryšius kaip Principal Emeritus. Šie profesiniai 
pasiekimai ir pati rti s rodo, jog suprantu darbo organizavimo principus, 
gebu daryti  svarbius, logika ir racionalumu grįstus sprendimus. Tikiuosi, 

jog šios svarbios vadovavimo pati rti es ypatybės bei pasiti kėjimas savimi padės Fondui einant į 
ateitį . 
Turiu nemažai veiklos lietuvių visuomenėje pati rti es. 10 metų priklausiau Pasaulio lietuvių centro 
Tarybai, 8 metus ėjau Tarybos pirmininko pareigas. Būdamas Tarybos pirmininku, parengiau PLC 
10 metų ateiti es planą, kuriuo vadovaujanti s įgyvendinta didžioji dalis svarbių centro tobulinimų. 
Daugiau nei 60 metų esu skautas, pasiekęs aukščiausiąjį skautybės laipsnį. 3 metus ėjau vyriausiojo 
skauti ninko pareigas Lietuvių Skautų Sąjungoje, o prieš tai 6 metus Akademinio Skautų Sąjūdžio 
pirmininko pareigas. Šiuo metu esu LSS tarybos bei pirmijos narys, ir esu vicepirmininkas „Vaiko 
vartai į mokslą“ labdaros organizacijos taryboje. 
Lietuvių Fondas yra vienintelė tokio masto išeivijos organizacija, kurios pagrindinis ti kslas – 
fi nansiškai remti  lietuvišką švieti mą, kultūrinius renginius, mokslą, siekiant išlaikyti  tauti nius 
papročius, kalbą ir įvairių visuomeninių organizacijų gyvavimą. Po daugelio metų tarnybos įvairiose 
labdaros ir savo profesijos organizacijose ti kiu, kad šia pati rti mi galėsiu prasmingai toliau prisidėti  
prie LF veiklos.

I graduated from the Universiti ty of Detroit in 1966 with a Bachelor of Architecture degree and 
relocated to Chicago to work at Skidmore Owings & Merrill, a world renowned architectural fi rm 
unti l 1982 having by then att ained the positi on of Associate Partner. I served on the Board of the 
Illinois Council of the American Insti tute of Architects for 8 years becoming President in 1993. I 
founded Griskelis Young Harrell, an architectural practi ce,  in 1986 from which I reti red and where 
I sti ll serve as a Principal Emeritus. Such professional experience is indicati ve of my ability to or-
ganize multi ple and complex scenarios, make creati ve, appropriate and rati onal decisions, all of 
which will serve me well in conti nuing to work within the Foundati on, which I initi ally joined in 
2006, the last 3 years as Chairman of the Board.
I have always been acti ve within the Lithuanian community. I served on the Board of the Lithuanian 
World Center for 10 years, 8 of those as Chairman of the Board, during which ti me I developed 
a 10 year Master Plan for the enti re Center, much of which has been realized. I have been an ac-
ti ve Scout since early childhood, having now att ained the highest rank, and served as President of 
the Lithuanian Scouts Associati on for 3 years preceded by 6 years as President of the Collegiate 
Division and am currently a Board and Executi ve Committ ee member. I am also currently the Vice 
President on the Board of A Child’s Gate to Learning, a Lithuanian NPO.
The Lithuanian Foundati on is the only organizati on of its’ type whose primary goal is to fi nancially 
support  the preservati on of Lithuanian culture, educati on, heritage, traditi ons, language and the 
arts outside of the homeland itself. Having served many years in not-for-profi t organizati onal struc-
tures, I am confi dent such experience will be invaluable in helping me conti nue to serve the Lithu-
anian Foundati on in the future as well.
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Audronė Pavilčius Karalius

Į Lietuvių Fondą įstojau 1976 metais, kai baigiau universitetą ir pradėjau 
dirbti . Esu baigusi chemiją ir teisės studijas. Dirbu vienoje bendrovėje dar-
nos, aplinkos ir saugumo (Sustainability, Environment & Safety) srityje. 
Einu viceprezidentės ir advokatės pareigas. Mano patyrimas teisinėje sri-
tyje gali susti printi  Fondo teisinę padėtį , o pati rti s darnos ir tvarumo („sus-
tainability“) srityje padės Lietuvių Fondui atsižvelgiant į tokius projektus, 
kurie susti printų lietuviškos visuomenės puoselėjimą arba tvarumą. 
Nuo mažens dalyvauju lietuviškoje veikloje. Esu baigusi lituanisti nę 
mokyklą, mokytojavau S. Dariaus ir S. Girėno lituanisti nėje mokykloje, 
buvau Maironio lituanisti nės mokyklos tėvų komiteto nare ir pirmininke. 

Augant sūnui, nemažai prisidėjau prie lituanisti nės mokyklos ir jūrų skautų veiklos. Nuo mažens 
esu skautė, dabar – skauti ninkė. Priklausau Korp! Neo-Lithuania, esu buvusi įvairių jų valdybų nare, 
daugelį metų vadovavau Korp! Neo-Lithuania šokių grupei. Be to, ėjau Socialinių reikalų tarybos 
narės pareigas.
Mano šeimoje lietuvybė suprantama kaip labai svarbi asmenybės dalis, nes daug ką paveldėjome 
ar gavome iš lietuviškos visuomenės ir lietuviškų organizacijų. Šiuo metu, sūnui studijuojant, turiu 
daugiau laiko, todėl noriu padėti  ateinančioms kartoms puoselėti  lietuvybę ti ek Amerikoje, ti ek 
Lietuvoje. 
LF remia tas lietuviškas organizacijas, be kurių lietuviška bendruomenė, ypač Amerikoje, neišliktų. 
Ši bendruomenė mums, lietuviams, ypač jauniausiajai kartai, suteikia progą susiti kti , susidraugau-
ti  ir suprasti , ką reiškia būti  lietuviu Amerikoje. Be šių organizacijų, mokyklų ir skautų sąjungos 
mano sūnus nesuprastų esąs lietuvis. Pražūti  amerikieti škajame „tautų kati le“ ir prarasti  lietuvišką 
tapatybę galime labai greitai.
      
   

I joined LF aft er graduati ng from graduate school and beginning a career. I am presently the Vice 
President, Sustainability, Environment and Safety at Sara Lee Corporati on where my primary focus 
is to deliver business value through sustainability strategies. I believe my unique experience as a 
strategic business leader, att orney and scienti st can help me develop outreach strategies that could 
make the LF more inclusive thereby att racti ng additi onal members from the Lithuanian American 
community at large.
I have been acti ve in the Lithuanian community since childhood. I am a graduate of Lithuanian 
Saturday Schools and have taught for several years at the Darius & Girenas Lithuanian Saturday 
school. When my son was a student, I have served in various roles including President of the 
Maironis Lithuanian School Parents Associati on. I am a lifelong member of Lithuanian Scout 
Associati on and have served in various capaciti es. I am also a member of Korp! Neo-Lithuania 
fraternity/sorority and have also served in various leadership roles including managing the Korp! 
Neo-Lithuania dance group for several years. I was also a member of the Lithuanian Human Social 
Services Council of the USA. 
In my mind, one of the most important aspects of LF work is its support of other Lithuanian 
organizati ons. Without that support, some programs would not be available. Today with all of 
us being more assimilated into local communiti es and culture than our parents were, it is very 
important to conti nue aff ording our children the opportuniti es to develop their Lithuanian 
identi ti es so that they may carry on our cultural heritage into the future. 
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Nuo mažens dalyvauju lietuviškoje veikloje. Esu baigusi lituanisti nę 
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 Marius Kasniūnas

Apie LF ir jo gerus darbus žinau seniai. Augant mano vaikams, jiems 
pradėjus lankyti  lituanisti nes mokyklas, įsitraukiau į šių mokyklų veiklą. 
Vykdant įvairius projektus ir telkiant jiems lėšas, pastebėjau, jog nors 
tėvai ir gausiai atsiliepdavo į paramos prašymus, tačiau didžiausia pagalba 
ateidavo iš LF. Man tapus stovyklos „Dainava“ Tarybos nariu ir pradėjus 
ieškoti  paramos stovyklai išlaikyti , į mūsų prašymus vėl atsiliepė LF. Ši pa-
ti rti s man leido pajusti , kaip LF rūpinasi lietuvių jaunimu ir visapusiškai re-
mia jo veiklą. Galiausiai ir pats asmeniškai panorau prisidėti  prie LF darbų. 
Viena vertus, pats dirbau profesinį darbą su pelno nesiekiančia organizaci-
ja ir turėjau šioje srityje pati rti es, kita vertus, norėjau savo darbu padėkoti  
Fondui už pagalbą lietuvių jaunimui ir kitoms organizacijoms.
Man įsitraukus į LF veiklą, pirmiausia dviem kadencijoms buvau išrinktas 

LF Kontrolės komisijos nariu, po to tris kadencijas dirbau LF Taryboje. Paskuti niuosius trejus metus 
priklausau LF Valdybai, einu Valdybos pirmininko pareigas. 
Daugiau nei 17 metų dirbau „American Heart Associati on“, vienoje didžiausių JAV pelno 
nesiekiančių sveikatos organizacijų. Čia ėjau vyriausiojo viceprezidento pareigas, daug dirbau kartu 
su šios asociacijos taryba ir valdybomis, sudarytomis iš savanoriškai dirbančių asmenų. Asociacija 
įvairiais būdais telkia pinigus, juos investuoja, turi savo gaires ir įstatus.
Pagrindinis mano rūpesti s – užti krinti  lietuviškos veiklos tęsti numą ateinančioms kartoms. Todėl ir 
mano visuomeninė veikla yra skirta padėti  būtent toms organizacijoms, kurios, aš ti kiu, galės tuo 
pasirūpinti . LF, mano įsiti kinimu, yra sti pri organizacija, kuriai rūpi lietuviška veikla, todėl teigiamai 
verti nu jos ateitį . Turiu pakankamai noro ir energijos toliau dirbti  LF ir jį sti printi .

I fi rst heard about the Lithuanian Foundati on while I was growing up and listening to my parents 
talk about the assistance the organizati on gave to Lithuanian educati on and cultural acti viti es. In 
later years as I was involved in committ ees at various Lithuanian schools, I had asked for fi nancial 
assistance for projects that the schools needed and the Lithuanian Foundati on responded 
generously. That led me to having a want of volunteering for the LF and to see what could bring 
to the organizati on to help it in conti nuing its great work in helping preserve Lithuanian educati on 
and cultural acti viti es and to give back to the Lithuanian Foundati on. 
My career had me working at the American Heart Associati on, a health care non-profi t organizati on. 
My experiences there helped me in bringing additi onal non-profi t experti se to the LF. 
At the LF, I was elected to the internal audit committ ee for two terms and then as a board member 
for three terms. Currently I serve as the President.
I feel very strongly in what the Lithuanian Foundati on has done over its past fi ft y years and in the 
same vein, feel very strongly in its future. I would like to conti nue on volunteering for such an 
important organizati on and help to keep it growing strong.

ja ir turėjau šioje srityje pati rti es, kita vertus, norėjau savo darbu padėkoti  

Papildomos kandidatų nominacijos į LF Tarybą ar Kontrolės komisiją bus 
priimamos meti nio  narių suvažiavimo metu. 

Additi onal nominati ons of candidates for the LF Board or Audit Committ ee 
will be accepted from the fl oor during the annual members’ meeti ng.
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  Almis Kuolas

Į LF pats įstojau dar prieš trisdešimt penkerius metus. Tuo metu gyvenau 
Kanadoje ir buvau mažai susipažinęs su LF veikla, tačiau įstojau uošvienės 
I. Stončienės paragintas. Aktyviau į Lietuvių Fondo veiklą įsitraukiau prieš 
aštuonerius metus. Tuo metu buvau paprašytas atstovauti  JAV LB Pelno 
skirstymo komitete. Tame komitete dalyvavau trejus metus, po to buvau 
išrinktas į LF Tarybą. Pirmoje Tarybos kadencijoje dirbau su įgalioti niais, o 
paskuti niaisiais trejais metais pirmininkavau Finansų komitetui.

Visą profesinį gyvenimą dirbu telekomunikacijos technologijų srityje. Pas-
kuti niuosius beveik dešimtį  metų dirbu Bostone įsikūrusioje fi rmoje ,,At-
lanti c Broadband”, einu Chief Technology Offi  cer pareigas. Prieš tai esu 
dirbęs Kalifornijoje, „Philips“ kompanijoje, kurioje buvau atsakingas už 
bevielės technologijos strategijas, įvairių produktų vystymą bei gamybą.

Dabarti niame darbe daug dirbu ne ti k su technologijomis, bet prisidedu ir vystant fi nansinę kom-
panijos strategiją. Esu atsakingas už fi rmos kapitalinę technologijų investi ciją, kuri kas metai viršija 
90 mln. dolerių. Tenka daug dirbti  su mūsų fi rmos pagrindiniais bankais. Ši pati rti s, manau, padeda 
ir sprendžiant LF Finansų komiteto uždavinius. 

Esu įsiti kinęs, kad Fondas yra ypač svarbus ir reikalingas tolimesnei lietuviškai veiklai, kultūrai bei 
švieti mui išeivijoje išlaikyti . Be sti prios fi nansinės paramos vargu ar mūsų mokyklos, stovyklos, 
veiklos ir meno centrai galėtų savarankiškai taip gerai ir ilgai klestėti . Fondo parama yra kriti ška 
ypač šiais sunkiais ekonominiais laikais. Svarbu Fondą ne ti k remti , bet ir rasti  ti nkamų būdų, kaip 
didinti  lėšas, kad ir ateityje būtų pelno tolimesnei paramai.

I joined the Lithuanian Foundati on as a member some 35 years ago. I was living in Canada having 
just married my wife from Chicago. It was at my mother-in-laws urging that we joined the Founda-
ti on at that ti me. More recently I have been more acti ve in the aff airs of the Foundati on, having 
served on several committ ees over the past 8 years. Currently, I chair the fi nance committ ee. 

My professional career has been exclusively in the telecommunicati ons fi eld. During the last 20 
years I have worked as chief engineer with American Cablesystems (now part of Comcast) in Bos-
ton and Los Angeles, senior director of engineering for emerging wireless technologies at Philips 
and currently am the Chief Technology Offi  cer at Atlanti c Broadband, which owns and operates 
infrastructure based telecommunicati on systems in Texas, Florida, Pennsylvania, Maryland, Dela-
ware and South Carolina.

In my current role, responsibiliti es include not just oversight of technology but capital spending 
and strategic investments in new business opportuniti es. I believe this latt er experience is a valu-
able asset that is transferrable to the business decisions of the Lithuanian Foundati on as well.

I fi rmly believe that the long term growth and survival of Lithuanian cultural and educati onal in-
sti tuti ons in this country will be greatly aff ected by the level of fi nancial support provided by the 
Lithuanian Foundati on. Without strong fi nancial support, it will be increasingly diffi  cult to main-
tain our schools, camps, cultural centers, dance and song festi vals and the local cultural acti viti es 
in the various Lithuanian communiti es throughout the United States. For this reason it is so criti -
cal that we all support the Lithuanian Foundati on through our acti ve parti cipati on and fi nancial 
contributi ons.

Kandidatas į LF Tarybą - The Candidate to the LF Board of the Directors
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          Dr. Antanas G. Razma, Jr.

Į Lietuvių Fondą įstojau būdamas 17 metų, 1969 metais. Dirbdamas 
profesinį darbą, priklausiau įvairiems Advocate Christ ligoninės 
komitetams, juose dažnai pirmininkavau, esu buvęs Advocate Christ 
Medicinos fakulteto pirmininku. Tad turiu vadovavimo pati rti es. Taip pat 
vadovauju daktarų korporacijai, turiu verslo vadybos pati rti es.
Nemažai dalyvauju lietuvių visuomeninėje veikloje. Visą savo gyvenimą 
priklausau Ateiti ninkų Federacijai, esu buvęs SAS centro valdybos vice-
pirmininku, priklausiau Gajos korporacijos valdybai. Nuo 1986 iki 1989 
metų ėjau Socialinių reikalų tarybos pirmininko pareigas, 1997–2004 
metais buvau Pasaulio lietuvių centro Tarybos nariu. Pirmininkavau 
dviem PLC pokyliams – „Rio“ ir „Arrriba!”. Taip pat padėjau surinkti  
lėšas, skirtas Maironio lituanisti nės mokyklos klasėms PLC rūsyje įrengti . 

Į Lietuvių Fondo veiklą įsitraukiau 1987 metais, nuo 1987 iki 1989 metų priklausiau ir nuo 2010 
metų iki dabar priklausau LF Tarybai.
Esu veiklus žmogus, turiu vadovavimo pati rti es. Manau, kad tai pravers dirbant Lietuvių Fonde. 
Fondas yra arti mas mano širdžiai, ypač dėl to, kad mano tėvas buvo vienas iš jo steigėjų. Lietuvių 
Fondas yra svarbiausia lietuvių išeivijos organizacija. Jei ne jis, fi nansinio užnugario neturėtų dau-
guma lietuviškų organizacijų. Noriu, kad Lietuvių Fondas toliau liktų pagrindine išeivijos veiklos 
atrama ir toliau sti prėtų.

I joined Lithuanian Foundati on while sti ll in high school, in 1969. I have served on many Advocate 
Christ hospital committ ees, frequently as the chairman. I was Medical Staff  president and con-
ti nue to be acti vely involved in hospital leadership. I also am president of our physician group’s 
corporati on and am well versed on how to run a small business. 
For most of my life I have been acti vely involved in Lithuanian community. I have been a member 
of the Ateiti ninkai Federati on since childhood. I also served as vice-president of SAS and on the 
Gaja corporati on governing council. I served as the chairman of Human Services Council from 
1986 to 1989, as Lithuanian World Center board member from 1997 to 2004. I chaired two Lithu-
anian World Center fund-raising banquets: “Rio” and “Arrriba!”. I also was one of organizers to 
raise money to build Maironis Lithuanian School classrooms in the basement of Lithuanian World 
Center. In the past (from 1987 to 1989) I was and currently (since 2010) I am a member of the 
Lithuanian Foundati on board.
I feel I would bring a lot of experience and knowledge as a member of the Lithuanian Foundati on 
board. The organizati on is obviously close to my heart with my father being one of the founders 
of the foundati on. The Lithuanian Foundati on is the fi nancial backbone of much of the worldwide 
Lithuanian acti vity outside of Lithuania itself. I want to strengthen the Foundati on and increase 
the scope of its acti viti es.
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Informuojame:
Paramos prašymo anketos yra pateiktos LF svetainėje www.lietuviufondas.org.
2012 m. paramos paraiškų priėmimo terminas - 2012 m. balandžio 20 d.
The grant applicati ons are available on LF website www.lithuanianfoundati on.org. 
The 2012 grant applicati on deadline - April 20, 2012.
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Alberta Astras

 Aš gimiau Grand Rapids, MI, o dabar gyvenu Hollister, CA.  Įstojau į 
Lietuvių Fondą 1973 metais. Mano teta, Anelė Lukoševičiūtė, įrašė mane 
į LF. Buvau išrinkta 2009 m. į LF Kontrolės komisiją.
Esu fi nansų direktorė ir iždininkė The Packard Humaniti es Insti tute nuo 
2006 m.  Pagal profesiją,  esu C.P.A. (Certi fi ed Public Accountant) nuo 
1977 m. Esu dirbusi viešojo atsiskaitymo fi rmose Deloitt e & Touche, 
Grant Thornton ir kitose, bei privačių investi cijų fi rmose. Kadangi esu 
dirbusi fi nansų srityje, suprantu fi nansus, jų terminus, reikalavimus, 
audito/revizijos svarbą. Suprantu skirti ngus reikalavimus „non profi t“ 
(pelno nesiekiančioms) organizacijoms.
Verti nu lietuvių visuomenės vaidmenį JAV bendruomenėje, pati  užaugau 
jaunimo stovyklose, Dainavoje ir Neringoje, priklausiau Ateiti ninkų 

organizacijai, buvau San Francisko ir Grand Rapids, MI, JAV Lietuvių Bendruomenės apylinkės 
valdyboje.  Suorganizavau San Franciske „Kiškių klubą“, buvau vadove ir mokytoja Neringos 
vaikų stovykloje. Dabar puoselėju lietuvių tautodailės meną bei tradicijas, margučių marginimą 
ir šiaudinukų kūrybą. Svarbu, kad LF remia lietuvių organizacijas ir studentus fi nansiškai. LF 
aukotojai ti kėjosi ir ti kisi, kad bus fondas, kuris fi nansiškai parems kultūrinę ir švieti mo veiklą, tad 
ir aš noriu prisidėti  prie Lietuvių Fondo veiklos.

I was born in Grand Rapids, MI, and currently reside in Hollister, CA. I joined the Lithuanian 
Foundati on in 1973.  My aunt, Anelė Lukoševičiūtė, enrolled me in the Foundati on.  I was 
nominated and elected to the LF Audit Committ ee in 2009.
I have been working at The Packard Humaniti es Insti tute since 2006 as the Treasurer and the 
Financial Offi  cer.   I am a C.P.A. (Certi fi ed Public Accountant) since 1977 and have worked at the 
public accounti ng fi rms of Deloitt e & Touche, Grant Thornton, and other privately held businesses. 
Over the years I have gained extensive experience in the areas of fi nance and accounti ng. I am 
familiar with accounti ng standards and audit requirements.  I also understand the fi nancial and 
accounti ng requirements of non-for-profi t enti ti es.
I believe the Lithuanian community plays an important role in the larger US community.  I spent 
many summers as a camper and counselor at the Lithuanian camps Dainava and Neringa.  I was 
an acti ve parti cipant in the “Ateiti ninkai” organizati on and a member and offi  cer of the Lithuanian 
American Community chapters in San Francisco, CA and Grand Rapids, MI.  In San Francisco, I 
organized the “Kiškių Klubas”’ a Lithuanian heritage children’s cultural group.  I am committ ed to 
preserving Lithuanian folk art and traditi ons, especially the craft s of decorati ng Easter eggs and 
creati ng straw ornaments.  In line with its mission, I believe that the Lithuanian Foundati on has 
provided signifi cant fi nancial support to organizati ons and individuals.  Donors to the Foundati on 
believed and conti nue to believe that there will always be a Lithuanian Foundati on to support 
cultural and educati onal acti viti es and I share this belief.

Junkimės į Lietuvių Fondo šeimą, 
sti prinkime lietuvybės išlaikymą mūsų vaikų,

anūkų ir proanūkių širdyse!
Join the Lithuanian Foundati on family, 

strengthen our Lithuanian heritage for our children, 
grandchildred and great-grandchildren!



31

 Gyti s Petkus

Nuo 1994 metų priklausau Lietuvių Fondui. Esu įgijęs verslo baka-
lauro (šaluti nės studijų sritys – buhalterija ir ekonomika) ir magis-
tro (pagrindinė studijų krypti s – fi nansai) laipsnius. Šiuo metu dirbu 
investi cijų patarėju. Šis darbas reikalauja gilaus analiti nio mąstymo, 
gebėjimo išsamiai analizuoti  fi nansinius duomenis. Tikiu, jog mano 
profesinė pati rti s labai pravers dirbant Kontrolės komisijoje.
Daugelį metų esu įsitraukęs į ateiti ninkų veiklą. Per paskuti niuosius 
penkerius metus priklausiau ir tebepriklausau Pasaulio lietuvių cen-
tro Kontrolės (audito) komisijai. Į LF veiklą įsitraukti  norėčiau todėl, 
kad galėčiau daugiau ir aktyviau prisidėti  prie lietuvių bendruomenės 
išeivijoje puoselėjimo.

Lietuvių Fondas daugelį metų išlieka svarbiausiu lietuvių ir lietuviškų organizacijų veiklos rėmėju, 
skati nančiu lietuviškos kultūros tęsti numą. Prisidėdamas prie LF veiklos, norėčiau užti krinti , kad 
LF parama lietuvių bendruomenei ir toliau nenutrūktų. 

I have been a member of Lithuanian Foundati on since 1994. I have an undergraduate degree 
in business with minors in accounti ng and economics. I also have a master’s degree in business 
with a concentrati on in fi nance. I work as an investment adviser which requires in depth review 
and analysis of fi nancial statements. This experience provides an excellent background to serve 
on audit committ ees.
I have served in various capaciti es with Ateiti s Federati on over the years. I have also served on 
the audit committ ee of the Lithuanian World Center for the last 5 years and will conti nue in that 
capacity going forward. 
I was invited to parti cipate in the LF and felt I should contribute some of my ti me to the 
Lithuanian community. LF has been an outstanding supporter of Lithuanians, Lithuanian culture 
and insti tuti ons for many years. I would like to help it conti nue its contributi on to the community 
in the future.
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   “

LIETUVA, AŠ TURIU TAVE !”
KONKURSAS

LIETUVIŲ FONDO
50-MEČIUI

„LIETUVA, AŠ TURIU TAVE“

2012 m. Lietuvių Fondas švęs 50-metį. 

Minėdami šią datą vadovaujamės 
šūkiu „Iš kartos į kartą“ ir kviečiame 
vaikus ir jaunimą bei meno kolektyvus 
kūrybingai švęsti, dalyvaujant konkurse
tema „Lietuva, aš turiu tave!“.

Konkurso nugalėtojų laukia nuostabūs
apdovanojimai.

Konkurso nugalėtojai bus paskelbti
2012 m. kovo  15 d., o prizai bus įteikti 
2012 m. balandžio mėn., šventinio
Lietuvių Fondo 50-mečio pokylio metu.

APDOVANOJIMAI

Šauniausių kūrinių atskirose grupėse
autoriai bus apdovanoti šiais prizais: 

GRUPĖJE A:
Nintendo video žaidimų kompiuteriu Wii 
(apie $300); 

GRUPĖJE B:
Apple MP3/vaizdo grotuvu iPod touch
(apie $300); 

GRUPĖJE C: 
Apple planšetiniu kompiuteriu iPad
(apie $600);

GRUPĖJE D:
$700 čekiu. 

Geriausią šventinės programos
scenarijų sukūręs kolektyvas bus
apdovanotas $1000 čekiu.

2012

LIETUVIŲ FONDAS
įsteigtas 1962 metais

Mes visi turime dirbti kartu, kad tai, ką mes 
turime šiandien, neišnyktų. Mes turime daryti 

viską, kad mūsų vaikai ir vaikaičiai galėtų 
didžiuotis savo prigimtimi, lietuviška 

kalba ir kultūra...

w w w . l i t h u a n i a n f o u n d a t i o n . o r g

Nuoširdžiai dėkojame 
gausiam konkurso „Lietuva, 

aš turiu tave!“ dalyvių 
būriui. Džiaugiamės sulaukę 

nuostabių, kūrybingų, meniškų 
ir išradingų įvairių žanrų 

kūrinių. Ačiū Jums! 
Malonu dirbti  ir statyti  tvirtus 

LF pagrindus kartu. Mes 
ti kime, kad tai, ką turime 

šiandien, neišnyks, kad mūsų 
vaikai ir vaikaičiai galės 

didžiuoti s savo prigimti mi, 
lietuviška kalba ir kultūra.

We are sincerely grateful to all 
parti cipants of the contest “Lithu-
ania, you are mine!” We were very 
pleased to receive so many won-
derful, creati ve, arti sti c, and inno-
vati ve projects of various genres. 

Thank you! 
It is rewarding to work and build 
fi rm basis of the LF together. We 
fi rmly believe that, what we have 
today will not disappear, and our 
children and grandchildren will be 
proud of their heritage, Lithuanian 

language, and culture. 
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Algis Rugienius

Iš profesijos esu civilinis inžinierius, serti fi kuotas statybų vadybininkas. 
Šiuo metu einu  prezidento pareigas inžinerijos ir statybų valdymo 
konsultacijų įmonėje „RnR Resources, Inc.“ Prieš tai septyniose 
kompanijose, kurių daugumą įkūriau pats ir kuriose iki šiol padedu, 
ėjau vadovaujančias pareigas (prezidento arba viceprezidento). Mano 
profesijai ypati ngai svarbūs geri apskaitos išmanymo įgūdžiai, taip pat 
gebėjimas viską atlikti  iki galuti nių terminų. Todėl manau, jog mano 25 
metų darbo pati rti s verslo srityje bus naudinga LF.
Esu nuo mažens įsitraukęs ir į lietuvišką veiklą. Detroite 12 metų lankiau 
lituanisti nę mokyklą, esu skautas vyti s. Šešerius metus priklausiau 
Pasaulio lietuvių centro Tarybai, trejus metus buvau jos pirmininkas. 
Treniruoju sporto klubo “Lituanica” krepšininkus (jau 10 metų kaip esu 

treneris), taip pat esu ŠALFASS Tarybos narys, priklausau „Žiburėlio“ mokyklos Tarybai.
Esu įsiti kinęs, jog kiekvienai organizacijai naudingas naujų žmonių atėjimas. Naujas požiūris 
prisidės prie organizacijos tobulėjimo. Visada jaučiau, kad nemaža dalis lietuvių į veiklą įsitraukia 
ti k kiti ems pirmiausia ėmusis iniciatyvos. Tai ypač pasakyti na apie jaunesniąją kartą. Savo 
atėjimu į LF norėčiau šį įvaizdį pakeisti . PLC Tarybos veikloje nedalyvauju jau keletą metų, todėl 
vėl norėčiau būti  aktyvesnis lietuvių bendruomenėje.
LF veikla yra neįkainojama. Iš savo asmeninės pati rti es galiu pasakyti , jog be LF paramos 
nebūtume galėję pastatyti  naujos PLC sporto salės. LF suteikia galimybę vykdyti  tokius projektus, 
kurie yra gyvybiški lietuvių kultūros išlaikymui. Norėčiau, kad Fondas ir toliau augtų tam, kad 
būtų galima įvykdyti  daugiau projektų. 

      
I am a Professional Civil Engineer and Certi fi ed Constructi on Manager. Currently I serve as a 
President of RnR Resources, Inc. (an engineering and constructi on management consulti ng 
fi rm). At 7 previous companies many of which I started and in which I am sti ll acti ve, I held Key 
Manager positi ons (in either president or vice president role). My business skills along with 
25 years of experience can be useful to LF. My profession demands a keen understanding of 
budgets and deadlines which may also prove useful. 
I was an acti ve member in the Lithuanian community at a very young age. I am a Lithuanian 
Scout (Vyti s), fi nished 12 years of Lithuanian school in Detroit. For 6 years I served on the Board 
of Lithuanian World Center, for 3 years I chaired the Board. For ten years I have been a coach, 
currently I coach Lithuanian basketball team “Lituanica”. Currently I serve on the LAUNA Board 
and “Žiburėlis” Lithuanian Saturday School Board.
I believe it helps every organizati on to be infused with new blood. A fresh perspecti ve can assist 
in the advancement of an organizati on. I have always felt that too many Lithuanians wait for 
others to do the work and they like to come along for the ride. This is especially true of the 
younger generati on. I would like to help change that. Aft er taking several years off  from my 
responsibiliti es at PLC, I would like to get involved with the Lithuanian Community once again. 
The work of LF has been priceless to date. I know from fi rsthand experience we could not have 
built the new gymnasium at PLC without the aid of LF. LF provides the greatest opportunity to 
develop and grow projects that are fundamental towards the promoti on of Lithuanian culture. 
I would like to see the fund conti nue to grow so that additi onal projects could be implemented. 

Kandidatas į LF Kontrolės komisiją - The Candidate to the LF Audit Committ ee
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Kandidatė į LF Kontrolės komisiją - The Candidate to the LF Audit Committ ee

Milda Šati enė

Aš gimiau Lietuvoje, Panevėžyje, kur baigiau vidurinę mokyklą. Vėliau 
mokiausi Vilniaus universitete, kuriame įgijau ekonomistės specialybę, 
nors ir neteko darbuoti s šioje srityje JAV. Vilniuje ištekėjau už Amerikos 
lietuvio Viktoro Šato ir 1978 m. atvykau gyventi  į Čikagą. Mūsų šeimoje yra 
du suaugę vaikai: sūnus Tomas ir duktė Dalia. 2001 m. apsilankiusi LF 
meti niame suvažiavime, tapau LF nare. Mane labai sužavėjo LF veikla ir jo 
ti kslai, remiant įvairią lietuvišką bendruomeninę veiklą JAV. 
Atvykusi dirbau mokytoja Cicero lituanisti nėje mokykloje, o vėliau – 
buvusioje Dariaus ir Girėno lituanisti nėje mokykloje. Aš dėsčiau geografi ją 
ir etnologiją Pedagoginiame lituanisti kos insti tute Čikagoje. Nuo 1999 
metų esu JC Tarybos narė ir buvusi ilgametė Jaunimo Centro valdybos 

pirmininkė. Priklausau Vaikų globos būreliui „Saulutė“, rašau į lietuvišką spaudą. Nuo 2006 metų 
esu JAV Lietuvių Bendruomenės Tarybos narė. 
Būnant Jaunimo Centro valdybos pirmininke teko organizuoti  įvairius kultūrinius renginius, 
koordinuoti  valdybos veiklą, susijusią su Centro išlaikymu ir jo veiklos pagerinimu. Jaunimo 
Centre yra rengiamos tauti nės šventės, koncertai, teatro festi valiai, susiti kimai su meno ir mokslo 
žmonėmis. Mano pati rti s gali būti  sėkmingai panaudota dirbant LF. Tikiu, kad LF ir toliau sėkmingai 
plėtos savo veiklą.

I was born in Panevėžys, Lithuania, where I studied at Vilnius University and received a specialty in 
economics, although I have not had the opportunity to work in this fi eld since coming to the U.S. In 
Vilnius I married a Lithuanian-American Viktoras Šatas and in 1978 we moved to Chicago. We have 
two children—son Tomas and daughter Dalia. I became a member of LF in 2001 while att ending an 
annual meeti ng. I was impressed with the acti viti es and purposes of LF and its support of the many 
faceted acti viti es within the Lithuanian community.
When I fi rst came to the U.S., I was a teacher at the Cicero Heritage School and later at the Darius 
and Girėnas heritage school.  I taught geography and folk culture at the Lithuanian Educati on 
Insti tute in Chicago.  From 1999, I served on the Youth Center Board and have been the President 
since 2000.  I belong to the “Saulutė” Children’s Aid group, and frequently write in the Lithuanian 
press. Since 2006, I have been a LAC Member of the Board.
As President of the Youth Center, I had the opportunity to organize various cultural events. I also 
coordinated the work of the offi  cers, especially as it relates to maintaining and improvement the 
Center.  The Youth Center is the home of many nati onal celebrati ons, concerts, theater festi vals, 
and meeti ngs with people in the arts and sciences. My experience can be successfully applied to 
work at the Foundati on. I believe that the Lithuanian Foundati on’s support will conti nue to expand.

Informuojame:
2012-13 mokslo metų sti pendijų paraiškų priėmimo terminas – 2012 m. spalio 10d.  
Su LF sti pendijų programa bei reikalavimais galite susipažinti  interneto svetainėje             
www.lietuviufondas.org  
The scholarship applicati on deadline for the 2012-13 school year - October 10, 2012. 
LF scholarship program descripti on and requirements can be found on our website           
www.lithuanianfoundati on.org 
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Aušrelė Sakalaitė

Į Lietuvių Fondą įstojau 1985 metais. „AT & T“ kompanijoje, vėliau pervadin-
toje į „Lucent Technologies“, ilgą laiką dirbau fi nansų vadybininke, šiuo metu 
esu pensininkė. Mano visuomeninė veikla ir prasidėjo įstojimu į Lietuvių 
Fondą. 
Nuo 1985 metų aktyviai įsijungiau į lietuvišką veiklą: nuo 1986 iki 1999 
metų buvau Omahos Lituanisti nės mokyklos vedėja, Omahos moterų klu-
bo pirmininke ir viena iš Omahos ir Šiaulių susigiminiavusių miestų idėjos 
iniciatorių. Nuo 1994 iki 2008 metų buvau JAV LB Tarybos nare, nuo 1997 iki 
2000 metų – Tarybos prezidiumo vicepirmininke. Nuo 1997 metų iki dabar 

esu PLB Seimo narė. Nuo 2000 iki 2005 metų priklausiau JAV LB Kultūros Tarybai, nuo 2003 iki 2009 
metų ėjau JAV LB Vidurio Vakarų apygardos pirmininkės pareigas. Nuo 2000 iki 2008 metų buvau 
BALF’o Lemonto skyriaus iždininke, vėliau tapau BALF’o direktore. 8 metus ėjau „Lithuanian Mercy 
Lift “ iždininkės pareigas, šiuo metu esu vicepirmininkė. 8 metus priklausiau Lietuvių skautų vadijai. 
Esu „Sietuvos“ skaučių draugovės iždininkė. Priklausau „Verpsčių“ skaučių būreliui. Esu Centro ir 
Čikagos skyriaus akademikų skautų vadijose.
 
Be Lietuvių Fondo paramos, tų organizacijų, kuriose esu dirbusi ti ek metų, veikla būtų ribota. Aš 
ti kiuosi, kad Lietuvių Fondas ir toliau bus mūsų svarbiausias lietuvybės išlaikymo organas.

I have been a member of the Lithuanian Foundati on since 1985.  I was the Financial Manager for 
AT&T, which was later called Lucent Technologies, but have now reti red. Ever since I became a 
member of the Lithuanian Foundati on, I have been acti vely involved in the Lithuanian society.  
Wanti ng to take on an acti ve role in the Lithuanian community, I was the principal of Omaha’s 
Lithuanian school from 1986-1999, Omaha’s Women’s Club president, and one of the founders 
of the Omaha and Siauliai „sister citi es“ ti es.  From 1994-2008, I was a member of the  United 
States‘ Lithuanian Committ ee and vice-president of the Committ ee Bureau from 1997-2000. Since 
1997,  I have been member of the Seimas of LWC.  From 2000-2005 I was a USLC Cultural Board  
member, and  from 2003-2009 I served as president of the Midwest region. From 2000-2008 I was 
the Treasurer of  the BALF Lemont chapter and later became the director.  For the past eight years I 
have been the treasurer of Lithuanian Mercy Lift , but now I have taken on the role as vice-president.  
I also play an acti ve role amongst the Lithuanian Scout Associati on.  I have taken on a leadership role 
for eight years and am part of the „Verpstės“ chapter.  I am part of the Lithuanian Scout Associati on‘s 
Chicago Academics chapter, as well as the treasurer of the Lithuanian Scout Associati on‘s „Sietuva“ 
chapter.
Without the Lithuanian Foundati on’s support, those organizati ons in which I have been a big part 
of could have been limited.  I believe that the Lithuanian Foundati on will conti nue to be the reason 
for keeping our culture alive.  

Kandidatė į LF Kontrolės komisiją - The Candidate to the LF Audit Committ ee

Kandidatas į LF Kontrolės komisiją - The Candidate to the LF Audit Committ ee

Jonas Variakojis
Esu baigęs statybos inžinerijos magistro studijas. Šiuo metu esu pen-
sininkas. Esu aktyvus lietuvių bendruomenėje, priklausau fi latelistų draugi-
jai „Lietuva“. Esu šios draugijos pirmininkas ir draugijos žurnalo 
vyriausias redaktorius.  Vedęs. Žmonos vardas Jūratė.

I have a master’s degree in constructi on engineering. Currently I am a re-
ti red person. I am acti vely involved in Lithuanian Community. I belong to 
the Lithuania Philatelic Society, where I serve as a President of the society. 
I am also an editor-in-chief of LPS Journal. I am married to wife Jurate.



Maloniai kviečiame į iškilmingą LF 50-čio pokylį!
Dirbkime ir švęskime kartu su Lietuvių Fondu, 

kuris jau 50 metų gyvuoja ir plečia savo veiklą, 
žadindamas pasididžiavimo jausmą lietuvių kalba, 

kultūra, papročiais ir tradicijomis.
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You are cordially invited to a gala event celebrati ng 
50th anniversary of LF!

Let’s work and celebrate together with the Lithuanian Foundati on—
the organizati on that for 50 years has grown and expanded its 
acti vity, encouraging us to be proud and embrace Lithuanian

 language, culture, history, and traditi ons. 

LF 50-mečio organizacinis komitetas/ The 50th Anniversary Committ ee:
 Pirmoje eilėje sėdi (iš k.)/ Front row (from the left ): Kęstuti s Nakas (spektaklio, sukurto specialiai Lietuvių 
Fondo 50-mečio progai „ Fondas per amžius“ režisierius ir autorius/ director and the author of the 
performance “Foundati on through Ages”, writt en exclusively for the 50th anniversary of the Lithuanian 
Foundati on), Rita Kisielienė (LF Tarybos narė/ member of the Board) . Antroje eilėje stovi (iš k.)/ Back 
row (from the left ):  LF Tarybos nariai/members of the board dr. Antanas Razma Jr., Raimundas Šilkaiti s, 
Rimantas Griškelis, Arvydas Tamulis, Marius Kasniūnas.



LIETUVIŲ FONDAS
LITHUANIAN FOUNDATION, INC.

14911 127th Street  • Lemont, IL 60439
(630)257-1616 • admin@lithfund.org
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