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T E L K I N I A I

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Kaip ir kiekvienais metais prieš didžiąsias šventes, taip
ir 2018-ųjų pabaigoje prezidento Valdo Adamkaus bib-
liotekoje-muziejuje dalyvaujant Vytauto Didžiojo
universiteto (VDu) studentams, jų kolegoms ir arti-
miesiems, akademinės bendruomenės nariams su-
rengtas tradicinis renginys – Lietuvių Fondo (LF) ski-
riamų vardinių Broniaus Bieliuko ir Vandos Daugir-
daitės-Sruogienės stipendijų įteikimas. Gražaus ren-
ginio metu  buvo įteiktos ir dar vienų lietuvių išeivi-
jos mecenatų Liūto ir Francoise Mockūnų vardinės sti-
pendijos.

Renginio organizatoriai pabrėžė, kad LF darbai
matomi ir girdimi visame pasaulyje, jo ski-
riama parama padeda išlaikyti ir stiprinti lie-

tuvybę Europos, Pietų Amerikos ar Australijos že-
mynuose, per įvairius visuomeninius, kultūrinius
projektus Fondo parama pasiekia Lietuvos žmones.
LF rėmėjų bei aukotojų pastangomis yra įsteigtas ne
vienas vardinės stipendijos fondas, iš kurių yra ski-
riamos stipendijos Lietuvos studentams. Nuo 2001
metų VDU studentams skiriamos žymaus lietuvių iš-
eivijos visuomenininko Broniaus Bieliuko (1908–1992)
stipendijos yra skirtos remti gabius, gerai besimo-
kančius studentus, skatinti juos aktyviau dalyvauti
visuomeninėje, mokslinėje veikloje.

Istorikės Vandos Daugirdaitės-Sruogienės
(1899–1997) vardinė stipendija kasmet yra skiriama
jauniesiems mokslininkams, dirbantiems mokslinį
darbą Lietuvos istorijos srityje. Šiais metais B. Bie-
liuko vardo vienkartinės stipendijos buvo skirtos
VDU Menų fakulteto Naujųjų medijų meno progra-
mos IV kurso studentei Mildai Gineikaitei, Politikos
mokslų ir diplomatijos fakulteto Europos Sąjungos
viešosios politikos ir administravimo programos II
kurso magistrantei Karolinai Vitkutei, Katalikų te-
ologijos fakulteto Pastoracinės teologijos progra-
mos II kurso magistrantui Gintui Petkevičiui. Van-
dos Daugirdaitės-Sruogienės stipendija buvo įteikta
Humanitarinių mokslų fakulteto Vidurio Rytų Eu-
ropos ir Lietuvos istorijos programos II kurso ma-
gistrantui Tadui Šauliui.

Renginio metu Lietuvių išeivijos instituto di-
rektorius Egidijus Aleksandravičius pasidžiaugė
gražia tradicija ir priminė visiems susirinkusiems
iškilias B. Bieliuko ir V. Daugirdaitės-Sruogienės as-
menybes. Kalbėdamas apie šiuos žmones, E. Alek-
sandravičius priminė paprastą, bet dažnai užmirš-
tamą tiesą – didžiausia filantropija yra kilusi ne iš tur-
tingų, bet iš paprastų, dažnai mažai pasiturinčių žmo-
nių pastangų ir rūpesčio kitais žmonėmis.

„Juk Bronius Bieliukas nebuvo turtingesnis už
daugelį dabartinės Lietuvos žmonių”, – pastebėjo jis,
tačiau savo kuklų palikimą teisininkas ir visuome-

nės veikėjas paliko LF, tikėdamas, kad ateityje šie pi-
nigai bus skirti nepriklausomos Lietuvos studentams.

Stipendijų įteikimui vadovavęs prezidento V.
Adamkaus bibliotekos-muziejaus direktorius Arūnas
Antanaitis pristatė Liūto (1934–2007) ir Francoise
Mockūnų stipendininkus ir įteikė jiems vardines sti-
pendijas. Šios stipendijos nuo 2010 metų yra skiria-
mos studijoms arba praktikoms bei jaunųjų moks-
lininkų stažuotėms užsienyje. Šiais metais L. ir F.
Mockūnų stipendijų laureatais tapo VDU istorijos
doktorantai Simonas Jazavita ir Gediminas Kaspa-
ravičius bei Politikos mokslų ir diplomatijos fakul-
teto Šiuolaikinės politikos studijų magistrantas
Manvydas Džiaugys. Šios stipendijos yra tikslinės,
skirtos jaunųjų mokslininkų tyrimams ir darbui už-
sienio archyvuose.

S. Jazavita rengia disertaciją apie Kazį Škirpą ir
panaudos stipendiją darbui Vokietijos archyvuose, o

LIETUVA

Po stipendijų įteikimo (iš k.): Manvydas Džiaugys, LF atstovas Lietuvoje Leonas Narbutis, Lietuvių išeivijos instituto direktorius Egidijus Aleksandravičius, Gediminas Kasparavičius, Karoli-
na Vitkutė, Gintas Petkevičius, Milda Gineikaitė, Simonas Jazavita, Tadas Šaulys ir Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos-muziejaus direktorius Arūnas Antanaitis.     Jono Petronio nuotr.

A. ir R. Kezių bei A. Karaičio premijų laureatus Paulių Kuliešių (antras iš k.), Eveliną Krečikaitę ir Rytį Astrauską sveikino
Pasaulio kybartiečių draugijos pirmininkas bei LF atstovas Lietuvoje Leonas Narbutis (k.) bei gimnazijos direktorius Sau-
lius Spangevičius (d.).  Andriaus Grygelaičio nuotr.

G. Kasparavičius tyrinėja lietuvių verslininkystės,
verslininkų socialinės grupės XIX a. pabaigoje – XX
a. pradžioje temas ir planuoja disertacijai reikalin-
gą medžiagą apie išeivijos lietuvių verslininkus
rinkti Balzeko lietuvių kultūros muziejuje Čikagoje
bei Pasaulio lietuvių archyve. M. Džiaugys turės ga-
limybę atlikti praktiką Čekijos sostinėje Prahoje, pre-
zidento Vaclavo Havelo bibliotekoje ir tyrinėti šiuo
metu Čekijoje, Vengrijoje bei Lenkijoje vykstančius
pokyčius pilietinėje visuomenėje.

Susirinkusieji sveikino stipendininkus ir džiau-
gėsi jų pasiekimais. Dėkodami už gautus apdovano-

jimus studentai kalbėjo, kad šios stipendijos jiems
yra ne tik materialinė parama, bet ir moralinė, dva-
sinė paskata mokslinei bei visuomeninei veiklai plė-
toti. 

Renginyje taip pat dalyvavo LF atstovas Lietu-
voje Leonas Narbutis, kuris perdavė studentams Fon-
do sveikinimus. Stipendininkams buvo įteikti dip-
lomai, LF sveikinimo raštai bei padovanotos Lietu-
vių išeivijos instituto išleistos knygos.

Daug ir energingai dirbantis LF atstovas Lie-
tuvoje L. Narbutis prieš Naujuosius metus lankėsi
ir Kybartų mieste, kur keturiems buvusiems Kybartų
Kristijono Donelaičio gimnazijos auklėtiniams įtei-
kė  LF Algirdo Karaičio bei brolių Algimanto ir Romo
Kezių vardines premijas. Jas gavo Evelina Kreči-
kaitė, DžinetaValinskaitė, Paulius Kuliešius bei Ry-
tis Astrauskas.

Iš Vištyčio kilusių ir Amerikoje gyvenusių

kraštiečių A. ir R. Kezių vardinė premija yra ski-
riama buvusiems Kybartų Kristijono Donelaičio gim-
nazijos abiturientams, sėkmingai studijuojantiems
universitetuose. Šio Fondo premijas šiemet gavo E.
Krečikaitė bei P. Kuliešius. 

D. Valinskaitė ir R. Astrauskas gavo premiją iš
kito kraštiečio, Kybartuose gimusio A. Karaičio
(1921–1995) vardinio fondo, kuri skiriama buvu-
siems Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos
abiturientams, sėkmingai studijuojantiems ekono-
mikos ir verslo srityse. Premijas gavę studentai sakė,
kad planuoja ateityje likti dirbti Lietuvoje.


