Keturi studentai susilaukė paramos iš JAV LKMA
Kasmet JAV Lietuvių katalikų mokslo akademija (JAV LKMA) paskiria stipendijas studentams,
baigusiems universitetą ir norintiems įsigyti aukštesnį laipsnį. Šiais metais JAV LKMA paskyrė
keturias stipendijas. Liepos 9-tą dieną susirinkusi Dr. Kriaučiūno stipendijos skirstymo komisija
nusprendė turimas lėšas padalinti šiems studentams:
- Rūtai Giniūnaitei, ruošiančiai Bažnyčios kultūrinio paveldo
magistrą Popiežiškajame Grigalijaus universitete Romoje. LKMA
jau antrus metus metus remia Rūtos studijas Romoje.
Rūta Giniūnaitė.

- Monikai Kriaučiūnaitei, siekiančiai medicinos studijas papildyti
filosofija. Šiais mokslo metais ji baigia medicinos studijas Vilniaus
universitete. Ji priklauso šv. Jono bendruomenei, kurią XX-to amžiaus gale įkūrė domininkonas
filosofas tėvas Marie-Dominique Philippe. Tėvas Philippe rašė: „Ar nepažįstant sveiko žmogaus,
galima išgydyti ligonį? Jei nepažįstu žmogaus taip, kaip jį pažįsta realistinė filosofija, filosofija,
siekianti iki galo, kiek įmanoma giliau pažinti žmogų, tai negaliu pažinti nė ligonio.” Anot tėvo
Philippe, šiom dienom medicinoje neretai galima susidurti su nesuvokiamom technikos galimybėm,
šalia kurių konkretus sergantis žmogus (ypač jei jis neturtingas senas ar neįgalus) dažnai tampa
nesvarbus, nereikšmingas. Norėdama tapti tikrai gera gydytoja, Monika nori baigusi medicinos
studijas studijuoti filosofiją pas šv. Jono brolius St. Jodard‘e
Prancūzijoje.

Monika Kriaučiūnaitė.

- Gediminui Laskauskui, studijuojančiam
diplomatiją bei tarptautinius santykius Vytauto
Didžiojo universitete.
Gediminas Laskauskas. (nuotr vk.com)

Savo rekomandacijos laiške arkivyskupas Sigitas Tamkevičius rašo, jog Gediminas ,,
… labai ženkliai galėtų prisidėti prie jaunosios pasauliečių katalikų inteligentų kartos,
kurios būtinumas Lietuvoje yra ypač jaučiams.” Gediminas trečią magistro studijų
semestrą nori praleisti Škotijos Glasgow universitete, kuris pasižymi (Gedimino
žodžiais) ,, …siūloma studijų kokybe ir stipria akademine baze (bibliotekomis, šaltinių
gausa ir t.t.)”.

- Indrei Zapolskytei, ruošiančiai teologijos magistrą Tarptautiniame teologijos institute Austrijoje.
LKMA jau antrus metus metus remia Indrės studijas Austrijoje.
JAV Lietuvių katalikų mokslo akademija (JAV LKMA) jau daugiau, nei penkeris metus skirsto
stipendijas iš Dr. Kriaučiūno stipendijų fondo. Šiais metais vertinimo komisijią sudarė JAV LKMA
valdybos narys Saulius Kuprys ir JAV LKMA narys Rimas Černius.
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