2021 metų
VYDŪNO JAUNIMO FONDO TEIKIAMOS
Dr. Arvydo Kudirkos
1,000 dol. VARDINĖS STIPENDIJOS
LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS (LSS) NARIAMS
Dr. Arvydas Kudirka gimė 1935 m. sausio 17 d. Šakiuose, Lietuvoje. II Pasaulinio
karo metu jo šeima pasitraukė į Vokietiją. Po ilgų vargų tėvo brolio Jono V. Kudirkos
rūpesčiu atvyko į Waterbury, CT. Čia Arvydas baigė gimnaziją ir pradėjo studijuoti
mechaninę inžineriją University of Connecticut, kurį baigė B.S. bakalauro laipsniu.
Vėliau tame pačiame universitete of Connecticut apgynė M.S. disertaciją.
Labai gabus tiksliuosiuose moksluose, ypač fizikoje ir matematikoje, Arvydas Purdue
universitete studijavo atominės energijos ir branduolinės mechaninės inžinerijos sritį, čia
pelnė Ph.D., o atvykęs į Los Angeles Claremont Graduate School pelnė dar M.A. iš
vadybos srities. Nuo 1962 metų dirbo atominės energijos tyrimo ir išvystymo srityje. Dr.
Arvydas Kudirka išspausdino šešis straipsnius bei mokslines studijas apie dviejų fazių
dujų-skysčių šilumos mainus, hidrodinamiką ir energijos išskyrimą. Visus metus, kol
dirbo prie disertacijų, Arvydas gavo Argonne National laboratorijos stipendiją, o vėliau
čia tęsė mokslinius tyrimus. Jo darbo istorija apima sudėtingus mokslinius tyrimus
įslaptintose kompanijose, susijusiose su branduoline energija: „General Electric Co.”,
„San Jose”, dirbo prie atominio reaktoriaus sprausminės pompos; prie kosminės
technikos ir saulės energijos tyrinėjimų „Jet Propulsion” laboratorijoje, Pasadena, ir
„Lockheed Co.”, Palmdale, prisidėjo prie „Stealth Bomber” tobulinimo.
Išėjęs į pensiją toliau dirbo „Lockheed” kompanijoje prie erdvėlaivių konstravimo. Dr.
Arvydas Kudirka yra įregistravęs keturis patentus, jis yra išspausdinęs daug techninių
straipsnių. Studijų metais priklausė „Sigma Xi”, „Tau Beta Pi”, „Pi Tau Sigma”, „Phi
Kappa Phi” bei „Sigma Pi Sigma”.
Dar būdamas studentas Arvydas įsijungė į lietuviško jaunimo veiklą. Waterbury jis tapo
skautų vyčių ir Lietuvių studentų sąjungos pirmininku. O dirbdamas San Jose mieste jis
buvo JAV San Francisco lietuvių bendruomenės pirmininkas.

STIPENDIJOS REIKALAVIMAI
1. Kandidato/kandidatės pasirinkta mokslo šaka: biologija, chemija, fizika, inžinerija arba
matematika.

2. Kandidatas/kandidatė yra aktyvus/aktyvi ir pasižymėjęs/pasižymėjusi Lietuvių skautų
sąjungos narys/narė-vadovas/vadovė, gyvenantis/gyvenanti JAV.
3. Kandidatas/kandidatė turi būti baigęs/baigusi pirmus ("freshman") universiteto metus.
4. Pirmenybė bus duodama kandidatams/kandidatėms, kurių šeimos atvyko į JAV iš
Lietuvos po 1990 metų.
5. Kandidatas/kandidatė turi stipendiją panaudoti studijoms bet kurioje pripažintoje
(„accredited“) mokslo įstaigoje.
PATEIKIAMI DOKUMENTAI
1. Valdžios išduotos tapatybės kortelės („driver‘s license“, „state ID“) ar paso („passport“)
kopija
2. Pilnai užpildyta stipendijos prašymo anketa
3. 2020-2021 metų LSS nario mokesčio kvitas
4. Vėliausias oficialus universiteto pažymių dokumentas (,,official transcript”), kuris
tiesiogiai siunčiamas Vydūno jaunimo fondo adresu arba el. paštu („sent by the school to
the Fund‘s mailing address or email“).
5. Pasirinktos mokslo šakos dėstytojo rekomendacija
6. Be prašymo reikalinga tiesioginio, tiesioginės LSS vadovo/vadovės (ne šeimos nario –
„not a family member“) rekomendacija, kuri:
a. apibūdina kandidato/kandidatės skautišką veiklą, vadovavimo pasiekimus,
skautiškumą bei kitą veiklą lietuviškoje ir JAV visuomenėje;
b. vadovo/vadovės tiesiogiai siunčiama Vydūno jaunimo fondo adresu ar el. paštu
(“mailed or e-mailed directly to the Vydunas Youth Fund, Inc.”);
c. rekomendacija turi būti pasirašyta („The recommendation must be signed.“).
PRAŠYMAI NEBUS SVARSTOMI, NEUŽPILDŽIUS VISOS ANKETOS, JOS
NEPASIRAŠIUS IR NEPRISTAČIUS VISŲ REIKALAUJAMŲ DOKUMENTŲ.
STIPENDIJŲ SVARSTYMO KRITERIJAI
1. Skauto/skautės pasiekimai LSS veikloje: pažangumo, vadovavimo, skautiškumo srityse
2. Skauto/skautės visuomeninė veikla
3. Studentas/studentė gaunantis/gaunanti šią stipendiją nepraranda teisės gauti ir kitos
Vydūno jaunimo fondo stipendijos.
4. Dr. Arvydo Kudirkos stipendija - nevienkartinė.
Užpildytą stipendijos prašymo anketą ir visą dokumentaciją grąžinti Vydūno jaunimo
fondo raštinės adresu iki 2021 m. birželio 30 d. [pašto antspaudas – „postmarked“] („deadline
for applications – June 30, 2021“):
Stipendijos bus skirstomos Vydūno jaunimo fondo valdybos rugpjūčio mėnesio posėdyje.
Po posėdžio bus asmeniškai pranešta visiems kandidatams dėl stipendijos suteikimo. Rezultatai
taip pat bus paskelbti Vydūno jaunimo fondo tinklalapyje www.vydunojaunimofondas.org po
2021 m. rugsėjo 15 d.

