
LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJOS 
VEIKIMO IR DARBŲ APŽVALGA 

(1954-1965).

1. L. K. M. Akademijos atkūrimas tremtyje

L. K. M. Akademija, įsteigta Lietuvoje 1922 metais ir veikusi 
iki 1940 m., buvo subūrusi žymų skaičių Lietuvos katalikų inte
lektualų. Per 17 su viršum metų, vis plėsdama ir intensyvindama 
savo veiklą, ji buvo išaugusi į vertą dėmesio instituciją ir užėmusi 
stiprias pozicijas nepriklausomos Lietuvos mokslinio darbo ba
ruose. Okupavus rusams Lietuvą, L. K. M. Akademija 1940 metų  
rudeni buvo komunistinės valdžios uždaryta. Ji nebegalėjo pra
dėti veikti nė vokiškosios okupacijos metu.

Karo įvykiai ir antroji bolševikų okupacija išbloškė dalį Aka
demijos narių į Vakarus. Čia atkuriant lietuviškas institucijas, 
organizacijas ir mokyklas, buvo iškelta mintis atgaivinti ir L. K. M. 
Akademiją. Pirmas, kuris šią mintį kėlė ir skatino ją realizuoti, 
buvo Lietuvos atstovas Paryžiuje St. Bačkis. Jis, 1952.VI.5 d. 
išsiuntinėtoj J. E. vysk. V. Brizgiui, prel. M. Krupavičiui, prel. 
L. Tulabai, prof. dr. K. Pakštui, prof. J. Brazaičiui, prof. dr. 
Z. Ivinskiui, prof. dr. A. Maceinai, prof. dr. Vl. Viliamui ir prof. 
dr. J. Griniui (XI.15 d.) Pro memorijoj, dėstė L. K. M. Akademijos 
atgaivinimo reikalą. Atgaivinta Akademija, jo manymu, būsiąs 
vienas didžiausių lietuvių katalikų tremtyje įvykių, ji apjungsianti 
katalikus intelektualus į vieną sambūrį. 1954.VI.26 d. dr. St. Bačkis 
vėl rašė J. E. vysk. V. Padolskiui į Romą ir ragino daryti žygių  
Akademijai atgaivinti arba steigti Lietuvių Katalikų Universitetą 
tremtyje.

Šių paskatų įtakoje 1954.XII.30 d. J. E. vysk. V. Padolskio 
vadovaujama iniciatorių grupė (prel. L. Tulaba, prof. dr. Z. Ivinskis, 
prof. dr. A. Liuima, S.J., kun. dr. J. Sakevičius, M. I. C., kun. 
dr. J. Vaišnora, M. I. C., kun. dr. St. Matulis, M. I. C., kun. dr.
K. Rėklaitis, M. I. C., kun. dr. V. Balčiūnas, kun. dr. V. Kazlauskas 
ir kun. dr. J. Petraitis), susirinkusi šv. Kazimiero lietuvių kole
gijoje, Romoje, apsvarstė L. K. M. Akademijos reikalą ir nutarė 
imtis žygių neteisėtai Lietuvoje bolševikinės okupacinės valdžios 
uždarytą L. K. M. Akademiją atgaivinti pagal tremties sąlygas
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pritaikytus įstatus. Tam tikslui buvo sudaryta Reorganizacinė 
komisija, susidedanti iš J. E. vysk. V. Padolskio, prof. dr. J. Ereto 
(buvusio Lietuvoj'e 1940 m. Akademijos vicepirmininko), prof. 
dr. Z. Ivinskio (buvusio Lietuvoje 1940 m. Akademijos sekreto
riaus), prof. dr. A. Liuimos, S. J., ir kun. dr. J. Vaišnoros, M. I. C.

Reorganizacinė komisija tuojau ėmėsi darbo. Ji 1955.11.16 d. Ro
moje pasirašė L. K. M. Akademijos atkūrimo aktą ir paskelbė lietu
viškoj laisvojo pasaulio spaudoj atsišaukimą, kviesdama visus nepri
klausomoje Lietuvoje buvusius jos narius susitelkti atkurtos Aka
demijos šeimon. Komisija pritaikė tremties sąlygoms Akade
mijos įstatus (jų projektą parengė kun. dr. J. Vaišnora), kuriais 
buvo sudaryta galimybė visuose laisvojo pasaulio kraštuose, kur 
tik yra lietuvių intelektualų, organizuotis į L. K. M. Akademijos 
židinius. Prel. Pr. Juras, padrąsindamas Reorganizacinės komi
sijos užsimojimą, atsiuntė 1955.V. 14 d. Akademijai 50 dol. auką. 
Tai buvo pirmos Akademijos veiklai pradėti lėšos. Reorganiza
cinei komisijai pirmininkavo J. E. vysk. V. Padolskis, sekreto
riaus pareigas ėjo kun. dr. prof. A. Liuima, S.J. Komisija savo 
veikimo 1954.XII.30-1956.IV.13 d. laikotarpyje padarė 7 posėdžius, 
sudarė iš atsiliepusių į L. K. M. Akademijos atkūrimo reikalu 
paskelbtą atsišaukimą Akademijos narių sąrašą, parengė rinkimų  
taisykles ir pravedė korespondenciniu būdu Centro Valdybos ir 
Revizijos Komisijos rinkimus. Balsavimo vokai 86 nariams buvo 
išsiųsti 1956.1.19 d. Pabalsuoti termino paskutinė diena nustatyta 
11.29. Balsavime dalyvavo 78 nariai; vienas balsas buvo nega
liojantis, nes gautas po nustatyto termino. Išrinktoji Centro 
Valdyba susirinko pirmo posėdžio 1956.IV. 13 d. šv. Kazimiero 
kolegijoj, Romoje.

2. Pirmosios Centro Valdybos kadencija 

(1956.IV. 13-1959.X. 21).

Visuotiniame korespondenciniame L. K. M. Akademijos narių  
susirinkime išrinktoji Centro Valdyba 1956.IV. 13 d. posėdyje 
pasiskirstė pareigomis taip: pirmininkas — J. E. vysk. V. Pa
dolskis, vicepirmininkas mokslo reikalams — prof. dr. Z. Ivinskis, 
vicepirmininkas administraciniams reikalams — kun. dr. J. Vaiš
nora, M.I.C., iždininkas — prel. L. Tulaba, sekretorius — prof. 
dr. A. Liuima, S.J., ir archyvaras — kun. dr. V. Balčiūnas.

Vienas iš pirmųjų Centro Valdybos rūpesčių buvo įteisinti 
atkurtąją Akademiją. Kadangi Centro Valdybos būstinė buvo



3* L. K. M. AKADEMIJOS VEIKIMO IR DARBŲ APŽVALGA 331

parinkta Roma, tai Akademiją reikėjo įregistruoti Italijos valdžios 
įstaigose. Kun. dr. J. Zeliauskas, S.D.B., išvertė Akademijos 
įstatus italų kalbon ir jie buvo 1956.X.9 d. įteikti policijai, o X.28 d. 
Italijos vidaus reikalų ministeriui, Ministerių kabineto kultūrinei 
sekcijai, Romos prefektūrai ir Kvestūrai, pranešant taip pat Aka
demijos Centro Valdybos sąstatą bei jos būstinės adresą.

Antras rūpestis buvo didinti Akademijos narių šeimą. Jau 
1955 m. vasarą kun. dr. J. Vaišnora, M.I.C., Reorganizacinės 
komisijos įagaliotas, lankydamasis Chicagoj, tarėsi su Chicagos 
Mokslinių studiją klubu dėl jo įsijungimo į L. K. M. Akademiją. 
Klubo pirmininkui P. Maldeikiui 1956.II.26 d. raštu pranešus, 
kad Mokslinių studijų klubas su savo 10 narių sutinka įsijungti į 
Akademiją, Centro Valdyba X.17 d. patvirtino jo įsijungimą. Nuo 
to laiko Chicagos Mokslinių Studiją klubas tapo L. K. M. Akade
mijos židiniu ir iki šiol gražiai vysto savo veiklą.

Pagaliau sekė kitą Akademijos uždavinių vykdymas. 1956.X. 
17 d. posėdyje Centro Valdyba apsvarstė Akademijos Metraščio 
leidimą, pavedė kun. dr. V. Balčiūnui parengti Centro Valdybos 
kadencijai veikimo planą ir direktyvas židiniams, sudarė komisiją 
iš prof. dr. Z. Ivinskio, prel. dr. L. Tulabos ir kun. dr. J. Vaišnoros 
IV-tam Akademijos suvažiavimui ruošti. Šis Centro Valdybos 
užsimojimas, pareikalavęs daug pastangą ir darbo, buvo įvykdytas. 
1957 m. spalio mėn. 2-4 d. Romon suvažiavo gražus skaičius L. K.
M. Akademijos narių ir svečią, besidominčią mokslo klausimais. 
Suvažiavime buvo skaityta 8 paskaitos iš įvairią mokslo šaką. 
Pasigėrėtinai pavykusiu suvažiavimu Akademija įrodė sugebanti 
pateisinti savo egzistenciją ir tremtyje. Šio savažiavimo išsamų  
eigos aprašymą žiūrėk Suvažiavimo Darbų IV tome 285-302 psl.

1958 metų vasarą, lankydamiesi J. A. Valstybėse ir Kanadoj, 
Akademijos pirmininkas J. E. vysk. V. Padolskis, vicepirmininkas 
kun. dr. J. Vaišnora ir archyvaras kun. dr. V. Balčiūnas panau
dojo progą populiarinti Akademijos mintį, supažindinti lietuvius 
katalikus intelektualus su Akademijos problemomis, darbo planais 
bei užsimojimais, kėlė lėšų telkimo klausimą.

Akademija ėmėsi darbą tose srityse, kuriose Lietuvoje buvo 
išvariusi gilią vagą. Ji pradėjo ir mokslinių knygą leidimą. Pir
masis L. K. M. Akademijos leidinys tremtyje (Lietuvoje Aka
demija išleido 4 veikalus) pasirodė 1958 m. rudenį. Tai buvo kun. 
dr. J. Vaišnoros, M.I.C., stambi knyga Marijos garbinimas Lietu
voje. Centro Valdybos iniciatyva buvo surengta mokslinio po
būdžio viešų paskaitą: 1958 m. rugsėjo 12 d. Marijaloginiame 
tarptautiniame kongrese Liurde kun. dr. J. Vaišnora skaitė pa
skaitą tema : Momentum apparitionis B. V. Mariae in Šiluva ad
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restaurandam fidem catholicam in Lituania saec. X V I ,  vysk. V. 
Padolskis — Devotiones peculiares Marianae, rugsėjo 15 d. kun. 
dr. V. Balčiūnas — De consecratione Mariali et vita Mariali, 
rugsėjo 16 d. kun. dr. Pr. Brazys, M.I.C. — De missione sanctuarii 
Liurdensi.

1958 m. lapkričio 30 d. Popiežiškame Gregorianumo univer
sitete Romoje prof. dr. J. Eretas skaitė viešą paskaitą tema : Il 
cammino dėl pensiero di Vlasimir Solovjov verso l'Occidente. Tų  
metų pabaigoj Centro Valdyba nustatė V-tojo Akademijos suva
žiavimo datą ir vietą bei apsvarstė jo programą ir organizavimo 
būdus. Gruodžio mėn. 1 d. Centro Valdybos posėdyje buvo suda
ryta speciali komisija iš prof. dr. Z. Ivinskio, prel. dr. L. Tulabos 
ir kun. dr. J. Vaišnoros, M.I.C., kuriai buvo pavesta nustatyti 
bendrąją suvažiavimo temą ir taip pat sekcijoms paskaitų temas. 
Vėliau šis uždavinys buvo perduotas atlikti Čikagos L. K. M. Aka
demijos židinio vadovybei. Savo kadencijos metu Centro Valdyba 
padarė 14 posėdžių, parašė ir išsiuntė 142 laiškus ir du aplinkra- 
ščiut, gavo 59 laiškus ir 4 telegramas.

3. Antrosios Centro Valdybos kadencija 
(1959.X.21-1962.IX.24)

Naujai perrinktoji Centro Valdyba susirinko posėdžio 1959.X. 
21 d. ir pasiskirstė pareigomis taip : pirmininkas — kun. prof. 
dr. A. Liuima, S.J., I vicepirmininkas — prof. dr. Z. Ivinskis, 
II vicepirmininkas — kun dr. J. Vaišnora, M.I.C., sekretorius 
— kun. dr. V. Balčiūnas, iždininkas — kun. dr. Pr. Brazys,
M.I.C., archyvaras — prel. dr. L. Tulaba, reikalų vedėju pakviestas 
kun. R. Krasauskas. J. E. vysk. V. Padolskis, pirmininkavęs 
Reorganizacinei komisijai ir pirmoj Centro Valdybos kadencijoj 
šiuose rinkimuose nebekandidatavo į valdybą. Naujasis Centro 
Valdybos pirmininkas prof. dr. A. Liuima, S.J. pareiškė nuo
širdžią padėką J. E. vysk. V. Padolskiui už atliktą siunkiose sąly
gose reikšmingą darbą atkuriant ir tris metus vadovaujant L. K. 
M. Akademijai.

Naujoji Centro Valdyba ėmėsi intensyviau telkti medžiagą 
Akademijos Metraščiui. Jo išleidimui prel. Ign. Valančiūnas paskyrė 
700 dol. Suvažiavimo Darbų IV tomą redaguoti pakviestas prof. 
dr. A. Liuima, S.J. Jis paruošė leidinį spaudai ir atidavė spaustuvei 
1961 m. pavasarį. Birželio mėn. Suvažiavimo Darbų IV tomas jau 
buvo atspausdintas ir išsiuntinėtas nariams, kurie Akademijos 
leidinius gauna papiginta kaina.
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Akademija rūpinosi atžymėti mokslininko titulu savo narius, 
nusipelniusius mokslo srityje. Teisė suteikti naujiems kandida
tams nario mokslininko titulą priklauso jau turintiems ši titulą 
nariams. Pasinaudodami šia teise, L. K. M. Akademijos nariai 
mokslininkai 1959 m. gruodžio mėn. 27 d. savo visuotiniame ko
respondenciniame susirinkime pakėlę į narius mokslininkus prof. 
Julijoną Gravrogką, prof. dr. J. Grinių, prof. dr. A. Liuimą, S. J., 
prof. dr. A. Salį, o Akademijos garbės nariu pakėlė prel. Pr. Jurą. 
1961.VII.27 d. Akademijos nariai mokslininkai savo visuotiniame 
korespondenciniame susirinkime, įvertinę nuopelnus mokslo srityje, 
nario mokslininko titulą suteikė prof. kun. St. Ylai, prof. dr. A. 
Maceinai, prof. dr. J. Pikūnui, prof. dr. P. Rabikauskui, S.J., ir 
prof. S. Sužiedėliui, o garbės nario titulą — kun. klebonui Juozapui 
Karaliui. Penktojo L. K. M. Akademijos suvažiavimo metu gar
bės nario titulas dalyvių buvo suteiktas inž. A. Rudžiui.

1960.V.19 d. prie L. K. M. Akademijos įsteigta Istorijos Mokslų  
sekcija. Jai priklauso Romoje gyveną ir Lietuvos istorijos srityje 
dirbą L. K. M. Akademijos nariai: kun. dr. J. Bičiūnas, kun. 
dr. V. Gidžiūnas, O.F.M. (1961 m. grįžo į J.A.V.), prof. dr. Z. Ivins
kis (dabar profesoriaująs Bonnos universitete), kun. dr. P. Jatulis, 
kun. lic. R. Krasauskas, kun. dr. St. Matulis, M.I.C. (1961 išvykęs 
į Londoną), kun. prof. dr. P. Rabikauskas, S.J., ir kun. dr. J. Vaiš
nora, M.I.C. Steigiamajame sekcijos susirinkime 1960.V.19 d. 
buvo išrinkta sekcijos valdyba : pirmininku prof. dr. Z. Ivinskis, 
sekretoriumi ir iždininku kun. dr. J. Bičiūnas ir archyvaru kun. 
dr. P. Jatulis. Po dviejų metų, t.y. 1962.V.28 d. sekcijos valdyba 
buvo perrinkta ir pareigomis pasiskirstė taip : pirmininkas — 
prof. dr. Z. Ivinskis, sekratorius-iždininkas — kun. R. Krasauskas, 
archyvaras — kun. dr. P. Jatulis. Dabar sekcijai vadovauja 
1965.III.5 d. išrinkta sekcijos valdyba: pirminikas kun. prof. 
dr. P. Rabikauskas, S.J., sekretorius-iždininkas kun. dr. J. Vaišnora, 
M.I.C., ir archyvaras mons. dr. P. Jatulis. Į sekciją 1965.III.5 d. 
priimti du nauji nariai: kun. prof. St. Yla ir mons. dr. Z. Igna
tavičius.

Sekcija per šešis veikimo metus yra padariusi 19 posėdžių, 
kuriuose jos nariai skaitė šias paskaitas :

1. 1960.V.19 d. kun. dr. P. Jatulis : Kardinolo Jurgio Radvilo 
pirmoji kelionė Italijon 1575 m.,

2. 1960.VI. 16 d. kun. dr. V. Gidžiūnas, O.F.M. : Jurgis Am
broziejus Pabrėža,

3. 1960.X. 10 d. kun. prof. dr. P. Rabikauskas, S.J. : Pa
šiaušės jėzuitų kolegija,
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4. 1961.1.21 d. kun. dr. P. Jatulis : Keli bruožai iš popie
žiškos seminarijos veiklos Vilniuje,

5. 1961.IV.20 d. prof. dr. Z. Ivinskis : Adolfo Šapokos darbai 
Lietuvos istorijos srityje,

6. 1961. XI. 14 d. kun. dr. J. Bičiūnas : Kai kurie svarbesnieji 
asmens prieš jėzuitams atvykstant i Vilnių : vysk. V. Protasevičius, 
Augustinas Rotundas, Petras Roizijus ir kiti,

7. 1961.XII.20 d. kun. dr. J. Vaišnora, M.I.C. : Pastangos 
įvesti Marijos Nekalto Prasidėjimo riterių ordiną, Lenkijoj-Lietuvoje,

8. 1962.IV. 11 d. kun. prof. dr. P. Rabikauskas, S.J. : Jė
zuitas Patras Skarga,

9. 1962.V.28 d. kun. dr. P. Jatulis : Lietuvos istorijos medžiaga 
Italijos archyvuose ir J . A . V .  bibliotekose,

10. 1962.XII.6 d. kun. dr. J. Vaišnora, M.I.C. : Lietuvos 
istorijos klausimai J . A .  Valstybėse (pranešimas),

11. 1963.H.7 d. kun. R. Krasauskas : Istorinis žvilgsnis į 
Žagarę, ir ten garbinamą Barborą Žagarietę-Umiastauskaitę,

12. 1963.11.28 d. kun. dr. J. Bičiūnas: Apaštalų Sosto ir 
jėzuitų bandymas įkurdinti Tėvus jėzuitus Lietuvoje,

13. 1963.III.28 d. kun. dr. P. Jatulis : Tridento susirinkimo 
nuostatų vykdymas Lietuvoje,

14. 1963.IV.26 d. kun. prof. dr. P. Rabikauskas, S.J. : Iš 
jėzuitų teatro Lietuvoje istorijos,

15. 1963.V.30 d. kun. dr. J. Vaišnora, M.I.C. : Dvasiškija 
1836 metų sukilime,

16. 1963.X.16 d. prof. dr. Z. Ivinskis: Vokiečių išleistieji šalti
niai ir tyrinėjimai Lietuvos istorijos srityje po antrojo pasaulinio karo.

17. 1965.III.5 d. kun. prof. dr. P. Rabikauskas, S.J. : Sta
nislovas Varševickis Vilniuje,

18. 1965.M.30 d. kun. dr. J. Vaišnora, M.I.C. : Rokitai 
Lietuvoje ir marai,

19. 1965.V.5 d. kun. prof. St. Yla : Kiek Šiluvą palietė 4 
protestantizmo bangos,

20. 1965.VI. 12 d. kun. dr. J. Vaišnora, M.I.C. : Kunigaikš
tienės Magdalenos Radvilienės atminčiai.

Be to sekcija surengė Romos lietuviškajai visuomenei 3 viešus 
minėjimus, kuriuose paskaitas skaitė :

1. 1960.X.16 d. prof. dr. Z. Ivinskis : Lietuva ir Žalgirio 
kautynių laimėjimas,

2. 1961.IV.23 d. kun. dr. J. Vaišnora, M.I.C. : Lietuvos tau
tinio atgimimo pradininkas Petras Kriaučiūnas,

3. 1962.XII. 16 d. kun. dr. J. Vaišnora, M.I.C. : Poetas vyskupo 
soste (vysk. A. Baranausko 60 metų nuo jo mirties sukakties proga).
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Žymiausias šios Centro Valdybos kadencijos metu nuveiktas 
darbas yra V-tasis L. K. M. Akademijos suvažiavimas, įvykęs 
1961 m. rugsėjo mėn. 1-3 dienomis Chicagoje. Visą suvažiavimo 
paruošimo ir pravedimo darbą atliko Centro Valdybos pavestas
L. K. M. Akademijos Chicagos židinys, vadovaujamas P. Maldeikio. 
Suvažiavimo programoje buvo 23 paskaitos bei pranešimai. Suva
žiavimas turėjo 7 sekcijas. Kiekybe ir kokybe jis buvo imponuo
jantis ; atidaromajame posėdyje buvo apie 400 dalyvių, o baigia
majame — apie 800. Akademijos garbės nariai: prel. Pr. Juras 
ir inž. A. Rudis, apmokėdami kelionės išlaidas lėktuvu iš Europos 
į J. A. V., įgalino prof. dr. Z. Ivinskį ir prof. dr. J. Eretą dalyvauti 
Chicagos suvažiavime ir skaityti jame paskaitas, o garbės narys 
kun. klebonas Juozas Karalius tapo Suvažiavimo Darbų V tomo 
mecenatu, paaukodamas jo išleidimui 3000 dol. Plačiau apie Aka
demijos suvažiavimą Chicagoje žiūrėk A. Baltinio straipsnį: Lie
tuvių Katalikų Mokslo Akademijos suvažiavimas Chicagoje (Aidai, 
1961 m. 8 nr., 346-350 psl.) ; dr. J. Griniaus pastabas : L. K. M. 
Akademijos penktasis suvažiavimas iš perspektyvos (Aidai, 1961 m. 
10 nr., 452-454 psl.) ir Česlovo Grincevičiaus Penktojo L. K. M. 
Akademijos Suvažiavimo darbų eiga, (Suvažiavimo Darbai V, 1964, 
600-619 psl.).

Trijų metų laikotarpyje ši Centro Valdyba padarė 13 posėdžių, 
kuriuose planavo, svarstė ir sprendė organizacinius ir mokslinius 
Akademijos reikalus, rūpinosi narių prieaugliu ir židinių organi
zavimu. 1962 m. birželio mėn. Akademijos narių sąraše buvo : 
3 garbės nariai, 12 narių mokslininkų ir 115 narių, taigi viso 130)

4. Trečiosios Centro Valdybos kadencija (1962.IX.24-1965.VI)

1962 m. rugsėjo 24 d. korespondenciniu būdu naujai išrinkta 
Centro Valdyba, susirinkusi posėdžio XI.11 ir XI.15 dienomis, 
pasiskirstė pareigomis sekančiai: pirmininkas — kun. prof. dr. A. 
Liuima, S.J., I vicepirmininkas — prof. dr. Z. Ivinskis, II vice
pirmininkas — kun. dr. J. Vaišnora, M.I.C., sekretorius — kun. 
prof. dr. P. Rabikauskas, S.J., iždininkas — kun. dr. Pr. Brazys,
M.I.C., archyvaras — kun. dr. V. Balčiūnas. Kaip Istorijos 
Mokslų sekcijos atstovas į Centro Valdybą įėjo kun. dr. P. Jatulis, 
o reikalų vedėju vėl pakviestas kun. R. Krasauskas.

Naujoji Valdyba ėmėsi užbaigti tvarkyti Akademijos įstatų  
reikalą. Ji pasirūpino perredaguotus ir 1962.VI.7 d. visuotiniame 
korespondenciniame narių susirinkime priimtus pataisytus įstatus 
atspausdinti spaustuvėje ir išsiuntinėti Akademijos nariams.
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Savo posėdžiuose Valdyba svarstė VI-jo Akademijos suva
žiavimo klausimą. Buvo paruošta ir patvirtinta Suvažiavimui 
ruošti nuostatai, apsvarstyta bendroji suvažiavimo tema, numa
tyti ir pakviesti sekcijų pirmininkai. Visais tais reikalais Centro 
Valdybos pirmininkas kun. dr. prof. A. Liuima, S.J., ir ypač sekre
torius kun. prof. dr. P. Rabikauskas, S.J., vedė gyvą susiraši
nėjimą su Akademijos nariais, sekcijų pirmininkais ir židinių  
vadovybėmis. VI-tasis Akademijos suvažiavimas suplanuotas šau
kti 1964 m. rugsėjo mėn. 5-7 dienomis New Yorke, Fordhamo uni
versitete. Suvažiavimo bendra tema parinkta: Mokslas tarp krikš
čionybės ir materializmo. Suvažiavimo programą sudarė: ati
darymo — įvadinė prof. dr. J. Navicko paskaita : Vertybių prasmė 
materializmo akivaizdoje, 9 sekcijų (Literatūros ir kalbos mokslo, 
Filosofijos, Medicinos mokslų, Politinių ir socialinių mokslų, Tiks
liųjų ir gamtos mokslų, Teisės mokslo, Istorijos mokslų, Teologijos, 
Pedagogikos ir psichologijos) posėdžių paskaitos bei pranešimai ir 
suvažiavimo užbaigimo bei spaudos draudimo 100 metų sukaties 
paskaita Lietuvių tautos kova dėl raidės, skaityta prof. S. Sužiedėlio.

Techninė suvažiavimo dalis buvo pavesta atlikti New Yorko 
L. K. M. Akademijos židiniui. Tam tikslui New Yorko židinys 
sudarė Suvažiavimui Ruošti Komitetą, susidedantį iš : kun. prof, 
dr. VI. Jeskevičiaus, S.J., prof. dr. A. Vasio, prel. J. Balkūno 
ir kun. dr. V. Gidžiūno, O.F.M., kuris uoliai ėmėsi organizavimo 
darbo. VI-tasis Akademijos suvažiavimas sušauktas 1964 m. 
rugsėjo mėn. 5-7 d. New Yorke, Fordhamo universitete, praėjo 
darbingoj ir pakilioj nuotaikoj ir laikytinas gražiai pavykusiu. 
Buvo skaityta 22 paskaitos bei pranešimai, jame dalyvavo 217 
asmenų : 66 Akademijos nariai ir 151 svečias. Suvažiavimo mece
natai buvo Aleksandra ir Juozas Kazickai, globoję suvažiavimą ir 
paaukoję jo reikalams 2500 dol. VI-tasis suvažiavimas yra vienas 
žymiausių Akademijos veiklos įvykių treciojoj Centro Valdybos 
kadencijoj.

Ypatingą rūpestį Centro Valdyba parodė naujų židinių stei
gimui. Tų pastangų dėka 1962.XII.15 d. įsteigtas L.K.M. Aka
demijos židinys New Yorke. Židinio pirmininku išrinktas prof, 
dr. VI. Jeskevičius, S.J., vicepirmininku — kun. dr. V. Gidžiūnas,
O.F.M., ir sekretoriumi — prof. dr. A. Vasys. Tuo pačiu laiku 
buvo ruošiama dirva Naujosios Anglijos židiniui. Jo steigimu rū
pintis Centro Valdyba paprašė ir įgaliojo dr. J. Girnių, kuris 1963 m. 
gegužės mėn. buvo sukvietęs į Putnamą intelektualų grupę aptarti 
židinio steigimo klausimą, o lapkričio 17 d. sušauktas steigiamasis 
susirinkimas ir įsteigtas Naujosios Anglijos židinys. Židiniui vado
vauti išrinkti pirmininku prof. dr. J. L. Navickas, o valdybos
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nariais : dr. Br. Baškys, kun. dr. A. Jurgelaitis, O.P., prof. V. 
Marijošius ir dr. V. Vaitkus.

Ketvirtasis Akademijos židinys įsteigtas 1964.II.9 d. Detroite. 
Židinio pirmininku išrinktas prof. dr. J. Pikūnas. Centro Valdyba 
IV. 17 d. posėdyje patvirtino Detroito židinio įsteigimą ir jo va
dovybę.

Penktasis Akademijos židinys įsteigtas Montrealyje, Kanadoje. 
1964.V.22 d. Jam vadovauja : kun. dr. F. Jucevičius. Centro 
Valdybos nario mons. dr. V. Balčiūno, esančio Amerikoje, rūpesčiu 
Akademijos židinių tinklas plėtėsi toliau. 1964 m. gruodžio mėn. 
16 d. įsteigtas naujas židinys Toronte. Šiam židiniui vadovauja 
dr. J. Sungaila, židiniui priklauso 9 nariai.

Jauniausias L. K. M. Akademijos židinys yra Daytono, įsteigtas 
1965.1.24 d. prof. dr. V. Bieliausko ir kun. dr. T. Narbuto ini
ciatyva. Židinio vadovybė sudaryta iš šių asmenų : pirminin
kas prof. dr. V. Bieliauskas, vicepirmininkas dr. Z. Prūsas ir sekre
torius kun. dr. T. Narbutas. Židinio įsteigimą ir vadovybę Cen
tro valdyba patvirtino savo posėdyje 1965.VI. 14 d. Šiam židiniui 
prilauso 10 narių.

Paskutinių trijų metų laikotarpyje Akademijos šeima padi
dėjo 62 naujais nariais. Nario mokslininko titulas 1964.VI.27 d. 
buvo suteiktas dr. A. Damušiui, dr. J. Girniui ir dr. A. Sennui. 
Šiuo metu Akademijai priklauso 190 narių ; iš jų 15 yra nariai 
mokslininkai ir 3 garbės nariai. Šios kadencijos metu Centro 
Valdyba padarė 13 posėdžių.

Akademija praturtėjo dar viena institucija. 1965.VI.14 d. 
Romoje įkurtas L. K. M. Akademijos Istorijos ir Religinės Kul
tūros Lietuvių Institutas, trumpai vadinamas Lietuvių Institutu. 
Šio instituto steigimo mintis iškilo prieš dvejus metus. Šio suma
nymo iniciatoriai yra Akademijos nariai : mons. Klemensas Razmi
nas, kun. dr. P. Jatulis ir kun. R. Krasauskas. Centro Valdyba 
savo 1963.IV.27 d. posėdyje apsvarstė ir priėmė instituto stei
gimo mintį ir išrinko trijų narių : prof. dr. P. Rabikausko, S.J., 
kun. dr. J. Vaišnoros M.I.C., kun. dr. P. Jatulio komisiją paruošti 
instituto statutą. Komisijos paruoštas statutas buvo eilėje Centro 
Valdybos posėdžių apsvarstytas ir 1965.VI. 14 d. priimtas ir patvir
tintas. Tame posėdyje buvo taip pat paskirta instituto vadovybė : 
direktorius kun. R. Krasauskas, sekretorius istorijos skyriui mons. 
dr. P. Jatulis, sekretorius religinės kultūros skyriui mons. Kl. Razmi
nas. Instituto būstinė ir adresas yra : Via Antonello da Messina 36 
int. 3, Roma 10, Italia.

Instituto tikslas, nusakytas statute, yra « tyrinėti Lietuvos 
istorijos ir religinės kultūros klausimus, telkti tam reikalingą

22
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medžiagą ir skleisti lietuvišką katalikišką kultūrą lietuvių ir kita
taučių tarpe». Šiam tikslui atsiekti institutas : vykdo moksli
nius tyrinėjimus pagal nustatytą planą, renka istorinę ir kitokią 
medžiagą, telkia knygas, mikrofilmas, fotografijas, užrašus, kviečia 
susirinkimus, konferencijas, pasitarimus, minėjimus, ruošia paskai
tas, leidžia bei rūpinasi leisti mokslo veikalus, knygas, brošiūras, 
žurnalus, biuletenius, skatina mokslines studijas, bendradarbiauja 
ir palaiko ryšius su panašiomis kitomis mokslinėmis institucijomis, 
telkia lėšas bei priemones, reikalingas savo uždaviniams vyk
dyti.

Besikuriantį institutą parėmė finansiškai prel. Pr. Juras, pats 
pirmas atsiųsdamas 100 dol. auką, kun. dr. J. Velutis paaukojo 
400 dol. instituto bibliotekos kambario įrengimui, kun. D. Kensta
vičius paskyrė auką 500 Dm. naujoms bibliotekos lentynoms įtai
syti, kun. A. Bunga 200 Dm. bibliotekos baldams įsigyti.

Institutas pasiryžęs sukomplektuoti kiek galima didesnę litua
nistinę biblioteką, nes tokia Romoje labai yra reikalinga. Pada
ryta jau graži pradžia. Instituto bibliotekos lentynose jau yra 
šimtai vertingų knygų. Ir čia pirmasis geradaris yra prel. Pr. 
Juras, atsiuntęs instituto bibliotekai per 200 lietuviškų knygų, 
kita geradarė — Ona Zinaitienė (New Yorkas) padovanojo insti
tutui Lietuvių Enciklopedijos 25 tomus, kun. Saulius Laurinaitis 
nupirko naujausios laidos 10 tomų vokišką enciklopediją Lexikon 
für Theologie und Kirche, kun. dr. J. Petraitis (Memmingenas) 
padovanojo enciklopedinį 10 stambių tomų Propyläen Weltge
schichte veikalą, iš Antano Ramanausko (Brooklynas) gauta dovana 
— brangus Aušros (1883-1885) pilnas komplektas, kun. dr. J. Vaiš
nora, M.I.C., parūpino pilną (16 metų) komplektą Tiesos Kelio 
žurnalo ir keliasdešimt kitų knygų, mons. Kl. Razminas, mons. 
dr. P. Jatulis ir kun. R. Krasauskas žymią dalį knygų iš savo asme
niškų bibliotekų yra perdavę instituto bibliotekai.

Instituto vadovybė šia proga nuoširdžiai dėkoja geradariams, 
parėmusiems šią naują instituciją pinigais ir knygomis.

Kita Akademijos veiklos sritis yra leidiniai. Pirmoj eilėj buvo 
rūpintasi 1961 m. rugsėjo mėn. 1-3 d. Chicagoje įvykusiome Aka
demijos suvažiavime skaitytų paskaitų rinkinio — Suvažiavimo 
Darbų V-to tomo išleidimu. Šį tomą paruošti spaudai Chicagos 
židinys buvo sudaręs redakcinę komisiją iš kun. V. Bagdanavičiaus, 
M.I.C., kun. dr. I. Urbono ir P. Maldeikio. Komisijai atlikus dalį 
paruošiamų darbų, tomo redagavimas buvo perduotas Akade
mijos pirmininkui kun. prof. dr. A. Liuimai, S.J. V-tojo tomo išlei
dimą finansavo L. K. M. Akademijos garbės narys kun. klebonas 
Juozas Karalius, paaukodamas tam tikslui 3000 dol. 1964.VI.20 d.
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išėjęs iš spaustuvės, savo apimtimi V-tas Suvažiavimo Darbų tomas 
yra stambiausias iš visų iki šiol išėjusių.

Ilgai užsitęsęs L. K. M. Akademijos Metraščio išleidimas paga
liau jau realizuojamas, netrukus pasirodys ir pasieks narius. Taip 
pat baigiama spausdinti prof. dr. A. Kučo parašyta kun. A. Sta
niukyno monografija. Tokiu būdu šios Centro Valdybos kaden
cijos metu bus išėję trys Akademijos leidiniai.

Akademijos darbų ir veiklos sričiai priklauso taip pat Doku
mentacinės medžiagos apie Lietuvos religinę padėti centro įkūrimas. 
Daug kartų šis klausimas buvo svarstomas Centro Valdybos po
sėdžiuose, bet jo realizuoti Akademija vis negalėjo dėl lėšų stokos. 
1962 m. gruodžio 12 d. Centro Valdybos posėdyje, kuriame daly
vavo ir tuomet Romoje esąs J. E. vysk. V. Brizgys, buvo plačiai 
išsiaiškinta ir suderinta Centro Valdybos nuomonė organizuojamo 
Dokumentacinės medžiagos centro (archyvo) klausimu su L. K. 
Religinei Šalpai rūpimu reikalu — rinkti medžiagą apie Lietuvą 
ir informuoti įvairių kraštų spaudą apie religinę padėtį pavergtoje 
Lietuvoje. J. E. vysk. V. Brizgys kaip L. K. R. Šalpos komiteto 
pirmininkas užtikrino, kad L. K. R. Šalpa skirs kas mėnesį po 
100 dol. asmeniui, atliekančiam šį darbą. Centro Valdyba tada 
įsipareigojo duoti tam darbui žmogų ir tokiu būdu Dokumenta
cinės medžiagos centrą ir informacijos instituciją paimti savo 
žinion ir globon. L. K. R. Šalpos komitetas 1962 m. gruodžio 
18 d. paskyrė minėtą paramą ir nuo 1963 m. sausio mėn. Doku
mentacinės medžiagos centras pradėjo veikti. Per 1963 metus 
buvo renkama medžiaga ir paruošiami žinių biuleteniai. Bet 
L. K. R. Šalpa 1964 m. vasario mėn. nutraukė savo skiriamą pa
ramą ir Dokumentacinės medžiagos centras atsidūrė kritiškoje 
padėtyje. Centro Valdyba darė žygių surasti lėšų. Ji kreipėsi 
į Šv. Tėvą, prašydama tam pašalpos. Nors Šv. Tėvas palankiai 
priėmė prašymą ir paskyrė vienkartinę 100.000 lirų (maždaug 
160 dol.) pašalpą ir suteikė apaštališkąjį palaiminimą, tačiau ta 
parama buvo permaža išlaikyti Dokumentacinį centrą. Tada 
Centro Valdybos narys mons. dr. V. Balčiūnas, daug dėmesio ir 
rūpečio skyręs šiam reikalui, ėmėsi iniciatyvos sutelkti Amerikoj 
būrelį rėmėjų. Jam pavyko surasti kelioliką kunigų, kurie paža
dėjo aukoti šiam reikalui kas mėnesį po 5 dol. ir tokiu būdu pa
laikyti Dokumentacinės medžiagos centro veikimą. Dokumenta
cinės medžiagos centre telkiamos svarbios žinios ir daviniai pa
žinti religinę padėtį pavergtoje Lietuvoje.
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5. L. K. M. Akademijos židinių veikla

Akademijos veiklos ir darbų lauke veikliai reiškiasi Chicagos, 
New Yorko, Naujosios Anglijos ir kiti židiniai. Tačiau išsamų ir 
tikslų jų nuveiktų darbų pranešimą galėtų padaryti tik tų židinių  
vadovybės. Čia paduodama tiktai gautos nuotrupos.

P. Maldeikis Chicagos židinio pirmininkas 1963.X.29 Centro 
Valdybai pranešė : «Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos Chi
cagos židinys įkurtas 1956 m. gruodžio m. 23 d. Narių šiuo metu 
tini 39. Iki šiol yra turėjęs 22 susirinkimus; 18 iš jų buvo su 
mokslinėmis paskaitomis. Centro Valdybos pavedimu, 1961 m. 
suorganizavo V-jį Akademijos suvažiavimą.

Židinio susirinkimuose nariai skaitė šias paskaitas :
1. 1956.XII.23 d. dr. Zigmas Smilga: Egzistencializmas,
2. 1957.IV. 14 d. Aleksandras Plateris : Livonija ir Kuršas 

Lietuvos valdžioje,
3. 1957.VII.5 d. kun. dr. Andrius Baltinis : Modernusis 

žmogus ir rezistencija 1,
4. 1957.X.13 d. kun. dr. Antanas Juška : Revoliucinė epocha

1769-1819,
5. 1957.XII.22 d. Jonas Rugis : Socialinio gyvenimo patolo

gija,
6. 1958.IV. 18 d. kun. dr. Andrius Baltinis : Pasaulėžiūra,
7. 1958.X.22 d. kun. dr. Jonas Bičiūnas, Mokslas ir moksli

ninkai Vilniaus Akademijoje,
8. 1958.XII.7 d. Petras Maldeikis : Švietimo ir auklėjimo 

padėtis pavergtoje Lietuvoje,
9. 1959.III.1 d. kun. Vytautas Bagdanavičius, M. I. C. : Mila

šiaus kraujo filosofija,
10. 1960.III.6 d. kun. dr. Andrius Baltinis : Lietuvių kultū

ros kilimas ir smukimas tremties sąlygose2,
11. 1960.XI. 13 d. dr. Vladas Literskis : Žmogaus chromozomų  

aberacija,
12. 1961.III.26 d. kun. dr. Jonas Bičiūnas : Lietuvos istorijos 

tyrinėjimai Vatikano archyvuose,
13. 1961.VI. 18 d. dr. Kazys Šidlauskas: Pozityviosios teisės 

samprata,

1 Paskaita atspausdinta žurnale Į Laisvę, 1960 m., 21 nr., 20-30 psl. 
2 Paskaita atspausdinta Aiduose, 1960 m., 97-102 ir 147-157 psl.
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14. 1961.XI.19 d. vysk. Vincentas Brizgys : Bažnyčios visuo
tinio susirinkimo belaukiant 3,

15. 1962.XH.16 d. kun. dr. Jonas Kubilius, S.J. : Teilhard 
de Chardin idėjos — lyg ir atbaigimas dvasios kovos su medžiaga,

16. 1963.III.25 d. kun. dr. Viktoras Rimšelis, M.I.C. : Bū
ties dualizmas tomizmo sistemoje,

17. 1963.V.26 d. kun. Vytautas Bagdanavičius, M.I.C. : Tei
lhard de Chardin žmogaus veiksmų sudievinimo klausimas,

18. 1963.X.20 d. Jonas Rugis : Evoliucijos sąvoka šiais lai
kais.

Neseniai įsteigtas New Yorko židinys visą savo energiją skyrė 
VI-jo Akademijos narni suvažiavimui paruošti.

Didelio gyvumo veiklą parodė Naujosios Anglijos (Bostono) 
židinys, kurio pirmininkas dr. J. L. Navickas 1964.VII.20 d. pra
nešė : « Židinio Valdyba norėdama pasitarnauti platesnei lietuvių  
visuomenei, gegužės mėnesio 31 d. Bostone sušaukė pirmąjį viešą 
Židinio suvažiavimą. Šio suvažiavimo tikslas buvo panagrinėti 
žmogaus problemą literatūros ir mokslo šviesoje. Paskaitų pro
grama buvo tokia : Žmogus ispanų kultūroje ir literatūroje — kun. 
prof. dr. A. Jurgelaitis, O. P. ; Gyvybinis vyksmas biochemijos 
požiūriu — dr. B. Baškys ; Žmogaus esmė filosofinės psichologijos 
šviesoje — prof. dr. J. Navickas. Suvažiavime dalyvavo apie 30 
įvairios pasaulėžiūros asmenų. Kokybės ir protinio intereso atžvil
giais Židinio suruoštas suvažiavimas buvo labai sėkmingas ». Taip 
pat šito židinio rūpesčiu, kun. prof. dr. Jurgelaitis, O. P., išvertė 
L. K. M. Akademijos įstatus į anglų kalbą, kurie bus atspausdinti 
ir pasiusti židiniams, reikalingiems kontaktams su amerikiečiais 
palaikyti. Židinio nariai labai aktyviai dalyvavo ateitininkų su
rengtame simposiume, surengtame dr. Juozo Girniaus veikalui 
Žmogus be Dievo panagrinėti. 1965.V.16 d. Putliame, Conn., buvo 
surengtas antras Židinio suvažiavimas. Paskaitą skaitė A. Ma
žiulis tema Tautotyra šių dienų Lietuvoje. Ateinantis suvažiavimas 
įvyks Worcesteryje, Mass., organizuojamas dr. V. Vaitkaus. Tokiu 
būdu šitas židinys labai pavyzdingai kultūriniai aptarnauja plačią 
apylinkę. Eiliniams židinio susirinkimams vietoje patogias patalpas, 
Akedemijos pirmininko kun. A. Liuimos prašomas, maloniai sutiko 
duoti Boston College universiteto rektorius Mchael P. Walsh, S.J.

3 Paskaita atspausdinta Aiduose, 1962 m., 341-245 psl.
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6. Mirusieji Akademijos nariai

1956 — 1965.VI.15 d. laikotarpyje Akademija neteko 9 narių: 
Arkivysk. J. Skvirecko, m. 1959.XII.3 d.,
Vysk. V. Padolskio, m. 1960.V.6 d.,
Prof. dr. K. Pakšto, m. 1960.IX.11 d.,
Prof. dr. A. Šapokos, m. 1961.III.9 d.,
Dr. J. Leimono, m. 1963.V.4 d.,
Prof. dr. St. Kolupailos, m. 1964.IV.9 d.,
Prel. K. Šaulio, m. 1964.V.9 d.,
Prel. prof. dr. Prano Kuraičio, m. 1964.XII. 18 d. (Lietuvoje), 
Dr. Broniaus Baškio, m. 1965.VI. 15 d.

Kun. R. Krasauskas 
L. K. M. Akademijos Reikalų vedėjas

Roma, 1965.VI.15 d.

Post scriptum. Bebaigiant spausdinti tomą, gauta žinia, kad Chicagoje 
1965. VIII. 2 d. staiga mirė prof. Vitas Manelis.


