JAV LKMA Suvažiavimas 2014 gegužės 17
2014 gegužės 17 d. Nekalto prasidėjimo vienuolyno patalpose Putname, Connecticuto
valstijoje, įvyko JAV Lietuvių katalikų mokslo akademijos (JAV LKMA) suvažiavimas.
Mokslinių pranešimų pasiklausyti susirinko šešiolika mokslininkų bei tų, kurie mokslu
domisi. Suvažiavimui prasidedant buvo prisiminti mirę LKMA nariai, jų tarpe Saulė Šatienė,
kuri mirė 2013 m. kovo mėnesį. Ji daug metų tvarkė ALKA muziejų. Taip pat buvo
prisimintas Ignas Skrupskelis, apie kurį Lietuvoje buvo pristatyta naujai išėjusi knyga ,,Ignas
Skrupskelis: asmenybė ir laikmetis”.
Plojimu buvo priimta nauja JAV LKMA narė dr. Milda Bakšytė-Richardson. Dr. BakšytėRichardson meno istorijos daktaratą įsigijo Bostono universitete 2003 m. Ji dėsto
Northeastern universitete.
Dr. Mirga Girniuvienė, JAV LKMA bei Amerikos lietuvių kultūros archyvo pirmininkė,
pranešė apie praėjusių metų nuveiktus darbus: buvo paskirtos Dr. Kriaučiūno fondo
stipendijos keturiems aukštesnių laipsnių besiekiantiems studentams Lietuvoje; buvo
sutvarkytas dirigento bei pedagogo
Vytauto Marijošiaus fondas;
tautosakininko dr. Jono Balio archyvas
buvo padovanotas ir persiųstas
Lietuvių literatūros ir tautosakos
institutui (LLTI) Vilniuje; VLIKo
fondas buvo perduotas ir persiųstas
Lietuvos centriniam valstybės
archyvui Vilniuje; 1939 Pasaulinės
parodos New Yorke eksponatai buvo
paskolinti ir persiųsti Lietuvos
nacionaliniam muziejui Vilniuje.
Klausytojai klausėsi pranešimų fizikos,
antropologijos bei religijos temomis.
Dr. Petras Kazlas kalba apie šviesos diodus,
turinčius kvantinius taškus. (nuotr. dr. R.
Girniaus)

Dr. Petras Kazlas kalbėjo apie šviesos diodus, kuriuose yra kvantinių taškų. Dr. Kazlas
vadovauja grupei, kuri projektuoja kvanto taškų elektroninius aparatus naudojamus
vaizduokliuose. Įdomu, kad pradedama kvantinių taškų technologiją naudoti ląstelėms bei
audiniams atvaizduoti. Tai kelia daug
vilčių vėžio chirurgijos srityję. Dr.
Kazlas įsigijo elektronikos inžinerijos
daktaratą 1998 m. Colorado
universitete. Šiuo metu dirba įmonei
,,QD Vision”, kuri gamina techninę
įrangą vaizduokliams ir apšvietimui
naudojant patentuotą ,,Quantum Light”
platformą.

Dr. Aleksas Gedmintas kalba apie lietuvių
koloniją Binghamtone, NY. (nuotr. dr. R.
Girniaus)

Dr. Aleksas Gedmintas kalbėjo apie
buvusią lietuvių koloniją Binghamtone,
NY ir kaip ji išnyko. Atrodo, kad vienas šią koloniją sužlugdžiusių veiksnių buvo
nesutarimas tarp tikinčiųjų ir kairiųjų apie
surinktų lėšų panaudojimą. Dr. Gedmintas
dėsto antropologiją State University of New
York, Oneonta.

Dr. Aldona Lingertaitienė kalba apie išeivijos
vaidmenį pasipriešinime prieš sovietus. (nuotr. dr. R.
Girniaus)

Dr. Aldona Lingertaitienė kalbėjo apie
užsienio lietuvių vaidmenį pasipriešinime
prieš komunistinę valdžią Lietuvoje.
Ypatingą dėmesį atkreipė į veiklą vežant
,,Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos”
rankraščius į Vakarus. Seselė Ona
Mikailaitė, pati patyrusi, kaip veikė
komunistinis aparatas kovoje prieš religiją, ir

daug metų dirbusi prie ,,Kronikų” spausdinimo bei leidimo, pridėjo konkrečių detalių iš savo
patirties.
.
Programai pasibaigus, dalyviai peržiūrėjo ALKA
ir pamatė, kiek ten yra įvykę pasikeitimų. Pvz.,
Jono Balio Tautosakos kambario nebėra - LLTI
yra surengta nuolatinė dr. Jono Balio Tautosakos
kambario ekspozicija, kurią gali lankyti visi.

Dalis dr. Jono Balio nuolatinės ekspozicijos LLTI. (Austės
Nakienės nuotr.)

dr. Mirga Girniuvienė
JAV LKMA pirmininkė

