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MŪSŲ JUBILIAT AI
DR. MINDAUGUI BLOZNELIUI – 80
2003 m. lapkričio 28 d. dr. M.Blozneliui sukanka 80 metų*. Nuošir
džiai sveikiname Jubiliatą ir skelbiame jo darbų autobibliografiją.
AUTOBIBLIOGRAFIJA
Publikacijos technikos mokslų tematika
Blo zn e lis M., B u r okie n ÷ O., Gamybos operatyvaus valdymo ir operatyvi
n÷s apskaitos organizavimas Vilniaus kuro aparatūros gamykloje, Konfe
rencijos medžiaga, Vilnius, 1967, 4 p. (rusų k.).
Blo zn e lis M., N e p ra c ka s A., Požeminio vandens surinkimo sifonų dinami
n÷s charakterisitkos, Aukštųjų mokyklų mokslo darbai: Statyba ir architektūra,
t. 10, 1970, Kaunas, 6 p.
Blo zn e lis M., P au la usk as M., V a l e n ta it÷ E., Skaičiavimo komplekso „Rū
ta“ pritaikymas medviln÷s pramon÷je, Mokslo techninio seminaro „Skaičiavi
mo komplekso „Rūta 110“ pritaikymas liaudies ūkyje“ medžiaga, Vilnius,
1970 08 22–23, p. 97–101 (rusų k.).
Blo zn e lis M., B i e lin s kis F., Sv÷rimo ir pasverto kiekio užrašymo automati
zacija naudojant „R 901“, ten pat, p. 61–54.
Operatyvin÷s informacijos pateikimas dispečeriui lygiagrečiai perduodant
„R 901“ nustatytus dokumentus, ten pat, p. 53–57.
Blo zn e lis M., N e pr a c ka s A., Kauno vandentiekio valymo centralizacijos
problemos, Jubiliejin÷s XX mokslin÷s technin÷s konferencijos Sanit. technikos ir
hidrotechnin÷s statybos skyrius, Kaunas, 1970, p. 163–168.
Blo zn e lis M., Kolektyvo tikslin÷s funkcijos maksimizacija formuojant struk
tūrinių padalinių elgseną, VI simpoziumas kibernetikos tematika, Tbilisi, 1972
(rusų k.).
Fo min S., S o ko lo v E., V ait ke vi čiu s H., B lo zn e lis M., Pirminių polinkio ir
krypties detektorių formavimo principai ir jų tarpusavio sąveika, VI tarp
tautinis biofizikos kongresas, Maskva, 1972 (rusų k.).
––––––––––––––––––––––
* Apie Jubiliato gyvenimą ir veiklą žr. LKMA Metraštis, t. 14, Vilnius, 1999, p. 584–587.
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Va i t k ev i čius H., B l o zn e lis M., Pirminiai detektoriai ir kai kurios regos iliu
zijos, VVU Gamtos fakulteto II jubiliejin÷s konferencijos medžiaga, Vilnius,
1972, p. 42.
Blo zn e lis M., V ai t ke v ič ius H., Regos analizatoriaus detektorių formavimo
principai, V visasąjungin÷s neurokibernetikos konferencijos pranešimų tez÷s,
Rostovas prie Dono, 1973 (rusų k.).
Blo zn e lis M., Saviorganizacijos principų įgyvendinimas automatizuotoje val
dymo sistemoje naudojant ekonominio stimuliavimo metodus, Mokslinis
techninis pasitarimas apie automatizuoto valdymo sistemų kūrimą ir įdiegimą,
Vilnius, 1973, p. 133–138 (rusų k.).
Blo zn e lis M., V a it ke vič ius H., Sisteminis požiūris į sensorinius analizato
rius, V simpoziumas sistemotechnikos tematika, Leningradas, 1973 (rusų k.).
Va i t k ev i čius H., F o min S., Sok olov E., B loz n elis M., Maksimalaus jaut
rumo principas regos detektorių sistemoje, Biofizika, Nr. 19 (3), Maskva,
1974, p. 514–519 (rusų k.).
Va i t k ev i čius H., Fo min S., Sok o lo v E., B lo z n e lis M., Matematin÷s ties÷s
polinkio detektoriaus modelis, Biofizika, Nr. 19 (4), Maskva, 1974, p. 734–
738 (rusų k.).
Blo zn e lis M., B i e li ns k is F., Įtaisas informacijai pateikti, Autorinis išradimo
pažym÷jimas, Nr. 455336, Maskva, 1974 12 30 (rusų k.).
Blo zn e lis M., B ie li n s kis F., Įtaisas įrengimų darbo kontrolei, Autorinis išra
dimo pažym÷jimas, Nr. 402039, Maskva, 1974 (rusų k.).
Va i t k e v i č i u s H., Fo min S., S o k olo v E., B lo z n e li s M., On the principle of
maximum sensitivity in the set of detectors, Proceedings of the IV Interna
tional symposium of the biocybernetics, VEB, Gustav Fisher Verlag, Jena,
1975.
Blo zn e lis M., Na ujo k ai tis Z., Konvejerio stumtuvų diskriminatorius, Auto
rinis išradimo pažym÷jimas, Nr. 438090, Maskva, 1974 (rusų k.).
Blo zn e lis M., Linijos orientacijos (polinkio) detektoriaus matematinis mode
lis, Disertacijos autoreferatas, Kaunas, 1975 (rusų k.).
Blo zn e lis M., Pa u la us ka s M., R a š ki ni s A., Elektroenergetin÷s sistemos
avarinių būklių aprašymo kalba, IV tarptautinis simpoziumas „Didelių siste
mų taikomieji uždaviniai“, Sofija, 1977 (rusų k.).
Blo zn e lis M., V a it k ev ič ius H., Skaičiuojamasis blokas polinkio kampo ma
tavimui, Autorinis išradimo pažym÷jimas, Nr. 575473, Maskva, 1977 (rusų k.).
Blo zn e lis M., P au lau ska s M., R aš k in is A., Didel÷s sistemos, valdomos
žmogaus elgsenos imitacijos principu, formalizuotas aprašymas, V tarptau
tinio sistemų teorijos kongreso tez÷s, Vroclavas, 1978 (rusų k.).
Blo zn e lis M., R aš kin is A., Dispečerinio valdymo modelin÷s sistemos struk
tūra, Visasąjungin÷s konferencijos „Didelių sistemų valdymo semantiniai mode
liai“, tez÷s, Maskva, 1979 (rusų k.).
Blo zn e lis M., Vai tk e v ič ius H. ir kt., Polinkio kampo keitiklis, Autorinis išra
dimo pažym÷jimas, Nr. 754202, Maskva, 1980 (rusų k.).
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Blo zn e lis M., R a š ki ni s A., Ekstremalių būsenų valdymo sistema. Bendra
uždavinio formuluot÷. Deponuota Lietuvos mokslin÷s technin÷s informa
cijos tyrimo institute, Vilnius, 1980, dep. Nr. 583–80, 13 p. (rusų k.).
Blo zn e lis M., P au lau s k ie n ÷ R., R a š kini s A., Elektroenergetin÷s sistemos
imitacinis modelis. Gamybos proceso valdymo automatizacijos ir mechani
zacijos konferencijos medžiaga, Elektrotechnika, Vilnius, 1980.
Blo zn e lis M., K a r a l ius M., Va it ke v ič ius H., The model of monocular per
ception of the slope line, Proceedings of V th Intern. conference in cybernetics
systems, Mexico, 1981, 6 p.
Blo zn e lis M., K i si e liu s A., P a t u ms i s V., Leidžiamų galios nebalansų
(elektroenergetinei sistemai) nustatymas naudojant telematavimų semanti
nę kontrolę. Deponuota Lietuvos mokslin÷s technin÷s informacijos tyrimo
institute, dep. Nr. 692–81, Vilnius, 1981, 19 p.
Blo zn e lis M., Pa u la us k as M., R aš k in is A., Modelis, imituojantis elektroe
nergetin÷s sistemos elgseną, VII tarptautinio sistemų teorijos kongreso tez÷s,
Vroclavas, 1981 (rusų k.).
Blo zn e lis M., P au la us k as M., R a š ki nis A., Nenutrūkstamųjų diskretinių
energetinių procesų modeliai EES dispečerio patar÷jui, Visasąjungin÷s
mokslin÷s konferencijos „Energetinių sistemų modeliavimas“ tez÷s, t. 2, Baku,
1982 (rusų k.).
Blo zn e lis M., V a it k e vi č ius H. ir kt., Įtaisas polinkio kampui matuoti, Auto
rinis išradimo pažym÷jimas, Nr. 934210, Maskva, 1982.
Blo zn e lis M., V a it k e vi č ius H., K ar alius M., Polinkio kampo keitiklis, Au
torinis išradimo pažym÷jimas, Nr. 1002827, Maskva, 1982 (rusų k.).
Blo zn e lis M., Va it kev i čius H., Kar a lius M., Adaptyvių robotų regos siste
ma, Visasąjungin÷s mokslin÷s konferencijos „Adaptyvieji robotai“ tez÷s, Nalči
kas, 1982.
Blo zn e lis M., V a it k evi čius H., K a r aliu s M., M e š ka us kas A., A system
of information supply for a dispatcher – aid unit, VIII International conferen
ce on systems science, Wroclav, 1983.
Blo zn e lis M., Vai tk e v ič ius H., K a ra lius M., M e š k a us ka s A., Rabotics vi
sion based on local detectors. Computer application in production and en
gineering, III Estijos neurochirurgų ir neurologų suvažiavimo tez÷s, Tallin,
1989.
Blo zn e lis M., A li š au s k as A., Pau la u ska s M., Automatic state description
of control system, System science, Wroclav, 1993, vol. 19, Nr. 1.
Blo zn e lis M., Bl už as J., B lo zn e l ie n÷ K.L., Searching new predictive signs
in Exercise testing: The cardiovascular response as a transient process of
self regulation, Ischemic Heart Disease, Kaunas, 1993.
Blo zn e lie n ÷ K.L., B lu ž a s J., B l o zn e lis M., Prognostic value of early exerci
se testing in patients with myocardial infarction, 2 bd ALPE ADRIA cardio
logy meeting, Brijuni Croatia, 1994.
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Autoriniai projektai, atlikti Pramon÷s projektavimo institute
1966–1974 m. Kaune
Flotacijos ir sm÷lio džiovinimo automatizacija vertikaliose džiovyklose.
Anykščių sm÷lio karjeras „Kvarcas“, 1966.
Sand÷liavimo ir vidinio transporto automatizacija. Alytaus medviln÷s kombi
nato automatizacijos projektas, 1967.
Eigulių ir Kleboniškio vandens siurblių valdymo automatizacija ir telemechanin÷
kontrol÷. Eigulių ir Kleboniškio siurblinių automatizacijos projektas, 1968.
Pramoninių prekių tiekimo baz÷s automatizacija. Tiekimo baz÷s automatizaci
jos projektas. Visasąjungin÷s liaudies pasiekimų parodos dalyvio liudiji
mas, Nr. 257431, 1968.
Įmon÷s gamybin÷s veiklos analiz÷s metodika (drauge su J.Brazausku ir O.Bu
rokiene), Lietuvos pramon÷s projektavimo institutas, 1968.
Vilniaus kuro aparatūros gamyklos valdymo automatizacija. Vilniaus kuro
aparatūros gamyklos projektas, Automatinio valdymo sistema, 1970.
Automatinis krūvių adresavimas transportuojant pogrindiniais plyšiniais kon
vejeriais. Veikiantis maketas Visasąjungin÷je liaudies ūkio pasiekimų pa
rodoje, Alytaus medviln÷s kombinato transporto automatizacijos projek
tas, 1970.
Techninio projekto etalonas, dalis: Valdymas, Lietuvos pramon÷s projektavi
mo institutas, 1971.
Šienainio bokštų gamyklos AVS. Šienainių bokštų gamybos įmon÷s techninio
projekto AVS dalis, 1973.
Mažeikių statybos tresto valdymo centras. Mažeikių statybos tresto valdymo
centro techninis projektas, 1973.
Lietuvos Elektroenergetikos valdymo centras. Valdymo centro techninis pro
jektas, Vilnius, 1973.
Baldų susivienijimo „Vilnius“ valdymo centras. Valdymo centro ir informaci
jos surinkimo techninis projektas, 1974.
Kauno vandens tiekimo sistemos centralizuota kontrol÷. Techninis projektas, 1974.
Vilniaus namų statybos kombinato AVS. Vilniaus namų statybos kombinato
AVS technin÷ užduotis, 1974.

Dirbant MA Fizikinių techninių energetikos problemų institute
dalyvauta arba vadovauta atliekant šiuos mokslinius tyrimo darbus
Didelių sistemų operatyvinio valdymo automatizavimas naudojant intelekti
kos ir biotechnikos metodus.
Objekto pažinimo regos sistemoje tyrimas, modeliavimas ir technin÷ realizacija.
Objektų klasifikacijos metodų, grindžiamų požymių semantika, tyrimas ir
naudojimas.
Modelin÷s ekstremalių būsenų valdymo sistemos kūrimas naudojant intelekti
kos (dirbtinio intelekto) metodus.
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Atliktas šių temų mokslinis tyrimas:
Statybos darbų optimalus tvarkaraščio sudarymas. Lietuvos MA FTEPI temos
01–131 ataskaita, Kaunas, 1976.
Neformalių vienos klas÷s didelių sistemų vaizdavimo būdų suradimas ir tyri
n÷jimas. Lietuvos MA FTEPI temos 11–28 ataskaita, Kaunas, 1977.
Didelių sistemų valdymo metodų, grindžiamų neformaliu jų vaizdavimu, tyri
mas. Lietuvos MA FTEPI temos 02–49 ataskaita, Kaunas, 1982.
Tam tikro tipo didelių energetinių sistemų būklių klasifikacijos algoritmų kū
rimas. Lietuvos MA FTEPI temos 02–53 ataskaita, Kaunas, 1986.
Metodų, naudojamų biologin÷se regos sistemose objektų pažinimui, formali
zavimas ir techninis realizavimas 1972–1988, VVU fizikos fakulteto proble
min÷ laboratorija, MA FTEPI.
Sergančių epilepsija, siunčiamų chirurginiam gydymui į stacionarą, automati
zuotos atrankos metodų sukūrimas, 1986–1988, Kauno medicinos instituto
neurochirurgijos skyrius.
Objektų išskyrimas iš fono ir jų požymių atpažinimo metodų sukūrimas,
1988–1990, Vilniaus universitetas.

Paskaitų, skaitytų Kauno politechnikos institute ir VDU konspektai
Automatinio reguliavimo sistemų projektavimas, 1965, rankr.
Tiesin÷s automatinio reguliavimo sistemos, 1967, rankr.
Netiesin÷s automatinio reguliavimo sistemos, 1968, rankr.
Kompleksin÷ technologinių procesų automatizacija, 1969, rankr.
Informacija gyvosiose sistemose, 1995, rankr.
Intelektikos sistemų instrumentarijus, 1994, rankr.

Įvairios publikacijos ir studijos
Aktualūs Lietuvių katalikų mokslo akademijos uždaviniai, LKMA problemin÷
konferencija 1990 vasario 17, Vilnius, 1990, p. 13–14.
Kultūra ir rezistencija, „Kultūra kaip argumentas valstyb÷s nepriklausomy
bei“, Vilnius: Fondas „Į laisvę“, 1991, p. 10–12.
Kultūra nelaisv÷s metais – vertinimo kriterijai, Vilnius: Fondas „Į laisvę“, 1991.
Sukilimas ir Lietuvos valstybingumo atkūrimas. „Asmuo ir valstyb÷ 1941–
1991“. Konferencijos medžiaga Sukilimo 50 mečiui pamin÷ti. Kaunas: Fon
das „Į laisvę“, 1992.
„Individas ir valstyb÷“ (Ateities Lietuvos vizija), Pranešimas Fondo „Į laisvę“
studijų savaitei, 1992 05 11; Nepriklausoma Lietuva, Vilnius, 1992, Nr. 36,
p. 1–2.
Stasys Šalkauskas, 1886–1941, [Kaunas:] „ab“ spaustuv÷, 1992, 6 p.
Pasaul÷žiūra ir politika: kalba diskusijose, Naujoji romuva, 1994, Nr. 1, p. 5.
Zigmas Stanelka 1924–1948 (LIT’o kovotojai), Kaunas: Atmintis, 1994.
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Inteligentų katalikų ugdymo problemos, LKMA Suvažiavimo darbai, t. 15, Vil
nius, 1995, p. 627–643.
Mūsų „Naujoji romuva“, kalba aptarime, Naujoji romuva, 1995, Nr. 1, p. 44.
Mano „Naujoji romuva“, Naujoji romuva, 1995, Nr. 2, p. 51.
Advento žvak÷, Naujoji romuva, 1996, Nr. 1–2, p. 36–37.
Juozas Keliuotis sovietų metais, Naujoji romuva, 1995, Nr. 5 (500), p. 36–39.
Kazimieras Naujūnas Navickas, 1920–1946, Kaunas: Atmintis, 1966.
Garbinga rezistento sukaktis, Tautos atmintis, 1996, Nr. 6, p. 58–59.
Jaunystę paskyręs ne sau, Tautos atmintis, 1996, Nr. 10, p. 50–51.
Nacionalinio saugumo prioritetai, LKMA Suvažiavimo darbai, t. 16, Vilnius,
1996, p. 531–536.
Kunigas Antanas Cimielius, Tautos atmintis, 1997, Nr. 1, p. 56–57.
Į politinę veiklą orientuotos pasipriešinimo organizacijos pabaiga, Tautos at
mintis, 1997, Nr. 2, p. 46–47.
Vladas Kuročka, Tautos atmintis, 1997, Nr. 3, p. 15–16.
Apie vieną rašančiųjų norą, Tautos atmintis, 1997, Nr. 3, p. 63.
Aktuali demokratijos deklaracija, Naujoji romuva, 1997, Nr. 3–4, p. 20–21.
Kančią ir vargą pavertusi auka, Katalikų pasaulis, 1997, Nr. 10, p. 12–13.
Jonas Dambrauskas, 1914–1947, Kaunas: Atmintis, 1997.
Sergejus Kovaliovas Lietuvoje, Naujoji romuva, 1997, Nr. 7–8, p. 85–86.
Kazimieras Vasiliauskas, Kaunas: Atmintis, 1997.
Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika šiandien, kn. Lietuvos Katalikų Bažnyčios
kronika, Vilnius: Gair÷s, 1997, p. 6–9.
Šv. Mikalojaus bažnyčios klebonas, Kaunas: Santara, 1997, p. 114–118.
Adolfui Damušiui sukanka 90, Kaunas: Atmintis, 1998.
Puiki sukaktis, Naujoji romuva, 1998, Nr. 5, p. 60–62.
Akademikui Adolfui Damušiui – 90, LKMA Metraštis, t. 13, Vilnius, 1998,
p. 428.
Lietuvos valstybingumo saugotojas, LKMA Metraštis, t. 14, Vilnius, 1999,
p. 523–540.
Jonas Pankauskas, LKMA Metraštis, t. 14, Vilnius, 1999, p. 575–577.
Adel÷ Dirsyt÷, 1909–1955, Kaunas: Atmintis, 1999.
Monsinjoras Vytautas Kazlauskas, LKMA Metraštis, t. 15, Vilnius, 1999, p. 767–769.
Kunigas Vladas Jezukevičius, Voruta, 1999, Nr. 21, p. 5.
Modernios psichologijos pionierius (prof. Justinas Pikūnas), LKMA Metraštis,
t. 16, Vilnius, 2000, p. 657–659.
Rezistencinis Kauno vaidmuo antrosios sovietin÷s okupacijos pradžioje, Kauno
istorijos metraštis, t. 2, Kaunas: VDU, 2000.
Kankin÷s gyvenimas, kn. Jūs manieji, Kaunas: Atmintis, 2000.
Liudui Dambrauskui – 80, LKMA Metraštis, t. 18, Vilnius, 2001, p. 582–584.
Moralin÷ reabilitacija pragaro prieangyje, Dienovidis, 2000, rugs÷jis, p. 6.
Spąstai, Į laisvę, 2001, Nr. 132 (169), p. 31–37.
Kun. Kazimieras Vaičionis, kn. Lietuvos Jeremiada, Kaunas: Atmintis, 2001, p. 5–20.
Asmenyb÷s vaidmuo kovoje su totaliniu nužmoginimu, Teologija ir edukologija
amžių sandūroje, Konf. medž., Šiauliai, 2001, p. 27–33.
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Kun. dr. J.Juraičiui – 75 eri, LKMA Metraštis, t. 19, Vilnius, 2001, p. 629.
Vardan Tautos, Naujoji romuva, 2001, Nr. 4, p. 79.
Jubiliatas dr. Mečislovas Paulauskas, LKMA Metraštis, t. 20, Vilnius, 2002, p. 452.
Dr. Juozui Šimulioniui – 80, LKMA Metraštis, t. 20, Vilnius, 2002, p. 455.
„Kęstučio“ Vilniaus apygarda, Į laisvę, 2002, Nr. 136 (173), p. 48–54.
Rusijos demokratai Kaune, Dienovidis, 2002, Nr. 6, p. 10.
Mano pašaukimas – bendrauti su žmon÷mis, Naujoji romuva, 2002, Nr. 2, p. 4–6.
Popiet÷ prie Rapolo bažnyčios, Naujoji romuva, 2002, Nr. 2, p. 6–12.
Lietuvių fronto karinis padalinys „Kęstutis“, Į laisvę, 2002, Nr. 138 (175), p. 49–65.
V.Petkaus knygos „Vilniaus vyskupai Lietuvos istorijoje“ recenzija, Į laisvę,
2002, Nr. 138 (175), p. 87.
Punktai prie Nemuno, Dienovidis, 2002, Nr. 1–2, p. 60–61.
Akademijos kelias, Naujoji romuva, 2002, Nr. 4, p. 78–80.
Pašauktas santarvei, kn. Širdies neatskiriamasis, Vilnius, 2002, p. 307–315.
Leonas Tvarijonavičius, Kaunas: Atmintis, 2003.
Stasys Rainys, Kaunas: Atmintis, 2003.
Susitikimai, Naujoji romuva, 2003, Nr. 1, p. 70–71.
Vasario 16 osios fenomenas, Naujoji romuva, 2003, Nr. 1, p. 72–73.
Adolfas Damušis (1908–2003), Naujoji romuva, 2003, Nr. 1, p. 83.
Užmirštų kovotojų šeš÷liai, Į laisvę, 2003, Nr. 140 (177), p. 64–70.
Lietuvių frontas okupuotoje Lietuvoje, Į laisvę, 2003, Nr. 141 (178), p. 36–51.
Vorkutos lagerių legenda kun. Kazimieras Vaičionis (nekrologas), LKMA Met
raštis, t. 22, Vilnius, 2003.
Pranas Sasnauskas, Kaunas: Atmintis, 2003.
Lietuvių fronto ištakos, Į laisvę, 2003, Nr. 143.

Vertimai ir parengtos knygos
Pastoracin÷ teologija. Teisingumo doryb÷, 1986, rankr., I d. 1–3 sk., II d, 4–7 sk.
Versta iš: Thomas Pazhayampallib, SDB, Pastoral Guide „Moral–Canoni
cal–Liturgical, vol. 1. Fundamental moral Theology and Virtues, 1984.
W.Sm i th, Mokslas nežino savaimin÷s evoliucijos, vertimas iš vokiečių k., 1987 m.
išleistas pogrindžio sp.; Tas pats vertimas išspausdintas 1990 m. „ab“
spaustuv÷s.
Kronika. Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika. Jubiliejin÷s konferencijos 20
metų sukakčiai pamin÷ti medžiaga, Vilnius: Gair÷s, 1997.
Lietuvos išlaisvinimo taryba, Vilnius: Mintis, 1997.
Adel÷ Dirsyt÷: gyvenimas ir darbai, Vilnius: Katalikų akademija, 2003.
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PROFESORIUI JONUI GENIUI – 80
Žinomas dendrogenetikas ir visuomen÷s veik÷jas Jonas Genys gim÷
1923 m. rugpjūčio 12 d. Marijampolio k., Pakruojo vls. 1942 m. baig÷ Lin
kuvos gimnaziją. 1944 m. pasitrauk÷ į Vokietiją. 1949 m. baig÷ Getingeno
universitetą. Tais pačiais metais persik÷l÷ į JAV. 1955–1957 m. dirbo Vis
konsino federalin÷je tyrimų įstaigoje. 1957–1960 m. tęs÷ studijas Mičiga
no universitete ir įgijo mokslų daktaro laipsnį. 1960–1961 m. dirbo ir iš
klaus÷ du kursus Viskonsino universitete. Nuo 1961 iki 1995 m. dirbo
Merilendo universitete. 1995 m. kaip daug nusipelnęs tapo profesoriumi
emeritu.
Šalia savo tiesioginio darbo aktyviai dalyvavo akademin÷je ir admi
nistracin÷je veikloje. 1986–1989 m. buvo Merilendo universiteto Aplinkos
apsaugos Centro senato narys. Nuo 1981 m. šešerius metus buvo visos
Amerikos augalų genetikos turtų organizacijos vienas iš dešimties narių;
čia buvo apdovanotas garb÷s pažym÷jimais. 1991 m. išrinktas iš kitų
Amerikos mokslininkų važiuoti į Lietuvą. Čia skait÷ paskaitas Vilniaus
universitete, taip pat dirbo Vytauto Didžiojo universitete kaip pirmas ap
linkos apsaugos skyriaus direktorius. Nuo 1983 m. yra Lietuvių katalikų
mokslo akademijos narys, keturis kartus vadovavo LKMA suvažiavimų
gamtos mokslų sekcijai.
Mokslin÷je spaudoje publikuota daugiau kaip šimtas jo straipsnių ir
pranešimų augalų genetikos ir gamtos apsaugos klausimais. Vieną šių
darbų rinkinį yra dovanojęs Lietuvos miškų ūkio tyrimų bibliotekai Kau
ne, kitą – Frostburgo valstybinio universiteto bibliotekai. Yra skaitęs pa
skaitas tarptautiniuose kongresuose JAV, Japonijoje, Vokietijoje, Jugosla
vijoje, Kanadoje, Lietuvoje. 1978 m. pirmininkavo dendrogenetikos kon
ferencijai Vašingtone. 1962–1968 m. buvo gamtos mokslų žurnalo „Che
sapeake Science“ redakcijos asocijuotas redaktorius.
Daugiau kaip 25 erius metus darbavosi Amerikos lietuvių organiza
cijose. Nuo 1970 iki 1996 m. buvo Amerikos lietuvių tarybos atstovas Va
šingtone, atstovavo lietuviams Amerikos jungtiniame Baltijos tautų (lie
tuvių, latvių ir estų) komitete. Daug kartų gyn÷ Lietuvos reikalus Baltuo
siuose rūmuose, JAV Kongrese. Buvo lietuvių delegacijų narys Europos
Saugumo ir Kooperacijos kongresuose Helsinkyje, Madride, Ženevoje ir
Maskvoje. Dalyvavo JAV lietuvių bendruomen÷s veikloje: 1971–1974 m.
buvo jos Vašingtono apylink÷s pirmininkas; 1974–1976 m. Pietryčių apy
gardos pirmininkas; 1974–1975 m. JAV lietuvių bendruomen÷s Garb÷s
teismo narys; 1973 m. vadovavo Pasaulio lietuvių IV kongreso rengimo
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komitetui Vašingtone; 1971 m. suorganizavo Amerikos lietuvių respubli
konų federaciją ir buvo pirmasis jos pirmininkas; 1974–1978 m. buvo iš
rinktas Amerikos etninių grupių konfederacijos (National Confederation
of American Ethnic Groups) pirmininku; šiuo metu yra šios konfederaci
jos garb÷s pirmininkas. 1973 m. už visuomeninę veiklą buvo išrinktas
Amerikos lietuvių Metų žmogumi, tais pačiais metais Amerikos tautin÷s
grup÷s išrinko jį iškiliausiu Amerikos etninių grupių žmogumi ir įteik÷
Dwight D.Eisenhoverio atminimo medalį.
1992 m. jis surinko aukų pastatyti gražiam bronzos paminklui vysku
pui Kazimierui Paltarokui jo įkurtos Pamūšio parapijos šventoriuje. Ten
netoliese buvo ir dr. Jono Genio gimtin÷, kurios jau n÷ akmens nebelikę.
Linkime garbingam Jubiliatui dar daug gražių sumanymų ir Dievo
palaimos juos įgyvendinant.
LKMA Centro valdyba

JUBILIATAS ALGIRDAS JONAS JACYNAS
Algirdas Jonas Jacynas gim÷ 1923 m. lapkričio 25 d. katalikų šeimoje
ir augo Kaune. T÷vai kilę iš Suvalkijos. T÷vas, dalyvavęs 1919–1920 m.
nepriklausomyb÷s kovose, buvo apdovanotas medaliu ir žem÷s sklypu
Vilijampol÷je (Kaune), dirbo Seime ir kitose valstybin÷se įstaigose kurje
riu. Motina namie augino dvi dukteris ir sūnų. Nors ji buvo baigusi tik
pradinę mokyklą, bet labai apsiskaičiusi, pad÷davo vaikams ruošti pa
mokas, dieg÷ jiems dvasines vertybes. A.J.Jacynas, baigęs „Aušros“ gim
naziją, 1941 m. įstojo į Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos
fakultetą; jį baigęs įgijo gydytojo specialybę. Svajojo dirbti chirurgu, ta
čiau, kai sunkiais pokario metais labai stigo gydytojų kaimo vietov÷se,
visa laida gavo paskyrimus dirbti provincijoje. Dirbo Viekšnių ambulato
rijoje, v÷liau Pilviškiuose, Rietave. Į chirurgijos kelią Algirdas buvo įžen
gęs 1947 m. – kai buvo pakviestas dirbti Kauno universiteto bendrosios
chirurgijos katedros asistentu, tačiau d÷l šeimos rūpesčių tur÷jo išvykti į
rajoną. Nuo 1950 m. gyvena ir dirba Klaip÷doje. Chirurgo ir urologo spe
cializaciją tobulino Leningrade, Maskvoje, Minske. Buvo parašęs disertaci
nį darbą „Šlapimo organų ir kepenų pažeidimai sergant gimdos v÷žiu“, ta
čiau ginti disertacijos nebuvo leista. Matyt, d÷l katalikiškos pasaul÷žiūros.
Jubiliatas 25 erius metus d÷st÷ Klaip÷dos medicinos seserų mokyklo
je chirurgiją, ugd÷ būsimų medicinos seserų dvasines vertybes, kurios
pravert÷ jų darbe bendraujant su ligoniais ir juos slaugant.
2001 m. A.J.Jacynas išleido didelę monografiją „Chirurgija: ir meil÷,
ir kančia“. Šioje knygoje autorius apraš÷ savo gyvenimo kelią ne tik kaip
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chirurgo, bet ir kaip gydytojo kataliko. Čia iškeliamas žmogaus gyveni
mo tikslas, nurodoma, kokie turi būti gydytojo santykiai su ligoniu. Visi
tie pasteb÷jimai buvo sukaupti per ilgus chirurginio darbo metus. Tai yra
galbūt pirmoji tokio pobūdžio knyga Lietuvoje, kur pasakojama apie di
džiul÷s meil÷s ir pasiaukojimo reikalingą chirurgo darbą, apie mediko pro
fesinį pašaukimą, jo studijas, apie medikų dvasinį pasaulį, jų darbą sun
kiais okupacijos metais, kai į gydytojų darbą ir veiklą kišdavosi saugumie
čiai. Knygoje yra daug aforizmų, citatų, įdomių medicinos įvairenybių.
Jubiliatas, kaip chirurgų ir radiologų asociacijos narys, yra skaitęs
per 50 pranešimų respublikin÷se konferencijose, suvažiavimuose ir kt.
2002 m. chirurgas Algirdas Jonas Jacynas buvo priimtas į Lietuvių
katalikų mokslo akademiją tikruoju nariu.
Sveikindami Jubiliatą garbingos sukakties proga linkime jam dar
daug naujų kūrybinių laim÷jimų, geros sveikatos, kad gal÷tų toliau užsi
br÷žtų tikslų siekti.
Habil. dr. Leonas Laimutis Mačiūnas

PROF. HABIL. DR. LEONUI LAIMUČIUI MAČIŪNUI – 75
L.L. Mačiūnas gim÷ 1928 m. liepos 17 d. Alytuje, inteligentų šeimoje
(motina – mokytoja, t÷vas miškininkas). 1937 m. baig÷ Pašvenčio (Jurbar
ko vls.) pradinę mokyklą, mok÷si Jurbarko gimnazijos 1 oje parengiamo
joje klas÷je, Marijampol÷s mokyklos šeštame skyriuje, o nuo 1939 m. –
Rygiškių Jono gimnazijoje; ją baig÷ aukso medaliu 1945 m. Studijavo me
diciną Vilniaus universitete, v÷liau studijas tęs÷ Kauno Vytauto Didžiojo
universiteto Medicinos fakultete. 1947 m. saugumiečiai universiteto audi
torijoje su÷m÷ brolį Algirdą, studijavusį statybą. Jis už „t÷vyn÷s“ išdavi
mą (58a straipsnis) buvo nuteistas 10 metų kal÷ti ir ištremtas į Intos lage
rius. Bet Leonas studijas baig÷ ir įgijęs gydytojo specialybę 1950 m. pra
d÷jo dirbti Kaune greitosios pagalbos stotyje.
Nuo 1951 iki 1968 m. dirbo Kauno antrojoje ligonin÷je chirurgu, uro
logu. Be to, 1952–1957 m. d÷st÷ chirurgiją Respublikin÷je medicinos mo
kykloje; 1963–1968 m. dirbo gydytojų darbo ekspertiz÷s komisijoje chi
rurgu ekspertu. Nuo 1966 m. buvo Vilniaus universiteto, Medicinos fa
kulteto, Hospitalin÷s chirurgijos katedros neakivaizdinis aspirantas;
moksliniam darbui vadovavo prof. Pr. Norkūnas. Ligonin÷s vadovybei
su Sveikatos apsaugos ministerijos žinia d÷l politinių motyvų uždraudus
jam kaupti klinikinę medžiagą disertacijai, 1968 m. tur÷jo pereiti į stacio
narinę aspirantūrą ir kasdien važin÷ti į Vilnių baigti kaupti klinikinę me

596

KRONIKA

*20

džiagą. Nepaisant visokių trukdymų, 1970 m. disertaciją „Klinostatikos
poveikis gydant opaligę“ apgyn÷. Nors šeima gyveno Kaune, tačiau
Sveikatos apsaugos ministerija nesudar÷ sąlygų čia dirbti. 1970–1977 m.
dirbo Vilniaus miesto klinikin÷je ligonin÷je chirurgu ir d÷st÷ chirurgiją
Vilniaus medicinos mokykloje.
1977 m., laim÷jęs konkursą, buvo priimtas asistentu Vilniaus univer
siteto, Medicinos fakulteto Hospitalin÷s chirurgijos katedroje. 1983 m.
buvo suteiktas docento vardas. 1988 m. apgyn÷ habilituoto daktaro diser
taciją „Skrandžio ir dvylikapiršt÷s žarnos opogenezin÷s zonos opalig÷s
etiopatogenez÷, klinika ir chirurginis gydymas“. 1991 m. suteiktas profe
soriaus vardas.
Stažavosi Kauno, Sankt Peterburgo (tuometinio Leningrado), Mask
vos, Kijevo, Kurgano, Erfurto universitetuose ir institutuose.
Paskelb÷ 156 mokslinius straipsnius; yra knygos „Apendicitas“ ben
draautoris; paraš÷ monografiją „Opalig÷ – gravitacin÷ liga“. Joje pirmą
kartą pasaulin÷je literatūroje parodyta gravitacinio faktoriaus reikšm÷
opalig÷s etiopatogenezei, klinikai, gydymui. Šiuo klausimu Pasaulio lie
tuvių mokslo ir kūrybos VIII simpoziume 1993 m. Čikagoje skait÷ prane
šimą. Niujorke Tarptautin÷s gydytojų katalikų federacijos XIX pasauli
niame kongrese 1996 m. skait÷ pranešimą „Medicinos etika Lietuvoje so
vietin÷s okupacijos metu“. Yra daugelio chirurgų suvažiavimų, konfe
rencijų Lietuvoje ir užsienyje (Taline, Leningrade, Suzdal÷je, Maskvoje,
Kijeve, Novosibirske, Minske, Gardine, Tbilisyje, Čikagoje, Niujorke ir
kt.) dalyvis ir praneš÷jas.
Prof. L.L.Mačiūnas, būdamas Kaune, yra dainavęs Kauno medicinos
darbuotojų chore, šiam chorui tapus ansambliu, jame ir toliau dainavo ir
net pūt÷ birbyne. Iki šiol jis taip pat aktyviai dalyvauja visuomeniniame
gyvenime. Yra T÷vyn÷s sąjungos partijos narys (buvo Vilniaus miesto
koordinacin÷s tarybos pirmininku, organizavo 10 ties TS skyrių įkūri
mą), Lietuvių katalikų mokslo akademijos Medicinos skyriaus pirminin
kas, Tarptautin÷s gydytojų katalikų federacijos Europos asociacijos val
dybos narys, Pasaulin÷s gydytojų federacijos „Už žmogaus gyvybę“ Lie
tuvos asociacijos valdybos narys, Vokietijos ir Baltijos gydytojų asociaci
jos Lietuvos skyriaus narys, Lietuvos nepriklausomyb÷s gynimo Sausio
13 osios brolijos, Lietuvos mokslininkų sąjungos, Gastroenterologų drau
gijos, Chirurgų draugijos, Vysk. M.Valančiaus blaivyst÷s sąjūdžio valdy
bos, Ateitininkų federacijos Sendraugių valdybos, Lietuvos krašto apsau
gos bičiulių klubo narys.
Buvo ilgametis medikų šachmatų komandos narys, Lietuvos 6 ųjų
korespondencinių šachmatų komandinių pirmenybių („Mediko“ koman
da, 1983 m.) čempionas.
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Yra gavęs Nepriklausomyb÷s gyn÷jo pažym÷jimą, 2002 m. sausio 13
d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu apdovanotas Sausio 13 osios
Atminimo medaliu. Amerikos biografijos institutas ir Anglijos tarptauti
nis biografijos centras nuo 1996 m. iki dabar jam yra pripažinę daug ap
dovanojimų (24), įtraukę į daugelį savo leidinių (24), suteikę iškilių var
dų (22).
Linkime Jubiliatui gausios Dievo palaimos, j÷gų, tarnaujant visuome
n÷s sveikatinimo reikalams.
LKMA Centro valdyba

VYSK. JUOZUI TUNAIČIUI – 75
1928 m. spalio 25 d. dabartiniame Rokiškio rajone (anksčiau buvo
Rokiškio apskritis), Salų parapijoje, Davainiškio kaime, Juozapo ir Mary
t÷s Tunaičių šeimoje gim÷ sūnus. T÷vai pirmagimiui dav÷ t÷vo – Juozo
vardą. V÷liau gim÷ brolis Petras, sesuo Anel÷. Motina buvo labai pamal
di, vaikus visada nusivesdavo į bažnyčią. Mažajam Juozui ten labai pa
tikdavo. Nuo vaikyst÷s troško būti dvasininku. Vyriausiajam sūnui dar
nebuvo n÷ šešerių, kai mir÷ motina. T÷vas ved÷ antrą kartą. Pamot÷ buvo
gera moteris, lyg tikra motina aukl÷jo našlaičius. Gim÷ dar du broliai, iš
jų vienas mir÷ mažytis. Neilgai gyveno ir ji. Susirgusi džiova mir÷ 1941
m. T÷vas ved÷ trečią kartą. Gyvenimas vaikų nelepino. T÷vas Juozą kaip
vyriausią visur ved÷si į darbus: jis išmoko akmenis rinkti, vežimus min
ti, pjauti, šienauti, kulti su spragilais, malti girnomis ir kitus ūkio darbus
dirbti.
Mok÷si Salų pradžios mokykloje, ją baigęs – Rokiškio J.Tumo Vaiž
ganto gimnazijoje, kur sutiko daug gerų draugų ir mokytojų. Mok÷si la
bai gerai. Ir dabar gimnazijos garb÷s lentoje greta kitų įrašyta ir Juozo
Tunaičio, baigusio šią mokyklą aukso medaliu, pavard÷.
Iš gimnazijos J.Tunaitis atvažiavo į Vilniaus universiteto Fizikos ir
matematikos fakultetą studijuoti astronomijos. Tačiau čia užsibuvo neil
gai, nes jo tikslas buvo studijuoti kunigų seminarijoje. 1949 m., kai baig÷
gimnaziją, įstoti į seminariją negal÷jo – tais metais nebuvo pri÷mimo, nes
sovietin÷ valdžia aukl÷tinių skaičių seminarijoje buvo sumažinusi nuo
150 iki 75. Be to, jeigu baigęs aukso medaliu būtų iš karto stojęs į kunigų
seminariją, būtų pakenkęs gimnazijos direktoriui. To daryti J.Tunaitis ne
nor÷jo. Metus pastudijavęs universitete, per÷jo į kunigų seminariją. Buvo
labai sunkios gyvenimo sąlygos: vienoje sal÷je teko gyventi ir miegoti 36,
paskui 12–16 kvadratinių metrų kambar÷lyje gyveno keturiese. Antrai
siais studijų metais J.Tunaitis susirgo džiova, pateko į ligoninę, v÷liau
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į sanatoriją. Į seminariją atvykusi gydytojų komisija patikrino visų svei
katą ir nustat÷, kad iš 75 tik keli buvo sveiki. Komisija pripažino, kad są
lygos čia gyventi visiškai netinkamos, ir d÷l to kreip÷si į Ministrų Tarybą.
Nuo to laiko sąlygos šiek tiek pager÷jo.
J.Tunaitis visą laiką sirguliavo, kelis kartus buvo ketinama atleisti jį
iš seminarijos d÷l sveikatos, nes prasid÷jo visokiausios komplikacijos. Ta
čiau seminariją baig÷; 1954 m. vysk. Kazimieras Paltarokas suteik÷ jam
kunigyst÷s šventimus. Primicijos vyko gimtojoje Salų parapijoje.
J. Tunaitis buvo paskirtas dirbti į Palūšę – puikią vietą, parinktą spe
cialiai d÷l sveikatos būkl÷s. Ten išbuvo keletą metų. Sveikata pasitais÷,
darbas buvo mielas ir įdomus. V÷liau buvo perkeltas į Dūkštą, bet ten iš
buvo tik 8 m÷n., o iš ten – į Dubičius, Var÷nos rajone. Nuo 1968 m. kun.
J.Tunaitis dirbo Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje vikaru, po to – klebo
nu. 1980 m. paskirtas Vilniaus arkivyskupijos notaru ir Vilniaus arkivys
kupijos Tribunolo teis÷ju, v÷liau – oficiolu, 1989 m. jam suteiktas Jo Šven
tenyb÷s Rūmų kapeliono titulas. Buvo paskirtas kurijos kancleriu. 1991 m.
geguž÷s 19 d. – per Sekmines – Kauno Arkikatedroje kardinolas Vincen
tas Sladkevičius kunigą Juozą Tunaitį konsekravo vyskupu. „Tai ne gar
b÷, bet sunkus ir atsakingas darbas. Pasimelskite“, – sak÷ jį sveikinusiems
vyskupas Juozas Tunaitis.
Po vyskupo J.Tunaičio šventimų netrukus mir÷ Vilniaus arkivysku
pas Julijonas Steponavičius. Jo augziliaras vyskupas J.Tunaitis arkivysku
pijos konsultorių buvo išrinktas laikinuoju arkivyskupijos valdytoju iki
1991 12 24. Tada popiežius Jonas Paulius II Vilniaus arkivyskupu metro
politu paskyr÷ arkivyskupą (dabar kardinolą) Audrį Juozą Bačkį. Nauja
sis Vilniaus arkivyskupas metropolitas pasirinko vysk. J.Tunaitį savo ge
neralvikaru, paskyr÷ Vilniaus arkivyskupijos bažnytinio teismo–Tribu
nolo vadovu – oficiolu, arkivyskupijos ekonomo tarnybos vadovu.
Vysk. J.Tunaitis buvo ir yra labai uolus, darbštus ir kruopštus Lietuvos
Vyskupų Konferencijos liturgin÷s komisijos narys, tikinčiųjų labai m÷gsta
mas ir mylimas sielovadininkas, dvasios patar÷jas, nuod÷mklausys.
Linkime Jubiliatui gausios Dievo palaimos, j÷gų ir sveikatos sielova
dos darbe, daug džiaugsmo tęsiant gražią tarnystę, teikiant dvasinę pa
galbą šių dienų pasaulyje pasiklystantiems mūsų krašto žmon÷ms.
LKMA Centro valdyba
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DR. ALOYZUI VIDUGIRIUI – 75
Lietuvių katalikų mokslo akademija, nuoširdžiai sveikindama akty
vų savo narį dr. A.Vidugirį garbingos sukakties proga, pateikia Jubiliato
autobibliografiją*.
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