Kolekcijos: Ignas Končius.
Korespondencija, užrašai (sąsiuviniai), rankraščiai, diplomai, liudijimai, pažymėjimai, anketos.
Kvitai, prašymai, sutartis ir kt. dokumentai. Lietuvių, vokiečių, anglų, rusų k.
Fondo sudarytojas: Ignas Končius (1886–1975) – fizikas, etnografas, Lietuvos visuomenės ir
kultūros veikėjas.
Priimta 1999–2001–2002 m. iš Algirdo Končiaus.
Biografinė medžiaga. Studijos Petrapilio universitete (1907–1913). Užrašų sąsiuvinis (XX a. pr.),
užrašai (1913), užrašų sąsiuvinis (1912), užrašai (1912), literatūriniai užrašai (1907), paskaitų
užrašai ir juodraščiai (1913), straipsnio „Mūsų rašyba“ juodraštis (1910), priėmimo į Peterburgo
universitetą liudijimas, Peterburgo universiteto prorektoriaus leidimas (Peterburgas), juodraštis
(XX a. pr.), diplominio darbo titulinio lapo kopija.
Palangos gimnazija (1914). Leidimas kirsti Vokietijos sieną (1914), I. Končiaus eilės M.Kentraitei
(1915), I. Končiaus ir M. Kentraitės santuokos akto įrašo išrašo kopija, pareiškimo juodraštis (dėl
karinės tarnybos atlikimo), leidimas Marijai Končienei (1917). Švietimo ministerijos raštas
I.Končiui (1915). Liudijimas, išduotas I. Končiui (1917), išsilavinimo apžvalga (XX a. pr.).
Dotnuva ir kt. (1922–1998). Nutarimas Lietuvos Respublikos ministrų kabineto (1929),
pakvietimas I. Končiui nuo literatūrinio vakaro komisijos (1922), Laikinosios mokyklos taisyklės,
kalba, skirta „Samogitia“ klubui, kai brolį?“ išrinko garbės nariu (1933), kvietimai, eksponatams
premijuoti taisyklės, kvitai, žemės nuomos sutartis. Končių giminės geneologinis medis, Žemės
banko pajamų talonas (1938).
Skolos lapelis (1923), Pareiškimas Lietuvos Universiteto Matematikos–Gamtos fakultetui nuo
I.Končiaus (1924), pareiškimas Dotnavos Žemės Ūkio ir Miškų Mokyklos direktoriui nuo
I.Končiaus (1929), Nuorašas Lietuvos Ūkio Bankui Klaipėdoje nuo Lietuvos Ūkio Banko (1925),
Nuorašas Lietuvos Ūkio Bankui nuo Lietuvos Ūkio Banko Klaipėdoje (1925), sąskaita Žemės Ūkio
Akademijai nuo H. Gladšteino, optikos sandėlio (1926). Sutartis tarp I.Končiaus ir Juozo Urmano
dėl buto nuomos (1929). Nuorašas Žemės ūkio departamentui (Dotnavos Ž. ir M. Ū. mokyklai nuo
Akademijos raštinės vedėjo (1922), nuorašas Dotnavos Žemės ūkio Technikumui nuo Žemės Ūkio
Akademijos raštinės vedėjo (3, 1923–1924). I.Končiaus pareiškimas sodinant Dotnuvoje „Vilniaus
ąžuolą“ (1924), spaudos sukakties medžiaga (1924), kvitas (1926), žinių lakštas apie santykį su karo
tarnyba. Sutartis, surašyta Plungės valsčiuje. I. Končiaus nekilnojamo turto bylos kopija (1942).
Igno Končiaus, Liudo Končiaus ir Mikolo Jagučianskio byla (1940–1969). I.Končiaus suėmimo
byla ir protokolas, asmens duomenys, arešto orderis, apklausos protokolas (1941). Lietuvos
raudonojo kryžiaus, Vilniaus skyriaus, politinių kalinių ir tremtinių globoti sekcijos pažymėjimo
kopija dėl I.Končiaus grįžimo iš tremties į Lietuvą (1941), pranešimai, liudijimai. I.Končiaus
gyvenamosios vietos pažymos kopija (1945). Imunizacijos kortelė, registracijos sertifikatas,
leidimas I. Končiui ir jo šeimai grįžti į Lietuvą.

NKVD sudarytos bylos Mikolui Jagučianskiui dokumentai (1940), KGB nutarimas dėl bylos
Mikolo Jagučianskio, Igno ir Liudo Končių bylos (1964), Petrausko I. ataskaita (1969).
Emigracija (nuo 1944). I. Končiaus prašymo kopija BALF’o įstaigai dėl emigracijos iš Vokietijos
(1948), pažymėjimo kopija dėl I. Končiaus profesorystės įrodymo (1948), apmokymų liudijimo
kopija būti matematikos mokytoju (1948), Dvi reiksmarkės. I. Končiaus ir L. Končiaus atvykimo į
JAV pažymėjimo kopija (1947). Pažymėjimo kopija dėl I. Končiaus JAV pilietybės (1949), anglų
kalbos kursų išklausymo liudijimo kopija (1949), pažymėjimo kopija, kad I. Končius išlaikė
egzaminus ir gali būti JAV piliečiu (1955), kvietimas I. Končiui (?) nuo R. S. V. P. Mr. John. P.
Tilton, pareiškimo forma (1955); pareiškimas (2, 1950), anketa (1951). Tuft’ o universiteto
dėstytojų sąrašas (1949), paskaitų sąrašai, registracijos anketa, anketa įsidarbinimui, laikinų
kelionių anketa, studentų daina, specialybių sąrašas, Povilo Žadeikio vizitinė kortelė. Sąskaita
Bostono miesto ligoninės (1957), liudijimas Pasaulio lietuvių skautų sąjungos Lietuvos skautų
brolijos vadijos skautininkų skyriaus (1947), pajamų kvitai. Lietuvių Vasario 16 gimnazijos (1961 1963) ir kt. kvitai. Padėkos raštai nuo PLB Vokietijos krašto valdybos, diplomas nuo Tamahaukos
brolijos ir nuo Lituanus žurnalo, dokumentas apie I. Končiaus gimimą, nuorašas Vytauto Didžiojo
Universiteto Rektoriui nuo V. Žmuidzino (1942). I. Končiaus, pasitraukusio į Rusiją pasas,
Socialdemokratinei Moksleivijai Remti Fondo savybės loterijos bilietas, Amerikos skautų
pažymėjimas (1950).
I. Končiaus mirties liudijimo ir kt. pažymėjimų kopijos, gyvenimo aprašymo kopijos (2 egz.),
leidimas mirusio palaikams parvežti urnoje (1996). I. Končiaus ekslibrisas (1990).
Mokslo darbai ir jų parengiamoji medžiaga. Etnografija (1911–1944). Užrašų knygelės: „V
Kelionė“ (1939), „Ign. Končius. Žemaičių pad. Kryžių ir kopl. Statistika, VII“ (1943), užrašai apie
kryžius ir koplytėles ir kt. Sąsiuviniai: aprašoma pelėdų nauda žmonėms, „Prižodei ir
Patarles“ (1911), „Visuotinas linų atgijimas“ (1915), „Atsiminimai. Užrašė Stasys Gučius“ (1935),
sąs. su iliustracijomis, aprašomi Palangos tyrinėjimai ir kt. Apyskaita iš prof. Igno Končiaus ir arch.
Vlado Švipo kelionių į Zarasų ir Utenos apskrities etnografinei medžiagai tirti, Žemaičių kryžių ir
koplytėlių statistika (2 egz.), etnografiniai, fizikiniai ir kraštotyriniai užrašai (1934–1944),
rankraštis „Atsiskaitymo su filologu F. Karazija už jo atliktą „Technikas“....“.
Juodraštiniai rankraščiai: Pasakojimas apie nuplaktą rykštėmis Švenčiausiąją Mergelę (1942),
apie pušyną, apie tai, kaip daktarai suprato procentus, „Purvaičiai buvo atkelti...“, „Bedievis –
perdaug dievobaimingas“, „Kryžkelė“, knygai „Žemaičių kryžiai ir koplytėlės“, apie žemaičių
numą, apie numą, „Iš pasakos“, „Daina Birutos.3“, „Br. A. Končiui“ „Žemaičio šnekų“ žodynėlio
juodraštis, „Žemaičio šnekos“ (3 egz.), „Medžio drožiniai gimtajam kraštui atminti“, knygos
„Medžio drožiniai gimtajam kraštui atminti“ dalis iliustracijų ir kt. Juodraštis „Stalų
nuotraukų“ (1938), „Faljetonėliai Palanga. Dotnuva nuo 1922 iki 1923“, pjesė.
Apie Centrinę Meteorologijos stotį, apie gamtos stebuklus, apie skautus, apie tai, kaip atrodo bitė,
„Iš senųjų kapinių likučių dvelkia....“, apie tautos šaknis, apie tautos puoselėjimą, apie Lietuvos –
Lenkijos tarpusavio santykius XX a. pr. ir kt. Atsiminimai: „Mano eitasis kelias“, „Kelias į
Plungę“ (perrašyta 1966), „Kelionė į Červenę ir atgal“, „Mano gimtasis kaimas“. I.Končiaus
autobiografija (3 egz.).

Rankraščiai: „Tremtyje“ (1949), „Malda su ašaromis“ (1945), „Gonezy, Gonezy...“ (1949),
„Negras“, brėžinys „Tėviškės gyvenamasis namo“, apie Algirdą (pirma dalis parašyta 1949, antra –
1949, trečia – 1950) ir kt. Sąsiuviniai: „Pradžia“, „Mano rašiniai“. Rankraščio kopijos: „Lyg ir
testamentas“, giminės medžio. Mašinraščio kopijos: „Savitarpinė pagalba“, „Ežerą rauksiu“, „Mano
gimtasis kaimas“, juodraštinis mašinraštis „Žemaičių kryžiai ir koplytėlės“.
Mašinraščiai: „Žemaitija“, „Pro memoria. Lietuvos universitetų reikalu.“ (2 egz.), „Mokykla“,
„Gandrinė“, „Kryžkelė“ (2 egz.), ištrauka iš knygos „Synodus dioecesanus Mednicensis 1752“,
„Laukai akyli, miškai ausyli“, „Skautų tėvai“, „Tarnas“, „Ne auka, bet skola“ (1964).
Fizika (apie 1913–1960). Mašinraščiai: „Dalelytės“, „Maskvos valstybinis universitetas. Fizikos
fakultetas, „Programa“, „Maskvos valstybinis universitetas. Fizikos fakultetas „Programa
bendrosios fizikos“, „Mokslinio tyrinėjimo galimybės“ ( Massachusetts, a.) 1959. I. 19; b.) 1959. IV.
19; c.) 1959. X. 19) – 3 egz. Mokslinio tyrinėjimo ataskaita (Massachusetts, a.) 1959. VII. 19; b.)
1960. VII. 19) – 4 egz; Mokslinė ataskaita Nr. 14. W. H. Bostick, L. S. Combes, M. A. Levine,
I.Končius ir H. Weintraub – 2 egz.
Juodraštiniai rankraščiai: „Kas pirmas ir kuomet pavartojo skaičių veiksmų ženklus“,
„Elektromagnetizmas“, „Kas pirmas ir kuomet pavartojo skaičių veiksmų ženklus“, rašoma apie
logaritmų istoriją (1952), apie pirmuosius matematinių ženklų panaudojimus (1952), apie
mechaninę fiziką, apie termostatą, „Pagaminti didelę lentelę“, apie ultragarsų atsiradimą ir
panaudojimą, „L. U. I – II sem. 1926/7“, apie fiziką, „Molekulės“, „Garso greitis vandeny“,
„Magnetizmas“, Kinetinės dujų teorijos pagrindai“, „Molekulinio kietųjų kūnų judesio įrodymai“,
„Širdies darbas“, „Technologijos Fakultetas. Fizikos katedra“, uždaviniai, „Nuo šilumos plitimo
koeficientas“, „Bažnyčios istorijos chronologija“, apie žmogaus kaulų atsparumą, apie greičiausią
pasaulyje gyvį ir JAV išleidžiamų laikraščių statistiką (1948) ir kt. Rankraštis „Meteorologija“,
„Skaičių žaislai žaismai“ (1947). Sąsiuviniai: „Fizikos prietaisai“ (1913), „Programos“ (1941),
„Šiluma“ (1946), Optinės fizikos testas (1954).
Užrašai ir vertimai (1953–1954). Verstos fizikinės temos: „Magneto – elektriniai vienetai“,
„Elektros inercija“. Vertimas apie Atlantidą ir Tanenbergo (Žalgirio) mūšį.
Įvairūs I.Končiaus straipsniai periodiniuose leidiniuose, straipsniai apie I.Končių. Užrašai,
juodraščiai Lietuviškajai enciklopedijai I. ( 2 egz.).
Darbas (1926–1940). Sąsiuviniai: „Lietuvos universitetas“ (1926), „Ruduo 1927 m. Lietuvos
Universitetas“, „Švietimo Ministerija. Knygų leidimo komisijai“ (1930–1933), sąsiuvinis (1938),
anglų k. pamokos – 3 egz. Mokymo planas 1940. IV.10. Maskvos valstybiniam universitetui.
Projekto „Matų, saikų ir svarstyklių įstatų pakeitimas“ nuorašas, darbo Lietuvos universitete
dienoraštis (1930–1931), liudijimai (2, 1928, 1927), senovės kultūros paminklų apsaugos įstatymas,
LTSR kultūros paminklų apsaugos, tyrimo ir muziejų tinklo sutvarkymo projektas. Pro Memoria.
Lietuvos aukštųjų mokyklų reikalu. Lietuvos Universiteto tarnautojams aplinkraštis.
Visuomeninė veikla. Savitarpio pagalba (1942–1955). Kreipimasis K. Griniaus, M. Krupavičiaus,
J. Aleksos Ponui Generaliniui Komisarui Kaune (1942) ir Kreipimasis I.Končiaus Ponui
Generaliniam komisarui Kaune (1942). Lietuvos Savitarpinės pagalbos Vyr. Komiteto sąrašas

išlaidų deponuotojų pinigų (1944). Savitarpinės pagalbos vyriausiojo komiteto kvitai (12, 1944–
1945). Savitarpinė pagalba. Rankraščio titulinio lapo kopija (1955). V.Sadausko Savitarpinės
pagalbos vyr. komiteto suteiktos pašalpos (1944). Savitarpinės pagalbos struktūra ir įstatai
(juodraštis). I.Končius Savitarpinės pagalba: vokiečių okupacija 1941–1944.
Ištrauka iš Rapolo Skipičio atsiminimų apie Savitarpinės pagalbos veiklą. Laikraščiai „Savitarpinės
pagalbos žinios“ (10, 1942–1944). Nuotrauka iš periodikos, Savitarpinės pagalbos globojami vaikai
1944 m. Kulautuvoje (žurnalas „Dirva“).
Kitų asmenų, organizacijų medžiaga (1886–1975). Kauno technologijos universiteto senato
nutarimas (2002), Plakatas. 2003 metų nacionalinė Končių šeimos knyga. Lankstinukas
„Profesoriaus I. Končiaus gimimo 110 metinių minėjimas“, Kauno Technologijos Universitetas.
Prof. I. Končiaus Fizikos mokslo premija Giedriui Laukaičiui (2000), padėkos raštas Akademinio
skautų sąjūdžio Vydūno fondui Čikagoje nuo Kauno Technologijos Universiteto (2002), parodos
plakatas „Ignas Končius ir Palangos kraštas“ (2, 1998), „Vydūno fondas“, „Prano Žižmaro trumpa
autobiografija. Parašė Gražina Mareckaitė“; prof. Igno Končiaus vardinės premijos steigimo sutartis,
prof. Igno Končiaus vardinės premijos Kauno technologijos universiteto studijuojantiesiems
skyrimo nuostatai. Protokolas: Akademinio skautų sąjūdžio Vydūno fondui Čikagoje nuo Prof. Igno
Končiaus vardinės premijos skyrimo komiteto posėdžio pirmininko V. Pekarsko. Pranešimas
studentams, projektas Vydūno Fondo stipendijoms skirti (2, 1998), reikalingi raštai ir darbai (2
egz.).
Korespondencija (1914–1998). Adresatai: Stauropolio (Ставропольской) berniukų gimnazijos
direktorius (1914). Švietimo vyresnybė (1919), prof. M. Biržiška, Žemės ūkio akademija (1929),
Inž. M. Ivanauskas (1965), Въ Телшевскiй уездны сьездъ (1915), Bronius Kvyklys (1960),
K.Ganusavičius (1923), P.Juodakis (1931), J.Sonda (Sondeckis) (1963), Charles R. Minings (1955),
Winston H. Bostick (1954). L. T. B. Švietimo valdyba, knygų leidimo komisija (1947). Juozas
Kapočius (1955), Amerikos Lietuvių Inžinierių ir Architektų Sąjungos Bostono skyriaus
susirinkimas (1964), Komisijos bankas, redaktorius (1957), Elena Gimbutienė (1966), laikraščio
„Darbininkas“ redaktorius (1949), Sveikinimai atsakymai I. Končiaus (1960, Šv. Kalėdos), L. T. B.
Švietimo valdyba, knygų leidimo komisija (1947), Juozas Kapočius (1955), Amerikos Lietuvių
Inžinierių ir Architektų Sąjungos Bostono skyriaus susirinkimas (1964), Švietimo ministerija.
Siuntėjai: Palangos gimnazijos direktorius (9, 1914–1917), Z. Žemaitis, K. Mekas (1941),
K.Nenortas (1989). Abartis, Stanley S. Ballard, professor of physics (2, 1950–1954), W. H. Besticts
(1954), A.Bendorius (1959), K.Budginas (1924), J.Budrys (1954), P.Žadeikis (1955), P.Galaunė
(1931), akcinės bendrovės „Grandinė“ steigėjai (1931);,B. Skipičis (1942), M.Naujokas (1960),
F.Meieris (1955), Charles R. Mingins (1955). Pranešimas. D. L. K. Vytauto Vyr. Komitetui nuo
nario prof. E. Volterio (1929), Z.Žemaitis (1934), „Žemaičių žemės“ redaktorius (1943), prof.
E.Volteris (1928), telegrama nuo B.Šakio (1924), B. Šakys – 2 egz., J. Matulas (1921), A. Koncė
(1968), Lietuvos Matininkų ir Kultūrtechnikų Sąjunga, foto sekcijos valdyba (1940), J.P. Tilton (4,
1955–1957), V.J.Šliūpas (1956 m.), Deutsche Meterologische Gesellschaft (1930), A.Treinius
(1965), S.Šalkauskas (1954), A. Plateris (1956), B. Kviklys (30, 1956–1964), V. Čepinskis (1933),
A. Sutkus (1929), J. Miškinis (1947), leidykla „Patrios“ (1947), Petras Daudžvardžis (1954),
S.A.Bačkis (1955), S. Rukuižienė (1956), Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Vokietijos Krašto

Valdyba ir Vasario 16 Gimnazija (1963), S. ir A. Rukuižiai (1954), ALIAS Bostono skyrius (1961),
R.Budrikas ir J.Krisčiukaitis (1956), J.Kapočius (1955), Kolupaila ir jo šeima (1951), J.Jurgaitis
(1948), B. K. Šaulys (1952), sveikinimas nuo Lietuvių Profesorių Draugijos Amerikoje (1956).
Dėl lietuviškosios enciklopedijos. Siuntėjai. P.Vadopalas (1956), V.Biržiškis (2, 1953),
S.Santvaras (1953), L.E. redakcija (1954), J.Puzinas (4, 1954 ), P.Čepėnas (7, 1954–1962),
J.Girnius (6, 1955), J.Grinius (2, 1957, 1959), J. Žilevičius (1962), Lietuvių enciklopedijos skyrių
redaktoriams nuo V.Biržiškos.
Dotnuva. Siuntėjai: mokyklos direktorius (1922), Dotnavos Žemės Ūkio technikumo direktorius
(3, 1923, 1924, 1926), Žemės Ūkio Akademijos Rektorius (2, 1924, 1928), Žemės Ūkio
Akademijos raštinės vedėjas (1930), Žemės Ūkio Akademijos ūkio vedėjas (1933), P.Matulionis (?),
Žemės ūkio departamento švietimo skyrius (1921), P.Aleksa (1929), P. Matulaitis (1927), Lietuvos
Ūkio Bankas Klaipėdoje (1925), Žemės Ūkio Akademijos raštinės vedėjas (1927), Z.Žemaitis,
Valstybės tarnautojų pensijoms ir pašalpoms skirti Komisijos Pirmininkas (1931).
Adresatai: Žemės ir miškų ūkio mokyklos Dotnuvoje direktorius (2, 1922), Lietuvių gimnazijos
Klaipėdoje direktorius (2, 1924), Lietuvos universiteto rektorius (1929), Lietuvos universiteto
matematikos-gamtos fakulteto dekanas (1929). Žemės Ūkio Akademijos Rektorius (1924), Žemės
Ūkio Akademijos Rektorius (1931), Universiteto akių klinika (1933).
Kitų asmenų korespondencija. Z. Žemaičiui (?) nuo V. Čepinsko (1930), drg. Liaudies komisarų
tarybos pirmininkui nuo rektoriaus prof. A. Purėno (2, 1941), B. Baranauskui nuo J.Venclovos
(1944), Vydūno fondo valdybai ir pirmininkui nuo prof. V.Daujotytės-Pakerienės (1998), broliui
V.Mikūnui nuo E.Kulikausko (1998), Lietuvos universiteto rektoriui nuo Lietuvos Respublikos
Švietimo ministerijos III departamento (1929), Lietuvos Respublikos Švietimo ministerijos III
departamento raštas V. Čepinskui, Žemės ūkio akademijos rektoriui nuo Lietuvos Respublikos
Švietimo ministerijos (1926), nuorašas universiteto rektoriui nuo Ministerijos referento Baltrušaičio
(1927), Matematikos-Gamtos fakulteto dekanui nuo Vytauto Didžiojo universiteto rektoriaus (1930),
Matematikos-Gamtos fakulteto dekanui nuo Vytauto Didžiojo universiteto rektoriaus V. Čepinskio
(1932), nuorašas Vytauto Didžiojo Universitetui nuo Universiteto kanceliarijos Sekretoriaus Pr.
Makarausko (1933), Kauno Universitetui nuo Kaz. Barausko, Sekretoriato Skyriaus Vedėjo, Shirley
Becker nuo Wallace Waterfall (1951).
Artimiesiems (1931–1973). Adresatai: A.Jodelytė, A.Končius, M.Končienė, P.Končius,
L.Končius, marti (5 egz.), kiti giminaičiai Lietuvoje (62, 1957–1970).
Artimųjų korespondencija įvairiems asmenims. I. ir K.Nenortams nuo L.Končiaus (1975), Zosei?
nuo A.Končienės (1975), J.Končiui nuo A.Končienės (1975), K.Nenortui nuo L.Končiaus (1975),
I.Končiui nuo V.Končiaus, L.Končiui nuo P. Pilkos (1955), I.Končiui nuo V.Končiaus (1954),
„Mielieji“ nuo Irena Laurinaitis, „Mieli Giminės“ nuo V.Končiaus, „Mieli“ nuo Liudo Končiaus
(1993), „Labas dėde ir teta“ nuo J.Končius. „Miela švogerka“ nuo I.Končiaus.
Nuotraukos. Nespalvota (pavaizduota ritė).

