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AABS taryba lankėsi Čikagoje
GIEDRIUS SUBAČIUS
altijos studijų pažangos asociacija AABS (Association for
the Advancement of Baltic Studies) tarybos nariai ir vadovybė dviem
dienom suvažiavo į Čikagą. Visų pirma, lapkričio 14 dieną, AABS tarybos
komitetas iš keturių asmenų (AABS
prezidentė prof. Mara Lazda, buvęs
prezidentas prof. Ain Haas, akademinių reikalų direktorius prof. Olavi
Arens ir administracijos direktorė
Irena Blekys) susitiko su Ilinojaus
universiteto Literatūrų, kultūrų ir
kalbų mokyklos direktorės pavaduotoja prof. Colleen McQuillen aptarti lietuvių kalbos dėstymo ateities Ilinojaus
universiteto PLB Lituanistikos katedroje. Sutarta lietuvių kalbos dėstymą universitete visomis jėgomis palaikyti, skatinti, ieškoti kelių dar labiau sustiprinti universiteto santykiams su lietuvių bendruomene, galvoti apie naujas universiteto studentų
stažuočių galimybes lietuvių bendruomenėje, tęsti bendradarbiavimą
su Vilniaus universitetu ir Lietuvos vyriausybe. Aptarti panašios Baltų kalbų programos Washingtono universitete Seattle veikimo ypatumai.
Iš karto po susitikimo su prof.
McQuillen didelė dalis tarybos narių
vyko į Balzeko lietuvių kultūros muziejų apžiūrėti jau plačiai pagarsėjusią
parodą apie DP emigraciją iš Baltijos
šalių: „Nėra namų kur grįžti” (No
Home to Go to). Nors buvo vėlyvas vakaras, AABS tarybos laukė pats muziejaus įkūrėjas Stanley Balzekas ir pagrindiniai parodos kuratoriai: Irena
Chambers, Rita Janz ir Karilė Vaitkutė. Įspūdingai gausi ir labai profesionaliai parengta paroda, su išsamiu
katalogu, paliko neišdildomą įspūdį:
nuo senų lagaminų ir iš karo siaubiamos Lietuvos parvežto dar nesučiulpto gabalinio cukraus, iki gausybės fotografijų, rankraščių, laiškų, leidinių
(pvz., satyrinio žurnalo „Dypukas”
pirmasis numeris) ir dokumentų
(pasų, vairuotojų pažymėjimų, pažymių knygelių). Kelių Baltijos kraštų
žmonių kartų istorija.
Kitą dieną, lapkričio 15‑ąją, Ilinojaus universitetas suteikė patalpas
metiniam AABS tarybos posėdžiui.
Be jau pradžioje paminėtų tarybos
narių, posėdyje dalyvavo prof. Janis
Chakars (viceprezidentas konferencijoms), prof. Ivars Ijabs (viceprezidentas profesiniam ugdymui), prof.
Daiva Markelis (viceprezidentė pub-
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AABS taryba Balzeko muziejuje lanko parodą „Nėra namų kur grįžti”; iš kairės: Giedrius Subačius, Karilė Vaitkutė, Olavi Arens, Janis
Chakars, Mara Lazda, Ain Haas, Ivars Ijabs, Irena Chambers, Daiva Markelis, Kara D. Brown, Irena Blekys ir Rita Janz
likavimui), prof. Kara D. Brown (sekretorė), Merike O. Henneman (iždininkė), Mark Moll (studentų atstovas), prof. Terry Clark („Journal of
Baltic Studies” redaktorius), prof.
Giedrius Subačius (išrinktasis prezidentas). Per ištisą dieną trukusį posėdį
aptarta ir nutarta daugybė dalykų.
Aptarti santykiai su broliškomis organizacijomis (Skandinavų, Žydų, Mokytųjų bendrijų – Learned Societies),
svarstyti ateinančios konferencijos
rengimo rūpesčiai (konferencija vyks
Philadelphijoje, PA, 2016 m. gegužės 26–
28 dienomis). Diskutuotos „Journal of
Baltic Studies” leidimo peripetijos,
pastebėta, kad ryškiai daugiausia žurnale spausdinasi žmonės iš Estijos, mažiau iš Latvijos, ir dar mažiau – iš Lietuvos. Pratęsta žurnalo redaktoriaus
Terry Clark kadencija dar penkeriems
metams, pratęsta ir ilgalaikė sutartis
su prestižine žurnalą leidžiančia leidykla Routledge. Pabrėžta didžiulė
AABS rėmėjų, dovanotojų svarba, leidžianti organizacijai tvirtai laikytis
ant kojų jau beveik pusę amžiaus
(įkurta 1968‑aisiais). Patvirtintas nedeficitinis AABS 2015 metų biudžetas,
suformuluoti konkursai stipendijoms,
geriausiai knygai apie Baltijos šalis
(kultūras). Posėdžio baigiamojoje dalyje svarstytos naujos galimybės ir
formos remti ir skatinti Baltijos šalių
studijas. (AABS tinklalapis: www.aabsbalticstudies.org).

AABS tarybos komiteto susitikimas su Ilinojaus universiteto Literatūrų, kultūrų ir kalbų
mokyklos direktorės pavaduotoja; iš kairės: Giedrius Subačius, Mara Lazda, Colleen
McQuillen, Ain Haas, Irena Blekys ir Olavi Arens

Kvietimas būti laimingiems

Ses. Rita (Antanina Trimakienė) ir kun. Kęstutis Trimakas. Putnamas, 1966 m.

AUDRONĖ ŠKIUDAITĖ
ai pirmoji mintis, kilusi perskaičius kunigo Kęstučio Trimako atminimui skirtą knygą
„Mano pasaulėjautos kelionė” (sudarytoja Marija Remienė), kuri šią vasarą jau buvo pristatyta Vilniuje ir
Kaune. Įvairaus žanro tekstai – prieš
metus Aukščiausiojo globon išėjusio
(„už užuolaidos”, kaip sakė pats Kunigas) Dvasininko, Mąstytojo, Menininko patys pirmieji ir patys paskutinieji gyvenime parašyti tekstai bei
pažįstamų, artimųjų, bičiulių prisiminimai apie Velionį – kalba būtent
apie tai – apie laimingai savo gyvenimą nugyvenusį žmogų, nes... Nes
žmogus iš Dievo ir savo mylimos Mamunės jautėsi gavęs viską, ko reikia
visaverčiam dvasiniam gyvenimui.
Nes tas žmogus save išskirtinai suvokė kaip dvasinę būtybę. Atrodo, kad
Jo nekankino jokios materialinės
problemos, išskyrus ligą gyvenimo
pabaigoje, bet ir tą jis priėmė su
džiaugsmu, kaip išbandymą ir kartu
kaip Dievo dovaną. Galima įsivaizduoti, ką Jis turėjo mintyje – žmogus
savo tvirta dvasia rodo pavyzdį kitiems. O žmogaus dvasia – tai stebuklingas, begalinis indas, kuriame telpa žmogaus protu nesuvokiami, didingi dalykai. Kunigas Kęstutis turėjo
kupiną indą tų brangenybių ir jas
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gausiai eikvojo savo artimui nuraminti, praturtinti, pakylėti ir bent
kiek paauginti.
Kaune laidojant žemiškuosius
kun. K. Trimako palaikus vyskupas
Gintaras Grušas sakė: „Kunigystė –
tai ne profesija, bet sakramentas.
...Kunigas – kaip sakramentas, kaip
Dievo duotas ženklas, veikiantis žmones”.
Galima sakyti, kad kunigas Kęstutis savo gyvenime buvo dvigubai laimingas – Jis jautė pašaukimą tarnauti kitiems, bet kartu gaudavo ir ne
mažesnę grąžą, nors pats, būdamas labai kuklus ir nereiklus sau, to nesiekė. Apie tai liudija tie begalinės šilumos kupini atsisveikinimo su Juo
žodžiai knygoje jo sutiktų, su juo
bendradarbiavusių, jo įkvėptų dvasios brolių lūpose. Pagaliau iš knygos
aiškėja, kad jis buvo mylimas ir apgaubtas rūpesčio netgi paskutinėmis
savo gyvenimo dienomis, o tai ir yra
atpildas už viso gyvenimo darbus.
Lapkričio 30 d. Marquette Parko
salėje po šv. Mišių kviečiame dalyvauti kunigui Kęstučiui Trimakui
skirtos knygos „Mano pasaulėjautos
kelionė” sutiktuvėse. Knygos sutiktuves globoja BVM parapijos klebonas
Jaunius Kelpšas ir apylinkės Lietuvių
Bendruomenės pirmininkė Aušrelė
Sakalaitė. Visi bus pavaišinti prieš
parapijos koncertą.

