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2011 m. spalio 15 d. Čikagoje,
University of  Illinois, savo metinian
posėdžiui susirinko Baltijos studijų
pažangos asociacijos („Association
for the Advancement of  Baltic
Studies’’, arba AABS) taryba: Vėjas
Liulevičius (prezidentas), Guntis
Šmidchens, Ain Haas, Mark Hyman,
Brad Woodworth, Irena Blekys, Jor-
dar Kuck, Olavi Arens, Terry Clark,
Janis Chakars ir Giedrius Subačius.
Be įprastinių darbų (įvai rių padali-
nių ataskaitų, biudžeto pa tvirtinimo
ir kitų einamųjų reikalų), taryba
daug dėmesio skyrė būsimai 23-iajai
AABS konferencijai „Globali Baltija:
Dar dvidešimt metų’’, įvyksiančiai
Čikagoje, UIC, 2012 metų balandžio
26–28 dienomis, kurią organizuoja
PLB Lituanistikos studijų katedra
UIC. Pritarta daugeliui dvie jų kon-
ferencijos organizacinių komi tetų
atliktų darbų. 

Konferencijos Programos komi -
te tas sudarytas iš mokslininkų, ren-
giančių sesijas pagal disciplinas:
Olavi Arens (Baltijos studijų pažan-
ga), Vilius Rudra Dundzila (Estetika,
Kūryba ir kultūra), Neringa Klum -
bytė (Antropologija), Kenneth Smith
(Verslas ir ekonomika), Randy Ri -
chards (Verslo etika), Andris Strau -
manis (Komunikacija ir žiniasklai-
da), Kara Brown (Edukacija), Robert
Smurr (Aplinka ir Visuomenės svei -
kata), Mara Lazda (Etninės mažumos
Baltijoje), Tiina Ann Kirss (Lyčių
studijos), Bradley Woodworth (Isto -
rija ir atmintis), Dzintra Bond (Ling -
vistika), Kevin Karnes (Muzikolo -
gija), Daiva Markelis (Literatūrolo -
gija), Daunis Auers (Politologija,
Tarptautiniai santykiai, Teisė), Dace
Veinberga (Religijotyra) ir Daina S.
Eglitis (Sociologija, Psichologija ir
Demografija). Konferencijos tezių
įteikimo laikas pasibaigė; šiuo metu
Programos komitetui atsiųsta apie
190 pranešimų santraukų (nors tebe -
priimami ir pavėluoti siūlymai). Jų
autoriams jau baigiami išsiuntinėti

pranešimų priėmimo į konferenciją
patvirtinimai, dabar imami rengti
konferencijos programos apmatai. 

Vietos reikalų komitetas (Dalia
Cidzikaitė, Ieva Dilytė, Ramunė Ku -
biliūtė, Aurelija Tamošiūnaitė, Kari -
lė Vaitkutė, Agnė Vertelkaitė, Pau-
lius Vertelka, Robertas Vitas, Ado-
mas Šiudika ir Audronė Tamulienė)
jau parengė ir paskelbė pasiūlymus,
kaip ir kur dalyviams parankiausia
apsistoti Čikagoje. Dabar dirbama su
žiniasklaida ir įvairiais fondais, skel-
biama informacija apie konferenciją
ir jai renkamos lėšos. Kuriamos va-
karo programos, planuojamos eks-
kursijos po Čikagą. Taryba išklausė į
posėdį pakviestų Vietos komiteto
reikalų atstovų Ramunės Kubiliūtės
ir Aurelijos Tamošiūnaitės apžvalgų
apie komiteto veiklą. 

AABS taryba pritarė komitetų
darbams. Ji taip pat nutarė iš dalies
paremti magistro bei daktaro lygio
studentų ir jaunųjų mokslininkų ke-
liones į Čikagą kitais metais; AABS
tebesilaiko puikios tradicijos rūpin-
tis jaunaisiais mokslininkais. 

Be kita ko, AABS taryba išklausė
pernai savo sudaryto PLB Lituanis -
tikos studijų katedrai remti komiteto
(Olavi Arens, Guntis Šmidchens ir
Ain Haas) ataskaitos. Taryba labai
palankiai žiūri į naują užsimezgusį
dialogą su UIC. Kontaktinis univer-
siteto asmuo yra Literatūrų, kultū-
ros studijų ir lingvistikos mokyklos
(PLB Lituanistikos studijų katedra
dabar yra tos mokyklos dalis) direk-
torė Rosilie Hernández; taryba skati-
na komitetą tęsti pokalbius ir surasti
būdą UIC atgaivinti lietuvių kalbos
dėstymą bei ateityje svarstyti ma-
gistro ir daktaro programų atkūrimo
perspektyvas. Šiuo metu ieškoma
galimybių bendradarbiauti su Vy-
tauto Didžiojo ir Vilniaus universite-
tais. 

Prof. Giedrius Subačius – PLB
Lituanistikos studijų katedros UIC
vedėjas. 

AABS tarybos posėdis UIC
GIEDRIUS SUBAČIUS 
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Įgyvendinant Lietuvos vyskupų
konferencijos sprendimą skirti kuni-
gą Donatą Klimašauską darbuotis su
Anglijos lietuviais išeivijoje, šių me -
tų spalio 9 d. įvyko oficialus kun. Do-
nato pristatymas parapijai ir lietu-
viams išeivijoje. Ta proga aukotos šv.
Mišios, kurias aukojo iš Kanados at -
vykęs Lietuvos vyskupų konferenci-
jos delegatas užsienio lietuvių sielo-
vadai prel. Edmundas Putrimas, Lon-
dono Lietuvių Šv. Kazimiero parapi-
jos klebonas kun. Petras Tverijonas,
vietos parapijos, į kurią paskirtas
kun. Do natas, klebonas kun. Francis
Wads worth, Salford katedros klebo-
nas kun. Thomas Anthony McBride,
Sal ford vyskupijos generalinis vika-
ras kun. Anthony Kay, naujasis lietu-
vių kapelionas kun. Donatas ir kelis
dešimtmečius lietuvių sielovada Sal -
ford vyskupijoje besirūpinęs kun.
kan. Valentinas Kamaitis.

Šv. Mišių metu St. Marie’s baž -
nyčia buvo pilna lietuviško žodžio ir
maldos pasiilgusių lietuvių, daugu-
ma jų – jaunimas ar jaunos šeimos su
atžalomis. Buvo galima matyti ir ke -
letą senosios išeivijos atstovų, Jung-
ti nėje Karalystėje gyvenančių beveik
60 metų. Taip pat dalyvavo ir vie ti -
niai parapijiečiai, atėję pasveikinti
kun. Donatą ir susipažinti su Lietuva
bei lietuviškomis tradicijomis. Po šv.
Mišių vyko agapė.

Manoma, kad Manchester apy -
lin kėse ir Šiaurės Anglijos srityje –
Birmingham, Leeds, Liverpool – gy -
vena apie 40,000 lietuvių. Per didžią -
sias šventes į šiuos miestus Mišias
aukoti atvykdavo kunigai studentai
iš Romos. Dabar turėdami savo kape-
lio ną mūsų tautiečiai galės pasi-
rengti santuokos sakramentui, pir-

majai komunijai, krikštui bei gauti
kitus patarnavimus lietuvių kalba. Į
šv. Mi šias atvyko ir Lietuvos Respub-
likos ambasadorius Jungtinėje Kara-
lystėje dr. Oskaras Jusys ir patarėja
bendruomenės klausimais Gitana
Ki linskaitė.

Kun. Donato tikslas ir pagrindi-
nis uždavinys nešti Dievo žodį ir mo -
kymą į mūsų tautiečių širdis ir gy -
venimą, kad, sutvirtėję tikėjimu, pa -
sistiprinę tarpusavio bendryste, ne -
prarastų tikėjimo malonės, kad ją su-
gebėtų perduoti savo atžaloms. Tiki-
masi suburti parapijos chorą, orga-
nizuoti sportinius renginius po šv.
Mišių, vesti teminius vakarus, kad
prie tikėjimo lobyno galėtume ke-
liauti visi kartu, augdami žmogišku-
me ir broliškoje meilėje.

Užsienio lietuvių 
sielovados info 

Anglijos lietuviai turi 
savo lietuvį kunigą

Romualda Rynne, gyvenanti Crete, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 100 dol. Nuoširdžiai Jums dėkojame, kad mus
skaitote ir dosniai remiate.

Richard Klementavičius, gyvenantis Gulf  Breeze, FL, kartu su
metinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums dosnią 100 dol.
auką laikraščio leidybos išlaidoms sumažinti. Esame nuoširdžiai Jums
dėkingi už paramą.

A. a. Petro Dirdos atminimui, žmona Irena „Draugui” paaukojo 240
dol. Nuoširdžiai užjaučiame šeimą, artimuosius ir dėkojame už auką.

Kun. Donatas Klimašauskas.

Vladas ir Julija Žukauskai, gyvenantys Riverside, IL, pratęsdami
metinę „Draugo” prenumeratą paaukojo laikraščio išlaidoms sumažinti
100 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėkojame, kad mus skaitote ir dosniai
remiate.

Jaunimo centro Moterų klubas, Chicago, IL, „Draugui” paaukojo
25 dol. Tariame Jums nuoširdų ačiū.


