
6 2018 BIRŽELIO 9, ŠEŠTADIENIS DRAUGAS

Šių metų rugpjūčio 4–10 d. tėvų Pranciš-
konų vasarvietėje, Kennebunk mieste-
lyje,  Maine valstijoje, vyks kasmetinė

Atei tininkų sendraugių studijų ir poilsio sa-
vaitė. Kas dar nėra svečiavęsi Kennebunk miestely-

je, bus priblokšti nuostabaus grožio paplūdimių, gamtos ir
ramių rugpjūčio saulėlydžių. Ši ateitininkų stovykla – tai
ne tik galimybė praturtinti dvasią giliomis paskaitomis ir
diskusijomis, pradžiuginti širdį plačia koncertų pasiūla, ta-
čiau ir pasisemti stiprybės visiems ateinantiems metams,
pabūti dvasingoje aplinkoje ir susirasti naujų draugų.

Nors stovyklos programa kupina plataus paskaitų ir
koncertų pasirinkimo, tačiau vis tiek lieka laiko pailsėti,
dalyviai gali susikurti tokią dienotvarkę, kokios jie patys
nori. Tarp rytinių Mišių ir dienos programos dalių yra lai-
ko pasilepinti nuostabiame paplūdimyje arba vasarvietės
jūros vandens baseine, taip pat vyks omarų vakarienė, kuri
yra tradicinė šiai stovyklai. Stovyklos dienos pradedamos
rytinėmis lietuviškomis Mišiomis, kuriose Simona Minns
giedos lietuviškas senąsias giesmes, pritardama kanklė-
mis. Norintys giedoti kartu bus kviečiami jungtis į sto-

vyklos chorą bei kitaip dalyvauti šv. Mišiose.

Išskirtina programa

Šių metų programoje minėsime rašytoją Antaną Vai-
čiulaitį. Prisiminimais pasidalins rašytojo dukterys Joa-
na Buivys, Danutė Nourse ir Aldona DeBold. Toliau tęsi-
me Lietuvos šimtmečio minėjimo įvykių programą paskaita
,,Lietuvos 100-metyje pragiedruliai ir debesys”, kurią pri-
statys istorikas, Pennsylvania Millersville universiteto
profesorius emeritas, Lietuvos Švietimo ir mokslo minis-

terijos Mokslo premijos laureatas, pirmasis
filosofo L. Donskio premijos laureatas dr.
Saulius Sužiedėlis. Kultūros ir bažnyčios is-
torikė, Lietuvos ambasadorė prie UNESCO,
Lietuvos atstovė Vykdomojoje UNESCO ta-
ryboje, buvusi Lietuvos ambasadorė prie Šv.
Sosto ir Maltos ordino dr. Irena Vaišvilaitė kal-
bės apie Lietuvos dalyvavimą UNESCO.
JAV kongreso bibliotekos darbuotoja, ry-
šininkė su Lietuvos valstybine Martyno
Mažvydo biblioteka Daiva Barzdukienė
pristatys paskaitą ,,Lietuvių archyvai
išeivijoje”. Dr. Stasys Goštautas, ispanų li-
teratūros ir meno specialistas, Lietuvos
meno ir literatūros tyrinėtojas, skaitys
paskaitą ,,Sakot, Cervantes ir Lietuva?” 

Šiais metais galėsime pasižiūrėti istorinį dokumenti-
nį filmą ,,Nepaprasta auka”, kurį pulkinininko Juozo Vit-
kaus atminimui pristatys Tomas Dundzila. Prie diskusijos
taip pat tiesiogiai iš Lietuvos prisijungs Juozo Vitkaus vai-
kaitis kun. Gintaras Vitkus SJ. Šį kartą vėl tęsime diskusi-
jas apie dvasingumą, kurias pradėjome praėjusių metų sto-
vykloje. Tai dr. Aldonos Lingertaitienės įvadas ,,Popiežius
Pranciškus apie dvasingumą” – trijų dalyvių pasikalbėji-
mas ,,Asmeniškai apie dvasingumą”. Praėjusių metų dis-
kusijos sulaukė itin nuoširdaus dalyvavimo, tad tikimės,
kad ir šiais metais galėsime pasidalinti savo tikėjimu ir
įžvalgomis.

Paskaitų turinys bus paįvairintas lietuvių tautodailės
pamokėlėmis. Rasa Lukošienė dalyvius mokys konstruoti
lietuviškus šiaudinius sodus. Muzikinėje dalyje daugiau su-
žinosime  apie fortepijoną bei fortepijoninę muziką. Muzikė
dr. Frances Covalesky ves parodomąją fortepijono pamoką
,,Kompozitoriai ir jų žymės”. Taip pat stovykloje vėl
džiaugsimės džiazo muzikos koncertu, kuris šiais metais
bus neeilinis! Iš tradicinio trio grupė išaugo į visą tarp-
tautinį džiazo sekstetą, kuriame gros Simonos Minns ko-
legos, Berklee College of  Music absolventai iš skirtingų pa-
saulio kraštų. Grupę  ,,Tarptautinis džiazo projektas” sudarys
muzikantai iš Lietuvos, Kubos, Dominikos Respublikos, Pa-
namos, Italijos ir JAV.  Tradicinius 50-ųjų eros swingo ir bos-
sa nova kūrinius atliks grupė: vokalas, kanklės, pianinas,
trimitas, saksofonas, kontrabosas ir būgnai. Kitų stovyklos
vakarų metu galėsime džiaugtis klasikine vokaline muzi-
ka.

Nedelskite – užsisakykite kambarius

Kambarius Pranciškonų svečių namuose vasarotojai už-
pildo greitai, todėl skubėkite registruotis į Ateitininkų sto-
vyklą. Žinių apie Kennebunkporto vietovę, Pranciškonų so-
dybą ir svečių namus rasite www.franciscanguesthouse.com.
Užsisakykite kambarius skambindami į raštinę 204-967-4865.
Nepamirškite paminėti, kad dalyvausite ,,Ateities” savai-
tėje.

Nekantraujame su Jumis susitikti ir susipažinti jau šį
rugpjūtį!

Stovyklos organizatoriai:
Monika ir Paulius Sabaliai, Simona Minns 

Dėl informacijos kreiptis į 
Eligijų Sužiedėlį:  suziedelis@aol.com arba

Moniką Sabalienę:  vygantaite.sabaliene@gmail.com

iš aTEiTiNiNkŲ GYVENiMo

Redaktorė Vida Kuprytė • El. paštas: draugasateitis@gmail.com

Turtinkime kūną ir dvasią
atostogaudami su ateitininkais pas Pranciškonus!

Reikalingas medikas
moksleivių stovyklai
Dainavoje

Moksleivių ateitininkų stovyklos
(MAS) ruošėjai ieško mediko,
ku ris rūpintųsi stovyklautojų
svei kata liepos 11–15 dienomis.
Medicinos ar slaugymo studijas
baigusieji suaugusieji prašomi
rašyti Daivai Kisielienei: godai-
va8@gmail.com. Ji suteiks dau-
giau informacijos.

Ateitininkų Studijų savaitgalis
ALRKF stovykloje Dainavoje
rugpjūčio 31 – rugsėjo 3 d.

Registracija prasidės kitą savaitę

dr. Irena Vaišvilaitė

Filmas

Grupė ,,Tarptautinis džiazo projektas”
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Čikagos ateitininkų Šeimos šventė 

Vaizdas iš Čikagos ateitininkų Šeimos šventės, birželio 3 d., Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL. Dešinėje – Prano Dielininkaičio-
Partizano Daumanto jaunųjų ateitininkų kuopos globėja Elenutė Tijūnėlytė-Harris. Šventės metu naujieji nariai davė jaunučių,
jaunių ir moksleivių ateitininkų įžodžius. Plačiau apie šventę bus spausdinama ateinančiuose ,,Iš ateitininkų gyvenimo” sky-
riuose.                                                                                                                                                                                      Dainos Čyvienės nuotr.




