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Naujų mokslo metų
pradžia PLB Lituanistikos
katedroje Čikagoje 

Ilinojaus universitete Čikagoje prasidėjo nauji moks-
lo metai. PLB lituanistikos katedroje prof. Giedrius
Subačius ir dr. Daiva Litvinskaitė šį semestrą dėsto

4 kursus: Lietuvių kultūrą, Lietuvių literatūrą (prozą) tarp-
tautiniame kontekste, Lietuvių kalbą pradedantiesiems
ir pažengusiems. Lietuvių kultūros ir literatūros kursai
pilni, į juos atitinkamai susirinko 45 ir 18 studentų. Pa-
augo ir lietuvių kalbos besimo kančių skaičius: prade-
dančiųjų grupėje studijuoja 4 studentai, o pažengusiųjų
– 3. Dalies šių kursų dėstymą remia Vilniaus universi-
tetas per specialią programą (panašiai, kaip ir Was-
hingtono universitete Seattle), ir esame už tai nuošir-
džiai dėkingi. 

Giedrius Subačius, 
PLB Lituanistikos katedra Ilinojaus universitete Čikagoje

JUSTINAS GRIGAITIS

Besibaigiant vasarai Santa Barbara miestelyje, ant van-
denyno kranto, praūžė tradicinė Californijos Ateiti-
ninkų vaikų stovykla. Vaikai, atvykę iš įvairių Cali-
fornijos kampelių – nuo San Diego iki San Francisco,
turėjo progą visą savaitę praleisti nuostabios gamtos
ir gerų draugų apsuptyje. Kaip ir daugelį metų iš ei-
lės, stovykla vyko Casa di Maria rekolekcijų namuo-
se ir ją organizuoti padėjo Žydra Van der Sluys su bū-
riu jaunų vadovų. 

Jau nuo pirmos dienos prasidėjo įdomi progra-
ma, kupina lietuviškumo, tikėjimo, muzikos,
sporto ir žaidimų. Per susipažinimo vakarą vai-

kai pasikartojo svarbiausius žodžius – AČIŪ, PRA-
ŠAU ir ATSIPRAŠAU – tokie buvo jų komandų pa-
vadinimai. Rungtyniaudami visi turėjo lietuviškai
prisistatyti, kuo greičiau išsiskaičiuoti, prisiminti
kuo daugiau žodžių iš skirtingų temų, susijusių su
maistu, gamta, sportu ir t. t. Dėl tokios geros pradžios
palikti tėvelius liūdna nebuvo nė vienam! 

Kiekviena diena buvo svarbi –  su ryto ir vaka-
ro malda. Rytą mes trumpam sustodavom ir ap-
mąstydavom gyvenimiškus klausimus – kaip būti ge-
resniu žmogumi, kaip labiau mylėti vieniems kitus
ir meilę parodyti darbais, už ką turime būti dėkin-
gi Dievui, ką man reiškia tikėjimas? Maldelę baig-
davome smagia giesme su judesiais ,,Tas, kuris
tiki”! Vakaro malda buvo laikas pagalvoti apie pra-
ėjusią dieną – mintyse prisimindavom vieną dalyką,
už kurį norime Dievui padėkoti, už kurį atsiprašy-
ti ir ko paprašyti, kad rytojus būtų dar geresnis. Pa-
simeldę Sveika Marija, dieną baigdavome tradicine
giesme ,,Kaip grįžtančius namo paukščius”. 

Taip pat dienotvarkėje buvo įvairių užsiėmimų
– meno, laikraštėlio ir religijos pamokėlės rytą bei

radijo, lėlių teatro ir lego būreliai popiet. Vaikai ga-
lėjo išbandyti save skirtinguose vaidmenyse – vai-
dinti modernioje pasakos ,,Pelenė” versijoje, su-
konstruoti erdvėlaivį ar įrašyti dainą radijo laidoje.
Per būrelių pasirodymus prieš vakarienę buvo labai
įdomu pamatyti vieni kitų kūrybingumą! Per pa-
mokėles diskutavome apie ateitininkų principus, su-
žinojome Marijos apsireiškimo Fatimoje istoriją, pie-
šėme, dažėme ir rašėme atvirukus tėveliams bei kū-
rėme stovyklos laikraštuką, kuriame įamžinome
svarbiausias stovyklos akimirkas.  

Neabejotinai laukiamiausia jaunųjų ateitininkų
dienos dalis buvo baseino laikas – juk kas gali būti
geriau už žaidimus vandenyje ar pašnekesius pavė-
sy po tokių skanių pietų? Išradingumo netrūko ir čia:
patobulinome šuolio į vandenį įgūdžius, ruošėme ko-
mandinius sinchroninio plaukimo pasirodymus ir
išbandėme jėgas vandensvydžio rungtynėse. Kai
pavargdavo, stovyklautojai priguldavo po medžiu pas-
kaityti ar paplepėti. Dvi valandos prabėgdavo kaip
akimirka, ir prie baseino nelikdavo nė vieno, kai tik
virtuvėje pasirodydavo visame Los Angeles garsus
gerb. Laimos želė desertas. 

Stovyklos ypatybė buvo teminės dienos ir va-
karai. Vakaro programose dalyvavome protų mū-
šiuose, talentų pasirodymuose, susikaupimo kelyje,
slaptuose mergaičių ir berniukų vakaruose bei sto-
vyklos šokiuose. Juos taip pat lydėdavo smagios lie-
tuviškos dainos pritariant gitarai. 

Stovykla nebūtų stovykla be tradicinės Sporto
dienos, kurios metu susirungė spalvotieji jūros gy-
ventojai – Auksiniai delfinai, Žalieji vėžliai, Mėly-
nosios bangos bei Raudonieji krabai. Pergalei pasi-
ekti neužteko tik greičio ar ištvermės, nes teisėjai Pi-
ratai taip pat vertino kūrybingumą ir komandinę
dvasią, lietuviškumą ir draugiškumą visos dienos
metu. 

Kitos dienos savo smagumu taip pat nenusilei-

„Dievo kūriniai”
Californijos ateitininkų vaikų stovykla „Ateitis”

do – vieną popietę išvykome į paplūdimį pasidžiaugti
vandenyno bangomis, kitą šventėme šv. Mišias su
kun. Tomu Karanausku, ėjome į žygį prie kalnų kriok-
lio, valgėme išleistuvių vakarienę gamtoje... Šios sto-
vyklos aprašyti neužtektų viso laikraščio, tad tikiuosi,
kad kitą vasarą tai išbandysite patys! 

Neabejoju, kad jaunieji ateitininkai namo par-
sivežė pačių gražiausių prisiminimų, naujų talentų
ir žinių. Bet svarbiausia – atnaujino savo tikėjimą, su-
stiprino lietuviškumą bei užmezgė draugystes, kurios
išliks visą gyvenimą. Taip baigę vasarą energijos ki-
tiems mokslo metams stovyklautojai tikrai nepri-
trūks!  

Justinas Grigaitis – Ekonomikos ir politinių
mokslų studentas Kolumbijos universitete.
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Vadovė Sigita Newsom praveda rankdarbių pamoką stovykloje. Californijos Jaunųjų ateitininkų stovyklos dalyviai. Rimgailės Barysaitės nuotraukos

Californijos jaunimas pasiruošęs vaidinti.




