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PERIODICALS

laikraštis lietuviams
leidžiamas nuo 1909 metų

Nesubrendęs žmogus pasiryžęs dėl kilnaus tikslo numirti, tuo tarpu subrendęs žmogus pasiryžęs tam tikslui paskirti savo gyvenimą – J. D. Salinger
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Į Neringos stovyklą 
sugrįžo vasaros džiaugsmai

JAV Lietuvių Bendruomenės 70-čio vėliava jau beveik baigia savo kelionę po visą Ameriką. Rugsėjo 10
– 12 d. Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, IL vėliava su visais joje esančiais Bendruomenės apygardų ir
apylinkių, LR atstovybių, bažnyčių atstovų parašais ,,dalyvaus” iškilmingoje jubiliejinėje šventėje. O da-
bar, likus dar kelioms savaitėms iki iškilmių, ji, kaip mūsų vienybės simbolis, lanko paskutiniąsias šio-
je kelionėje numatytas valstijas. Rugpjūčio 15 dieną vėliavą sutiko Colorado lietuviai.  

Apie tai skaitykite – 5 psl. 

Minėdamas savo 60 metų buvimo Jėzaus Draugijoje ju-
biliejų, tėvas Antanas Saulaitis SJ prisimena metus, pra-
leistus naujokyne, rytinėje JAV pakrantėje. – 6 psl. 

60 metų Jėzaus
Draugijoje

JAV LB vėliavos
kelyje artėja
finišas

Šią vasarą po dvejų metų
pertraukos Neringos sto-
vykloje vėl aidėjo sto-
vyklautojų balsai. Čia
vaikai ir suaugusieji
džiaugėsi gamta, sma-
giai ir įdomiai kartu lei-
do laiką. Prieš priimant
stovyklautojus, Neringos
vadovams teko rimtai
pasiruošti, kad stovyk-
loje būtų ne tik linksma,
bet ir saugu, kad CO-
VID-19 negalėtų įsisuk-
ti tarp poilsiautojų. Jų
pastangos pasiteisino,
stovyklautojai jautėsi
kaip viena draugiška šei-
ma, kuri lauks kitos va-
saros, kad vėl galėtų čia
susitikti.Pasakojimas apie Neringos vasarą – 4 psl. 
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Šaltibarščiai,�sumuštiniai,�stovyklautojų�šypsenos
–�visa�tai�buvo�šią�vasarą�vėl�pradėjusioje�veik-
ti�visų�mylimoje�Neringos�stovykloje,�esančio-

je�prie�Brattleboro�miesto,�Vermonto�valstijoje.�Pra-
sidėjus�Covid-19�pandemijai,�stovykla�buvo�uždary-
ta�dvejus�metus.��Šią�vasarą�penkiasdešimt�antruo-
sius�gyvavimo�metus�švenčianti�lietuviško�paveldo�sto-
vykla�pirmą�kartą�po�2019�metų�rugpjūčio�vėl�svei-
kino�atvykusius�stovyklautojus.���

Didelis dėmesys – sveikatos saugumui

Po kelis mėnesius trukusio kruopštaus pasi-
ruošimo, stengiantis, kad būtų užtikrintas  visų sto-
vyklautojų saugumas, Neringoje vėl girdisi juoka-
vimai, dainos ir žymusis stovyklos skambutis.
,,Mums pavyko šiais metais surengti stovyklą, nes pa-
sišventusių žmonių grupė nuosekliai rūpinosi, kad
stovyklautojams nekiltų pavojaus užsikrėsti CO-
VID-19. Organizatoriai tarėsi su medikais profesio-
nalais, taip pat išklausė ir tėvelių pageidavimų, to-
kiu būdu užtikrino tinkamas stovyklavimo sąlygas”,
– aiškino Dana Grajauskas, Camp Neringa Inc. kor-
poracijos laikinoji vykdomoji direktorė.

Neringos stovykla taip sudėliojo tvarkaraščius,
kad būtų galima priimti mažesnes stovyklautojų gru-
pes. Taip pat buvo numatyta naujų taisyklių dėl skie-
pų, testavimo, kaukių dėvėjimo ir sveikatos patik-
rinimo.  Prieš prasidedant pirmąjai stovyklos pa-
mainai, savanorių grupė atvyko į stovyklavietę dar-
bo savaitgaliui.  Jie prižiūrėjo stovyklą ir paruošė ją
stovyklautojams. Vienas iš jų atliktų darbų – na-
meliuose buvo  įmontuotos durys su sieteliais, kad
patalpose būtų geresnė ventiliacija.  Prieš priimant
stovyklautojus, Neringos stovykloje buvo atlikta
svarbių atnaujinimo darbų: virtuvėje buvo įdėtos
naujos grindys, pakeista stovyklos krosnis.  Be to, ,,ge-
roji COVID-19 pusė”– liko nepanaudotų lėšų, kurias

Į Neringos stovyklą sugrįžo vasaros džiaugsmai

buvo galima panaudoti internetinės suvenyrų par-
duotuvės atidarymui.  Tą internetinę parduotuvę
galima rasti Neringos tinklalapyje.   

Gamtoje – ir valgykla, ir užsiėmimai

Anot Danos Vainauskienės, vasaros stovyklos
direktorės, stengiantis užtikrinti sveikatos ir sau-
gumo sąlygas, stovyklos vadovybė priėmė spren-
dimą kuo daugiau pasinaudoti svarbiausia sto-
vyklos galimybe –gamta.  Kiek buvo įmanoma,
stengėmės viską atlikti lauke. Lauke buvo valgoma,
vyko rankdarbių užsiėmimai. Talentų vakaro sce-
nai buvo panaudotas pastato išorinis prieangis.  ,,Tai
buvo ne tik saugiau, ten būdami  geriau galėjome
matyti vaivorykštę po lietaus”, – pridėjo direktorė.   

Kai kurioms šeimoms, atvykusioms į šeimų sto-
vyklą sezono pradžioje, tai buvo pirma proga po pa-
ndemijos keliauti, susitikti su kitomis šeimomis bei
dalyvauti viešuose užsiėmimuose.  Praėjusiais me-
tais visi nekantriai laukė, kada bus galima vėl ke-

Joninių�šventės�muzikantai�ir�grupė�mažųjų�dalyvių. Stovyklautojos�gamina�sūrį.�Jos�sužinojo,�kad�prieš�tapdamas�sūriu,�pienas�turi�būti�kai-
tinamas�ant�ugnies.�

liauti.  Todėl pirmosios šeimos stovyklos tema buvo
pritaikyta tiems, kuriuos pagavo keliavimo aistra.
Stovykloje viskas įmanoma, todėl ,,keliavome” į vi-
sas istorines Lietuvos sostines savitu Neringos būdu.
Stovyklautojai ,,aplankė” Kernavę, Trakus, Kauną ir
Vilnių, ir net galėjo susipažinti su įvairiais laiko-
tarpiais, keliaudami į praeitį. 

Iš arti stebėjome Gedimino sapną apie geležinį
vilką, apgynėme priešų užpultą Trakų pilį, matėme
Vytautą Didijį, mus aplankė Steponas Darius, o mes
patys aplankėme šių dienų Vilnių.  

Atrodė, tarsi būtų susirinkusi viena didžiulė šei-
ma, kurios narių atvyko net iš Floridos tolių.  Visi
prie laužo dainavo iš širdies.  Jonines šventėme pa-
sipuošę pačių gamintais paparčio vainikais.  Prie
tvenkinio žaidėme tradicinius Joninių žaidimus, dai-
navome dainas.  Ramiai plukdėme vainikus ir gar-
džiavomės Neringoje gamintais užkandžiais, tarp ku-
rių buvo lietuviško sūrio, sausainių, raugintų agur-
kų.  Stovyklautojai statė terariumus, audė juostas,
pynė paparčių vainikus, meldėsi, tapė, iškylavo,
plaukė ir dainavo – visa tai vyko lauke.  Vienas tėvelis
pasidžiaugė, kad tai leido jam pailsėti.  Jis sakė sto-
vyklaudamas pajutęs, kad grįžta normalus gyveni-
mas.

Seselės perdavė stovyklą,
bet ir toliau ją remia

2020 m. gruodžio mėn. Neringos stovyklą iš Ne-
kalto Prasidėjimo seselių įsigijo Camp Neringa Inc.
korporacija.  Šiais metais stovyklai vadovavo jau nau-
ji šeimininkai.  Seselė Ignė, kuri yra neatskiriama Ne-
ringos stovyklos istorijos dalis, asmeniškai dalyva-
vo rengiant vasaros stovyklą.  Ji patarė, kaip stiprinti
katalikišką tikėjimą ir šeimos ryšius.  Šių metų Šei-
mos stovykla, kurioje užsiėmimai vyko anglų kalba,
visiems dalyviams leido pajusti lietuviškos kultūros
paveldą, augti dvasiškai, atsigaivinti po sunkių pa-
ndemijos suvaržymų ir susipažinti su kitomis šei-
momis bei naujais vadovais.  

Direktorė Grajauskas pasidžiaugė ir toliau te-
besitęsiančia seselių parama.  ,,Seselės tiesiogiai įkvė-
pė ne vieną stovyklautojų kartą.  Jų vizija, kad sto-
vykla turi ugdyti turtingo lietuviško paveldo supra-
timą, kuris pagrįstas katalikų tikėjimu, ir turi ska-
tinti teigiamą charakterio vystymąsi, dabar atsi-
spindi net pirmųjų, 1969 m. stovyklautojų vaikaičių
pasaulėjautoje”, – sakė direktorė.  

Dana Grajauskas laikinai užėmė vykdomosios di-
rektorės pareigas, kai praėjusiais metais iš tų pareigų
pasitraukė ilgametė stovyklos vykdomoji direktorė
Regina Kulbis.  Šiuo metu ieškoma nuolatinio dar-
buotojo šioms pareigoms.  Apie tai daugiau infor-
macijos ,,LinkedIn” tinklalapyje (Camp Neringa’s
LinkedIn page).  Neringoje šią vasarą stovyklavusios
šeimos žada kitais metais sugrįžti ir vėl džiaugtis iš-
skirtiniu gamtovaizdžiu bei stovykloje užmegztomis
ir ilgai išliekančiomis draugystėmis. Nekantrauda-
mi lauksime visų kitais metais.  

Iš anglų kalbos vertė Rimas Černius

Terariumų�kūryba.�O�kas�apsigyvens�tavo�terariume?

Neringos�stovyklautojai�džiaugiasi,�kad�šią�vasarą�vėl�galėjo�susirinkti.� Danos Vainauskienės nuotraukos


