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laikraštis lietuviams
leidžiamas nuo 1909 metų

Kaina 2.00 dol.

,,Neringos” stovykla turi naują vedėją – prie administracijos komandos prisijungė Liana Pike Bielkevičiūtė. ,,Neringa” Lianos širdyje užima ypatingą vietą, nes vaikystėje ji čia ne kartą stovyklavo. Sugrįždama į ,,Neringos pasaulį”, Liana atsineša daug profesinės patirties ir entuziazmo.
Danos Grajauskaitės pokalbis su naująja „Neringos” vedėja – 5 psl.

Išvykstančiam kunigui
Detroitą primins ir arnotas

Dvylika metų Detroito Dievo Apvaizdos parapijoje tarnavęs kunigas Gintaras Jonikas rengiasi grįžimui atgal į Lietuvą. Jį pakeis kitas kunigas –Tomas Miliauskas, kuris šiuo metu tvarko dokumentus ir ruošiasi kelionei per Atlantą. Parapijiečiai
šiltai atsisveikino su išvykstančiu dvasininku – jam skirta nuoširdi padėka ir atminimo dovanos, tarp kurių – ir Lietuvoje specialiai G. Jonikui siuvamas arnotas.
Apie atsisveikinimo šventę skaitykite – 4 psl.

Kolumbija –
lietuvių spalvingų likimų šalis

Kiek Lietuvos galima rasti šiandien nuvykus į Pietų Amerikoje esančią Kolumbiją, į kurią po Antrojo pasaulinio karo emigravo vos 550 lietuvių? Ekspedicijos ,,Gabalėliai Lietuvos” keliautojai Augustinas ir Aistė Žemaičiai, prieš atvykdami į JAV, porą savaičių buvo sustoję Kolumbijoje. Ten susitiko su tautiečių emigrantų palikuonimis ir iš jų sužinojo daug įdomaus.
A. Žemaičio pasakojimas apie atradimus Kolumbijoje – 7 psl.
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Pokalbis su naująja „Neringos” vedėja Liana Pike Bielkevičiūte

Liana, džiaugiamės, kad keliai vėl atvedė į „Neringą” – dabar jau kaip stovyklos vedėją. Kai kurie iš mūsų prisimena jus,
stovyklavusią „Neringoje” 1994–2004 metais. Kokie maloniausi prisiminimai iš to dešimtmečio ir kokios įtakos jums, jaunam
žmogui, turėjo „Neringa”?
Prisiminimų tiek daug! Pradėjau
nuo Šeimų stovyklos, po to kasmet
dalyvavau lietuviškai kalbančių vaikų
stovyklose. Tuo metu programos koordinatorė buvo Aldona Lingertaitienė.
Aš vis dar girdžiu, kaip kiekvieną
rytą į mūsų namelį atėjusi ponia Aldona savo angelišku balsu sako: „Labas
rytas, mergaitės... laikas keltis... paukščiai čiulba ir bus nuostabi diena!”
Prisimenu seselę Laimutę, kuri
žaidė futbolą ir dainavo taip garsiai,
kaip ir mes visi! Visada maniau, kad
„Neringa” turi šauniausias seseles.
Tačiau geriausi mano prisiminimai susiję su muzika. Stovykloje išmoktos
harmonijos pamokos lėmė tai, kaip aš
pradėjau klausyti muzikos.
Paskutiniaisiais metais Putnamo
piknike prie mikrofono vedžiau dainą.
Važiuodama autobusu ant rankos rašiau dainos žodžius. Niekada nepamiršiu, kaip prisijungė kiti dalyviai ir
dainavome visi kartu! Tai buvo nepaprastai jaudinanti akimirka!
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šiai su lietuvių bendruomene Bostone
visada buvo stiprūs. Mano seneliai ir
tėvas (Jonas Bielkevičius) užaugo
Brockton, MA. Lankiau šeštadieninę
lietuvių mokyklą, šokau Šokių šventėse, gavau mėlyną skautų kaklaraištį,
Pietų Bostono lietuvių bažnyčioje –
Sutvirtinimo sakramentą ir suvalgiau
begalę grietinės bei spirgučių.
2011 m. baigiau Bostono Suffolk
universitetą ir susipažinau su būsimuoju vyru Dan. Nusprendėme persikraustyti į Seattle, o vėliau – į Los Angeles. Susituokę 2015 m. grįžome į Cape
Cod, o 2017 m. susilaukėme pirmosios
dukters Veya. Kad būtume dar arčiau
mamos, galiausiai nusprendėme nusipirkti namą Lunenburge, MA. Ramu?
Ne! Netrukus sužinojome, kad laukiamės dvynukų! Kai 2019 m. gimė
Romas ir Kazys, per vieną naktį namas
pasidarė mažas, ir – atspėjote – mes vėl
persikėlėme!
Po 7 persikėlimų per 8 metus
džiaugiamės galėdami pasakyti, kad
dabartiniai namai yra mūsų paskutinė stotelė, ir mes čia esame labai laimingi! Buvimas šalia kalnų, ežerų yra
geriausia vieta, kurioje mes kada nors
gyvenome. O savo šeimą „komplektuoti” užbaigėme įsigydami geltoną
Labradoro retriverį, kurį pavadinome
Pūga.
Gyvenimas yra nuostabus!
Kokia jūsų mėgstamiausia vieta „Neringoje”?
„Beržų šventovė” man visada buvo
šventa vieta. Būti gamtoje su artimiausiais pasaulyje draugais, meldžiantis ir bendraujant su Dievu –
priėmiau tai kaip dovaną augdama ir
taip yra iki šiol.

Lianadėkingaužpasitikėjimąirnebijojos
laukiančiųiššūkių.
„Neringoje” išmokau sugyventi
su įvairiausio tipo asmenybėmis. Būdamas su žmonėmis, turi parodyti
kantrybę, ieškoti kompromisų ir būti
komandos nariu.
Visi žinome, kad stovyklautojai
nuo pat pirmos stovyklos dienos yra
tuo pačiu ir vadovai, – jie režisuoja žaidimus ir kuria šūkius! Būdama jauna,
lavinau vadovavimo įgūdžius (dar ir dėl
to, kad būtų linksma), kurių tikrai nepavyktų įgyti įprastoje aplinkoje.
„Neringoje” išmokau pagarbos
vyresniems. Būdama šalia protingų ir
rūpestingų vadovų bei seselių, natūraliai juos pradedi gerbti ir maloniai
elgtis.
Nuo to laiko, kai augote Cape Cod ir
buvote Bostono lietuvių bendruomenės
dalis, teko gyventi daugelyje įvairiausių vietovių. Kur labiausiai patiko?
Gyvenau daugelyje vietų, bet „nutūpiau” Massachussetts, tik 1 val. ir 20
min. kelio nuo „Neringos”. Mano ry-

Papasakokite apie savo profesinį darbą ir kokią svarbiausią patirtį perduosite, eidama naujas pareigas.
Baigusi mokslus, dirbau kaip terapeutė su sunkaus elgesio paaugliais,
vėliau prižiūrėjau specialiųjų poreikių
vaiką. Visada jaučiau, kad dirbsiu su
jaunimu, tik nežinojau, kaip ir kada!
Los Angeles teko dirbti įmonėje
„Health-Ade Kombucha”, kurią įkūrė
„Neringos” auklėtinė Daina ŠlekysTrout. Buvau antroji jų pasamdyta darbuotoja ir prisidėjau prie įmonės plėtros. Intensyvus darbas startuolyje išmokė būti išradingai ir viskam pasirengusiai. Galiausiai užėmiau įmonėje
vadovaujamas pareigas. Tai viena iš geriausių mano gyvenimo patirčių, suteikusi didesnio pasitikėjimo savimi.
Dar viena nuostabi patirtis buvo
darbas įmonėje „Health Yoga Life”,
kurios generalinė direktorė Laisvyda
Bielkus taip pat yra „Neringos” auklėtinė (ir mano pusseserė!). Darbas
„Neringoje” turi panašumų su darbu
„Health-Ade” ar „Health Yoga Life” –
jis reikalauja būti pasirengusiai padėti
bendruomenei, komandai visur, kur tik
reikės. Vieną minutę – išnešti šiukšles,
o kitą – jau būti „Neringos” tarybos posėdyje. Jaudinuosi dėl naujųjų stovyklos vedėjos pareigų, bet tuo pačiu ir
nekantrauju.
Kurį laiką buvote atitolusi nuo „Neringos” bendruomenės. Kas nustebino, iš
naujo su ja susipažinus?
Labiausiai nustebino tai, kad „Neringoje” niekas nepasikeitė. Atrodė, lyg
būčiau sugrįžusi į praėjusį laiką. Rasti „Neringą” tokią, kokią buvau palikusi – labai nostalgiškas jausmas.
Žinoma, akivaizdūs patobulinimai – dušai, kelių namelių atnaujinimas, nauja obelis (ir Benneto plaukai

5

Naujoji,,NeringosvedėjaLianaPikeirlaikinaieinantivedėjospareigasDanaGrajauskaitė.
DanosVainauskienėsnuotraukos
šiek tiek ilgesni), bet apskritai „Neringa” liko nepasikeitusi – dėl to ją ir
mylime.
Jaučiame jūsų didelį norą ir entuziazmą. Kas jus taip motyvuoja?
Esu tikra, kad prie to prisidėjo
mano pusseserė Aida ir Dievas. Kai
2019 m. mirė mano gražuolė pusseserė
Aida Bielkus, pajutau, kad mano sieloje
kažkas pasikeitė. Dabar suprantu, kad
tai buvo mano kelionės link „Neringos”
pradžia. Aida vienu metu dirbo „Neringos” direktorių taryboje. Mes su sesele Igne giedojome per jos šermenis,
tarsi jau tada norėdamos atkurti ryšį
su „Neringa”. Aidos vaikai, Danielius
ir Emilija, taip pat stovyklauja ir vadovauja anglakalbių vaikų stovyklose.
Aida kiekviename žingsnyje yra šalia
manęs.
Kai šią vasarą išgirdau apie „Neringos” vedėjos poziciją, pirmoji mintis buvo: „Svajonių darbas!” Suvokti,
kad galiu daryti tai, ką mėgstu, mėgstamiausioje pasaulio vietoje – tiesiog
per gerai, kad būtų tiesa. Nusiunčiau
gyvenimo ir veiklos aprašymą. Širdyje žinojau, kad tikrai atsidūriau tinkamoje vietoje ir tinkamu laiku.
Kaip manote, kur jums labiausiai reikės pagalbos?
Pakeisti savo mąstymą, kad iš stovyklautojos tapčiau vadove, prireiks
šiek tiek laiko, bet tai bus gaivi patirtis. Jaučiuosi labai įvertinta, kad turiu
galimybę auginti „Neringą” kitus 50
metų.
Nors kalbu lietuviškai, kartais
gali pritrūkti kai kurių žodžių. Mano
tėvai išsiskyrė, nors gražiai sutarė. Tėtis nuo mažens mane ir brolį Joną
mokė lietuviškai; anglakalbė mama
yra geriausia mano draugė ir tradicinė „amerikietiškojo futbolo mama”.

Manau, kad mano daugiakultūrė kilmė
dirbant „Neringoje” bus privalumas.
Galiu bendrauti su visų tipų šeimomis
ir žmonėmis mūsų bendruomenėje.
Koks, jūsų nuomone, „Neringos” vaidmuo platesniame Šiaurės Amerikos lietuvių
bendruomenės kontekste?
Poreikis nuolat savęs klausti, kodėl tą darome ir kaip įsivaizduojame ateitį, mane visada motyvavo. Išlaikydami „Neringą” gyvą ir tęsdami jos palikimą, mes perduodame savo turtingą
lietuvišką paveldą kitoms kartoms. Ir
tas paveldas stovyklautojams tampa jų
tikra, gyva patirtimi.
Mažėjant lietuviškų rajonų, parapijų, mokyklų skaičiui, vis sunkiau pajusti bendruomeniškumą. „Neringa”
dabar labiau nei bet kada anksčiau lietuviams yra svarbi susitikimo vieta.
Jei lietuviai gali susiburti „Neringoje”,
reiškia, mūsų bendrumo jausmas niekada neišblės!
Koks, jūsų manymu, yra didžiausias
„Neringos” iššūkis per artimiausius 50
metų?
Rasti geriausią (-ius) būdą (-us)
stiprinti lietuvių kalbą greičiausiai
ir bus tas iššūkis. Labai svarbu „Neringoje” atrasti balansą tarp lietuviškai kalbančios ir lietuviškai nekalbančios stovyklos bendruomenės narių. Nepaisant kalbos skirtumų, visi
siekiame palaikyti ryšį ir būti šios
nuostabios bendruomenės dalimi.
Ar jums labiau patinka kugelis ar koldūnai?
Koldūnai! Jie man visada primins
močiutę.
Kalbėjosi Dana Grajauskaitė
Iš anglų kalbos vertė
Dana Vainauskienė

,,Neringos”administracijoskomanda(išk.):vasarosstovyklųvedėjaDanaVainauskienė,
vadybininkėViktorijaGalkutėirstovyklosvedėjaLianaPike.

