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Lietuvių katalikų religinė šalpa –
visada su tauta
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Palaikyti tikėjimo dvasią –
vadinasi padėti žmogui išgyventi įvairiausius sunkumus, su kuriais jam tenka
susidurti. Stiprinti pasipriešinimą religinei priespaudai,
ugdyti jaunimą krikščioniškų vertybių dvasia – tai ne tik
žodžiai, bet ir tūkstančiai
svarbių darbų, kuriuos per 60
metų nuveikė Amerikoje lietuvių įkurta LKRŠ organizacija.
Apie tuos darbus, skirtus
tautiečiams Lietuvoje ir JAV,
skaitykite
– 10 psl.

laikraštis lietuviams
leidžiamas nuo 1909 metų

Tomas Venclova:
Tikiu istorine pažanga

Algimanto Žižiūno nuotr.

Emigracija ir repatriacija, doros kodeksas ir klasikinė demokratija nūdienos pasaulyje, kultūrų skirtumai bei jų sąveika – apie visa tai specialiai ,,Draugui” poeto, vertėjo ir publicisto Tomo Venclovos interviu.
– 3 psl.

Neringos ,,filmas”
kuriamas toliau…

Neringos vadovai ir stovyklautojai nepaprastai laukia to laiko, kai vėl
galės susirinkti stovykloje. Tačiau ir pandemijos metu, laukdami gyvų
susitikimų, jie nemažai nuveikė ir pasidžiaugė bendryste, tegul ir virtualia.
Pasakojimas apie tai,
kokia svarbi Neringa mūsų jaunimui – 4 psl.
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Neringos „filmas” kuriamas toliau…

Ilgametė stovyklautoja Ona Kriaučiūnaitė su broliu Aldu
Kriaučiūnu.
MariausKriaučiūnonuotr.

DANA VAINAUSKIENĖ

Manęs paklausė – ką veiki?
Ogi... kasdien, diena po dienos, kaip ir daugelis
iš mūsų, daug laiko praleidžiu prie kompiuterio. O kai
už lango jau dažniau juokiasi saulė ir paukščiai pradeda choro repeticijas – taip norisi tikėti, jog ši vasara
bus kitokia. Noriu tikėti tuo dar ir todėl, kad mano darbas yra susijęs su vasaros stovyklomis.
Bendravimas nenutrūko –
susitinkame virtualiai
Man teko laimė savo gyvenimą susieti su Vermonto valstijoje įsikūrusia Neringos stovykla. Joje
– vasaros, pripildytos vaikų juoko, lietuviškų dainų
skambesio, gamtos garsų, tylios maldos ir didelės Neringos bendruomenės palaikymo – tai vienos iš
įspūdingiausių patirčių mano gyvenime. Vasara
prabėga kaip nuostabiai sukurtas filmas, kurį vis norisi ir norisi pakartotinai žiūrėti. Jau daugelį metų
Neringos stovykloje įgyvendinami svarbiausi jos tikslai ir siekiai – skatinti čia stovyklaujančiųjų kūrybingumą, puoselėti lietuvybę bei stiprinti katalikišką
tikėjimą.
2020 metų „stovyklos filmo” kūryba dėl COVID-19 pandemijos stabtelėjo, bet nenutrūko! Teko atšaukti vasaros stovyklas (pirmą kartą per 52 veiklos
metų) ir ieškoti kitų veiklos būdų, padedančių išlaikyti ryšį su mūsų stovyklautojų bendruomene. Perėjome į nuotolines erdves: kūrėme ir dalinomės
vaizdo šūkiais, rengėme vasaros filmuotus pristatymus plačiajai bendruomenei, virtualiai susitikome su šeimų stovyklų dalyviais, su mūsų 16-mečiais.
Taip pat surengėme vadovų rekolekcijas, „Kultūros
dienų” stovyklos programą suaugusiems (pranešė-

Evai Ligdai iš Toronto Neringos marškinėliai
LaurosLigdanuotr.
primins stovyklą.
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Nina Jankauskaitė ir jos mama gerb. Vida Jankauskienė – pirmojo Kulinarijos
klubo vakaro šeimininkės.
NinosJankauskaitėsnuotr.
Zikaras. Vasario mėnesį beveik 80 žmonių per Zoom
prisijungė prie pirmojo kulinarijos klubo vakaro, kurio šeimininkė buvo Nina Jankauskaitė iš New
Yorko, o jai talkino jos mama gerb. Vida Jankauskienė. Ir kas galėjo patikėti, kad internetinė erdvė
gali perduoti šaunią bendraminčių nuotaiką, padėti
suvokti, kad išsaugoti ir tęsti mūsų tėvų bei protėvių kulinarinį paveldą yra svarbu ir be galo įdomu.
Stebėdami, kaip Nina ir gerb. Vida virė burokėlių bei

jai: Grasilda Reinys, Rūta Ona Čigriejūtė, Marytė Kavaliauskas, Fred Murphy, Žemyna Trinkūnaitė),
paštu pasiuntėme neringietiškus siuntinėlius stovyklautojams, kurie buvo užsiregistravę, bet dėl pandemijos neteko galimybės stovyklauti.
Džiaugiamės, jog pavyko
surengti nuotolinę rudens „iškylą” bei kartu su visais pasiklausyti nuostabaus rudeninio koncerto (atlikėjai: Dovas Lietuvninkas, Dovilė Bagdonaitė ir Saulius Petreikis) ir
metus užbaigti Advento sezono maldomis, kurias ruošė
Monika Bernotaitė.
Svarbiausias įvykis – buvo
pasiektas Neringa100 vajaus
tikslas ir įsigyta stovyklavietė,
taip užtikrinant ateitį ateinančioms stovyklautojų kartoms. Tad ir 2020 metai alsavo
nepailstama neringietiška
energija ir kūrybingumu. Daugelio metų patirtis ir vėl pa- Rudeninio koncerto Neringai rengėjas Dovas Lietuvninkas su Sauliumi Petreikiu.
Stovyklosarchyvonuotr.
tvirtino, jog Neringa gyva ir
stipri savo palaikančia bendruomene, kuri turi įvairiausių užmojų, talentų ir kopūstų sriubas, „uodėme” sriubų kvapą, „jautėme”
nori jais dalintis su kitais. Tapo įprasta, jog vasarai jų skonį. Žiūrėdami lyginome skirtingų kartų šeidar neprasidėjus ar jau prabėgus, pasirodo kvietimai mininkių bei mūsų pačių patirtį, pamatėme, ką daį įvairiausius alumni renginius, kuriuos reklamuo- rome kitaip, ko niekada nebandėme, sužinojome
naujų maisto gamybos subtilybių. Ir buvo taip
jame Neringos svetainėje, Facebook, Instagram.
smagu... sėdėti kartu su pažįstamais ir nelabai pažįstamais iš plačiosios Amerikos bei Kanados ir „virVirti, „uosti” kvapus ir
ti” kartu!
„ragauti” teko internetu
Po šio susitikimo neringiečius pakvietėme kepŠie metai prasidėjo planuojant naujo kulinari- ti blynų Vasario 16-osios bei Užgavėnių proga. Na,
jos klubo veiklą, kurio idėją pasiūlė alumni Jessica o kitą dieną, kaip ir kasmet, galėjome kartu pradėti Gavėnios dvasinę nuotolinę kelionę, kurią šiais metais ruošia dr. Aldona Lingertaitienė (jau tapo įprasta, jog Neringos Gavėnios ir Advento būreliams maldas ruošia vis kiti savanoriai). Kas savaitę iki Velykų
maždaug 80 žmonių nusiteikė susitelkti prie maldos
ir apmąstymo.
Kokias nuotaikas, renginius atneš kiti mėnesiai
dabar dar sunku įvardinti, bet... jau planuojame. Tikime, jog turėsime galimybę šią vasarą neringiečius
ir visuomenę pakviesti į Vasaros lietuvių šventę Putname, be galo populiarų Gamtos ir grybų savaitgalį, rudens iškylą. Planuojame ir moterų bei vadovų
rekolekcijų savaitgalius, Advento maldą. Svarbiausia, kad Neringos taryba bei administracija, žinoma, ir visi stovyklautojai, laukiame vasaros, kad
jos įspūdžiais galėtume gyventi iki kitos vasaros. Be
jokios abejonės, Neringos istorija tęsiasi ir „filmas”
kuriamas toliau...
Dana Vainauskienė – vasaros stovyklų vedėja.

Kulinarijos klubo virtualaus susitikimo dalyviai.

MaryZikarasnuotr.

Skaitykite Neringos naujienas www.neringa.org,
o jeigu turite klausimų ar norite pasidalinti kitomis
idėjomis, parašykite l.e.p. „Neringos” stovyklos vedėjai Danai Grajauskaitei: dgrajauskas@neringa.org

