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Rochesterio miesto pažiba šiuo
metu yra laikomas University of
Rochester, kuris didžiuojasi ne

tik akademine veikla, bet ir tuo, kad
yra pats didžiausias rajono darbda-
vys. Po jo sparnu glaudžiasi plačiai ži-
noma Eastman School of  Music, di-
džiausia rajono ligoninė ir ypač gerą re-
putaciją turinti vaikų ligoninė – Gali-
sano Children’s Hospital.

Savo alumnams ir visuomenei uni-
versitetas rengia kasmetinį sa vait galį,
vadinamą „Meliora Wee kend”, kurio
metu yra ruošiami  koncertai, paskai-
tos ir kitokie renginiai. Šiais metais žy-
miausia  atrakcija buvo žinomos
MSNBC  laidos vedėjai Joe Scarbo-
rough ir Mika Brzezinski (jų laida –
„Morning Joe”). Prieš jų pokalbį su
tūkstantine auditorija dė ka sūnaus
Arūno, kuris yra vienas iš universite-
to patikėtinių (Trustee), teko susitikti
su svečiais uždarame, keliolikai as-
menų skirtame priėmi me. Ten su Mika
ir Joe teko asmeniš kai susipažinti ir
trumpai pasikal bėti. Mano žodžiai Mi-
kai buvo apie jos tėvelį dr. Zbigniew
Brzezinski, – turėjau didelį malonumą
su juo susipažinti jam dirbant Prezi-

Amerikos lietuvių dailininkė
Giedrė Žumbakis padovanojo
vieną savo kūrinių LR genera-

liniam konsulatui Čikagoje, kur buvo
surengta jos meno darbų paroda. G.
Žumbakis ko liažą „Sparnai” įteikė ge-
neraliniam konsului Marijui Gudynui,
kuris, at stovybės vardu priimdamas do-
va ną, džiaugėsi, kad dovanoti darbai ne
tik puoš generalinio konsulato patalpas,
bet ir čia apsilankantiems svečiams pri-
statys lietuvišką meną.

Giedrė Žumbakis gimė Lietuvoje ir
nuo 1949 m. gyvena Čikagoje. Baka-
lauro laipsniu baigė St. Xavier kolegi-
ją Čikagoje. Studijavo Čikagos meno

institute (Chicago Art Institute), ma-
gistro laipsnį gavo Northwestern Uni-
versity. Šiuo metu priklauso North
Shore Art League (Winnetka, IL) fa-
kultetui. G. Žumbakis pripažinta Ame-
rikos nacionalinės dailės kūrėja: ji da-
lyvauja grupinėse, kviestinėse, atran-
kinėse, vietinėse, valstybinėse paro-
dose, tarp jų ir labai prestižinėse – Ho-
nolulu dailės akademijoje, Northwes-
tern, Ohio-Illinois mokslo ir pramonės
muziejuje, Čikagos, Rockfordo, Bosto-
no, Alabamos dailės galerijose. Yra
surengusi per trylika autorinių paro-
dų, jos darbai yra plačiai paplitę po visą
pasaulį.

Lietuvių Fonde (LF) įsteigta per
100 vardinių stipendijų. Viena
jų  – LF Bernardo Brazdžionio

vardinė stipendija –  2016 m. spalio 28 d.
buvo įteikta Vilniaus universiteto (VU)
Filologijos fakulteto Intermedialių li-
teratūros studijų magistrantei Eleo no-
rai Buožytei. Eleonora Buožytė 2015
m. baigė pagrindines Lietuvių filologi-
jos bakalauro bei gretutines Lotynų
kalbos ir LDK raštijos studijas, kurių
metu itin sėkmingai gilinosi į Lietuvos
senosios literatūros istoriją. Jos baka-
lauro baigiamasis darbas „M. K. Rad-
vilos Našlaitėlio ke lionė į Jeruzalę ir Re-
nesanso sak raliosios kelionių geogra-
fijos kontekstai” (darbo vadovė prof.
Dainora Po ciūtė) 2015 m. buvo apdova-
notas Lie tuvių literatūros katedroje
įsteigta Vy tauto Kavolio premija už ge-
riausią Lietuvos aukštųjų mokyklų ba-
kalauro darbą Lietuvos kultūros ir li-
tera tūros tema. Šiuo metu E. Buožytė
sėkmingai studijuoja VU Lietuvių lite-
ra tūros katedros kuruojamoje magist-
rantūros programoje „Intermedia lios li-
teratūros studijos” ir toliau tę sia savo
literatūros ir kultūros istorijos tyri-

mus. E. Buožytė yra itin moty vuota, kū-
rybinga ir veikli studentė, nuolat gili-
nanti savo žinias ir litua nistines kom-
petencijas. Ji išmoko kal  bų (lotynų,
anglų, lenkų), dalyvavo Erasmus mainų
programoje, ku rių metu studijavo Kro-
kuvos Jogai lai čių universitete Lenkijoje
 (Uni wersy tet Jagielloński w Krakowie),
skaitė pranešimus tarptautinėse stu-
dentų konferencijose. Studentė taip pat
yra Vilniaus universiteto studentų
mokslo draugijos „Filomatai” val dybos
narė, skaito paskaitas mokslei viams
VU įkurtoje „Klasikų akade mi joje”.

2002 m. per poeto Bernardo Braz-
 džionio laidotuves šeima pasiūlė įsteig-
 ti LF Bernardo Brazdžionio vardinį
stipendijų fondą, skirtą lietuvių litera-
tūrą studijuojan čiam studentui. Rei-
kalaujamą 10 000 dol. sumą vardiniam
fondui įsteigti suaukojo Californijos
Lietu vių Ben druomenės nariai. Dėko-
jame Califor nijos lietuvių bendruome-
nei, nuo šir džiai prisidėjusiai įsteigiant
minė tą fondą ir sudarytą galimybę
remti lietuvių literatūrą studijuojan čius
studentus. 

LF info

B. Brazdžionio vardinė 
stipendija

Iš k.: VU Senato pirmininkė,  Filologijos fakulteto Lietuvių literatūros katedros vedėja prof.
dr. Dai nora Pociūtė, LF Bernardo Brazdžio nio stipendininkė Eleonora Buožytė ir VU Filolo-
gijos fakulteto dekanas doc. dr. Antanas Smetona. 

Lietuvių literatūros katedros archyvo nuotr.

Parodos autorė vieną kūrinį
dovanojo konsulatui

Rochesteris, Brzezinskis ir Lietuvių Bendruomenė

Dail. Giedrė Žumbakis ir LR gen. konsulas Čikagoje Marijus Gudynas.
LR gen. konsulato Čikagoje info ir nuotr.

dento Car ter administracijoje Baltuo-
siuose rū muose ir po daugelio metų vė-
liau su juo gurkšnoti vyną Lietuvos
amba sa doje. Negalėdavau atsistebėti jo
in telektu, geopolitiniu mąstymu ir
ypač žavia asmenybe. Šiomis savybė-
mis jis man visuomet primindavo
mūsų žymųjį žurnalistą, kronikinin ką
ir eseistą Bronį Railą. 

Svečių dialogas su auditorija vyko
perpintas humoro ir komentarų apie

šiuolaikinius JAV Prezidento rinki-
mus. Nors Joe Scarborough, buvęs
Kongreso narys iš Floridos, priklauso
Respublikonų partijai, tačiau nesi-
varžė anekdotų apie Donald Trump,
kuriuos auditorija entuziastingai įver-
tino. Mika taip pat neatsiliko su savo
pasakėlėmis. Viena iš jų man ypač pa-
tiko. Per Kinijos prezidento oficialų vi-
zitą JAV dr. Brze zinski, būdamas tuo
metu National Security Advisor, pa-
kvietė svečią į savo namus vakarienei.
Mika tuo metu buvo 12 metų, jai mama
davė užduotį prieš svečiams sėdant
prie stalo prieiti prie jų ir pasiūlyti  pa-
ragauti ikrų. Priėjusi prie Kinijos pre-
 zidento mergaitė taip susijaudino, kad
išpylė visą lėkštę ikrų ant sėdin čio gar-
baus svečio kelnių pačioje nepato-
giausioje vietoje. Paskui grie bė serve-
tėlę ir pradėjo valyti svečio kelnes
toje pačioje nepatogiausioje vietoje...

Nuo to laiko pablogėjo JAV ir Ki-
nijos santykiai, – juokavo Mika.

Važiuodamas su sūnum namo pri-
siminiau vieną didžiausių laimė jimų
Lietuvos laisvės byloje per vi sus Lietu-
vos okupacijos metus ir su doze nos-
talgijos ir pasididžiavimo pradėjau sū-
nui pasakoti. Tai įvyko prieš 36 metus,
kai man paskambino iš Baltųjų rūmų,
kad JAV Lietuvos diplomatinei tarny-
bai bus suteikta tęstinumo galimybė,
kuri aiškiai sie josi ir su Lietuvos oku-
pacijos nepripažinimu. Už poros dienų
vykusioje LB Tarybos sesijoje Čikago-
je apie tai pranešė iš Washingtono at-
vykęs dr. Steve Aiello, Prezidento Car-
ter vyriausiasis patarėjas tautybių rei-
ka lams. LB Krašto valdyba, vadovau-
jama Algimanto Gečio, žinojo, kad
 svarbiausią vaidmenį šiame laimėjime
suvaidino dr. Brzezinski, jo pavaduo-
tojas dr. David Aaron ir anksčiau mi-
nėtas dr. Aiello bei jo pavaduotoja Vic-
ky Mongiardo. Iš mūsų pusės, nenu-
vertinant ir kitų to meto veiksnių pa-
stangų, nepailstamai darbavosi mano
kolegos LB Krašto val dyboje – Algi-
mantas Gureckas ir Aušra Zerr, o taip
pat ir buvęs LB Krašto valdybos pir-
mininkas Juozas Gaila bei PLB pirmi-
ninkas Bronius Nainys.  Buvom lai-
min gi, turėdami savo tarpe asmenį,
kuris entuziastingai, nuolat ragino,
tiesiog reikalavo nenuleisti rankų ir
siekti užsibrėžto tikslo. Tas asmuo
buvo LB KV pir mininkas A. Gečys.

Turiu prisipažinti, kad ir kaip
no rėtųsi „Morning Joe” laidą pažiū rėti
dažniau, bet … 6 valandą iš ryto?..

Rimas Česonis – Lietuvos Respub li-
kos garbės konsulas New Yorko valstijai.

Su „Morning Joe” vedėjais (iš k.): Rimas Česonis, Mika Brzezinski, Arūnas Česonis ir Joe
Scarborough. Asmeninio archyvo nuotr.


