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LAIMA APANAVIČIENĖ

Kiekvieną rudenį Lietuvių Fon das (LF) ruošia
kasmetį pokylį, skir tą aukotojams ir rėmė-
jams. Šiemet pokylis ,,Muzikiniai tiltai” Pa-

saulio lie tuvių centre Lemonte vyko lapkri čio 5 d. Šis
gražus, šiltas renginys kiek vienais metais sukviečia

gausų būrį LF narių ir bičiulių. Ne išimtis ir šie me-
tai. Į pokylį atvyko 300 sve čių, tarp kurių buvo ir gau-
sus būrys LF stipendininkų.  Smagu, kad LF na rių ir
aukotojų dosnumu ir šios organizacijos darbais
džiaugė si ne tik pavieniai asmenys, bet ir gau sus bū-
rys organizacijų.

– 4 psl.

Kasmetiniam Lietuvių Fondo pokyliui pasibaigus

masinių protestų fone

JAV prezidentas Barack Obama po lapkričio 10 dieną Bal-
tuosiuose rūmuose surengto susitikimo su išrinktuoju Pre-
zidentu Donald Trump pareiškė, kad įvyko ,,puikus” jųdviejų
pokalbis. 

Pasak B. Obama, jie aptarė įvairias vidaus ir užsienio
politikos problemas, taip pat organizacinius klausi-
mus. Anksčiau B. Obama pareiškė, kad D. Trump ir

būsimoji administracija gali kliautis jo patirtimi. ,,Jeigu sek-
sis jums, seksis ir Amerikai”, – sakė dabartinis šalies va-
dovas.

Savo ruožtu išrinktasis Prezidentas D. Trump po susi-
tikimo žurnalistams sakė, jog ,,džiaugiasi” galimybe ir at-
eityje bendradarbiauti su dabartiniu Baltųjų rūmų šeimi-

ninku B. Obama ,,sklandžiai perduodant valdžią” šalyje. 
Milijardierius pažymėjo, kad aptarė su B. Obama daug

klausimų, taip pat ir ,,kai kuriuos probleminius”. Jis taip
pat pabrėžė, kad pokalbis truko ilgiau nei buvo planuota ir
pavadino B. Obama ,,labai geru žmogumi”. 

B. Obama taip pat davė savo įpėdiniui patarimą, kaip
bendrauti su žurnalistais. ,,Štai gera taisyklė: neatsakinėkite
į klausimus, kai jie dar tik pradeda šaukti”, – pareiškė jis
D. Trump ir draugiškai paplekšnojo jam per ranką.

JAV žiniasklaida pažymi, kad susitikimas vyko gera-
noriškai, nors anksčiau B. Obama ir D. Trump nešykštėjo
kritikos vienas kito adresu. Be kita ko, respublikonas yra
pavadinęs dabartinį Baltųjų rūmų šeimininką blogiausiu
prezidentu JAV istorijoje. 

– 14 psl.

Prezidentai siekia vienybės, kai tuo tarpu nepatenkintieji rinkimų rezultatais plūsta į gatves.

Rankų paspaudimas Baltuosiuose rūmuose 

Pakili pokylio svečių nuotaika. Sandros Ščedrinos nuotr.
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Kasmetiniam Lietuvių Fondo pokyliui pasibaigus
Atkelta iš 1 psl.

Salėje galėjai matyti Lietuvos Res-
publikos generalinio konsulato Čika-
goje, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės,
JAV LB Krašto valdybos, JAV LB Vi-
durio Vakarų apygardos, JAV LB Le-
monto, JAV LB Waukegan, JAV LB
Mar quette Parko, JAV LB Cincinnati
apylinkių, Pasaulio lietuvių centro,
Jaunimo centro, Lituanistinio tyrimo
ir studijų centro, Čikagos lituanistinės
mokyklos, Maironio lituanis tinės mo-
kyklos (Lemont, IL), me no ansamblio
,,Dainava”, laikraščio ,,Draugas”, Či-
kagos Rotary klubo, paramos ir lab-
daros fondo „Chicago Mothers Foun-
dation ” atstovus. 

Besirenkančius į pokylį svečius su
muzika pasitiko pianistas Paulius Zda-
navičius. Ekrane galėjai pamatyti
skaidres apie LF 2016 metų veiklą, akį
traukė gražios puokš tės (sudarė Eve-
lina Karalienė) ir kiekvienam svečiui
ant stalų padėta dovanėlė – sausainis
su LF logo tipu (iškepė ,,Bake for me!”).

Vakarą pradėjo LF stipendinin-
 kai Gabrielė Bieliauskaitė ir Kovas
Polikaitis. Pasveikinę susirinkusius
svečius, jie į sceną pakvietė LF tarybos
pirmininką Saulių Čyvą, kuris pa dėko-
jo pokylio dalyviams už apsilankymą

ir paramą Fondui ir trum pai papasa-
kojo apie šios organizacijos veiklą ir
siekius. Susirinkusius taip pat sveiki-
no LR generalinis konsulas Čikagoje
Marijus Gudynas, ku ris pasisakė esąs
šios organizacijos nariu ir pajuokavo,
kad nežino, kodėl juo tapo: ar todėl, kad
jo žmona kaž ka da yra gavusi LF sti-
pendiją, ar to dėl, kad konsulate dirba
LF tarybos narė Agnė Vertelkaitė, ar to-
dėl, kad ši organizacija turtingiausia?
Konsu las pasidžiaugė Fondo tiesia-
mais bendradarbiavimo tiltais su Lie-
tuva ir palinkėjo, kad organizacija gy-
vuotų dar daug metų. 

Po generalinio konsulo kalbos
programos vedėjai pakvietė į sceną
so listus Nidą Grigalavičiūtę ir Jero ni-
mą Milių bei gitaristus Tomą Var-
 nagirį ir Audrių Piragį. Ilgametę sce-
 nos patirtį turintys, ne tik balsu, bet ir
širdimi dainuojantys atlikėjai bei pui-
kūs muzikantai dovanojo klausyto-
jams išskirtinį koncertą geros, su-
brandintos ir kokybiškos muzikos.
Koncerto programoje naujai, kiek ki-
 taip nei įprasta, tačiau ne mažiau gra-
 žiai skambėjo laiko patikrintos ir žiū-
rovų pamėgtos melodijos. ,,Muzi ki niai
tiltai” sujungė draugėn ne tik Lietuvos
ir JAV dainininkus, bet ir įvairių tau-
tų muziką. Pokylio svečiai atlikėjams

Lapkričio 5 d. LR generaliniame konsulate Čikagoje
atidaryta daili nin kės Aušrinės Marcinkevičiūtės-Kerr
tapybos darbų paroda „Iš tamsos į šviesą”. Čikagos
priemiestyje Evanstone gyvenanti ir kurianti me ni-
ninkė konsulate eksponuoja 28  sa vo darbus, visi jie
sukurti šiais me tais. A. Kerr yra įkūrusi meno studiją
„Ausrine’s Arts Room of Evans ton”, kurioje kuria pati
bei moko kitus. 

„Džiaugiuosi, kad šioje mažytėje Lietuvoje –
Lietuvos generaliniame konsulate Čikagoje
– turime galimybę atvykstantiems sve-

čiams prista tyti tautiečių kūrybą. Konsulatą puo šian-
tis menas, čia apsilankan tiems yra tarsi langas į Lie-
tuvą, o pats me nininkas savo kūrinių pagalba tam-
pa Lietuvos meno ir kultūros ambasadoriumi. Be-
sikeičiančios JAV gyvenan čių lietuvių menininkų
ekspozicijos yra puikus įrodymas, kokia kūrybinga

Atstovybės sienas puošia spalvinga tapyba

LF pokylio svečius pasveikino LR generalinis konsulas Či-
kagoje Marijus Gudynas.

Muzikinę programą ,,Muzikiniai tiltai” atliko (iš k.): Tomas Varnagiris, Nida Grigalavičiūtė, Jeronimas Milius ir Audrius
Piragis. Sandros Ščedrinos nuotraukos

plojo atsistoję. 
Prieš vakarienę invokaciją sukal bė-

jo Palaimintojo Jurgio Matulaičio mi-
sijos direktorius tėvas Algis Ba niulis, SJ. 

Pavalgę ,,Kunigaikščių užeigos”
tiektą vakarienę, svečiai prie stalų il-
gai neužsisėdėjo. Susidarė eilutė prie
foto kampelio, kur fotografė Sandra
Ščedrina dirbo išsijuosusi – tiek daug
buvo norinčių įsiamžinti vakaro aki-

mirkas. Kiti gi, nuotaikin gai grojant
Jūratei ir Rimantui Grab liauskams, su-
kosi šokio ritmu, treti bičiuliavosi, da-
lijosi naujienomis. 

Dėkojame visiems vakaro svečiams
už pasitikėjimą Fondu, už bendradar-
biavimą. Smagu turėti daug bendra-
minčių ir draugų. Dirbkime ir toliau
kartu, kad lietuvybės ugnelė dar ilgai
liepsnotų kiekvieno lietuvio širdyje! 

Pokylio viešnios – LF stipendininkės (iš k.): Julija Stro putė, Rūta Misiūnaitė, Kristina Ston-
čiūtė, Austėja Stanevičiūtė ir Daina Polikaitytė.

Konsulato šeimininkas sveikina dailininkę ir visus susirinkusius parodos atidarymo proga.
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