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Prakseda V. Stirbys, gyvenanti New Britain, CT, pratęsė metinę

Balchunas, Indrė ($101); de Sa Pereira, Moacir, IL ($30); Jarašūnas,
Auris, CA ($30); Juškys, Vytas, CA ($60); Kamantas, Vytautas ir Gra-
žina, MI ($3,170); Mikaila, Andrius, MI ($30); Savickienė, Daiva, CA
($60);  Wolosenko, Alexander J., NY ($30);
Morkevičiūtė, Rasa, MA ($290); Šlepetys, Ričardas, NJ ($75);
Budrys, Antanas ir Jūratė, AZ ($852);
Cidzikaitė, Dalia, IL ($215); Dundzila, Antanas, FL ($550); Neve-
rauskas, Vita, MI ($780); Wines, William H., MI;
Bačkaitis, Stasys, VA ($200); Kuolas, Almis ir Danguolė, MA ($2,800);
Mickus, Tadas ir Meilė, VA ($600); Navickienė, Danguolė, CA ($100);
Šepetys, Rūta, TN ($100); Taoras, Gintautas, NH ($100); Tautvydas,
Kęstutis J., WA ($100); Terepka, Viktorija,FL ($100); Treinienė, Geno-
vaitė,IL ($500);
Maželis, Vytautas, NY- PALIKIMAS  ($2,000);
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LIETUVIŲ FONDO AUKOTOJAI
Nuoširdžiai dėkojame 2009 m. vasario mėn. Lietuvių Fon-

do aukotojams, kurių dosnumo dėka, LF kapitalas padidėjo
$3,245.80 suma! Maloniai kviečiame visus remti Lietuvių
Fondą.

Mūsų tauta – mūsų ateitis.
LF Vadovybė

Atminimo įnašais pagerbti šie asmenys: a.a. Irena Gartigas, a.a. Joanna Kilmanas.
(Skliausteliuos — iš viso įnešta į LF į asmeninę narystę.)

Priimame kreditines korteles

� Įsirašykite ir įrašykite artimuosius į Lietuvių Fondo narius.
� Pažymėkite svarbias progas fondo įnašais – gimimus, krikštynas, gimtadienius, moks-
lo baigimus, šventes, vedybas, jubiliejus.
� Atminimo įnašais pagerbkite mirusiuosius.
� Rašydami testamentus, bent dalį turto palikite Lietuvių Fondui.

LIETUVIŲ FONDAS – LITHUANIAN FOUNDATION, INC.
A NOT-FOR-PROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION,

Fed. ID# 36-6118312

14911  127TH ST., LEMONT, IL  60439, USA
Tel. 630-257-1616  admin@lithfund.org www.lithuanianfoundation.org

LAIMA APANAVIÇIENÈ

Balandžio 17 dieną staiga atšilo
oras, ir šiltas ,,Žalias pavasario vėjas”
,,atpūtė” į Čiurlionio galeriją Jau ni -
mo centre poezijos posmus. Jų pasi -
klausyti susirinko nemažas būrys po -
e zijos mėgėjų.

Pasveikinusi susirinkusius JAV
Lietuvių rašytojos draugijos pirmi -
ninkė Stasė Petersonienė vadovauti
vakarui pakvietė Liną Umbrasą,
jauną poetą, ,,Žaltvykslės” teatro ak -
torių, ,,Suktinio” šokėją.

Smagu buvo po ilgos pertraukos
išgirsti Eglę Juodvalkę, kuri be kitų
eilėraščių perskaitė ir eiles iš jos rašo-
mo partizanų ciklo. E. Juodvalkė
sakė, kad ją labai domina Lietuvos
partizanų tema. Kaip visada humoro
nestokojo Kornelijus Jazbutis, teigęs,
kad ,,Gyvenimas yra kaip tango
šokis”. ,,Ilgesys mažas, aidintis,
klaikus”, – teigia savo eilėmis Daiva
Karužaitė. Vilija Vakarytė skaitė eiles
apie mamą, sprendė problemą ,,Kas
aš?” ir eilėmis kalbėjo apie Lietuvą. 

Pamažu įsidrąsina ir jaunieji
poetai. Šį kartą susipažinome su Ina
Stundžyte, kuri 2004 m. jau yra išlei-
dusi savo pirmąją poezijos knygelę
,,Išpažinties ritmu”. Naujai atradome
vakaro vedėją Liną. Šį kartą jis
susirinkusiems sakė, kad susidomėjo
haiku – trumpiausia japonų poezijos
forma, trijų eilučių, septyniolikos
skiemenų visiškai išbaigtu eilėraščiu.
Susirinkusiems jis perskaitė keletą
savo sukurtų haiku. Visus sujaudino
Lino kompozicija, kurią jis sukūrė
išėjusiems anapilin Jaunimo centro
statytojams, rėmėjams, lankytojams.

Poezijos vakarą paįvairino Er -
nes  tas Lukoševičius, perskaitęs kaž -
kada Šančiuose (Kaune) poeto Petro
Juodelės namuose ant sienų tapetų
rašytas eiles.

Tokią nevienalytę programą –
skirtingų poetų skirtingas eiles – pui -
kiai apjungė daina. Vytas Beleška (ži -
nomas kaip Vyto B) puikiai ,,su džia -

zavo” keletą lietuvių liaudies dainų ir
atliko savo kūrybos kūrinius. 

O vakaro pabaigoje visi ,,užsi -
krėtė” dainavimu ir, padedant Vytui,
kartu sudainavo ,,Augo kieme kle -
velis”.

Įkvėpę gaivaus ,,Žalio pavasario
vėjo”, pasivaišinę ir smagiai paben-
dravę, klausytojai skir s tėsi namo.
Ačiū Lietuvių rašytojų draugijos
pirmininkei S. Peter so nienei, visiems
poetams, muzikui V. Beleškai už
puikų vakarą ir gerą nuotaiką.
Tikimės, kad tų susitikimų su poezija
bus daugiau. 

Poezijos vakaro ,,Žalias pavasario vėjas” ruošėjai ir dalyviai (iš kairės): Ernestas Lukoše-
vičius, Vilija Vakarytė, Kornelijus Jazbutis, Eglė Juodvalkė, Linas Umbrasas, Stasė Petersonie-
nė, Vytas Beleška,  Daiva Karužaitė, Ina Stundžytė ir Daiva Petersonaitė. Jono Kuprio nuotr.

Aurelijos Tamošiūnaitės daktaro 
egzaminai PLB Lituanistikos katedroje 
GIEDRIUS SUBAÇIUS

PLB Lituanistikos katedroje ba -
landžio mėnesį darbai visada suak-
tyvėja. Tai ne tik mėgstamas laikas
or ganizuoti įvairius renginius, bet ir
pasirengimo egzaminams bei jų lai -
kymo laikotarpis. Patys svarbiausi ir
atsakingiausi būna preliminarūs dak-
taro egzaminai, po kurių doktoran-
tams „telieka” parašyti disertaciją.
Tokį svarbiausią išbandymą šį ba lan -
dį išlaikė katedros doktorantė Aure -
lija Tamošiūnaitė. Visas jos egzami-
nas susidėjo iš trijų dalių: šešių bei
trijų valandų kalbotyros ir literatū -
rologijos analizės raštu bei dviejų va -
landų egzamino žodžiu. Į žodinę eg -
za mino dalį susirinko komitetas, kurį
sudarė penki profesoriai: Biljana Sli -
vic-Simsic, Violeta Kelertienė, Kim -
ber ly Potowski, Julia Vaingurt ir aš,
šių eilučių autorius. Dviejų valandų
diskusija su Tamošiūnaite visus nu -
teikė labai palankiai – sumanūs Ta -
mošiūnaitės atsakymai, probleminės
įžvalgos ir laisvas operavimas išstudi-
juota medžiaga atskleidė puikų pa -

sirengimą imtis disertacijos teksto.
Is panų lingvistikos specialistė prof.
Kimberly Potowski pasakė, kad ji
labai lauksianti Tamošiūnaitės diser -
tacijos apie asmeninę lietuvių kalbą,
kuri turėtų būti įdomi ne tik lietuvių,
bet ir kitų kalbų specialistams.

Nors teoriškai atrodytų, kad Au -
relija Tamošiūnaitė tik nuo egzamino
išlaikymo dienos imasi rašyti diser -
tacijos (balandžio 21 d.), bet iš tiesų ji
jau turi sukaupusi nemažai moks -
lininkės darbo patirties: paskelbusi
ke letą kalbotyros mokslo straipsnių
(daugiausia mokslo žurnale ,,Archi -
vum Lithuanicum”), daug populia -
rinimo straipsnių kalbos klausimais
(daugiausia ,,Drauge”), skaičiusi pra -
nešimus konferencijose (Santaros-
Šviesos federacijos, XIV Lietuvių
mokslo ir kūrybos simpoziume), or -
ganizavusi apskritus stalus lietuvių
kal bos mokymo temomis. Tad geras
Tamošiūnaitės pasirengimas kopti į
aukščiausias mokslo viršūnes yra ne -
abejotinas. Dabar pats metas pa -
linkėti jai tolesnio kūrybos polėkio ir
įdomios bei reikšmingos disertacijos! 

Po Aurelijos Tamošiūnaitės preliminaraus daktaro egzamino iš kairė į dešinę: Julia
Vaingurt, Biljana Slivic-Simsic, Aurelija Tamošiūnaitė, Kimberly Potowski, Violeta
Kelertienė ir Giedrius Subačius.             PLB Lituanistikos katedros archyvo nuotr.

Čikagoje pūtė 
,,Žalias pavasario vėjas”

Bandyta apvogti ,,Draugo” patalpas
Čikaga, balandžio 23 d. (,,Drau-

go” info) – Balandžio 19 d., sekma-
dienį, apie 3 val. p. p. suveikus apsau-
gos signalizacijai ,,Draugo” ad minis-
tracijai buvo pranešta, kad įsibrauta į
dienraščio pastatą. Apie tai sužinojęs
tuo metu netoliese automobiliu va-
žiavęs buvęs ,,Draugo” admi nistra-
torius Valentinas Krumplis at vyko
prie ,,Draugo” patalpų. Ten jis pama-
tė išdaužtą stiklą. Belaukiant po li-
cijos iš pastato išėjo vyras, kuris ran-
kose laikė maišą. Jis nuėjo palei

geležinkelį ir pradingo tarp gyvena -
mųjų namų. Pasirodžius policijai V.
Krumplis nurodė, kuria kryptimi tas
žmogus nuėjo. Netrukus policininkai
jį surado su pavogtais daiktais –
rank darbiais, radijo imtuvu. Sulai -
kytasis bandė pasipriešinti policinin -
kams, jam buvo surašytas protokolas,
pavogti daiktai buvo grąžinti ,,Drau -
gui”. Dienraščio administracija yra
dėkinga apsaugos bendrovei, policijos
darbuotojams ir gerb. V. Krumpliui,
padėjusiems sulaikyti įsibrovėlį.

LINAS UMBRASAS

RIEKĖMIS

Senolės rankos
Tarytum glostydamos
Plutos standumą
Minkštais akordais
Riekių klavišais
Į baltą staltiesę
Jaukumą įgrojo.

Dainuoja širdis

PAŽINIMAS

Lyja akimirkomis
Gaudai savo veidus
lašuose

Ar pažinsi
tikrąjį
kai prasprūs
tarp pirštų?

DROVUMAS

Nusirengiu po rievę
Tošies byrėjimas
popieriaus lapais
sukasi
stoviu nuogas
tarp puslapių
Tiesą nuogumu
dangstausi


