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95-asis Lietuvos gimtadienis ČLM

Užgavėnės atšvęstos!

KARILĖ VAITKUTĖ

Šiemet Vasario 16-oji – šeštadie ni nių mokyklų
mokiniams ir mokytojams neeilinė. Ir ne tik
todėl, kad Lie tuva ir viso pasaulio lietuviai

šven čia 95-ąjį Lietuvos gimtadienį, o tai jau labai
rimtas ir apvalus skai čius, bet ir todėl, kad data
,,išpuolė” kaip tik šeštadienį. Taigi šeštadieni nės
mokyklos švenčia Vasario 16-ąją būtent 16 dieną, o
ne 15, 14 ar 20-ąją. 

Jau iš pat ryto Čikagos lituanis tinė mokykla
(ČALM) visus pasitiko linksma muzika ir nuosta-
biai išpuoštais koridoriais. Čia palubėje sukosi tris-
palviai balionai, plevėsavo gelto nos, žalios ir raudo-
nos juostelės ir, svar biausia, visur buvo išdėlioti
nuo s tabūs mokinių meno darbai. Tauto dailės
mokytojos Irenos Šaparnienės vadovaujami vaikai
iš akmenėlių iš dė liojo margaspalves mozaikas,
susi dedančias į užrašą ,,Aš ir tu – Lie tu va”, kiti –
pastatė Gedimino pilis, su kū rė plakatus apie gar-
sius Lietuvos žmones. Po pietų tautiniais dra bu -
žiais pasipuošusių mokinių upės plauk te suplaukė
į didžiąją salę, kur prasidėjo šventė. Scenos pakraš-
tį užliejo trispalvių popierinių širdelių banga, liu-
dijanti kiekvieno iš mūsų meilę šaliai, kurioje, kaip
dainuoja Ais tė Smilgevičiūtė, ,,mes visi prasi -

dėjom”.
O Aistę paminėjau ne šiaip sau, nes ji ir popu-

liari muzikos grupė ,,Sky lė” šiemet buvo mokyklos
sve čiai. Taip pat šventės svečiai šį kartą buvo Lie tu -
vių Fondo valdybos pirmi ninkas Arvydas Tamulis,
JAV Lietu vių Bendruomenės Brighton Park apy -
linkės pirmininkė Salomėja Dau lienė, Jaunimo
centro valdybos pir mininkė Neringa Aleksonienė
ir bu vu si mokyklos direktorė Jūratė Do vilienė.

Vasario 16-osios minėjimas prasi dėjo iškilmin-
gu Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų vėliavų
įnešimu ir abiejų šalių himnu, kurį nuostabiai su -
dainavo muzikos grupės ,,Svajonė” vaikai, prita-
riant visai salei. Po to bu vo padėtas vainikas prie
kritusių už tautos laisvę paminklo mokyklos kie -
me, ir visi žuvusieji už laisvę buvo pagerbti tylos
mi nute.

Mokyklos direktorė Laima Apa navičienė savo
kalboje mokiniams pri minė, kad didžioji dauguma
Ne pri klausomybės akto signatarų buvo žmonės,
kurie išsilavinimą įgijo ne Lietuvoje, o kituose
kraštuose – Rusi joje, Austrijoje, Čekijoje, Vo kie -
tijoje. Net devyniolika iš dvidešimties signatarų iš -
silavinimą gavo užsienyje, o vėliau sugrįžo į Lie -
tuvą, kad padėtų Tėvynei tapti laisva ir augti. Mo -
kyk los direktorė sakėsi tikinti, kad ir tarp Čikago-

je gyvenančių ir litua nis tinę
mo kyklą lankančių vaikų at -
siras tokių, kurie užaugę taps
tvirtais ir są moningais Lietu -
vos valstybės kūrėjais. 

LF valdybos pirminin-
kas Arvy das Tamulis, pasvei-
kinęs visus Fondo vardu, pa -
si džiaugė šiemet galėjęs į -
teikti mokyklai net 18,000
dol. pa ramą. Be to, LF paža-
dėjo dovaną – planšetinį kom-
piuterį mokiniui, ku ris taps
Dariaus ir Girėno pašto ženk-
lo kūrimo konkurso nugalė-
toju. Tai – didelė paskata vai-
kams dalyvauti konkurse
minint Lietuvos didvyrių –
lakūnų Dariaus ir Girėno –
skrydžio 80-metį. 

JAV LB Brighton Park

apylinkės valdybos pirmininkė, sveikindama moki-
nius, jų tėvelius ir mokytojus, taip pat džiaugėsi
mokinių darbštumu, jų darbais. Buvusi ČLM di -
rekto rė Jūratė Dovilienė, pasidžiaugusi mokyklose
klestėjimu, pasiūlė vai kams pagalvoti apie Vasario
16-ąją ir jos svarbą, įsivaizduojant, kas būtų, jei
Vasario 16-osios nebūtų buvę, jei nepriklausomybė
niekad nebūtų pa skelbta.

Po oficialiosios dalies prasidėjo margas ir šau-
nus mokinių koncertas. Buvo šokama ,,Kepurinė”
ir ,,Sukti nis”, ,,Opa-pa” ir ,,Linksmapolkė”, dai -
nuojamos įvairiausios patriotinės dainos nuo
,,Mylim savo Tėvynę” iki ,,Šalelė Lietuva”. Liejosi
dainų ir eilė raščių žodžiai apie Lietuvos grožį, jos
didybę, apie laisvę, apie mūsų trispalvę vėliavą.
Koncerte dalyvavo ir brangūs svečiai iš Lietuvos –
Aistė Smilgevičiūtė ir grupė ,,Skylė”. Jie su dainavo
dvi savo dainas – ,,Baltas brolis” ir ,,Žalia daina”.  Ši
nuo sta biai kūrybinga ir unikali muzikos gru pė at -
vežė Čikagos lietuviams ir nemokamą koncertą,
kurio pagrindiniai rėmėjai buvo LF, LR konsulatas
ir Kazickų fondas. Koncertas skambėjo tą patį vaka-
rą Jaunimo centre.

Minėjimas ir koncertas mokykloje baigėsi
pakilia nuotaika. Pasižiūrė jusi į švytinčius moki-
nių veidus  ti kiu, kad ant skruostų išpieštų trispal -
vių vėliavėlių jie tądien nenusiplovė iki pat vakaro.

ŽYDRA VAN DER SLUYS

Praėjusį šeštadienį vyko jau 51-asis tradicinis
,,Užgavėnių ba lius” Los Angeles, California.
Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos moki-

niai, vadovaujami Dan guo lės Var nienės, suvaidino
pasaką apie mergelę, kuri turėjo devynis brolius, ir
ją užpuolusį devyngalvį slibiną. Mokytoja Dan guo -
lė mokina 6-ą klasę, kurioje, koks sutapimas, moko-
si kaip tik 9-i berniukai. Taigi visi devyni šeštokai,
pasipuošę Darijos Var naitės meniškai padarytomis
slibino galvomis, sudarė devyngalvį. Pa grin dinį
sesutės, patekusios į nelaimę, vaid menį atliko Nina
Kasputytė.

Seselę, einančią tamsiu mišku į namus, užpuo-

la devyngalvis slibinas,
ir ji greitai įlipa į ąžuolą
pasislėpti. Sli binas pra-
deda graužti medį. Se -
sutė pasiunčia ge gutę,
kad ji praneštų devy-
niems broliams apie ją
ištikusią nelaimę. Bro -
liai nepatiki ge gute (Ju -
lyte Kasputyte) ir neat-
joja sesutės ginti. Sesutė
bando atsiginti nuo de -
vyngalvio pati, mesda-
ma 9-is duonos kepalė-
lius, bet to neužtenka.
De vyn galvė toliau grau žia ąžuolą ir jau tuoj tuoj
pasieks sesutę. Antrą kartą pasiunčiama gegutė
pas brolius – šį kartą su sesutės auksiniu žiedeliu.
Jau niausias brolis atpažįsta, kad tikrai čia sesutės
žiedelis ir tuoj surikiuoja visus brolius joti į mišką
gelbėti sesutę. Devyni broliai su kardais nukapoja
visas devynias slibino galvas ir išvaduoja savo se -
sutę.

Tuo ši pasaka nepasibaigia. Brol iai, apsirengę
kaip paprasti valstiečiai, po devyngalvio nugalabi-
jimo pasikeičia rūbus. Visi devyni berniukai išeina
į sceną nusilenkti vilkėdami… spalvingais Liet u -
vos olimpinės krep šinio komandos marškinėliais.
Taip buvo pagerbtas dokumentinis filmas ,,The
Other Dream Team”, ku rį sukūrė vietinis Los An -
geles lietuvis Marius Markevičius.

Kiekvienoje širdelėje – meilė Lietuvai.

Kartu su mokiniais šventėje dalyvavo LF valdybos pirmininkas Arvy das Tamulis,
įteikęs mokyklai paramos čekį.                             Laimos Apanavičienės nuotraukos

Spektaklio dalyviai.

,,Spindulio” šokėjai. Kęsto Kazlausko nuotraukos

Išvaduotoji seselė džiaugiasi laisve.
Daugiau žinių iš telkinių 8 psl.


