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Lemont apylinkė šventė Vasario 16-ąją

Čika gos jūros šaulių kuopos šauliai, pirmas iš kairės – šaulių kuopos vadas Sigitas
Savickas.                                                                      

Lemont miestelio meras Bri an K. Rea ves. Scenoje – lietuvių tautinių šokių grupė ,,Suktinis”.  Laimos Apanavičienės nuotraukos  

LAIMA APANAVIČIENĖ

Per visus JAV lietuvių telkinius ritasi Vasario
16-osios minėjimų ban ga. Ir norėdamas visų
neaplan kysi. Vien Čikagos apylinkėse jų

tiek, kad ir į du savaitgalius  neįsi tenka. Šiais
metais pati pabuvojau net trijuose renginiuose,
skir tuose šiai mūsų tautos žymiai šventei paminė-
ti. Va sario 16 d., šeštadienį, dalyvavau Či kagos li -
tuanistinės mo kyklos Vasa rio 16-osios minėjime, o
tos pačios dienos vakare Lietuvos Respublikos kon-
sulatas, Lietuvių Fondas ir Ka zickų fondas  šven-
tės proga padova nojo dainininkės Aistės Smilge vi -
čiūtės ir grupės ,,Skylė” koncertą, kuris į Jaunimo
centrą sutraukė daugybę žiūrovų.

Sekmadienį, vasario 17 d., Pa sau lio lietuvių
centro Lietuvių Fondo salėje Lietuvos at kūri mo 95-
ąsias me tines šventė JAV Lie tuvių Ben d ruo menės
Lemont apy linkės lietu viai bei jų svečiai. Gausiai
susirinkusių minėjimo dalyvių lau kė malonus ne -
tikėtumas – trenkiant bigbendo ,,Gintaras” (vado-
vas Rimantas Pum putis) maršui į salę įėjo bu vęs
Lie tuvos Res pub likos prezi dentas Val das Adam -
kus. Minė jime dalyvavo nemažas būrys gar bingų
svečių: LR generalinis kon su las Či kagoje Ma rijus
Gudynas, Latvių organizacijų su sivienijimo Čika-
goje atstovas Il mars Berg ma nis su žmona, Lemont
miestelio me ras Bri an K. Reaves, LR garbės kon su -
lai Stanley Balzekas, Jr. ir Jonas Prunskis, JAV LB
Ta rybos narys Juo zas Polikaitis, JAV LB  Kraš to
val dy bos atstovai Gražvydas Supro nas, Loreta Ti -
mukienė ir šių ei lučių autorė, JAV LB Vidurio va -
karų apy gar dos pirmininkė Biru tė Kairienė, Le -
mont apylinkės pir mi ninkė Violeta Valaitytė bei

šių namų šeimi ninkai – PLC direktorius Ar tūras
Žilys bei  pre zi dentas Linas Gy lys. Visus sun ku ir
išvardinti. 

Į salę su vėliavomis įžygiavo Čika gos jūros
šaulių kuopos šauliai su savo vadu Sigitu Savicku
prie šakyje, o Lemont apylinkės pirmi nin kė V.
Valaitytė, visus susirinku sius pasveikinusi su gra-
žia mūsų tautos švente, pakvietė į sceną prog -
ramos vedėją Svajonę Kerelytę. Prau rimei Ra gie -
nei sugiedojus JAV ir Lie tuvos himnus, tylos minu-
te pa gerbus žuvusiuosius už mūsų laisvę ir ses.
Laimutei Kabišaitytei pers kai čius invokaciją,
programos vedėja į sceną pakvietė Maironio litua -
nis ti nės mokyklos mokinius Maya Chia petta ir
Marių Mereckį, kurie per skaitė Vasario 16-osios ir
Kovo 11-o sios aktus.  

Aidint audringiems plo jimams į sceną pakilo
LR prezidentas V. Adam  kus. Jis pasveikino susi -
rin ku sius su valstybine švente (jo svei kinimą skai-
tykite ,,Draugo” vasario 19 d. numerio 2 psl.). 

Kokia šventė be apdovanojimų? Lietuvių Fon -
do tarybos pirmininkas Marius Kasniūnas įteikė
Mai ronio, ,,Rasos” ir ,,Žiburėlio” mokyklų ve -
dėjoms Lietuvių Fondo finansinės pa ramos čekius,
JAV LB Švietimo tary ba 2012 m. ,,Gintarinio obuo-
liuko” premiją Maironio litua nistinės mo kyklos
mo kytojai Giedrei Savukynie nei, JAV LB Krašto
valdy ba už ilga metę veiklą lietuvy bės labui ap do -
vanojo Faustą Strolią, Reginą Kučienę, Juozą Po -
likaitį, Rimantą Dir vonį ir Bronių Nainį Žalgirio
600 metinių medaliais.

Kalbą ,,Vasario 16-osios Lietuva – pilnateisė
narė XXI amžiaus pasau lio demokratijų šeimoje”
pasakė LR generalinis konsulas Čikagoje M. Gu -

dynas, susirinkusius sveikino I. Berg ma nis, Bri an
K. Reaves. 

Pasibaigus minėjimui meninę programą at -
liko solistė  Lijana Ko pūstaitė-Pau let ti (akompana-
vo Jū ratė Grabliauskienė), B. Brazdžionio eilėraš-
tį deklamavo Maironio litua nisti nės mokyklos
mokiniai Matas ir Monika Mikuckai, šoko ir lie -
tuvių tautinių šokių grupė ,,Suk tinis” (vadovė
Giedrė Elekšytė-Knieža). Visą popietę grojo big-
bendas ,,Gin taras”. 

Pasibaigus programai žmonės dar nesiskirs-
tė – kas laukė eilėje prezidento V. Adamkaus para-
šo, kas su į šventę atvykusiais svečiais kal bėjosi,
kas smaguriavo apylinkės mo terų su ruoštomis
vai šėmis. 

Buvęs Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus, JAV LB Lemont apylinkės
pirmininkė Violeta Valaitytė ir LR generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas. 

JAV LB Švietimo tarybos ,,Gintarinio obuoliuko 2012”
laimėtoja, Maironio li tuanistinės mokyklos (Lemont)
moky toja Giedrė Savukynienė. 


