
 

 
  

    LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ INSTITUTO 

 

                                     Ţiniaraštis 

 

        2009 m. lapkritis, nr. 55  

 
                    KUR ERELIAI SKRAIDO 
 
Mielieji Lietuvių tautinių šokių instituto Nariai! 
 

4-erių metų laikotarpis - šios LTŠI valdybos 
kadencijos laikas - prabėgo kaip vanduo! Jaučiuosi laiminga, 
kad instituto veikla gerame stovyje ir žiūrime į ateitį!  Atėjo 
rinkimo laikas, prašom Jūsų atkreipti dėmesį į pranešimus, 
pasiūlymus, norime pasidalinti džiaugsmais! 
  

     Per šią kadenciją spėjome suruošti puikią XIII Lietuvių tautinių šokių šventę, pravesti 2-us 
vasaros kursus ,,Dainavoje”  (vieni su LTŠI suvažiavimu) ir net 1-us ,,mini kursus" žiemos metu. 
Atidarėme tinklalapį, praplėtėme žiniaraštį, suvežėme LTŠI narių paaukotus senus dokumentus, raštus, 
leidinius į nuomuojamas patalpas-archyvą Pasaulio lietuvių centre Lemonte, kad galėtumėm visi lengvai 
prieiti prie knygų, muzikos, užrašų ir jais pasinaudotis.      

Sugebėjome ,,susigaudyti" kaip ir kur Lietuvoje pasirodyti-įsijungti į gražią Lietuvos mozaiką 
(Dainų šventėse 2007 ir 2009 m.) Keliems mokytojams pasisekė dalyvauti Lietuvos liaudies kultūros 
centro choreografijos skyriaus ruošiamuose choreografams kursuose Nidoje puoselėti meilę lietuviškam 
tautiniam šokiui.    
      Esame laimingi, kad  p. Breichmanienė nepamiršo mūsų pasveikinti ir gero palinkėti mūsų 
darbams. Džiaugiamės pasidalinta patirtimi, pastabomis, patarimais ir dėkojame už gražius linkėjimus 
tęsiant mūsų veiklą.      
          Šiai valdybai išsipildė svajonė – INKORPORAVIMAS: iždas žymiai padidėjo, laukia tolimesni 
darbai! Statuto perrašymas į anglų kalbą, jo papildymas ir praplėtimas buvo būtinas, nes po dešimties 
metų paaiškėjo, kad vienu metu naudojamas mokesčių numeris buvo neteisiškas. Norint būti teisiška 
organizacija, turėjome įvykdyti inkorporavimą. Inkorporavimas suteikia mums galimybę priimti aukas, o 
svarbiausia prieš dvidešimt dvejus metus ,,užšaldytos” LTŠI veiklos iždą, kuris mums buvo grąžintas šių 
metų pavasarį. Esame laimingos, kad galime gražiai dirbti kartu. Prašome Jūsų visų remti mūsų 
pastangas. 
     Tautinių šokių grupės - tiek Amerikoje, tiek Kanadoje - didelės ar mažos, mums visiems 
reikalingos, brangios. Norime padėti Jums išsilaikyti išeivijoje, kad kiekviena grupė jaustųsi patogiai ir 
galėtų toliau bendradarbiauti su draugiškumu bei pagalba. 
     Šios kadencijos darbai nebaigti, esame davę pradžią įvairiems projektams. Vienas iš jų –
 lietuviškų šokių “abėcėlė", pritaikyta išeivijos šokėjams. Paremkite mūsų pastangas! 



     Skatinu Jus įsigyti, jei dar neturite savo knygynuose, tris svarbiausius LTŠI išleistus leidinius, kurie 
įrodo, kas mes esame! Tai ,,Mūsų šokiai”,  ,,Mūsų šokių audinys”(išleistas 1997 m.) ir G. Breichmanienės 
knyga ,,Suk, suk ratelį…" (išleista 2006 m.). Užsisakykite, mes Jums išsiųsime, perduosime. Turime visi 
žinoti ir didžiuotis, ką išeivijoje esame pasiekę!   
      2007 m. kursuose ,,Dainavoje” iškabinau didelėmis raidėmis du žodžius: 
 ,,VIZIJA” ir ,,EVOLIUCIJA". Įsijunkime į šią gražią viziją. Supraskime, kad mūsų evoliucija ir tęstinumas 
pražydo, kaip gėlė! Dėkoju visiems, kurie prisideda prie gražios ateities. 
 

 
Labai AČIŪ – Aldonai Zander už geriausius darbus, sumanymus ir nepaprastą indėlį  dviejų 

kadencijų laikotarpy! Būnant LTŠI valdybos vicepirmininke ir taip pat šokių kursų filmuotoja, Aldona 
nepailstamai dirbo LTŠI užtikrinti laimėjimus ir džiaugsmus! Ateičiai linkime geriausios sėkmės, poilsio, 
stiprios sveikatos ir likti sąžininga. 

 
Nuoširdus AČIŪ – Vidai Brazaitytei, kuri pavyzdingai eina milžiniškas sekretorės pareigas ir dar 

be to darbščiai ir kūrybingai redaguoja mūsų žiniaraštį! Nepaprastai gero charakterio, Vida suranda 
galimybių pagerinti mūsų veiklą, su pagarba dirbti Instituto labui. Laimingi mes, kad turime tokią puikią ir 
sąžiningą šokių mokytoją per šį labai darbingą laikotarpį! 

 
Širdingas AČIŪ – Nijolei Semėnaitei Etzwiler, naujausiai įsijungusiai į valdybos veiklą, kuri gražiai 

sugebėjo išversti iš lietuvių kalbos į anglų reikalingą medžiagą svarbiam LTŠI inkorporavimui. Nijolė – 
Wisconsin ,,Žaibo“ vadovė – objektyviai  supranta, kaip sunku dirbti mažoje lietuvių kolonijoje ir 
sumaniai išlaikyti gerą grupę. Ji suranda nuostabių progų reprezentuoti Lietuvą amerikiečių tarpe.  
,,Žaibas“ netrukus su keturiais šokėjais išskrenda į Pietų Ameriką šokti džiaugsmingą šokį su Pietų 
Amerikos lietuviais. Valio!                                                     

   
O kas ateity? Linkiu mūsų LTŠI nariams paskatinti ir įtraukti nuoširdžius darbininkus ir iš 

jaunesnės kartos, kad galėtų įsigyti patyrimo. Užtikrinkime gerą Lietuvių tautinių šokių instituto, Inc. 
ateitį bendradarbiaujant – pažinkime vienas kitą, kad visų keliai vestų į ateinančią šokių šventę!  
 

Skriskime su ereliais!      Danguolė R. Varnienė, 
LTŠI pirmininkė  

 
 
WE, the members of LFDI, Inc. are only as strong as our "bendradarbiavimas" (cooperation, 

collaborations, and positive liaisons).  
      LFDI, Inc. has experienced some amazing changes, met some challenges.     This term has 
changed from the one that had started, this board has accomplished a great deal.  LFDI is now LFDI, Inc.   
      Knowing you understand what it takes to sit in the leadership chair, empathizing with your 
challenges in your own home town to keep folk dancing going -- WE want to help you  make Lithuanian 
folk dancing not only worthwhile for yourselves, but also for your audiences!  

 I ask, that everyone share and network --plan together, so that we in fact can meet again, in yet 
another "ŠOKIŲ ŠVENTĖ!"        

Sincerely, 
 Danguolė R. Varnienė, 
LFDI, Inc. President 

 



 

DĖMESIO! SVARBU! DĖMESIO! SVARBU! DĖMESIO!  SVARBU! 

 

 
 Lietuvių tautinių šokių instituto 2006-2010 m. valdybos kadencija baigiasi 2010 m. kovo 

mėn. LTŠI Rinkimų komisija jau išsiuntė balsavimo lapus kiekvienam pilnateisiui LTŠI nariui 

(susimokėjusiam 2009-2010 m. nario mokestį arba esančiam LTŠI garbės nariu). Balsavimo 

lapus būtina išsiųsti Rinkimų komisijos pirmininkei Reginai Polikaitienei iki šių metų gruodţio 

24 d. Pateikiame kandidatų sąrašą. 

 

 

1. VIDA BRAZAITYTĖ – LTŠI sekretorė-redaktorė, Čikagos Tautinių šokių ansamblio  

                                             ,,Grandis” pagyvenusiųjų ratelio mokytoja 

 

2. NIJOLĖ SEMĖNAITĖ ETZWILER – LTŠI iţdininkė, Madison Lietuvių tautinių  šokių  

                                                                       grupės ,,Ţaibo” vadovė 

 

3. VIOLETA SMIELIAUSKAITĖ FABIANOVICH – Čikagos Tautinių šokių ansamblio 

,,Grandis” meno vadovė, Lemonto Maironio lit. 

mokyklos šokių mokytoja 

 

4. GINTARAS GRINKEVIČIUS – Čikagos Tautinių šokių ansamblio ,,Grandis”   

                 baletmeisteris  

 

5. TOMAS MIKUCKIS – Bostono Tautinių šokių grupės ,,Sambūris”  vadovas 

 

6. AUŠRINĖ ŠIRVINSKIENĖ – Cleveland Jaunimo tautinių šokių grupės ,,Švyturys” vadovė 

 

7. DANGUOLĖ RAZUTYTĖ VARNIENĖ – LTŠI valdybos pirmininkė, Los Angeles Jaunimo           

                                                                       ansamblio LB ,,Spindulys” vadovė, Los Angeles 

                Šv. Kazimiero lit. mokyklos šokių ir dainų mokytoja 

 

8. DAINA ŢEMAITAITYTĖ – Los Angeles Jaunimo ansamblio LB ,,Spindulys” mokytoja, 

                                                      Los Angeles Šv. Kazimiero lit. mokyklos šokių mokytoja 

 

 

 Linkime sėkmės, renkant naująją Lietuvių tautinių šokių instituto valdybą. 

 

         

      Pagarbiai 

 

       Rinkimų komisija: 

       Regina Polikaitienė 

       Rita Ţukienė 

       Danutė Augutė-Scola 



  
            SVEIKINAME! 

 
 Šių metų rugsėjo 28 d. garbingą 90-ąjį gimtadienį šventė ilgametė Hamiltono ,,Gyvataro“ 
vadovė, lietuviškų tautinių šokių kūrėja Genovaitė Breichmanienė. 

 

 
 

 
 

 Čikagos Tautinių šokių ansamblis ,,Grandis“ šių metų gegužės 2 d. šventė savo auksinį jubiliejų 
koncertu ,,Eina saulelė apie dangų“, kuris taip pat buvo skiriamas Lietuvos vardo tūkstantmečiui 
paminėti. Programoje dalyvavo Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė dainininkė 
Veronika Povilionienė, Indianapolio lietuvių bendruomenės kapela ,,Biru bar“, dalelė Lietuvių meno 
ansamblio ,,Dainava“ dainininkų ir gausus būrys grandiečių: vaikučių, vaikų, jaunučių, jaunių, jaunimo ir 
pagyvenusiųjų ratelių šokėjai. 

 
 

LIUDAS SAGYS - ,,Žmogus amžininkas“ 
 

2009 m. vasario 27 d. Lietuva įvertino tai, ką turi geriausio, ko nepamiršo ir kas turi būti 
atgaivinta. Lietuvos vardą garsinančių asmenybių, savo gerais darbais keičiančių mūsų visų gyvenimą, 
sąrašą papildė dar keliasdešimt pavardžių. Šį sąrašą pasiūlė dienraščio "Respublika"   skaitytojai. 
Vilniaus rotušėje iškilmingame "Respublikos" nacionalinių vertybių 2008" apdovanojimų vakare buvo 
paskelbti šešių nominacijų nugalėtojai: "Žmogus amžininkas", "Žmogus istorinė asmenybė", "Istorijos 
faktas", "Reiškinys, garsinantis Lietuvą", "Daiktas, objektas" ir dienraščio "Respublika" išrinktas 
nugalėtojas. Tarp nugalėtojų "Žmogaus amžininko" nominacijoje daugiausiai skaitytojų balsų surinko 

choreografas Liudas Sagys, už kurį balsavo nemažai užsienio lietuvių. Žymaus išeivijos choreografo 
įkurtas tautinių šokių ansamblis "Grandinėlė" buvo vadinamas Lietuvos ambasadoriumi užsienyje, o 
tėvynės ilgesys virsdavo nenugalimu noru menine išraiška papasakoti pasauliui apie Lietuvą.        ELTA 



Lietuvos tūkstantmečio dainų šventė ,,Amžių sutartinė“ 
Šokių diena ,,Laiko brydėm“ 

Ţalgirio stadione Vilniuje, 2009 07 05 
 

            
  Į Ţalgirio stadioną įţygiuoja Punsko ,,Vyčiai“.            Įnešama DAINŲ ŠVENTĖS vėliava priešais išeiviją. 
 

2009 09 10                                        Lietuvos liaudies kultūros centras 
Vilnius 
 
Mieli išeivijos vadovai, 
 
        Dėkojame Jums už bendrą mūsų šventę. 
        Širdingas AČIŪ už įsiliejimą į Lietuvos tūkstantmečio renginius. Su Jūsų dalyvavimu esame istoriškai 
labiau pakylėti. 
      Linkime Jums visiems pačios geriausios kloties ir neužželdinkite brangaus kelio į Lietuvą. 
     Visada su Jumis ir visada laukiame Jūsų. 

Lietuvos liaudies kultūros centro direktorius    S. Liausa       

IŠEIVIJOS DALYVIAI (375): 
,,Antrą kartą”, ,,Ašmena”, ,,Atţalynas”, ,,Baltija” ,,Bijūnas”,  ,,Dobilas”, ,,Gintaras” (Argentina), ,,Gintaras” 

(Torontas), ,,Gyvataras”, ,,Grandis”, ,,Jotva”, ,,Laumė”, LB ,,Spindulys”, ,,Nemunas”, ,,Rambynas”, 
,,Spindulys” (Lemontas), ,,Vyčiai”, ,,Viktorija” 

 

                            
                        ,,Dek, ugnie”             Liepos 6 d. eitynės 



,,MINI” KURSAI – DIDELI DARBAI 

 

 LTŠI instituto šių metų rugpjūčio 16-19 Chelsea, Mičigane ruošti ,,mini” kursai-

seminaras nepasiţymėjo dalyvių skaičiumi, o didelių darbų sumanymu. Posėdţiavusios 

valdybos narės sustatė likusio kadencijos laikotarpio projektus, kurie bus reikalingi ir 

svarbūs LTŠI nariams.  

 

 Seminare dalyvavo naujas Denver ,,Rūtos” vadovas Rimas Bulota. Prašom 

susipaţinti! 

***** 

 Netrukus LTŠI nariai galės rasti tautinių šokių muziką 

instituto tinklalapyje (www.lttsi.org). Sąraše – įvairūs 

tradiciniai ir populiarūs tautiniai šokiai, kuriuos bus galima 

atsisiųsti į savo kompiuterį.  

 

 Jei negalėsite atsisiųsti į savo kompiuterį, muziką 

galėsite gauti iš LTŠI muzikos ,,guru” Rimo Bulotos. 

Tinklalapyje surašysime visas nuorodas. Esame Rimui labai 

dėkingi uţ šias paslaugas. 

 

 Nepaţįstate Rimo? Tai Denver ,,Rūtos” ilgametės 

vadovės Antaninos Bulotienės sūnus, kuris perėmė grupę po 

XIII Lietuvių tautinių šokių šventės (Los Angeles). Gimęs 

South Bend, Indianoje, meilę muzikai įskiepijo močiutė 

Janina Kolupaitienė. Tautinius šokius pradėjo šokti Niujorko 

lituanistinėje mokykloje, jo mokytoja – Jadvyga 

Matulaitienė. Rimas įsigijo bakalaurą iš muzikos 

pedagogikos. Jis groja mušamaisiais instrumentais, yra akordeonistas. Rimas yra JAV LB 

Colorado apylinkės sekretorius, taip pat redaguoja dvikalbį ţiniaraštį ,,Ţynys”. ,,Rūtos” 

šokėjai šoka įvairiuose tarptautiniuose festivaliuose Denver apylinkėje ir lietuvių 

renginiuose. Rimui padeda mokytoja Laima Jarašienė. 

***** 

We are very happy to announce that Lithuanian folk dance music will be soon 

available on the LTSI website (www.lttsi.org). You will be able to find the music you need 

from a comprehensive list of the most traditional and popular folk dances, and download it 

to your own computer. 

              

  If your computer doesn't have CD capability, you will be able to get the music by 

mail from our music guru - Rimas Bulota. The instructions will also be found on our website. 

 We are very grateful to Rimas for creating this service for us. 

  

  For those of you who don't know him, Rimas is the new vadovas/leader of Denver 

RŪTA, following in the  footsteps of his mother, Antanina Bulotienė, who retired after taking 

RŪTA to the XIII Folk Dance Festival in Los Angeles.  Rimas himself has a very long musical 

history, distinguished by contact with several figures iconic in dance. Born in South Bend, 

IN, he acquired a love of music from his grandmother, Janina Kolupaitienė, and began 

dancing in Saturday school in New York, with Jadvyga Matulaitienė as his teacher. Rimas 

has a BS in Music Education, is a percussionist and accordionist. Living in Boulder, CO, he is 

also the secretary of the Colorado area LAC, and editor of the bilingual newsletter, “Žynys”. 

RŪTA performs at several folk arts events in the Denver area, among them Oktoberfest, 

Eurofest, and annual Lithuanian functions. Rimas is ably assisted by teacher Laima 

Jarašienė, who built a dance floor in her house just for their practices.  

         Nijolė Semėnaitė Etzwiler 



IŠLEISTUVĖS BE AŠARŲ 
 

Buvo staigmena , kai Čikagoje pasklido ţinią, kad Suktinio steigėja ir 

vadovė Salomėja Striţigauskienė grįš visam laikui į Lietuvą.  

Paskutinio 2009 m. birţelio penktadienį visi Salomėjos artimieji ir 

bendradarbiai susirinko ,,Two Rivers” restorane Lemonte,  

atsisveikinti ir padėkoti Salomėjai uţ malonią ir nuoširdţią 

draugystę.   Salomėjos pirmi ţodţiai kiekvienam: UŢDRAUSTA 

VERKTI. Štai koks buvo vakaras, pilnas vieneto ,,Kaukas" šokių 

muzikos! Čikagos ,,Lietuvių operos” atstovė perskaitė padėkos 

laišką, o kiekvienas rado tylią minutę linkėti Salomėjai geriausios 

naujos pradţios savo gimtinėje. Visi, kaip viena šeima, išlydėjo savo 

mylimą sesę ir draugę  

      

Lietuvių visuomenė susipaţino su Salomėja, kai Suktinis ,,gimė" 

2005 m., pagyvindamas Čikagos tautinių šokių vaizdą. Kartu su 

Vidmantu Striţigausku ji surado laiko surinkti studentų amţiaus 

šokėjus, pastatyti linksmas programas, parūpinti tautinių kostiumų 

komplektą, pasirodyti įvairiuose Čikagos lietuvių ir amerikiečių 

renginiuose bei atlikti įvairius šokio vaidmenis Čikagos ,,Lietuvių 

operos” spektakliuose. Suktiniečiams 2008 m. kelionė į Los Angeles 

XIII Lietuvių tautinių šokių šventę išliks kaip svajonės išsipildymas.  

Šių metų kovo mėnesį Salomėjai sėkmingai pasisėkė surengti 

labdaros vakarą paremti Viešvilės vaikų namus. Salomėja nesigailėjo nei laiko, nei kantrybės visiems 

bendraminčiams. Dţiaugiamės, kad grupė Suktinis liks patikimose rankose toliau bendrauti ir šokti.   

 

Linkime Salomėjai geriausios laimės, o Čikagos lietuviai ilgai prisimins jos šilumą. 

 

       Lidija Ringienė 

______________________________________________________________________________ 

Roslyn – lietuviškas “Brigadūnas” 

 “Brigadūnas” – lietuvių diena, vieną kartą per amţių  švenčiama kalnuose, Šiaurės Kittitas apygardoje 

Vašingtono valstijoje, tenai, kada lietuvių protėvių vėlės sugrįţta norėdamos uţtikrinti, kad jų palikuonys 

protėviais rūpinasi ir palaiko savo lietuvybę. Kartą atsitiktinai lietuvių kilmės ţmogus iš Camas, uţkliuvo į Roslyn 

norėdamas paţadinti palikuonis ir juos paruošti jų protėvių vėlių sugrįţimui.” – taip Vilius Ţalpys, 

Vancouver/Portland Amerikos Lietuvių Bendruomenės pirmininkas, mums pristato uţgimusią lietuviškųjų kapinių 

restauravimo idėją.   

Atstatymas 

Vienu iš pirmųjų darbų, kurių ėmėsi Vilius , buvo lietuvių  ir lenkų kapinaičių restauracija. Portland ir Seattle 

savanoriai dirbo eilę dienų, atstatydami kapavietes,  tvirtindami antkapius, tverdami naują tvorą, ravėdami ir 

apkarpydami krūmus. Įskilo du paminklai, reikėjo pagalbos. Tokiam paminklų atstatymo darbui nepaprastai 

svarbūs buvo Savivaldybės ir kitų miestelio komisijų, ypač Roslyn Kapinių komisijos, pritarimas ir parama. 

Paminklai 

Norėdamas uţtikrinti, kad čia palaidotieji niekad nebūtų uţmiršti, Vilius kaupė lėšas ir dviems 

paminklams pastatyti, kurie ţymėtų  lietuvių ir lenkų kapinaičių vietas. Šiandien, kai medţiais apsuptu keliu 

vaţiuosite link kapinių ir tuo keliu pasuksite i kairę, ant šlaito pamatysite didţiulį 3000 svarų, 6’ x 3’ juodą 

kiniečių granito luitą  su uţrašu: “Lithuanian Cemetery”. O iš arti matysite Vytį, skaitysite ţodţius “In 

commemoration of the 100th anniversary 1909-2009” bei kitus duomenis. 

Lietuvių Diena 

Kad “paţadinti”  protėvius ir prisiminti jų gyvenimus, jų kapus ir jų  tautiškumą, o taip pat pašventinti 

paminklus, Vilius surengė  minėjimą: Lietuvių Dieną. Tas minėjimas įtraukė didelę  Roslyn miestuko dalį bei 

apylinkes, sukvietė čia palikuonis  bei  kitus lietuvius iš arti ir toli. 



Linksmoji dalis   

Apie 50 šokėjų, priklausančių trims tautinių šokių grupėms, apsirėdę  spalvingais tautiniais rūbais, linksmino 

ţiūrovus. Grupes: “Aitvaras”  iš Portland (Vilius Ţalpys), “Lietutis” iš Seattle (Zita Petkus), ir “Lankas” iš Seattle 

(Neris Palūnas). Šokiams akomponavo CD muzika bei Vidas Švagţdys ir Paul Orrico, abu iš Seattle.  

 

       
     Lietuvos Respublikos ambasadorius JAV            ,,Malūno“ centre – Vilius Ţalpys 

             Audrius Bruzga prie paminklo 

 

Roslyn – The Lithuanian “Brigadoon” 

“Brigadoon"  – a Lithuanian day celebrated once every 100 years in the Mountains of North Kittitas County WA, 

when the spirits of  Lithuanian Ancestors return to make sure their descendants are looking over them and holding on 

to their heritage. A Camas man of Lithuanian descent stumbles into Roslyn one day to wake up the descendants and 

get them ready for the coming of their ancestors.“ – Vilius Zalpys, President of the Vancouver/Portland chapter of the 

Lithuanian-American Community explaining tongue-in-cheek how he began restoring the Roslyn Lithuanian 

Cemetery. 

Lithuanian Heritage Day 

To “wake up” the ancestors, and celebrate and honor their lives, their resting place, and their heritage, and to dedicate 

the monuments, Vilius organized a festivity: a Lithuanian Heritage Day.  That celebration involved much of the town of 

Roslyn and beyond, descendants of those early settlers, and Lithuanians from far and wide. 

 

 

Portland ,,Aitvaro“ (vadovas 

Vilius Ţalpys), Seattle ,,Lanko“ 

(vadovė Neris Palūnienė) ir 

,,Lietučio“ (vadovė Zita 

Petkienė) šokėjai.   

 

 

 

Straipsnio autorė/author: 

- Ina Bertulytė Bray 

      Fotografas/photographer: 

- Rimas Mikšys 

 
      ,,Tulpė Times“, 2009 rugpjūtis 



Į V A I R Ū S . . . 

 
 

 ~ Toronto kultūrinio meno ir tautinių šokių grupei ,,Atţalynas“ nuo praėjusių metų vadovauja 
Julia Puodţiukaitė-Jonaitienė. Sveikiname!  

 
 ~ Praėjusiame ţiniaraštyje (nr. 54) įsivėlė klaida. Naujausios tautinių šokių grupės Čikagoje 

tikslus vardas – Tautinių šokių kolektyvas ,,Laumė“. Atsiprašome! 
 

 
 ~ Lietuvių tautinių šokių instituto archyvas randasi Pasaulio lietuvių centre Lemonte, Illinois. 
Sukauptą medţiagą sudaro buvusių LTŠI pirmininkių dokumentai, praėjusių lietuvių tautinių šokių švenčių 

šokių aprašymai, naujausi leidiniai iš Lietuvos, vaizdo ir muzikos įrašai, šokių aprašymai. Archyvą tvarko 
LTŠI sekretorė Vida Brazaitytė (vidabrazaitis@ hotmail.com). Archyvas prieinamas visiems. 

    Nuoširdţiai dėkojame buvusiai LTŠI pirmininkei Nijolei Pupienei, kuri paaukojo knygų iš savo 

asmeninio archyvo. 

 
 ~ LTŠI knygyne: 

 
  1. ,,Liudas Sagys – Susipynę keliai ir portretai“   15 dol. 

  2. ,,Mūsų šokiai“           5 dol. 

                             (Gyvataras, Audėjėlė, Šustas, Mikita, Kubilas,  
                             Blezdinginis jonkelis, Subatėlė, Oţelis, Noriu miego, Rugučiai, 
                             Sadutė, Blezdingėlė, Vėdaras, Malūnas, Suktinis, Kalvelis) 
  3. ,,Mūsų šokių audinys“        5 dol. 

                             (Aušrelė, Putinėlis, Pučia vėjas, Čigonėlis, Grybai,  
                             Mergaičių audėjėlė, Per girią girelę, Vakaruškos, Grybs grybs,  
                            Ţąselė, Juodbėrėlis, Siuntė mane motinėlė, Dyvai,  
                            Pasėjau kanapę, Klumpakojis, Telšių valsas, Lėtūnas) 
  4. ,,Suk, suk ratelį” – Genovaitė Breichmanienė   20 dol. 

       (Visų [išskyrus XIII] Šiaurės Amerikos tautinių šokių švenčių  
                            apţvalga) 
 
    Knygyne taip pat yra puikios mokomosios priemonės iš Lietuvos - ,,Lietuvių sceninio šokio 
pagrindai“ – ištraukų sąsiuvinys. Kaina - 5 dol. Veltui išdalysime JAV ir Kanados lietuvių III Tautinių šokių 

šventės repertuaro atskirų šokių sąsiuvinius (Ievaro tiltas, Ketvirtainis, Suktinis, Aštuonnytis, Kepurinė, 
Pakeltkojis, Oţiukai-Pas močiutę augau-Ţvejų polka, Landytinis, Sukčius-Linelis).  
 

    Persiuntimo mokestis knygai – 3 dol. Prašom kreiptis į sekretorę su uţsakymais: tel. 708/280-
8678, el. paštu: vidabrazaitis@hotmail.com. 

   
 

 



 

 
 

         Vienybės medis – Gyvybės medis! 
 
   Turime vieni kitiems padėti… 
 

 
 

 

Artėjančių šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga   
dėkojame Jums uţ prasmingus darbus ir nuoširdų 
bendradarbiavimą, puoselėjant lietuvišką tautinį meną. 
 
 Linkime Jums kantrybės nebaigtiems darbams 
uţbaigti, kūrybinio impulso naujiems pradėti, stiprios 
sveikatos ir pakilios šventinės nuotaikos. 
 
 
    LTŠI valdyba 
  
 

 
 
 
 
 
  

 

  Vida Brazaitytė 

  12 St. Moritz Dr. Unit 201 

  Palos Park, IL 60464-3123 

  U.S.A. 
 

 


