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Vasaros prisiminimai skatina rudens darbus 

 
 Sveikinu visus Šokėjus, jų Vadovus ir Mokytojus su naujuoju lietuviško tautinio šokio sezonu! 
 
 Su ,,skambiausiais“ prisiminimais vasaros aidai jau praeityje. Daug kas buvo dainų šventėje 
Toronte, ir man teko susitikti su nemažai LTŠI narių šįkart dainininkų eilėse:  Zita Petkiene, Aušrine 
Širvinskiene, Egle Laniauskiene, Romu Jonušoniu, Rita ir Juozu Karasiejais, Daiva Navickiene, Rima 
Birutiene. O mudvi su Danute Augute-Scola, dainuodamos šalia žymaus muziko Dariaus Polikaičio 
žmonos Lidijos Polikaitienės stebėjome iš pačio centro, kiek daug matėme dainuojančių pažįstamų 
šokėjų (šįkart pasipuošusiais Dainų šventės linine apranga) iš Kanados, Klyvlendo, Detroito, Čikagos, 
Bostono, net iš Kansas City, Omahos, Seattle, San Francisco ir Los Angeles. Džiaugiamės, kad išeivijos 
šokantis jaunimas mėgsta ir šokti, ir dainuoti, kad gausiai įsijungė į dainininkų ratą! 
 
 Kaip smagu buvo susitikti su mūsų iškiliąja ,,šokių drauge“ iš Lietuvos, Laimute Kisieliene, kuri 
taip pat buvo įsijungusi į išeivijos IX Dainų šventės planavimą. 
 
 Šventės žiūrovų eilėse teko matyti dar daugiau mūsų pažįstamų: Nijolę Semėnaitę-Etzwiler, Lelę 
Viskantienę, Nijolę Pupienę, Esterą Bendžiūtę-Washofsky, Ireną Žukauskaitę, AmyŽemaitis-Newman, Nerį 
Paliūnienę, Juliją Puodžiukaitę-Jonaitienę, Audrą Lintakienę, Aldoną Zander ir Tomą Mikuckį. Visi šokių 
vadovai džiaugėsi dainininkų pasiekimais bei pareiškė, kad nekantriai laukia žinių apie šokių šventės 
planus. Toks bendravimas lietuviškoje dvasioje sustiprina mūsų draugystes švenčių progomis! 

 
 Po šventės, važiuojant pakeliui į Nigarą pamatyti kroklius, 
man teko sustoti Hamiltone ir aplankyti mūsų mielą šokių žinovę ir 
autentiškų lietuvių tautinių šokių bruožų patarėją Genovaitę 
Breichmanienę. Mudvi galėjome plačiau pasikalbėti apie mūsų 
išeivijos ateities gyvybinius rūpesčius bei LTŠI tolimesnius planus. 
Ypatingai malonu buvo pasidžiaugti žiniomis, kad ponios 
Breichmanienės įkurtas ,,Gyvataras“ ruošia savo 60-ies metų 
jubiliejinį koncertą šį mėnesį. Mes jai linkime geros sveikatos, 
,,Gyvatarui“ gyvuoti, o ji LTŠI nariams palinkėjo tolimesnės sėkmės su 
naujųjų švenčių  planais, geriausios ateities!   

 
 Genovaitė Breichmanienė su Danguole Varniene            

      
 



 
Siautė vasara pirmyn. Kai kurios šokių grupės neatostogavo. Skaitėm spaudoje, kad kaip kurios 

dar po dainų šventės toliau šoko, repetavo ir atliko programas amerikiečiams tarptautiniuose 
festivaliuose Pensilvanijoje, San Diego ir Čikagoje. Valio visiems nepavargusiems! 

 
Rugpjūčio mėnesio gale LTŠI rūpesčiai mane nuvedė į Amerikos rytinį pakraštį keliems 

susitikimams. Pirmiausia sustojau Hartforde pasikalbėti su malonia buvusia LTŠI pirmininke Dalia 
Dzikiene. Gavus iš jos geriausius patarimus ir linkėjimus, paskui nuvykau į Bostoną pasidalinti ir perduoti 
juos dar kitiems. 

 
Bostone rugpjūčio 27-28 dienomis įvyko ypatingas pasitarimas – XIV Lietuvių tautinių šokių 

šventės organizacinio komiteto, vadovaujamo Mariaus Žiaugros,  JAV ir Kanados lietuvių bendruomenių 
Krašto valdybų pirmininkų Vyto Maciūno ir Joanos Kuraitės-Lasienės, LTŠI pirmininkės. Susirinkusius 
supažindinau su LTŠI istorija, tradicijomis ir LTŠI išrinktais XIV šokių šventės meno vadovais Vida 
Brazaityte ir Romu Jonušoniu.  

 
Puikiausia proga visiems pasikalbėti apie būsimosios šventės planus, rūpesčius, svajones. Meno 

vadovai Vida ir Romas galėjo pasidalinti mintimis. Teko visiems kartu apžiūrėti jau užsakytas ,,Sheraton 
Boston”  viešbučio patalpas, keli pamatė du siūlomus ledo rutulio stadionus. Nekantriai lauksime 
sužinoti šokių šventės salės detales! 

 
Bostono miestas gražus! Organizacinis komitetas energingas! JAV ir Kanados LB pirmininkai 

garantavo tolimesnį tvirtą financinį užnugarį šokių šventės planams. Galų gale paaiškėjo, kad XIV ŠOKIŲ 
ŠVENTĖS vežimas pradėjo sklandžiai važiuoti pirmyn! 

 
Dar be to girdėjau, kad Romas Jonušonis vasaros pabaigoje net spėjo nuvykti į Nidos kursus 

Lietuvoje pasitobulinimui!  Kaip smagu sužinoti, net su Lietuvos draugais, visi kimbam į bendrą gražios 
ateities šokio ratą su šypsena ir meile. 

 
Pasisėmę vasaros atnaujinta energija iš pavyzdingos dainų šventės sėkmės, raginu visus tobulinti 

savo šokių ratelius! Suraskime progų, kur daugiau galime pasirodyti svetimtaučiams – tai padės mums 
ruoštis šokių šventei. Skirkime didesnį dėmesį mūsų vaikams, ypatingai lietuviškose mokyklėlėse. Tikrai 
būtų maloniau, jei suvažiuotų daugiau vaikų ir jaunimėlio į Bostoną. (Aš pati patyriau, kaip lengva 
važiuoti automobiliu į šį gražų miestą iš netolimų vietovių). Lauksime atgaivintų šokių ratelių iš Floridos, 
New Jersey ir dar kitur...! 

 
Tuo tarpu galiu drąsiai garantuoti, kad dabartinė LTŠI valdyba toliau dirbs įgyvendinti pradėtus 

projektus padėti visiems! Pasižymėkime savo kalendoriuose susitikti kituose ŠOKIŲ mokytojų kursuose, 
kurie vyks 2011 vasarą mums gerai žinomoje DAINAVOJE... 

 
Bet svarbiausia nepamirškime savo planuose supinti lietuvišką šokį su gražia, skamba lietuviška 

daina!        
 
Gero sezono visiems! 
 
       Danguolė Razutytė-Varnienė, 
            LTŠI valdybos pirmininkė              
 

 



 
Netekome ilgametės VU dainų ir šokių ansamblio šokėjų vadovės Tamaros Kalibataitės  

 
     Eidama 84-uosius metus mirė viena ţymiausių Lietuvos choreografių ir 
liaudies šokėjų Tamara Kalibataitė. Ji – ilgametė valstybinio dainų ir šokių 
ansamblio „Lietuva“ solistė, Juozo Lingio mokinė ir kolegė, nuo 1968 iki 2002 m. 
vadovavo Vilniaus universiteto dainų ir šokių ansamblio šokėjams. Tamara 
Kalibataitė – Pasaulio lietuvių dainų švenčių Ansamblių vakaro ir Šokių dienos 
baletmeisterė. 
      
     Šokių kūrėjos biografijoje arti dvidešimties šokių, kurių ţinomiausi ir 
mėgstamiausi – „Parovėjos suktinė“, „Rolenderis“, „Leliūnų kadrilis“, „Joninių 
burtai“. Jie sukurti remiantis autentiška folklorine medţiaga, pasiţymi liaudiškumu ir 
išraiškingumu, mielai šokami Lietuvos ir uţsienio lietuvių kolektyvų. Būtent šios 
šokių ypatybės yra įvertintos aštuonis kartus skiriant autorei Kultūros ministerijos 
choreografijos premijas, o visa kūryba įvertinta Juozo Lingio premija. Uţ kūrybinę  

veiklą Tamara Kalibataitė apdovanota Lietuvos didţiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu. 
 
     Atsisveikinimas su velione buvo rugsėjo 3 d. Palaidota Sudervės kapinėse. (LLKC info.) 
 
     Lietuvių tautinių šokių institutas pareiškė nuoširdţiausią uţuojautą artimiesiems ir visiems Lietuvos tautinių šokių 
puoselėtojams dienraštyje ,,Lietuvos rytas“. 
 

 

 
,,Jei savo širdyse išsaugosit bent dalelę meilės savo tautai, jos kultūrai, tėvų kalbai… 

visad jausiuos, kad metų metais praleistos valandos su Jumis buvo ne veltui”. 
Jadvyga Matulaitienė 

 

Rugpjūčio 11 dieną suėjo penkeri metai, kai buvusi Lietuvių tautinių šokių instituto pirmininkė, III Tautinių 
šokių šventės Čikagoje meno vadovė, ilgametė Niujorko tautinių šokių grupės ,,Tryptinis” vadovė bei JAV LB 
Švietimo tarybos narė tautinių šokių reikalams Jadvyga Meiliūnaitė-Matulaitienė iškeliavo į Amţinuosius Namus. Jos 
sukurti šokiai – GRYB GRYBS, JUODBĖRĖLIS, PER GIRIĄ GIRELĘ, VAKARUŠKOS, ŢĄSELĖ – yra išeivijos 
tautinių šokių paveldo dalimi. Prašom prisiminti a. a. tautinių šokių mokytoją Jadvygą Matulaitienę savo maldose. 
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Sveikiname ansamblius, švenčiančius jubiliejus 2010 metais! 

 
 Hamiltono ,,Gyvataras”, vadovė Irena Ţukauskaitė  60 m. 

 

 Toronto ,,Gintaras”, vadovas Romas Jonušonis  55 m. 

 

 Omahos ,,Aušra”, vadovė Danguolė Antanėlis  40 m. 

 

 Čikagos ,,Suktinis”, vadovės Monika Adomaitytė ir 
              Giedrė Elekšytė       5 m. 

                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 

http://naujienos.vu.lt/bendruomenei/universiteto-zmones/22674-netekome-ilgametes-vu-dainu-ir-sokiu-ansamblio-sokeju-vadoves-tamaros-kalibataites


,,Atžalyno“ stovykla 

 
Kitų metų pavasarį tautinių šokių grupei „Atţalynas“ sukanka 40 metų. Tai brandus 

amţius ir didelė šventė mums visiems. Jau ankstyvą pavasarį pradėjome intensyviai ruoštis ir 

galvoti kaip prasmingai paruošti šį jubiliejinį koncertą, pritraukiant kuo daugiau naujų ţmonių 

su naujomis idėjomis ir jėgomis.  

Kada suţinojome jog įţymus Lietuvos Choreografas, Docentas, Humanitarinių mokslų 
daktaras – Vidmantas Mačiulskis - sutinka atvykti ir mums padėti paruosti šį nuostabų 

koncertą, nusprendėme suorganizuoti rugpjūčio viduryje šokių stovyklą „Nottawasaga Inn“ 

rezorte. 

Iš pradţių visi labai pergyvenome, nes neţinojome kas norės ir galės dalyvauti šioje 

stovykle bei paaukoti 3 savaitgalio dienas tokia šiltą ir graţią vasarą. Bijojome neapvilti mūsų 

svečio.   
Tačiau „Atţalyno“ šokių stovykla peraugo visus mūsų lūkesčius, nes čia dalyvavo visos 

trys šokių grupės, t.y. vaikučiai, jaunimo ir jaunųjų veteranų; iš viso buvo daugiau nei 50 

šokėjų, kurie su didţiausiu noru ir malonumu kiekvieną rytą kėlėsi ir ėjo į repeticijas, stengėsi 

visomis jėgomis klausytis kiekvieno maestro ţodţio ir stebėti kiekvieną Vidmanto Mačiulskio 

rodomą ţingsnį bei perimti kiekvieno ţingsnio temperamentą ir šokio charakterį.  
 

 
 

Centre stovi: mokyt. Alma Pacevičienė, choreografas Vidmantas Mačiulskis,  
,,Atžalyno“ vadovė Julija Jonaitienė, ,,Atžalyno“ valdybos pirmininkas Tomas Jonaitis,  

buvęs ,,Atžalyno“ vadovas Ichtiandras Urniežius. 

 
Šitos trys dienos prabėgo neišpasakytai greitai ir nepastebimai, išmokome 10 naujų 

šokių, turėjome krikštynas, kuriose visi nauji grupės nariai davė priesaiką ir priėmė „Atţalyno“ 

krikštą. Ši stovykla ne tiktai sujungė mus visus į vieną didelį ir graţų vienetą, bet įrodė jog mes 

visi drauge ir kartu siekiame to pačio, išsaugoti išeivijoje Lietuvos kultūrą, meną ir papročius. 

Nuoširdus AČIŪ Vidmantui Mačiulskiui uţ tokį didelį ir nuostabiai graţiai atliktą 

menišką darbą, uţ padovanotus šokius mūsų grupei ir sugebėjimą įskiepyti mums dar didesnį 
norą šokiui ir su nekantrumu laukti naujo sezono, kada vėlei visi susirinksime drauge ir 

prisiminę šią stovyklą su didţiausiu noru pradėsime savo repeticijas.  



Taip pat nuoširdus AČIŪ visiems „Atţalyno“ valdybos nariams, mokytojams, šokėjams, 

muzikantams ir visiems prisidėjusiems organizuojant šią nuostabią ir visiems atţalyniečiams 

įsimintiną šokių stovyklą. 
                                                                      „Atžalynas“ 

 
“Atžalynas” 2009-2010 Season 

 

 
 

After a relatively quiet season of 2009-2010 between official šventės and concerts, “Atžalynas” 
was seeking out an unforgettable way to kick off the 2010-2011 season in preparation for its 40th 
anniversary concert. But how? Forty years of dance, music and song to commemorate! So through one 
of our teachers (Ichtiandras Urniežius) we were connected with a folk dance choreographer from 
Lietuva who quickly grew to become a new friend. Vidmantas Mačiulskis, PhD (humanities) has created 
dances that have sparked a new era of folk dancing. His signature dances, “Mintinis” and “Šiaudai be 
grūdų”, had truly struck a chord with our group (and I'm sure others) and we thought, "what if we 
invited him to Canada to lead a dance camp!" And so from boardroom to the dance floor, over 50 
dancers from the student, children and young veteran groups converged at Nottawasaga Inn Resort. 
Over the course of 3 intensive days in August, the group as a whole learned 10 new dances, some newly 
minted and on the verge of being published in Lithuania, while one student dance, was created by dr. 
Mačiulskis and given to “Atžalynas” as a gift - a dance that “Atžalynas” will be the first to perform at its 
anniversary concert in May of 2011.  These dances, a new breed of folk dancing, will be an eye-opening 
experience for our audience - sure to amaze! Besides the laborous but enjoyable dance schedule, the 
weekend also gave a chance for dancers from the young and older groups to interact and build a new 
team spirit. 
 
  However, the job is only half done - the dances are in place but the rest of the program must still 
be built and polished. But with this new fire in the hearts of its dancers, we are certain that our 40th 
anniversary vision will be remembered for years to come!  

“Atžalynas” 
 



 

SPINDULYS 2010-2011 

 

      Šiais metais LB ,,Spindulys“ pradėjo savo sezoną anksčiau negu praeityje, nes per Kalėdas ir 

Naujus metus studentai  dalyvaus šokių šventėje Australijoje.  Šią vasarą studentai susirinko šokių 

kursams šv. Kazimiero parapijos salėje rugpjūčio 13-15 dienomis.  Per šiuos kursus šokių mokytojai 

Danguolė Varnienė, Sigita Barysienė, Dana Augutė-Scola, Linas Polikaitis ir Daina Ţemaitaitytė pastatė 

ir perstatė 10 šokių, kuriuos šoks Australijoje gruodţio 28 dieną Australijos Lietuvių dienų Šokių 

šventėje.   

 

Į šiuos kursus sugrįţo šokėjas dr. Romas Kudirka, kuris sėkmingai parašė ir pristatė naują šokį 

sukurtą chemijos konkursui.  Jo šokis pavadintas „Dancing Molecules“ - ,,Šokančios molekulės“.  Per dvi 

dienas dr. R. Kudirka pastatė ir nufilmavo savo projektą.  Visi šokėjai entuziastingai priėmė naujo 

choreografo šokį ir linksmai pašoko. 

 

      Spinduliečiai pasirodė per 24-as Lietuvių dienas, Los Angelėje, spalio 2-3 dienomis.  Publika 

maloniai priėmė jų programą, kurioje šoko senesnius ir naujesnius šokius, kuriuos naujai išmoko vasaros 

kursuose. Nors oras buvo karštas šokėjai pasirodė besišypsodami, šauniai.   

  

Spalio 30 d., 7 v.v., LB ,,Spindulys“ ruoš Helovino balių, kuriame tikisi sukelti lėšų kelionei 

Australijon.  Gruodţio 19 d. LB ,,Spindulio“ studentai susirinks atšokti šokius, kuriuos jie šoks 

Australijoje, per jų parodomąją repeticiją.  LB ,,Spindulys“ kviečia visus Los Angelės bendruomenės 

narius atvykti ir pasidţiaugti graţiu jaunimu ir jų talentingu šokimu. 

 

 Linkiu LB ,,Spinduliui“ daug laimės ir saugios kelionės vykstant Australijon.  Ţinau, kad ši 

kelionė amţinai pasiliks šokėjų ir mokytojų graţiausiuose prisiminimuose. Laimingos kelionės! 

        

Daina Žemaitaitytė 

 

 
 

Dr. Romas Kudirka (atsiklaupęs centre) su ,,šokančiomis molekulėmis“-spinduliečiais.  

 



 
 

,,LAUMĖ“ UŽBŪRĖ ŽIŪROVUS 
 

 Antrąjį gimtadienį švenčiantis tautinių šokių kolektyvas ,,Laumė“ vasaros metu 
neatostogavo. Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje kartu su Čikagos 
,,Navy Pier“ pramogų centru pakvietė ,,Laumę“ festivalio ,,Tall Ships Chicago 2010“ 
kultūrinės programos metu pristatyti lietuviškus tautinius šokius. ,,Tall Ships“ 
festivalis vyksta kas keleri metai Čikagoje. Šiais metais dalyvavo daugiau nei 20 
didţiųjų burinių laivų iš viso pasaulio, ,,Navy Pier“ krantinėje sudarydami įspūdingą 
vienos mylios rikiuotę.  
 
 Vadovės Vaida Indriliūnas ir Aušra Jasaitė-Paulauskas dţiaugėsi savo šauniais 
šokėjais, kurie įdėjo nepaprastai daug ir profesionalaus darbo, aukojo savo mielus ir 
brangius vasaros savaitgalius, kad programa būtų įdomi, įvairi ir uţkerianti kiekvieną 
ţiūrovą. „Galutinis rezultatas visada viską atperka“, - pasakojo Vaida. 

 
     ,,Laumės“ kolektyvas parodė ilgą ir slandţią 
programą, kurią paįvairino šokėjų Aušros ir 
Lilijos sudainuotomis liaudies dainomis. Šoko 
darbo, apeiginius, vestuvių ir kitus šokius: 
,,Kubilinį“, ,,Mintinį“, ,,Vakaruškas“, ,,Eisim, 
sesules!“, ,,Šiaudus be grūdų“, 
,,Paplėštuodegį“, ,,Ţemynėlę“, ,,Rolenderį“, 
,,Lenciūgėlį“. Margaspalvis ţiūrovų būrys 
smalsiai stebėjo ,,Laumės“ programą, 
nuoširdţiai plojo ir vis norėjo suţinoti, kokios 
šalies atstovus matė scenoje. 
                        Paplėštuodegis 
 
 Po koncerto ,,Laumės“ šokėjai pasiliko pasėdėti alaus kiemelyje ir pasigroţėti 
fejerverkais. Kokia nuostabi diena! 
 

 
 

Tautinių šokių kolektyvas ,,Laumė“ Čikagos NAVY PIER 
 



 
DĖMĖSIO! SVARBU! DĖMĖSIO! IMPORTANT! DĖMĖSIO! SVARBU! DĖMĖSIO! 

 
 LTŠI 2010-2011 nario mokestis  – 20 JAV dolerių – bus renkamas iki šių metų gruodžio 15 d. 
Garbės nariai nemoka nario mokesčio. Nauji vadovai/mokytojai/padėjėjai, norintys įstoti į LTŠI, turi 
parašyti oficialų prašymą LTŠI tarybos pirmininkui Tomui Mikuckiui: 30 Dwight St., #2, Boston, MA 02118. 
 
 LFDI, Inc. 2010-2011 membership dues ($20) must be sent to the treasurer by December 15, 
2010.  Honorary members do not pay membership dues. New dance directors/teachers/assistants  who 
would like to join LFDI, Inc., must write a formal request to the president of the Board of Directors: Tomas 
Mikuckis, 30 Dwight St., #2, Boston, MA 02118. 
 

 
 
KAS? KUR? KADA?                            WHAT? WHERE? WHEN?                           KAS? KUR? KADA?  
 
SEATTLE      SEATTLE 
 
     Seattle lietuviai 6-ą kartą pasirodė metinėje       Seattle invited everyone to celebrate spring  
Baltijos šalių pavasario šventėje ,,Baltic Rites  with performances of Baltic dancers and singers  
of Spring”. Kovo 27 d. centrinėje Seattle   with traditional folk music and costumes at the  
bibliotekoje pasirodė suaugusiųjų šokių grupė  annual “Baltic Rites of Spring” festival at the  
,,Lietutis” ir vaikų šokių grupė ,,Lankas” kartu su   Seattle Central Library on March 27

th
. The 

Latvijos ir Estijos bendruomenių šokių grupėmis.   Lithuanian community was represented by  
,,Lietutis” sušoko Šustą, Audėjėlę ir Malūną, o   the adult dance group “Lietutis” and the   
,,Lankas” – Kūmą ir Suktinį.    children’s group “Lankas”. 
 
TORONTAS      TORONTO 
 
     Tarptautiniame metiniame daugiakultūriniame    CARASSAUGA FESTIVAL OF CULTURES 
renginyje ,,Carassauga” lietuvių paviljonas buvo  (67 countries, 3 days, 1 passport) is Ontario’s  
įrengtas Anapilio sodyboje. Paskutinio geguţės   largest multicultural festival.This year’s 
mėn. savaitgalį svetingieji lietuviai graţiai priėmė  festival represented 68 countries at 31 pavilions. 
atvykstančius svečius, norinčius susipaţinti su  Visitors were able to immerse themselves in the 
Lietuvos kultūra, papročiais, kulinarija. Toronto  beauty of Lithuanian culture by watching local 
tautinių šokių grupės ,,Atţalynas” ir ,,Gintaras”   dance groups “Atžalynas” and “Gintaras”   
pasirodė kelis kartus festivalio metu.   perform at the “Anapilis” Lithuanian  
       Cultural Center the last weekend of May. 
 
FILADELFIJA      PHILADELPHIA 
 
     Frackville, PA rugpjūčio 14-15 d.d. vyko 96-      The 96

th
 annual LITHUANIAN DAYS were 

osios ,,Lietuvių dienos”. Baltimorės ,,Malūno” ir  celebrated on August 14-15 in Frackville, PA. 
Filadelfijos ,,Ţilvino” šokėjai dţiugino ţiūrovus   Baltimores “Malūnas” and Philadelphia’s  
savo rateliais, margiaspalviais tautiniais rūbais.  “Žilvinas” performed during the celebration. 
 
ČIKAGA      CHICAGO 
 
     Čikagos susigiminiavusių miestų        The 4-couple dance group “Suktinis”  
festivalyje rugpjūčio 26 d. centriniame miesto parke  performed at the Chicago Sister Cities 
,,Millenium Park” šoko tautinių šokių kolektyvas  International Festival at Millenium Park on 
,,Suktinis”. 4 poros sušoko ,,Vakaruškas”,   August 26

th
. The dancers wowed the audience 

,,Klumpakojį”, ,,Anės polką” ir ,,Senamiesčio polką”. with their energy, exuberance, and wooden  
Smalsūs ţiūrovai teiravosi apie ,,medinius batus” – shoes. 
klumpes. 

 

 



 

 

 

       LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ INSTITUTO    

                  2010-2011 

                     NARIO MOKESTIS 
 
 
Vardas pavardė:   _____________________________________________ 
 
Adresas:     _____________________________________________ 
 
    _____________________________________________ 
           
Telefono numeris:          _____________________________________________ 
 
El. pašto adresas:           _____________________________________________ 
 
Gimimo data:   _____________________________________________ 
 
Grupės pavadinimas: _____________________________________________ 
 
Grupės vadovas/vadovė: _____________________________________________ 
 
Interneto puslapis:  _____________________________________________ 
  
Kokio amžiaus grupę mokote: _______________________________________ 
 
 
~~~ Prašom 20 dol. čekį išrašyti LITHUANIAN FOLK DANCE INSTITUTE, INC. vardu ir  
pasiųsti iždininkei iki 2010 m. gruodžio 15 d.  
 

Vida Brazaitytė 
12 St. Moritz Dr., Unit 201 

Palos Park, IL 60464 
       

 
Lietuvių tautinių šokių instituto garbės nariai nemoka nario mokesčio. 

 
 



 
 

Susitikimo Bostone dalyviai: 
I eilėje – Lina Subatienė, Marius Žiaugra, Birutė Žiaugrienė; 

II eilėje – Rūta Mickūnienė, Dalytė Bernotienė, Daiva Veršelienė, Jonana Kuraitė-Lasienė, Rima Girniuvienė,  
Angelė Grigonis-Regan; 

III eilėje – Tomas Mikuckis, Vida Brazaitytė, Romas Jonušonis, Danguolė Varnienė, Vytas Maciūnas; 
trūksta Glorijos Adomkaitienės.  

 
 
 
 

 

Vida Brazaitytė 

  12 St. Moritz Dr. Unit 201 

  Palos Park, IL 60464-3123 

  U.S.A. 

 

 
                                                                                 

 


