
 
 
 
 
 
LAI PAVASARIO SAUL Ė ATNAUJINA J ŪSŲ NUOTAIK Ą IR ENTUZIAZM Ą 
RUOŠIANTIS ŠOKIŲ ŠVENTEI ! 
  
Jau mes baigiame išmokti XIV Tautinių Šokių Šventės repertuaro šokius.  Dabar vyksta 
dailininmas, ir visi ruošiamės susitikti!  Atvažiuos grupės is Amerikos, Kanados, Brazilijos, 
Švedijos, Anglijos, Lenkijos ir Lietuvos!  
 
We are already finishing learning the dances for the XIV Lithuanian Folk Dance Fstival, and 
we are all looking forward to seeing each other.  Groups from America, Canada, Brazil, 
Sweden, Enland, Poland, and Lithuania will be participating! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
YPATINGAS KONCERTAS ŠOKI Ų ŠVENTĖS SAVAITGAL Į / A SPECIAL 
KONCERT ON THE WEEKEND OF ŠOKI Ų ŠVENTĖ 
 
Ketvirtadienį, birželio 28, 7:30 v.v. įvyks Vilniaus Universiteto Dainų ir Šokių Ansamblio 
koncertas.  Raginame visus šokėjus, mokytojus, ir vadovus atvykti į šią ypatingą progą 
pamatyti vieną iš pačių stipriausių šokių ansamblių.  Koncertas įvyks Blackman Auditorium, 
342 Huntington Avenue, Bostone, į kurį galima nuvaikščioti iš Sheraton viežbučio. 
 
Thursday, June 28th, 7:30 p.m. a koncert will be performed by the Vilnius University Song 
and Dance Ensemble.  We encourage all dancers, teachers, and directors to attend this 
unique opportunity to see one of the strongest folk dance ensembles in Lithuania perform.  
The koncert will take place at Blackman Auditorium, 342 Huntington Avenue, Boston, and is 
within walking distance of the Sheraton. 
 
Daugiau informacijos / More information:  
Rūta Mickunienė, 508-735-6244, rutamick@yahoo.com  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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IŠ MENO VADOV Ų / FROM THE ŠOKI Ų ŠVENTĖ ARTISTIC DIRECTORS 
 
Brangūs šokių vadovai ir šokėjai 
  
XIV Lietuvių Tautinių Šokių Šventė, bendram šokiui į Bostoną sukvietusi 47 lietuvių tautinių 
šokių grupes - reikšmingas Pasaulio lietuviu bendruomenes įvykis. 
 
„Su saulele kėlem..." visus tikruosius lietuvių tautinių šokių mylėtojus išsibarsčiusius po  
platų pasaulį, kad šokiu galėtų „Skrist, skrist Lietuvėlėn" ir su daugiau kaip 1800 tautiniais 
rūbais  pasipuošusiais šokėjais įsukti malūno sparnus. 
 
XIV Lietuvių Tautinių Šokių Šventė - nepaprastas įvykis mūsų gyvenime. Tai visų bendras 
džiaugsmas ir viltis vėl susitikti, draugauti, dalintis patirtimi, juoktis ir pasinerti i šokio 
sūkurį. Šventė - džiaugsmas ne tik visiem šokėjams, bet ir žiūrovams. Tegul klesti mūsų 
bendra kūryba, atvedanti i grožio ir gėrio karalystę. Šventes dalyviai vis auga ir stiprėja. Jie 
tampa kūrybiškesni, drąsesni, gracingi. 
 
Nuo senų senovės žmogus buvo neatsiejama gamtos dalis. Jis čia atrasdavo ramybę, atgaivą, 
išsakydavo slapčiausias mintis, tapatinosi su ja. Pirmoji XIV Lietuvių Tautinių Šokių Šventės 
dalis „Žemele kelk" būtent atspindi žmogaus sąsajas su gamta, jo pastangas išauginti derlių. 
Laikui bėgant ir saulei riedant žemės skliautu, ateina laikas „Apjuosti derlių šokių pyne" - 
pasidžiaugti nuveiktais darbais. Derlių, brandintą senelių, tėvų, jaunimo, vaikų šokėjai suvežė 
iš savų gimtinių. Jame įpinti tauriausi jausmai, tautinės savimonės stiprybė.  
 
Šokiu jūs atiduodate duoklę savo bendruomenėms, lietuvių kultūrai, puoselėjate protėvių 
tradicijas. Klausykitės širdies muzikos, kuri esam įsitikinę, niekada Jums nenustos grojusi ir 
suks Jus šokio sūkury. 
 
Lai vienija mus meilė lietuviškam šokiui 
  
Pagarbiai 
XIV Lietuvių Tautinių Šokių Šventės meno vadovai 
Vida Brazaitytė ir Romas Jonušonis 
 
 
 
 
Dear Dance Directors and Dancers 
 
The XIV Lithuanian Folk Dance Festival, with 47 Lithuanian folk dance groups invited to 
perform together in Boston, is a significant event of our Lithuanian community.  
  
“We arose with the sun…” to invite all lovers of Lithuanian folk dance, scattered throughout 
the wide world, that through dance they might “Fly, Fly to Lithuania” and, with more than 
1800 costumed dancers, turn the wings of the windmill.  
  
The XIV Lithuanian Folk Dance Festival is an extraordinary event in our lives. Our mutual 
joy and hope is to meet again, to enjoy each other, to share experiences, to laugh and to lose 



ourselves in the whirlwind of dance. The festival is a joy not only for the dancers but for the 
spectators. May it increase our shared creation, bringing us to the realm of beauty and 
goodness. Festival participants grow ever stronger. They become more creative, more 
daring, more graceful.  
  
From olden times we have been an inseparable part of nature. We find there peace, relief, a 
place to express our most secret thoughts, a common identity. The first part of the XIV 
Lithuanian Folk Dance Festival, “Wake up, my land”, reflects our link to nature, our efforts 
to reap a harvest. 
 
As the hours pass, and the sun arches over the earth, the time comes to “Wreath ourselves in 
the dance of the harvest”, to enjoy the work accomplished.  The harvest has been brought by 
dancers- grandparents, parents, youth, and children- from their homeland. 
 
In it has been woven our deepest feelings, the strength of our national consciousness.  
Through dance you give your contribution to your community, to Lithuanian culture, you 
cherish the traditions of your forefathers. Listen to the music of your heart, which we know 
will never stop playing for you, and will turn the whirlwind of your dance.  
May the love of Lithuanian dance unite us. 
  
Sincerely, 
XIV Lithuanian Folk Dance Festival Artistic Directors 
Vida Brazaityte and Romas Jonusonis. 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
SEKRETORĖS ŽINUTĖ / SECRETARY’S NOTE 
 
Šiuo laiku yra prisiraše 61 narių į LTŠI. Noriu tik priminti visus kad su narystę gaunate: teisę 
balsuoti,informacija apie ateinančius parengimus, tautinių šokių užrašus, LTŠI žiniaraštį, ir 
ryšius su šokiųgrupes per visą pasaulį. Jeigu dar neįteikėte nario mokestį, prašau atsiūskite 
Dainai Žemaitaitytei ikibirželio 22d. Mūsų narystė turi plisti, nes mes esame lietuvių tautinių 
šokių ateitis išeivijoje. Jeigu jūsųgrupė jau įteikė nario mokestį, ir jūsų grupė nėra užrašyta 
ant sąrašo prašau pasiūskite man e-laišką,dainutez@aol.com. Sveikiname naujas LTŠI nares 
kurios atstovauja New Jersey valstija, Džaneta Bublienė iš Viesulo grupės ir Monika 
Murauskas iš Varpelio grupės. 
 
At this time we have 61 paid members of LDFI Inc. Membership garners you: first and 
foremost a vote inall things LDFI Inc., information for upcoming events, access to notes for 
dances, the LDFI Inc. newsletter,and contacts with other dance groups around the world. If 
you have not yet paid your dues please do so by June 22, 2012. The more members we have 
the stronger our voice is when dealing with the Lithuanian Community. If you haven’t yet 
paid your dues please do so asap. Below you will find a list of all the dances groups that have 
paid membership dues. If there has been an oversight and you paidyour dues to someone 
other than the secretary, please email the secretary at dainutez@aol.com. We are excited to 
welcome 2 new members from New Jersey, Džaneta Bublienė from Viesula and 
MonikaMurauskas from Varpelis. 
 



Aitvaras(Portland) 1 
Atžalynas(Toronto)4 
Berželis(Hartford) 3 
Gintaras (Toronto)1 
Grandis(Chicago)11 
Juosta (D.C.)1 
Lankas (Seattle)2 
Laumė (Chicago)1 
Lietutis (Seattle)1 

LB Spindulys (L.A.)7 
Liet. Vyčiai (Chicago)2 
Malūnas (Baltimore)2 
Neris (Pittsburgh)1 
Retro (L.A.)1 
Rūta (Denver)1 
Sambūris (Boston)3 
Spindulys (Lemont)8 
Suktinis (Chicago)2 

Šaltinis (Detroit)1 
Švietimo Taryba1 
Švyturys (Cleveland)2 
Tiltas (San Francisco)1 
Varpelis (New Jersey)1* 
Viesula (New Jersey)1* 
Žaibas (Madison)2 
Žilvinas (Philadelphia)1 
Garbės Nariai 20 

 
* Denotes new membership 
 
Prisiūskite nario mokestį / Send your $20 membership dues to: 
 
Daina Žemaitaitis 
1114 12th St. #204 
Santa Monica, CA 90403 
 

- Daina Žemaitaitytė, LTŠI Sekretorė 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
UŽUOJAUTA / CONDOLENCES 
 
Netekome LTŠI garbės nario ir Lietuvos Vyčių grupės vadovo a.a. Frank Zapolio 
 
In memoriam LFDI honorary member and Knights of Lit huania Dancers founder 
Frank Zapolis 

 
2012 m. mus paliko pirmos imigrantų bangos vaikas, a.a. Frank 
Zapolis, Čikagoje gerai žinomas visuomenės veikėjas, vienas 
aktyviausių tautinių šokių propaguotojų.   
 
F. Zapoliui buvo svarbu pristatyi lietuvišką šokį ir muziką 
amerikiečių publikai, kad lietuvių liaudies tradicijos būtų ryšys tarp 
jų ir Sovietų pavergtos Lietuvos. Įsteigęs tautinų šokių ratelį 
,,Ateities atžalynas“, jis ne tik jam vadovavo, bet 25 metus šoko 
kartu su jaunimu. Pokario metais Čikagos Mokslo ir pramonės 
muziejuje buvo pradėtas naujas tradicinis festivalis ,,Kalėdos 
pasaulyje“, kuriame Frank su šokėjais pristatė lietuviškų Kūčių 

tradicijas, šokius ir muziką. Nuo 1965 m. jaunesnė F. Zapolio šokėjų grupė ,,Lietuvos vyčiai“ 
perėmė šią kalėdinę tradiciją ir iki šių dienų yra seniausi dalyviai muziejaus festivalyje. F. 
Zapolis buvo energingas Balzeko lietuvių kultūros muziejaus narys, renginių organizatorius, 
išleidęs knygeles apie kalėdinius šiaudinukus, organizavęs jų darymo pamokas ir parodas. 
Dalyvaudamas Lietuvių tautinių šokių instituto valdyboje, jis buvo keletą Tautinių šokių 
švenčių Čikagoje organizacinių komitetų narys ir patarėjas.  Frank Zapolio dėka lietuvško 
šokio tradicijos tapo svarbia Čikagos tarptautinių festivalių ir muziejų organizuojamų 
programų dalimi. Jis didžiavosi priėmęs antros ir net trečios imigrantų bangos jaunimą į savo 
šokio ratelius, kad ir jie galėtų pažinti ir puoselėti lietuviškas kultūrines tradicijas. 
 



A son of first wave Lithuanian-Americans, the late Frank Zapolis left us in 2012. Not only 
was he well-known in the Chicago Lithuanian community, he was also a great supporter of 
Lithuanian folk dance. 
 
Frank Zapolis felt it was his mission to bring Lithuanian folk dance and music to American 
audiences, that this was a link between them and Soviet-occupied Lithuania. In 1948, he 
founded the dance group “Ateities Atžalynas,”and for the next 25 years stayed on not only as 
its director and teacher, but also as a dancer. It was during this time in post-WWII that F. 
Zapolis became a representative of Chicago’s Lithuanian-American community at Chicago’s 
Museum of Science and Industry’s “Christmas Around the World” event. His dancers were 
able to showcase Lithuanian Christmas traditions, dances, and songs and, in 1965 , he 
organized a younger group, The Knights of Lithuania dancers to take over this Christmas 
presentation. From that time until the present, the Knights of Lithuania dancers continue as 
the oldest participants in the museum’s festival. He was an enthusiastic board member and 
event organizer for the Balzekas Museum of Lithuanian Culture and helped promote 
Lithuanian Christmas straw ornaments by publishing booklets, exhibits, and live 
demonstrations. As a member of the Lithuanian Folk Dance Institute, he was an advisor and 
committee member of several Lithuanian Folk Dance Festivals in Chicago.  Thanks to Frank 
Zapolis, Lithuanian folk dance has become an important part of Chicago international 
festivals and museum programs. He was proud of welcoming second and even third wave 
Lithuanian immigrant dancers in his folk dance groups, so that they could also cherish their 
cultural wealth, just as much as he did. 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
SVEIKINAME YPATINGUS 2012 MET Ų JUBILIEJUS / CONTRATULATIONS TO 
SEVERAL GROUPS CELEBRATING SPECIAL ANNIVERSARIES IN  2012 
 
Boston, MA:  

Bostono Lietuvių Tautinių Šokių Sambūris 75 Jubliliejus / 75 Year Anniversary 
Los Angeles, CA: 

LB Spindulys 50-tasis Blynų Balius ir 25 metai ansamblio steigėjos Onos Razutienės 
mirties prisiminimas 

Hartford,CT: 
Berželis 40 Jubliejus / 40 Year Anniversary 

Madison, WI: 
Žaibas 20 Jubiliejus / 20 Year Anniversary 

 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 
 
 
 
 
 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
BOSTONO LIETUVI Ų TAUTINI Ų ŠOKIŲ SAMBŪRIO 75 METŲ JUBILIEJUS / 
LITHUANIAN FOLK DANCE ENSEMBLE OF BOSTON 75 YEAR AN NIVERSARY 
 

Bostono lietuvių tautinių šokių Sambūris atšventė savo 75 m. jubiliejų! 
 
Sekm., gegužės 6 d., įvyko koncertas tai progai atžymėti ir kartu pašelpti Lietuvos Vaikų 
Globos labdaros organizaciją. Fontbonne Academy auditorijoje gausiai susirinkusi publika 
klausėsi sveikinimo žodžių, kuriuos tarė Vaikų Globos pirmininkė seselė Elenytė 
Ivanauskaitė, XIV Tautinių Šokių Šventės ruošos komiteto pirmininkas Marius Žiaugra, 
Lietuvių Tautinių Šokių Instituto pirmininkė Danguolė Varnienė ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės Bostono apylinkės pirmininkė Rima Girniuvienė. Taippat buvo perskaitytas 
sveikinimas gautas iš Lietuvos Respublikos prezidentės DaliosGrybauskaitės.   Karštais 
plojimais, jiems atėjus į sceną, buvo pasveikinti keturi iš pirmųjų 20 šokėjų pradėjusių šokti 
1937 m., kai grupė įsikūrė. Jų tarpe buvo Rymantas Ivaška,grupės steigėjos Onos 
Pivoriūnaitės Ivaškienės sūnus. 
 
Atidaryme, po šilto pasveikinimo 20-ties merginų „Kepurinės“, programos pranešėjos 
žiūrovus trumpai supažindino su “Sambūrio”, ilgiausiai gyvuojančio lietuviškų šokių 
ansamblio visame pasaulyje, kūrimosi aplinkybėmis ir veiklos istorija. Šie prisiminimai buvo 
perpinti su mėgstamiausiais šokiais iš ansamblio istorijos.   
 
Atidarymą sekė triju dalių, dviejų valandų koncertinė programą, kuria sudarė net 22 šokiai. 
Juos atliko 80 “Sambūrio” nari ų, kurie bus tarp 185 bostoniškių dalyvaujančių šią vasarą 
Bostone vykstančioje XIV Tautinių Šokių Šventėje. Pirmoje dalyje, „Skriskit margos 
blezdingėlės“, ryto ir paukščių motyvo šokiai atspindėjo Sambūrio anksyvias, jaunatviškas 
veiklos dienas.  Anroje, „Nupjaukim dienelės baltus rugelius“, darbo ir derliaus šokiai tapo 
lygtai simbolis ilgų ansamblio gyvavimo metų, tūkstančių repeticijų ir pasirodymų.  Ypatingai 
plojimai iškilo „Girnelėms“, „K ūlimo šokiui.“  Finalinė dalis, „Šoksim per naktelę, tarp 
tėvynės ąžuolų“, liko kaip iššūkis Sambūriui toliau tebegyvuoti, tebetesti praeities tradicijas į 
ateitį.  Šokėjų mėgstamas „Kupolinis“ paliko nepaprastą įspūdį su žiūrovais, kai scenoje 
susipino verbos, stebulės, šokėju šuoliai per laužą ir sukiniai aplink jį.  Užbaigiant koncertą, 
visi šokėjai sugrįžo į scena per „Greitpolkės“ paskutinius sukūrius. 
 



Ona Ivaškienė vadovavo “Sambūriui” iki 1987 m., po beveik 50 metų perleisdama 
vadovavimą savo sūnui Gediminui. Po jo sekė Rūta Mickūnienė, Naida Šnipaitė Johnson, 
Daiva Veitaitė Neidhardt ir Tomas Mikuckis, kuris prieš devynerius metus perėmė meno 
vadovo pareigas. Graži tautinių šokių tradicija Bostone tęsiasi jau daug metų ir, reikia 
manyti, dar ilgai išliks, sprendžiant iš “Sambūrio” šokėjų ir rėmėjų džiaugsmingo 
entuziasmo minint šią ypatingą sukaktį. 

Samburis dancers of Boston celebrated their 75th anniversary. On May 6th, they held a concert 
to mark the event as well as to aid the charity organization Lithuanian Children’s Relief.  A 
packed audience gathered in the Fontbonne Academy auditorium to hear words of 
congratulations spoken by Children’s Relief president Sister Elenyte Ivanauskaite, XIV Sokiu 
Svente organizing committee president Marius Ziaugra, Lithuanian Folk Dance Institute 
president Danguole Varniene and JAV Lithuanian-American Community chapter president 
Rima Girniuviene. Also read was a greeting sent by the president of Lithuania, Dalia 
Grybauskaite.  

Passionate applause greeted four of the first 20 dancers from 1937, the year the group was 
formed. Among them was Rymantas Ivaška, son of the group’s founder Ona Pivoriunaite 
Ivaskiene. 

The program host gave a short presentation of Samburis history. After only 2 years, in 1939, 
they amazed 25,000 spectators at the World’s Fair in New York, performing 7 dances. This 
75 year jubilee concert presented 22 dances, performed by 80 Samburis members, who will 
be among the 185 Boston participants this summer in the XIV Sokiu Svente held in Boston. 
The core of the organizing committee includes former and present Samburis dancers. Many 
of them will also dance in the festival’s artistic program.  

Ona Ivaskiene directed Samburis until 1987, handing over the directorship to her son 
Gediminas after almost 50 years. He was followed by Ruta Mickuniene, Naida Snipaite 
Johnson, Daiva Veitaite Neidhardt, and Tomas Mikuckis, who took over the duties 9 years 
ago. Boston has fostered this beautiful folk dance tradition for many years, and will continue 
it for many more, as indicated by the enthusiasm of Samburis dancers and supporters at this 
significant event.  

       -Birutė Šležienė, Tomas Mikuckis 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
LOS ANGELES JAUNIMO ANSAMBLIS LB SPINDULYS JUBILIEJ IAI / LOS 
ANGELES LITHUANIAN YOUTH ENSEMBLE LB SPINDULYS ANNI VERSARIES 
 

Nors Los Angeles jaunimo ansamblis LB 
SPINDULYS gyvuoja jau 63 metų, šiemet 
sutapo ypatingi jubiliejiniai metai ir jų 
minėjimai. Vasario 10 d. įvyko 50-tasis 
užgavėnių Blynų Balius, kuris patvirtino 
tęstinumą tiek programų, tiek metų, 
kuriuose nenutrūko lietuviška daina ir šokis, 
bei jų linksmybės, Los Angeles lietuvių 
publikai. Tuo pačiu, sutapo 25 metai kai 
1987 m. 25-tam Blynų Baliuje, mokytoja 
Ona Razutienė, Spindulio steigėja, staiga 
mirė, bediriguodama lietuvišką dainą 
programos metu. Šių metų vasario 26 d., 
Spindulys pravedė grazią O. Razutienės 

prisiminimo programą minėti mūsų brangią išeivijos istoriją. 

The Los Angeles Youth Ensemble, 
LB SPINDULYS, has been in 
existence for 63 years, and 
eventfully, this year marked a special 
jubilee. On Feb 10, 2012 the 50th 
Blynų Balius (Pancake Ball) was 
celebrated, which documented as 
many programs in as many years, 
bringing the joy of Lithuanian song 
and dance to the Los Angeles 
Lithuanian community. At the same 
time, Spindulys commemorated the 
25th anniversary of the sudden 
death of Ona Razutiene, teacher and founder of Spindulys, who collapsed as she directed 
Lithuanian song during the 25th Blynų Balius in 1987.  On Feb 26, a beautiful memorial 
service and program was held for O.Razutiene, honoring our precious emmigrant history. 

For more information: http://www.spindulys.com/news.html 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
HARTFORDO BERŽELIO 40 MET Ų JUBILIEJUS / HARTFORD BERŽELIS 40 
YEAR ANNIVERSARY  

Berželio tautinių šokių grupė švenčia savo 40 metų jubiliejų. Šį jubiliejų atžymėti, balandžio 
28-to vyks koncertas/vakaronė.  Kartu su šokėjais programą atliks dainininkė Audronė 
Simanonytė. Per tuos 40 metų virš 200 jaunimo buvo supažindinti su lietuvišku šokiu, virš 
150 šokių išmokta ir atlikta daugiau nei 300 programų. Berželis yra aplankęs visas 
kaiminines valstijas, dalyvavęs 8-iose JAV ir Kanados tautinių šokių šventėse.  1994 metais 
dalyvavo Pasaulio Lietuvių dainų šventėje Lietuvoje.  Berželio steigėja ir ilgametė vadovė 
buvo Dalia Dzikienė.  Berželiui jau ketvirtus metus vadovauja Asta Nenortienė, Klaipėdos 
universiteto choreografijos katedros absolventė ir buvusi Berželio šokėja bei mokytoja.  Jos 
padejėjai, išaugę iš pačių šokėjų tarpo, yra Lina Marūnaitė ir Tomas Nenortas.  Berželio 
pirmieji šokėjai buvo iš Hartfordo apylinkės.  Laike kelių metų į Berželio gretas įstojo 
jaunimas iš viso Connecticut valstijos.  Šiuo metu Berželis ruošiasi dalyvauti XIV-oje 
Lietuvių Tautinių Šokių Šventėje, Bostone.  Berželio šokėjai atliks studentų ir suagusiųjų 
šokius.  Džiugu kad eilė buvusiųjų šokėjų vėl įsijungė į Berželį. 

Berzelis Folk Dance group is celebrating its 40th anniversary, with a concert and banquet on 
April 28 featuring the dancers and singer Audrone Simanonyte. In those 40 years, 200 young 
people were introduced to Lithuanian dance, over 150 dances were taught, and over 300 
programs were presented. Berzelis has danced in all their neighboring stes, participated in 8 
U.S and Canadian Sokiu Sventes. In 1994, Berzelis danced in the Lithuanian World Dainu 
Svente in Lithuania. Berzelis founder and long-time director is Dalia Dzikiene; for the last 
four years, the director has been Asta Nenortiene, graduate of the Klaipeda University school 
of choreography and former Berzelis dancer and teacher. Her assistants, having grown up in 
the same group of dancers, are Lina Marunaite and Tomas Nenortas. The first dancers of 
Berzelis were from the Hartford area, but in recent years dancers from all Connecticut areas 
have joined in. Berzelis is preparing to participate in the XIV Sokiu Svente in Boston, 
dancing the student and young veterans’ dances. I am happy that many former dancers have 
returned to Berzelis.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
MADISON ŽAIBO 20 MET Ų JUBILIEJUS / MADIZON ŽAIBAS 20 YEAR 
ANNIVERSARY  

Žaibas šokėjai šventė savo 20 metų jubilejų kovo 4 d. su pokyliu ir kulturine programa, 
kurioje dalyvavo ir “Suktinis” is Čikagos, šokdami “Oželis Kirla Kirla”, “Vakaruškos”, 
“Kubilas”, ir “Joninių Burtai”. Ta pati proga buvo paminėta 10 metų nuo Žaibo delegacijos į 
Japoniją. Programoje buvo ir parodytas filmas “Žaibas 1991-2011: Džiaugiamės 
prisiminimais”. Per 20 metų, Žaibe šoko 97 šokėjai, išmokta 70 šokių, šokta 4 žemynuose, 5 
kraštuose, 6 šokių šventėse ir 18-oje Madison tarptautinių festivalių. Džiaugiamės kad mūsų 
jubiliejuje dalyvavo daug buvusių Žaibo šokėjų. 

http://www.youtube.com/watch?v=_pap8_0eJ7c 

 



Žaibas Lithuanian Dancers 
celebrated our 20th 
anniversary, as well as the 10th 
anniversary of our trip to Japan 
as representatives of 
Wisconsin's immigrant 
heritage, with a banquet and 
program held on March 4. 
Guests included the folk dance 
group Suktinis, who performed 
Ozelis Kirla Kirla, Joninu 
Burtai, Vakaruskos and 
Kubilas.   

Also on the program was a movie of Zaibas history, which highlighted our 3 directors, (Vida 
Kazlauskaite Stark, Asta Sepetys and Nijole Semenaite Etzwiler), our narrators, our children 
and our accompanist, Alfonsas Gecas, as well as clips from performances that showed every 
dancer from 1991 to the present.  In 20 years, Zaibas has had 97 dancers, learned 70 dances, 
danced in 5 countries on 4 continents, at 6 Lithuanian Dance Festivals, 18 Madison 
International Festivals, and dozens of community fairs and banquets. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
ČIKAGOS „MINI-ŠVENT Ė“ / „MINI-ŠVENT Ė“ IN CHICAGO 
 
Jau senai  gyvuoja tokia tradicija ~ kai  vyksta Šokių  švenčių metai, dažnai grupės iš įvairių 
vietovių pasikviečia viens kitą  pas savę ir susijungia  "mini šventėms." 1984 metais, 
važiuojant į Klevelando 7-tąją Tautinių šokių šventę - Čikagos rajonų grupės sėkmingai  
(pavasario metu) išmėgino  tos  šventės šokius. Pasikartojo tokie koncertai ir kitais įvairiais  
metais, pavyzdžiu, nepamirštamas susijungimas įvyko Čikagoje ir Kanadoje, važiuojant į Los 
Angeles,  2008 metų -13-tąją Šokių šventę .       
 
Štai ir vėl  -š.m. gegužės 12 d.  atsirado tokia proga, kai  Chicagos lietuvių Tautinis 
Ansamblis "Grandies"  iniciatyvu , buvo  pakviesta daugiau nei 300 šokėjų į Lemonto PLC.  
Per 500 žiūrovų turėjo galimybę pamatyti būsimosios šokių šventės šokius, pasidžiaugti šokio 
sukūryje besisukančiais Lemonto "Spindulio", Čikagos "Suktinio", Buffalo Grove "Laumės", 
Čikagos "Lėtūno", Indianapolis "Trepsiuko" ir "Vijūno", ir, žinoma, "Grandies" šokėjais. Šis 
koncertas suteikė džiaugsmo žiūrovams, o šokėjams davė daugiau pasitikėjimo savo jėgomis 
prieš šventę Bostone. 
 
As in Toronto, Chicago also offered a preview of Sokiu Svente dances. Under the initiative of 
Grandis Folk Dance Ensemble, a concert was held on May 12 at the Lemont World 
Lithuanian Center, featuring more than 300 dancers from Lemont Spindulys, Buffalo Grove 
Laume, Indianapolis Trepsiukas and Vijunas, and Chicago groups Suktinis, Grandis, and 
Letunas. Over 500 spectators enjoyed the performance, while the dancers proved their 
readiness for Boston. To learn more about the concert see the Draugas article with lovely 
photos at: http://draugas.org/05-19-12apanaviciene.sokiai.html 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
SVEIKINAME PANEV ĖŽIO GRANDIN ĖLĘ / CONTRATULATIONS TO 
PANEVEŽYS GRANDINĖLĖ 
 
2012. V. 19. 
 
VALIO! 
Sveikiname Panevėžio Tautinių Šokių 
Ansamblį Grandinėlę 20 metų sukakties 
proga.  Šokime ir draugaukime toliau, 
pasimatymuose šokių šventėse Bostone ir 
Lietuvoje. 
 
Džiaugiamės mūsų ypatinga ir miela 
draugyste su vadove Zita Rimkuviene kuri tuo 
pačiu švenčia savo 35-metų mokytojavimo jubiliejų!  Gražus bendradarbiavimas juntia mus į 
džiaugsmo šokius.  Šokite ir gyvuokite dar daugelį metų! 
 
LTSI Valdyba 
D. Varnienė, pirmininkė 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
ŽINIOS IŠ BALTIMORE / NEWS FROM BALTIMORE 
 
Baltimorės Malūno grupė rado laiko tarp praktikos atlikti Kovo 11-osios nepriklausomybės 
dienos minėjimo programa mūsų Lietuvių Namuose. Mes taip pat ruošiamse mūsų didžiojo 
Baltimorės Lietuviu festivalio gegužės 12ta ir 13ta, be šokių, mes parduodame savo skanūs 
bulvinius blynus surinkti lėšų kelionę į Bostoną. Balandzio 29 televizijos Maisto Tinklas 
filmuos mus šokant ir verdant ant Eden Eats programos. Ir haiku poezija rašom: 
  
eisim mes broliai 
bulviniai blynu valgyt 
oželis kirla 
 
Baltimore's Malūnas group found time between practices to perform at the March 11th 
Independence Day Celebration at our Lithuanian Hall. We're also preparing for our big 
Baltimore Lithuanian Festival weekend May 12th & 13th, when besides dancing we sell our 
delicious potato pancakes to raise funds for our trip to Boston.  At the end of April the Food 
Network cable TV channel will be filming us dancing and cooking for the Eden Eats 
program. And we write haiku: 
  
hot Šventė topic 
we all argue over the 
ew t-shirt design 

 
- Rytis Grybauskas, Malūno vadovas 

  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
NAUJIENOS IŠ TORONTO GINTARO / NEWS FROM TORONTO GI NTARAS 
 
Tie kurie nevyksta į Bostoną šią vasarą,  turėjo progą pamatyti didelė dalį Šokių Šventės 
repertuaro per Toronto Tautinių Šokių Grupės „Gintaras“ metinį koncertą „Su Saulele 
Kėliau...“, kuris įvyko balandžio 29 d.  Beveik 300 žiūrovų susirinko Anapilio didžiojoje 
salėje stebėti ir gerėtis Gintaro šokėjų, kurių buvo tarp 7 ir 74 metų amžiaus, priklausančių 
jaunesniųjų ir vyresniųjų vaikų, jaunių, studentų, suaugusių ir pagyvenusių grupėms.  
Koncerte pasirodė beveik visi 171 Gintariečiai kurie vyksta į Bostoną, tarp kurių yra taip pat 
11 mokytojų ir padėjėjų iš kurių penkios taip pat šoks šventėje.  Tai reiškia, kad Torontą ir 
Kanadą atstovaujantys Gintariečiai sudarys trečia didžiausia grupė kurį dalyvaus ateinančioje 
šventėje po Čikagos Grandies ir Bostono Samburio.  
 
Koncerto programą sustatė Gintaro vedėjas ir vyriausias mokytojas, Romas Jonušonis, kuris 
kartu su Vida Brazaityte iš Čikagos, yra ateinančios Šokių Šventės meno vadovai.  Iš 
dvidešimt penkių šokių kurie sudaro šventės repertuarą, Gintaro metinio koncerto žiūrovai 
turėjo progą pamatyti aštuoniolika iš tų šokių, kartu su vienu šokiu kuris nebus dalis šventės, 
kurį pašoko jaunesniųjų vaikų grupė.  Kaip bus ir per šventę, didžiausią dalį programos 
sušoko studentų grupės šokėjai.  Neatitraukti dėmesį nuo jaunimo per metinį koncertą, 
suaugusių ir pagyvenusių grupių šokėjai pašoko tik po vieną iš keturių šokių kurių jų grupės 
šoks šventėje.   
 

Toronto residents who can’t make it to 
Boston to Sokiu Svente had a chance to 
see a large part of the festival’s 
repertoire during the Toronto Gintaras 
Dance Group’s annual concert “With 
the sun I traveled”, held April 29. 
Almost 300 spectators filled the great 
hall in Anapilis parish to watch and 
admire Gintaras dancers, from 7 to 74 
years old, members of the youngest and 

oldest kids’, youth, students’ and veterans’ groups. Almost all the 171 Gintaras dancers who 
are going to Boston appeared in the concert, including 5 teachers and assistants who will 
dance at the festival. That means that Gintaras, representing Toront and Canada, will be the 
third largest group at the festival, after Chicago Grandis and Boston Samburis. 
 
The concert program was put together by Gintaras director and chief instructor, Romas 
Jonusonis, who together with Chicago’s Vida Brazaityte is the Artistic Director for the Sokiu 
Svente. From the 25 dances that comprise the festival repertoire, the Gintaras concert 
audience was able to see 18 dances, plus one dance that will not be part of the festival, 
danced by the youngest kids’ group. As at Sokiu  Svente, the majority of the dances were 
performed by the student groups, and the veterans danced only one dance each out of the 
festival’s programmed four dances. 
 
       - Arunas Pabedinskas 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
TRUMPAI APIE MŪSŲ VEIKĖJUS: STASYS IR GIEDRĖ MILAŠIAI / SPOTLIGHT ON STASYS IR 
GIEDRĖ MILAŠIAI 
 
 

 
 



Stasys Milasius has been teaching folk dancing for over 40 
years. He received his accreditation in one of the first such 
programs in Chicago. He worked with the Lithuanian Saturday 
school curriculum in Kenosha, Wisconsin and Waukegan, 
Illinois. From 1963 until 1985 he taught the student group 
"BIJUNAS", and from 1980 to the fall of 1997 he taught the 
veteran group "KLUMPE". A job transfer moved Stasys and 
Giedre to San Diego, California, where they established a new 
dance group "JURA". Beginning with the II Lithuanian Folk 
Dance Festival, Stasys and the groups he was teaching have 
participated in all of the festivals.  
 

Stasys has undertaken to acquaint the general public with Lithuania and its culture and 
traditions while working with the International Institute of Wisconsin. He has served various 
roles: Ethnic group chair; festival vice-chair; and festival general chair on the occasion of its 
50th anniversary. In 1995, he coordinated programs and travel for the children's folk dance 
ensemble "LINELIS" from Panevezys, Lithuania when the group participated at the 
international conference CHILDREN - OUR FUTURE in Milwaukee, Wisconsin. Even after 
his move to San Diego, Stasys remained a member of the Holiday Folk Fair production 
committee until 2002 and continued to attend the festivals. In San Diego, Stasys joined the 
House of Pacific Relations, which represents 35 nationalities. Since 2001, he has been a 
member of the Board of Directors for the International Cottages of the House of Pacific 
Relations.  
 
Stasys is a member of the Lithuanian Folk Dance Institute (also served on the audit 
committee) and the San Diego Dance Alliance.  
In her marriage vows to Stasys, Giedre had to pledge her love to Stasys as well as to 
Lithuanian folk dancing. She joined the ranks of the dancers of "KLUMPE", and participated 
in numerous Lithuanian folk dance teachers’ workshops. She has filled the role of 
administrator and has diligently looked after the details of the groups' performances. 
 

II Lietuvių Tautinių Šokių Šventė 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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LTŠI INTERNETE / LTŠI ONLINE  
 
Bostono Sokiu Sventes tinklalapis irgi rodo daug idomiu straipsniu apie musu sokiu grupes. 
Paziurekit: / The website for the Boston Sokiu Svente also has several articles about our 
dance groups; take a look at: http://sokiusvente2012.org/NEWS.html 
 
Berželis, Hartford:  http://www.draugas.org/05-08-12simkuviene.birzelis.html 
  
Aušra, Omaha: http://www.draugas.org/11-25-11prismantiene.omaha.html 
  
Spindulys, Lemont: http://www.draugas.org/11-29-11lintakas.spindulys.html 
  
Boston: http://www.draugas.org/12-03-11eivaite.boston.html 
  
Šokėjai iš trij ų žemynų: http://www.draugas.org/03-10-12sokiusvent.html 
  
Pokalbis su meno vadovais: http://www.draugas.org/05-05-12soksvntintr.html 
  
Grandis: http://www.draugas.org/05-19-12apanaviciene.sokiai.html 
 
Madison:  http://www.youtube.com/watch?v=1gk_U3KlwBM 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
IKI  MALONAUS PASIMATYMO ŠOKI Ų ŠVENTĖJE!  / EAGERLY AWAITING 
TO MEET AND GREET AT ŠOKI Ų ŠVENTE! 
 
Susitiksime:  

Vilniaus Universiteto Dainų ir Šokių Ansamblio koncerte 6/28 
Rrepeticijose 6/29 ir 6/30  
Susipazinimo vakaronėse, mugėje 
Mokytoju pagerbime 6/30 
XIV Lietuvi ų Tautinių Šokių Šventėje liepos 1, 2012  

www.sokiusvente2012.org 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
#61 LTSI žiniaraščio žinios buvo surinktos ir išspauzdintos gražaus bendradarbiavimo dėka: 
Nijolei Etzwiler, Tomui Mikuckiui, Lidijai Ringienei, Danguolei Varnienei , Dainai 
Žemaitaitytei. 
 
This newsletter could not have come to print without the collaboration and the support of the 
following: Nijolė Etzwiler, Tomas Mikuckis, Lidija Ringienė, Danguolė Varnienė, Daina 
Žemaitaitytė.  Thank you all for your hard work.   
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 


