
 
Pavasaris atšvęstas, vasara šaukia!  Summer is here!  

 

Sveikinu visus LTŠI narius - aktyvius ir „poilsiaujančius“! 
 

Prabėgo beveik metai po Bostone sėkmingai įvykusios XIV-tos Šokių Šventės.  Deja, dar 
nesulaukiame prisiminimų DVD-vaizdajuostės, kuri dar neparuošta ir neturime žinių kada ji 
bus išleista.  Vis dėlto, džiaugiamės, kad šios Šventės nuostabus finansinis pasisėkimas jau 
įvertintas ir tikimės, kad geresnė ateitis užsitikrino.   
 

Su didžiausiu malonumu pranešame, kad rūpesčiai apie „Kas toliau?“ jau gavo teigiamą 
atsakymą.  Gerieji angelai atsiliepė, „Gyvuosime!“  Mieli ir nuoširdūs tautinių šokių 
mylėtojai: vadovai iš JAV rytų pakrančio ką tik paskelbė XV Šokių Šventės Organizacinį 
Komitetą. Pasiskaitykite pranešimą spaudoje:   
http://www.lithuanian-american.org/main/lithuanian-folk-dance-festival-organizational-committee-approved/ 
  

Sekanti išeivijos Lietuvių Tautinių Šokių Šventė įvyks 2016 metais, Baltimorėje!  Valio! 

 
LTŠI nariai komiteto posėdyje. Iš kairės: Asta Banionis iš Washington D.C., Tomas Mikuckis Bostono SAMBŪRIO vadovas ir būsimos 
Šokių Šventės meno vadovas, Danguolė Varnienė LTŠI pirmininkė ir Los Angeles LB SPINDULIO vadovė, Algis Lukas JAVLB veikėjas iš 
Maryland, Vilija Kirvelaitienė  Washington D.C. JUOSTOS vadovė, ir Rytis Grybauskas Baltimorės MALŪNO vadovas. 
 

O kaip tai atsitiko?  Tai lyg pasaka!  Juk praeityje, panašūs sprendimai neįvykdavo taip 
greitai ir taip sklandžiai.  Po Bostono šventės, rūpestis ir užduotis tiesti kelią į sekančią šokių 
šventę buvo didelis.  Laimė, kad praėjusių metų rugsėjo. mėn. LTŠI  tarybai/valdybai 
pasisekė nedelsiant išrinkti 2016 metų šventei meno vadovą, Tomą Mikuckį.  
     

Reikėjo greitai suktis.  Su džiugia naujiena apie šventės meno vadovą iš kart vykau į  JAV 
LB XX-tos Tarybos sesiją Atlantos mieste.  Ten atstovavau Lietuvių Bendruomenės Vakarų 
Apygardai, tuo pačiu susipažinau su tolimesniu procesu.  Kaip LTŠI pirmininkė, supratau, 
kad reikia veikti įtakingai. Svarbiausia, patekus į Kultūros reikalų komisiją, nuoširdžiai 
kalbinau įvairius veikėjus šiuo rūpesčiu. Man buvo maloni staigmena, kai svečias, Lietuvos 
ambasadorius JAV ir Meksikai, Žygimantas Pavilionis, savo įžanginiame sveikinime iškėlė 
mintį „Ar ne būtų malonu turėti sekančią išeivijos šokių šventę krašto sostinėje, 
Washingtone?“ Išgirdę šį pasiūlymą viešai, atstovai iš rytų apstulbo ir nesitikėdami kratė 
galvas! 
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Kiti miestai nepasisiūlė ruošti šventės ir tuo metu išrodė, kad šis pasikalbėjimas liks be 
nuosprendžio, bet naujoji JAV LB pirmininkė Sigita Šimkuvienė nesnaudė.  Su gera energija 
toliau darė žygius kalbinti veikėjus, nuoširdžiai stengėsi atkreipti dėmesį šiam klausimui.  
Neužilgo, LB veikėjo Algio Luko skatinimu susirinko būrys Baltimorės ir Washington DC 
rajonų bendraminčių.  Pirmosiuose pasitarimuose vyravo pagrindinis rūpestis: „Ar šie mažieji 
telkiniai tikrai pajėgtų įgyvendinti tokio plataus mąsto šokių šventę?“ 
 

Dėkingi buvo atvykusieji iš LTŠI, t.y., Instituto pirmininkė (aš), bei būsimas meno vadovas 
Tomas Mikuckis, kad mus pakvietė dalyvauti pasitarimuose, vykstančiuose Maryland 
valstijoje.  Š.m. kovo 17 d. tarėmės ir nagrinėjome galimybes su įvairiais dalyviais, tarp jų šių 
miestų šokių vadovais Ryčiu Grybausku (Malūnas), Vilija Kirvelaitienė (Juosta), Asta 
Banionytė (kadaise vadovavo Šilainei).  Įvyko stebūklas ir susitarė visi:  taip!  Reikia apsiimti 
šį renginį.  Nedelsiant.  Dabar!    
 

VALIO!  Mums pasisekė:  jau turime ne tik puikų komitetą bet tuo pačiu ir nuostabingai gerą 
nuotaiką.  Be to, džiaugiames sumažinta įtampa, nes lieka daug laiko (ko kitais laikais 
neturėdavome) sudaryti geriausią planą ateičiai.  Sveikiname XV-tos Šokių Šventės 
Organizacinio Komiteto pirmininką Liną Orentą, kadaise buvusį Berželio (Hartford, CT) 
šokėju.  Linas dabar gyvena Washington DC ir šoka Juostos tautinių šokių grupėje. 
 

Dar vienas LTŠI herojus yra mums visiems gerai žinomas Malūno grupės vadovas Rytis 
Grybauskas, einantis organizacinio komiteto vicepirmininko pareigas.  Vežimas jau rieda: 
salė surasta!  Nekantriai lauksime daugiau žinių ateity.  TRIS KART VALIO! 
 

O kas dabar prieš akis?  Lietuva! 
 

Galime jau patvirtinti planus išeivijos šokėjams rinktis 2014 metais Lietuvos Dainų Šventėje: 
turime pakvietimą įsijungti į Šokių Dienos programą „Čia mano namai.“ Registracija  
prasideda dabar. Dėl tolimesnių žinių sekite LTŠI tinklalapį bei skaitykite laiškus šiame 
žiniarastyje. 
 

Pasižymėkite kalendorių kada registracijos terminas.  Įsidėmėkite, kada bus pravesti mūsų 
LTŠI kursai vykstantiems į Lietuvą:  t.y., Čikagoje, š.m. lapkričio mėn.  Atkreipkite dėmesį, 
kad 2014m. pavasarį užsiregistravusios grupės iš išeivijos turės priduoti video/vaizdajuostę 
LLK Centrui įrodyti, kad jų šokėjai pasiruošė, kad šokiai išmokti.  Džiaugiamės, kad ir vėl 
turime progos—jau šeštą kartą—susijungti į ratą mūsų Tėvynėje su Lietuvos šokėjais. 
 

Pasinaudokime visomis progomis šokti ir net dainuoti!  Važiuokime į šventes čia ir ten ir 
visur...Neužilgo pasirodys nurodymai, kaip įsijungti į X-tą Dainų Šventę, įvyksiančią 
Čikagoje, 2015m. liepos mėn. Apsisukus, vėl bus rengiami LTŠI šokių kursai, tur būt 2015m. 
vasarą Dainavoje, pasiruošimui Baltimorei. 
  

Nesnauskime! 
  

Nepamirškime atkreipti dėmesio mūsų lituanistinių mokyklų vaikučiams.  Su posakiu, „Ką 
jaunas įsiprasi tą ir senas teberasi,“ pratinkime jaunimą pereiti į mūsų gretas. Tėveliai, 
seneliai—važiuokite į JAV LB Švietimo Tarybos ruošiamus kursus, „Palikime Pėdsaką“ 
kurie vyks Dainavoje šią vasarą,  rugp. 4-11 dienomis.  Pasituobulinkime lituanistiniu 
švietimu…o jei galėsite, įsijunkite į tautinių šokių ir ratelių pamokas: jos bus mokinamos 
ištisą savaitę!    Daugiau pasiskaitykite:  www.svietimotaryba.org 
 

Baigiant, kviečiu taip pat padėti mūsų LTŠI archyvui pasiekti tinkamą vietą.  (Skaitykite 
toliau.)  Pasimatykime Čikagoje dažnai.  Bendraukime!  Tik taip išsilaikysime „sveiki, gyvi ir 
draugiški.“ 
 

Iki pasimatymo vasaro stovyklose ir kelionėse. 
  

Danguolė R. Varnienė 
LTSI valdybos pirmininkė  



 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
With great pleasure we announce that our worries of “what next?” have been answered, and the Lithuanian 
American Community has announced XV Lithuanian Folk Dance Festival Organizing Committee. 
http://www.lithuanian-american.org/main/lithuanian-folk-dance-festival-organizational-committee-approved 
 

We the members of LFDI Inc. are only as strong and successful as our “bendradarbiavimas.”   Let's not just 
mark time waiting from one “švente” to the other. Instead, let's actively communicate, gather and share.  Please 
remember that a friendly phone call, an email, or a face to face visit is the most important thing you can do to 
communicate your joys, hopes, plans, and dreams.  It is the only way we will survive. 
  

We continue to need your help in all areas: the archive work, planning for workshops, writing the newsletter, 
keeping the webpage current and relevant.  A handful of people is not enough. Many enthusiasts have “gone to 
sleep.”  Let’s share! 
 

It’s the only way to keep this organization ALIVE, HEALTHY and FRIENDLY.  PLEASE VOLUNTEER. Come 
forward to help. Keep your dance shoes moving and tapping to the positive beat. Good luck to you in all your 
work! 
  

Sincerely,  
 
D. Varnienė  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

KAS NAUJO LTSI KNYGYNE? 
 
New books from LLKC are available for check out.  This summer we will add to our website www.lttsi.org  a list 
of new books for circulation. Now we can present:  
 
„Sodauto“ – collection of dances from the 2014 Dainų Švente “Čia Mano Namai” in Lithuania. LLKC. 
 
„Parbėk Laivuži“ – 2013 Lithuanian folk dances. LLKC. 

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

 
LTŠI NARYSTE / LFDI MEMBERSHIP  

  

Dėkojame už atnaujintus nario mokesčius ir sveikiname naują narę Rasą Rimavičienę, 
šokių grupės Klevelis (Calgary) vadovę. 
  

The cheerleding for the membership drive is exhausted! We have 45 members (and 20 honorary ones, who need 
no renewal).  Last year, at this time we had 77 paid members.   In 2009, we were at a soaring 124 
total members. Please help us unite and encourage the “sleepy ones” to keep the beat, so that we can continue 
to meet and greet in JOYFUL dancing.  The sign of the times?  What happened to the new groups that formed 
and joined up for Boston? Where are they now? Have they hung up their shoes for three years? REMEMBER!  
“Vienybėje, galybė!” Help us all join together... 
 

Membership for 2012- 2013 as it stands:  
 

Vietove/Area Paid Members Honorary Members 
Rytai/East 9 3 

Vakarai/West 12 3 
JAV Vidur/Middle America 19 10 

Kanada/Canada 5 4 
  

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

 
 
 
 



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

2013 TAUPYKITE DATAS / SAVE THE DATES! 
 
July 27-28 L ietuvos Vyčių 100 metu Jubiliejinis Suvažiavimas, Bostone. 

SAMBŪRIS prisideda prie meninės programos. 
Knights of Lithuania 100th Anniversary Convention, in Boston. SAMBŪRIS performing 
as part of the entertainment. 
 

Aug 1-3 LTŠI archyvo darbo dienos, PLC Lemonte 
LFDIaArchive workday, at the PLC, Lemont 
Contact the LTŠI secretary Daina Žemaitaitis at dainutez@aol.com to join in and HELP!  
 

Aug 4-11 „ Palikime pėdsakas!“  JAV LB Švietimo Tarybos ruošiami Mokytojų 
Kursai Dainavoje.  Bus pamokos „Ne tik ŠOKIAI“ visą savaitę! 
“Let’s Leave Our Footprints!” The LAC Educational Council Teacher courses, at Camp 
Dainava. There will be classes all week “Not just DANCES.”  
www.svietimotaryba.org 
 

Aug 10-11 99th Annual Pennsylvania Lithuanian Days: Sponsored by the Knights of Lithuania 
Council #144, will be celebrated on August 10 and 11 2013, at the Schuylkill Mall, Route 
61 and I-81, Frackville, PA.  It is the longest consecutive ETHNIC FESTIVAL in the USA! 
Our friends from Philadelphia and Baltimore dance at this festival. 
 

Aug 16-18 Kansas City, MO Ethnic Enrichment Festival: Over 60 ethnic groups including 
Lithuanians and Aidas from Kansas City. 
 

Sept 23-28 Lietuvoje LLKC Šokių Kursai Nidoje: Kviečiame visus šokių grupių 
vadovus, mokytojus. Kursų metu bus tikslinamas 2014 m. Jubiliejinės Dainų 
Šventės Šokių Dienos Repertuaras.  Kursai vyks Nidos kultūros ir turizmo 
centre „Agila.“  Kviečia: Snieguolė Einikytė, Lietuvos liaudies kultūros 
centro, choreografijos poskyrio vadovė.  
In Lithuania: The Lithuanian Folk Culture Center Dance Course, in Nida. All dance 
groups’ directors and instructors are invited. During this course the repertoire for the 2014 
Song Festival Dance Day will be defined. These courses will be held at the Agila culture 
and tourism center in Nida. You are invited by Snieguolė Einikytė, Choreography Section 
Director of the Lithuanian Folk Culture Center. 
LTŠI/LFDI members please contact D.Varniene: Spindulys@aol.com 
 

Oct 4-6 Lietuvių  Dienos Los Angeles, California 
Programoje šoks LIETUTIS, SUKTINIS ir LB SPINDULYS 
RETRO šokių grupė švenčia savo 10 metų Jubiliejų! Visi kvieciami! 
Los Angeles, California Lithuanian Fair 
The program will include dances by Lietutis, Suktinis and LB Spindulys. In addition, Retro 
dancers are celebrating their 10th anniversary on Oct. 4th. All are invited to come.  
http://www.lithuanianfair.com 
 

Nov 9-10 ŠOKIŲ KURSAI ruošiami visiems! visiems! Čikagoje/Lemonte. Daugiau 
informacijos bus suteikta vėliau. 
Dance Course put on by LFDI for all in Chicago/Lemont. More information forthcoming. 
 

December LTŠI/LFDI rinkimai  
LTŠI/LFDI elections  

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



 
Invitation to 2014 Lithuanian Song Festival in Vilnius Lithuania:  From S. Liausa, Director of the Lithuanian 
Folk Culture Center.  All dance groups are invited to participate.  Registration by September 10, 2013.  Contact 
N. Etzweiler for English Translation netz@g2a.net. For more information, contact D. Varnas, Išeivija 
coordinator at spindulys@aol.com. 

 
 



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

SUSIBŪRIMAS 
 

Džiugu kad mūsų, JAV ir Kanados tautinių šokių grupės, kas ketvirtus metus, susirenka 
didžiajai tautinių šokiu šventėi.  Lietuvai atgavus nepriklausomybė susilaukiam vis daugiau 
grupių iš Lietuvos. 
 

Kaip puiku kad užmegstas ryšis per tas šventes tarp mūsų grupių vis dažniau tesiamas 
mažiasniuose renginiuose, nelaukia atsinaujinti tik kas ketvirtus metus. 
 

Čikagoje, kur veikia keli šokių vienetai, jau nuo seno turi progu jungtis į bendrus 
pasirodymus įvairiuose festivaliuose.  Los Angeles ruošiamose Lietuvių Dienose, Spindulio 
ansamblis vis kviečia šokių grupės iš toliau įsijungti į tautinių šokių ratelį.  Milwaukee miesto 
festivalyje Klumpės pasiūlymu, kartu dalyvavo kuris nors kitas vienetas. Mintis suburti kelias 
grupes, palaikyti tą nuostabu lietuviško šokio meilės ryšį plečiasi.  Clevelando „Švyturys“ 
pakvietė keturias grupės su jais atšvęsti Švyturio 10-mečio jubiliejų. Suvažiavo Čigakos 
Grandis, Lemont Spindulys, Toronto Gintaras ir  Palm Beach Saulėtas Krantas. 
 

Šventė pavadinta „Juventus 2013“.  Vadovaujant Aušrinės Širvinskienes,  Švyturys prasidėjo 
su jaunių rateliu.  Dabar prisidėjo vaikų,  studentų ir suaugusių rateliai..  Suruošti šią šventę 
reikėjo daug organizacinių gabumų.  Matant režultatą, jų netrūko.  Šeštadienį po pietų šv. 
Kazimiero parapijos salė buvo pilnutėlė žiūrovų, įvairos amžiaus, įvairių bangų.  Pradedant ir 
baigiant programą visi šokėjai jungėsi į vieną.  O tarpe kiekvienas šokių vienetas sušoko 
atskirai.  Visi šoko su puikia nuotaika, gyvai, energingai.  Kaip dera, jubiliejinei Švyturio 
šokėjai pasirodė nuo pačių jauniausių iki vyriausių 
 

„Juventus 2013“  nebuvo tik tas 
vienas renginys.  Tai buvo viso 
savaitgalio šventė.  Penktadienį po 
dienos repeticijų, jaunimas rinkosi į 
susipažinimo vakaronę, o po 
koncerto vyko balius.  Sekmadienį 
rytą, nors gal kiek miegoistai, 
dalyvavo šventose mišiose šv. 
Kazimiero bažnyčioje.  Po mišių 
pasistiprine, šeimininkų prauoštose 
vaišėse, svečiai lipo į autobusus ir 
su maloniais prisiminimais traukė 
link namų. 

 

Džiagiuosi nutarus nuvykti.  Pagyvenau šventišką nuotaiką, pasigerėjau gražiais mūsų 
šokiais, susitikau su šokio kolegom.  Suprantoma kd tokiems renginiams netik reikia geros 
organizacijos, bet ir daug lėšų.  Linkiu kad daugiau šokių grupių susiburtu į mažesnes 
šventes. 
 

Dalia Dzikienė 
buvusi Berželio vadovė, LTŠI pirmininkė ir IX Tautinių šokių šventės meno vadovė 
 

GATHERING 
 

I’m so happy that our US and Canadian folk dance groups can get together every four years in a huge folk 
dance festival. And with the restoration of Lithuanian independence, we now greet more and more groups from 
Lithuania. How wonderful that the bonds formed in those festivals among our groups can continue in smaller 
events, and not just every four years. 
 

In Chicago, home of several dance groups, they have for some time now combined to dance in a variety of 
festivals. At Los Angeles’ Lithuanian Days, Spindulys invites dance groups from all over the country to join in. 
In Milwaukee, at the suggestion of Klumpė, other groups would participate in the annual Folk Fair. The idea of 



putting together several groups, to maintain that wonderful love of Lithuanian dance, is spreading even wider. 
Cleveland’s Švyturys invited four groups to join them in celebrating their 10th anniversary: Chicago Grandis, 
Lemont Spindulys, Toronto Gintaras and Palm Beach Saulėtas Krantas. 
 

The festival was called Juventus 2013. Under the directorship 
of Aušrinė Širvinskienė, Švyturys had started with a youth 
group. Now, children’s, student and veteran groups have been 
added. To plan this event required a lot of organizational 
talent. As seen by the result, this was not lacking. Saturday 
afternoon, the hall of St. Casimir parish was filled with 
spectators of different ages, different generations. For the 
program’s entrance and finale numbers all the dancers came 
together as one group. In addition, each group danced 
individually. Everyone danced with great spirits, verve, and 
energy. Appropriately, all the celebrating Švyturys dancers 
performed, from the youngest to the oldest. 
 

But Juventus 2013 was more than that show. It was a whole weekend of festival. On Friday, after a day of 
rehearsal, young people met in the evening mixer, and after the concert there was a ball. Sunday morning, 
although sleepy, everyone attended Mass at St. Casimir’s church. After Mass, strengthened by our hosts’ 
generous offerings, the guests climbed into their buses and started home filled with happy memories. I’m so 
happy I went. I experienced a festive spirit, I delighted in our beautiful dances, and I met with my dance 
colleagues. 
 

It’s understandable that such an event requires not only good organization, but considerable funds. I hope that 
more dance groups can get together in smaller festivals. 
  

Dalia Dzikiene (translation by N. Etzweiler) 
 

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

SUKTINIS IR LIETUVOS VY ČIAI 
 

Po kalėdinių koncertų Čikagos Mokslo ir pramonės muziejuje (Museum of Science and 
Industry‘s „Christmas Around the World and Holiday of Lights“ 2012 m.)  ir Navy Pier 
(„Winter Wonderfest“) su grupe ,,Suktinis” (vadovė: Giedrė Elekšytė-Kniežienė) lietuvių 
tautinių šokių grupė „Lietuvos Vyčiai“ pasirodė mokyklų šventėse Čikagos priemiesčiose.   
„Lietuvos Vyčiai“ atliko lietuvių liaudies šokių programas North Central College rengtame 
„Around the Corner, Around the World,“  Beverly Shores Indianos Lietuvių klubo Kovo 11 
minėjime, Turkish American Cultural Association tarptautinėje šventėje bei Clarendon Hills, 
IL Holmes pradžios mokyklos tėvų-mokyojų („PTA“) renginyje. Esame dėkingi visiems 
tėveliams, kurie rūpestingai vežė šokėjas į repeticijas, negailėdami savo laisvalaikio valandas.  
Laukiame naujo 2013-14 m. tautinio šokio sezono!    

 
After performing  in Chicago’s Museum of Science and Industry’s 2012 “Christmas Around the World and 
Holiday of Lights,” and at Navy Pier’s “Winter Wonderfest” with the folk group Suktinis (director: Giedrė 
Elekšytė-Kniežienė), the Knights of Lithuania Dancers had spring performances in local Chicago-area events.   
The Knights of Lithuania Dancers danced for North Central College‘s  “Around the Corner, Around the 
World” international program, the Beverly Shores, IN Lithuanian Club March 11 anniversary, the Turkish-
American Cultural Association “International Children‘s Day” event, as well as for Clarendon Hills Holmes 
School PTA International Festival fund raising evening.    Thanks to all the parents who have given their effort 
and time to bring their dancers to rehearsals.  We are eager to begin the 2013-2014 folk dance season!   
~L.Ringienė 



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

SEATTLE ŽINIOS 
 

Bal. 21d. LIETUČIO ir LANKO šokiu grupės dalyvavo metinėje Baltiečių Pavasario 
Šventėje, Seattle miesto centro bibliotekoje, o geg. 26d. taip pat statė stambią programą 
Northwest Folklife festivalyje.  Festivalis skaitosi didžiausias tokio tipo visoje Amerikoje; 
veikė 22 scenos, buvo net 6,000 dalyvių.  Memorial Day šventės savaitgalyje į festivalį 
atsilankė apie 250,000 žiūrovų.  Lietuvių programą įvyko tarptautinių šokių scenoje 
perpildytos salės. Lietutis atstovauja 
lietuviams šiam festivalyje nuo 1983m. 
 

On April 21, a joint performance by the Lankas 
and Lietutis folk dance groups enlivened the 9th 
annual Baltic Rites of Spring in the Seattle 
Central Library.  Several weeks later on May 26, 
Lietutis and its special guest, Lankas, delivered a 
crowd-pleaser of a show at the Northwest 
Folklife Festival (the audience roared their 
approval).  The Festival is the largest of its kind 
in the United States:  over the course of 
Memorial Day weekend, 6,000 performers on 22 
stages were viewed by close to 250,000 
spectators, with the Lithuanians appearing on the International Dance Stage in the Seattle Exhibition Hall.  
Lietutis has been performing at Folklife since 1983; in addition, it is a charter performer of the Baltic Rites of 
Spring celebration at the city’s main library. 
~Z. Petkienė 
 

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

"LABAS RYTIS!" Susipazinkime su BALTIMORE: 
A UNIQUE CITY, a GROUP and a LEADER! 

 

Long-time friends of LTSI have a special affection for Baltimore!  A group of dancing 
Baltimoreans took the name MALŪNAS in 1968 under the direction of Aldona Drazdytė-
Pilius and were further taught folk dancing by Danutė Balčiūnienė. Now under the leadership 
of Rytis Grybauskas, MALŪNAS has not missed a beat for over 40 years of dancing in the 
Middle Atlantic and Baltimore/Washington areas. Highlights of yearly performances include: 
• Baltimore Lithuanian Festival  
• Lithuanian Days Festival in Frackville, 

Pennsylvania 

• Feb 16th and Mar 11th Independence day 
commemorations 

• American Legion Post ceremonies. 
 
MALŪNAS has been in every North American Folk Dance Festival since the third festival. 
We are thrilled to hear that the XV Lithuanian Folk Dance Festival will be held in Baltimore!  
  

Rytis has not skipped a beat for over 35 years of 
teaching/directing nor has he ever lost his humor! A dabbler in 
haiku writing, known for his videos made for LTSI posted on 
youtube, we introduce Rytis wearing the fashion statement to 
beat all from last year's “Big event!” Back of the T-shirt adds 
the following information:   
    Balti [ more* ]: 
          *more blue crabs  
            *more potato pancakes  
            *more Svyturys  
            *more Malunas  
            *more kepta duona  
            *more Viryta  
            *more dancing in the middle quadrant 
    MORE FUN!  MORE OF EVERYTHING, HON! 

 



LOS ANGELES LB SPINDULIO ŽINIOS 
 

2013 žiemos laikotarpy šokome vasario 16/kovo 11 minėjimų progomis ir šventėme 51-
Užgavėnių tradicinį Blynų Balių suvaidindami pasaką „Devyniabrolę.“ Didelis dėmesis 
skirtas š.m. Spinduliukams per Šv. Kazimiero lit. mokyklos dainų ir šokių pamokas. Atšvęsta 
57-ta Jaunimo Šventė vaidnimu „Gėlių Karalystė“ taip pat su lietuviškų šokių ir dainų 
programa. Aplankykite: www.spindulys.com 

 

Los Angeles LB SPINDULYS has kept busy with a special focus on its yougest members "Spinduliukai" through 
the St. Casimir Lithuanian Saturday School- producing plays and continued performances in folk songs and 
dances. Visit: www.spindulys.com 

 

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

LOS ANGELES RETRO ŠOKIŲ GRUPĖ ŠVĘS 10-METĮ 
 

Kaip ir tėveliams labai svarbu kūdikio pirmieji gimimo metai, po to paauglystė ir branda, taip 
pat jaučiuosi ir aš, grupės vadovė prisimindama grupės nueitą kelią.  Skirtumas tik tas, kad 
lyginant su JAV istorinėmis grupėmis LB Spindulys, Čikagos Grandis, Bostono Sambūris ir 
kt. grupėmis Retro yra dar “kūdikis”. Tačiau yra džiugu, kad dešimtmečio bėgyje mes 
nuveikėmė ne tiek ir mažai: 

• išmokome 35 šokius 
• šokome 46 koncertuose 
• dalyvavo 35 šokėjai, iš jų 5  šoka iki šiol 

Kviečiu visus į mūsų šventę “10 metų su Retro” kuri įvyks Lietuvių dienų išvakarėse  
penktadienį Spalio 4 7 val. Maxwell Mille’s Cicada club ohretro.eventbrite.com or www.ohretro.com 

 

Lauksime! 
 

Vadovė Sigita Barysiene, sigabar@sbcglobal.net 
 

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

LTŠI INTERNETE / LFDI ONLINE 
 

Skaityti daugiau! Read all about it! 
 

Kviečia jaunimo šokių festivalis „Juventus 2013” / Juventus 2013 Invitation 
http://www.draugas.org/03-02-13juventus2013.html 
„Grandies” repeticijose – šių metų folkloro „Oskaro” laureatė iš Lietuvos / Grandis 
rehearsal, with a folklore "Oscar" winner from Lithuania 
http://www.draugas.org/01-17-13kubiliutegrandis.html 
„Grandies” koncertas / Grandis annual concert 
http://www.draugas.org/05-18-13grandis.html 
 

Apie mūsų draugus iš pietų Amerikos / Our South American friends regularly send us news of their 
activities in Brazil, Uruguay and Argentina. You can find some of them on the following websites: 
http://www.azuolynas-uruguay.org/ 
http://www.ecosdelituania.com.ar/ 
http://www.rambynas.com/lietuva/pglituanos/lituanos.html 
http://www.aeeberisso.com.ar/lituana_nemunas/nemunasweb.htm 

 

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

Thank you to all contributors, especially Zita Petkienė and Nijolė Semėnaitė-Etzwiler, and 
LTŠI webmaster A. Razutis in volunteering help to publish the latest effort.      
We invite all LTŠI/LFDI members to submit more articles of interest about your triumphs and 
activities.  
 
Editors: D.Varnienė, T.Mikuckis, D.Žemaitaitytė 
LTSI/LFDI Inc. Executive Committee, http://www.lttsi.org 


