
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pristatom Naują Valdybą / Introducing the New Board 

 

 
Rytis Grybauskas, vice-pirmininkas,  tinklalapio vedėjas, Malūno Vadovas, XV Šokių Šventės Komiteto narys; Danguolė Razutytė Varnienė, 
narė, buvusi pirmininkė, LB Spindulio Vadovė, Dainų Šventes ryšininkė; Nijolė Semėnaitė Etzwiler, pirmininkė, Žaibo vadovė; Tomas 
Mikuckis, iždininkas, XV-tos Šokių Šventės Meno Vadovas, Sambūrio vadovas; Rūta Mickūnienė, sekretorė, Sambūrio mokytoja. 

 
Rytis Grybauskas, vice-president, webmaster, Malūnas director, XV Šokių Šventė committee member; Danguolė Varnas, member, past 
president, LB Spindulys director, Dainų Šventė liaison; Nijolė Etzwiler, president, Žaibas director; Tomas Mikuckis, treasurer, XV Šokių 

Šventė Art Director, Sambūris director; Rūta Mickūnas, secretary, Sambūris instructor. 

 

 

Nuo pirmininkes: 

Kai dirbau muziejaus direktore buvau maloniai 

nustebinta, kad valstijos istorijos sąjunga gali suteikti 

daug pagalbos, paramos.  O kai tapau Žaibo vadove, 

apsidžiaugiau sužinojus, kad Lietuvių Tautinių Šokių 

Institutas panašiai gali padėti vadovams bei  

mokytojams.  LTŠI – tai turtingas šaltinis, ne tik 

informacijos ar medžiagos (nors jos tikrai daug 

turime), ne vien kursų (nors juos patikimai rengiame 

pasiruošimui šventėms),  bet ir draugystės tinklo.  Per 

tą tinklą galime susisiekti su kitais vadovais, pasikeisti 

mintimis, pasidalinti patarimais, net ir padejuoti kai 

reikia.  Nuoširdžiai raginu visus narius tapti aktyviais, 

užsimokėti nario mokestį ir platinti mūsų veiklą tarp 

naujų vadovų ir mokytojų.  Supažindinkite juos su 

mūsų tinklapiu:  http://lttsi.org/  ir padėkite jiems 

įsijungti į mūsų puikią bendruomenę. 

Nijole 

 

 

 

 

From the president: 

When I was a museum curator, I was thrilled and 

relieved to find out that I could get advice, support and 

training from our State Historical Society. When I 

became vadovė of Žaibas, I was equally pleased to 

find out that I could get the same service from the 

Lithuanian Folk Dance Institute.  What a resource, not 

only in materials, workshops and news, but in the 

network that allows us to interact with others in the 

same situation!  We can exchange information, swap 

ideas, share tips, and very often, just vent.  I encourage 

every member to renew their membership, and to 

spread the word to new vadovai (directors) and 

teachers, encourage them to look at our website,  

http://lttsi.org/  and help them to become members of 

this great institution. 

 Nijole 
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LTSI skelbia šokių mokytojų kursus šią vasarą ! 

Bus smagi proga susirinkti, pasidalinti įspūdžiais nuo praėjusių metų ir 

svarbiausia, pradėti ruoštis 2016m. Šokių Šventei.  Raginame dalyvauti  

visus šokių grupių mokytojus, lituanistinių mokyklų šokių mokytojus ir 

ypatingai mokytojus ar mėgėjus, norinčius paruošti šokėjus ateinančiai  

šokių šventei.  Taip pat kviečiame šokių grupių mokytojus atsivešti po 

porą šokėjų. 

Kur: Dainavos stovykloje, Michigan 

Kada:  2014 rugpjūčio 10-13 dienomis (sekm. – treč.) 

Numatome pristatyti : 

 1-2 šokius iš ateinančios šventės repertuaro kiekvienai 

amžiaus grupei  (ypatingai, kad vaikų mokytojai turėtų progą 

ankščiau pradėti mokinti šokius) 

 Šokių žingsnių ir šokių mokymo pamokas 

 Daug progų pabendrauti, surišti naujus ryšius, pasidalinti 

veiklos įspūdžiais 

Kaina: LTSI stengiasi gauti paramos; galutinė registracijos kaina (ne                           

                                                                                     daugiau $40-50) bus nustatyta iki liepos 1d. 

                               Registracija:  RSVP (malonėkite atsiliepti) iki birželio 30d.  Nijolei: netz@g2a.net 
*************************************************** 

LTSI is announcing a 2014 teachers’ dance seminar.   

In preparation for the XV Sokiu Svente to be held in Baltimore 

 in July 2016, LTSI is offering a mini-course at 

Dainava Camp, Manchester, Michigan, Aug.10-13, 2014. 

It will be a great opportunity to meet, share stories from the past few years, and, 

most importantly, to begin to prepare for the 2016 Šokių Šventė.  We are 

encouraging attendance from all dance group teachers, Lithuanian Saturday 

school dance teachers, and especially anyone who would be interested in 

organizing a group to participate in the next Šokių Šventė.  We are also asking 

dance teachers to register a pair of dancers to participate. 

Where: Camp Dainava, Michigan. 

When: August 10-13, 2014 (Sunday-Wednesday) 

Program: We plan to include 

- 1-2 dances for each age group that will be included in the next Šokių 

Šventė (especially so that children’s groups would have an additional year 

to start learning) 

- Workshops on dance technique and “tips and tricks” for teachers 

- Lots of time to socialize, network, and share experiences 

Cost: We are hoping the course is free of charge; depending on funding and grants, 

 a final registration cost (no more than $40-50) will be finalized by July 1, 2014. 

Registration: RSVP by June 30 with Nijole: netz@g2a.net 

 

XV-tosios Šokių Šventės „Mini” Šokių Kursų Registracija /XV Šokiu Švente Mini Dance Course Registration 

Vardas, pavardė/ Name_____________________________________________ 

Šokių grupė/Dance group___________________________________________ 

Adresas/Address_________________________________________________________________ 

Telefonas/Phone______________________E-paštas/Email  Address___________________ 

Registraciją atsiųsti iki birželio 30d./Send before June 30 to :      netz@g2a.net  arba/or:        

Nijolė Etzwiler 

321 4th Avenue 

Baraboo, WI 53913 

 

 

 

XV-tosios Šokių Šventės ruošos komitetas 

supažindino LTSI valdybą su numatytom 
vietovėm.  

XV Šokių Šventė committee introducing LTSI 

board to the sites planned for the festival. 
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"Lek Gervė!- Skriskite Ėreliai!"  

 

 visi keliai į Lietuvos Dainų 

Šventę 2014 m.!   

54 užsienio  "kolektyvai " 

užsiregistravę iš 14 šalių - 1,132 

žmones!- tai daininikai, šokėjai ir 

kiti. Iš jų ~ 25 šokių grupės, 17 

chorai ir dar 11 folkloro 

ansambliai + 1 teatro grupė. 

 LTŠI priklausantys 

dauguma vadovų su savo 

grupėmis iš Šiaurės Amerikos 

jau pasiruošę prisijungti su dar 

kitais išeivijos šokėjais, bei 

Lietuvos dalyviais š.m. Lietuvos 

Šokių dienos programoje, kuri 

įvyks liepos 5 d. naujame Vėtros futbolo stadijone 

Vilniuje.  Čia  išvardiname dėl įdomumo, šias išeivijos 

grupes iš Šiaurės Amerikos, (prisegtas jų dalyvių 

skaičius): 

Kanada: Atžalynas 32, Gintaras 69, Klevelis 20;  

Bostono Samburis/Baltimorio Malūnas (jungtinis)38,  

Čikaga: Grandis 55, Laumė 18, Suktinis 18, 

Spindulys(Lemontas) 18,  Klevelandas Švyturys 23, 

Los Andželes LB Spindulys 36.    

  

Įdomu, kad bus 3 šokėjų grupės iš Pietų Amerikos, 8 iš 

Europos ir net 1 jungtinė grupė iš Australijos. Linkime 

visiems "Gero vėjo" skrydžiams į LIETUVĄ! Iki 

malonaus pasimatymo net ir tolimesnėse šventėse ~ 

Dainų šventėje Čikagoje 2015 m., Šokių šventėje 

Baltimoryje 2016 m..   

 Kokie mes laimingi turėti šias progas sukti ratelius, 

dainuoti daineles bendrame sūkury.  

        Iki pasimatymo! 

 

Danguolė R.Varnienė - Dainų Šventės 2014 m., 

Išeivijos šokėjų  registracijos koordinatorė 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fly cranes! Soar eagles! 

…to Lithuania’s Song 

Festival 2014.  

54 groups from abroad 

are registered : 14  

countries, 1132 

participants – singers, 

dancers and others. 

Among them – 25 dance 

groups, 17 choirs, 11 

folklore ensembles and 

one theater group.  LTSI 

members from North 

America are ready to join 

other overseas groups as 

well as participants from 

Lithuania at the Dance Day on July 5, in the new 

Vetra football (soccer) stadium in Vilnius. 

Participating North American groups and their 

numbers: 

Canada: Atžalynas 32, Gintaras 69, Klevelis 20;  
Boston Samburis, Baltimore Malūnas 38,  

Chicago: Grandis 55, Laumė 18, Suktinis 18, 

Lemont Spindulys 18, Cleveland Švyturys 23, Los 

Angeles LB Spindulys 36.    

There will also be 3 dance groups from South 

America, 8 from Europe, and one from Australia. 

Good Winds to those who are flying to Lithuania!  

And here’s to another joyful rendezvous in future 

festivals – the Song Festival (Dainu Svente) in 

Chicago, 2015, and the Dance Festival (Sokiu 

Svente) in Baltimore, 2016.  
How blessed we are to have these occasions to 

dance our dances and sing our songs in a common 

celebration. Until we meet again! 

 

Danguole Varnas, Song Festival 2014 – Overseas 

Dancers’ Registration Coordinator 
 

 

 

 

 

 
LLKC -Lietuvos liaudies kultūros centro darbuotojos:  is 
k.: Eglė Ladigienė, informacijos poskyrio Vyresnioji 
specialistė , Gražina Kasparavičiutė, Choreografijos poskyrio 
vyr. Specialistė, Danguole Varniene ( JAV) , ir Choreografijos 
poskyrio vadovė Snieguolė Einikytė.  
 
Staff . of the LLKC – Lithuanian Folk Culture Center: from 
left: Egle Ladigiene, information dept. senior specialist, 
Gražina Kasparavičiutė, chor. Dept., senior specialist, 
Danguole Varnas, USA, and  Snieguolė Einikytė, Chor. Dept 
director 

 



 

Jubiliejai, šventės ir veikla/Milestones and celebrations 

 
April/Balandis 

 

Sambūris dalyvavo 70-tame New England Folk 

Festival (NEFFA) balandžio 25-27 dienomis. 

Šokėjams buvo puiki proga pademonstruoti šios 

ateinančios vasaros Lietuvos Dainų Šventės šokių 

repertuarą. Šimtų šimtai atkeliauja kasmet iš įvairių 

Amerikos kampų pasidžiaugti šiuo kasmetiniu 

festivaliu. Dalyviai ne tik grožėjosi Sambūrio šokiais, 

bet ir tuo pačiu skanėjosi Sambūrio šokėjų, tėvelių bei 

draugų paruoštu autentišku lietuvišku valgiu. Visas 

pelnas yra skiriamas padengti išlaidas šokėjų 

kelionėms į 2014m. Dainų Šventę. Sambūriečiai 

dalyvauja NEFF-oje nuo ankstyvo 1960 dešimtmečio 

ir šis įsipareigojimas jau eilę metų suteikia Sambūriui 

jo didžiausią pelną. 

The 70th New England Folk Festival took place on 

April 25th through April 27th, 2014.  Samburis, 

Lithuanian Folk Dance of Group of Boston had the 

opportunity to showcase three dances that will be 

performed at Dainu Sokiu Svente this summer in 

Lietuva.  Hundreds of people come through the festival 

from all over the country.  Not only did the audience 

enjoy Lithuanian dancing, but were able to purchase 

and enjoy authentic Lithuanian food prepared weekend 

long by Samburis dancers, parents, and friends. All 

proceeds of the Samburis Lithuanian Kitchen helps 

defray costs for Samburis dancers who will be 

participating in Dainu Sokiu Svente, 2014.  Samburis 

has been participating in NEFFA since the early 1960s, 

and is their biggest fundraiser to date.   

 

 

 

May/Geguzė  

 

 
 

                                       

 Malūno šokėjai linksmino žiūrovus 42-trajam metiniam Baltimorės lietuvių festivalyje, kuris pavadintas,  

“Atnešam Baltiją į Įlanką.”  

Malūnas danced at the 42
nd

 annual Lithuanian Festival in Baltimore, “Bringing the Baltic to the Bay”.  

 

Keturiasdešimt antroji metinė Baltimorės Lietuvių 

festivalis įvyko gegužės 10ta ir 11ta per Motinos 

dienos savaitgali. Per pusantro tūkstančio žmonių iš 

Marylendo, Pensilvanijos, Virdžinijos ir Vašingtono 

dalyvavo per dviejų dienų švente. Baltimorės Malūno 

šokių grupės studentai ir suaugusieji šokėjai pravedė 

aštuonis pasyrodimus per dvi dienas. Taip pat 

Kristijono Donelaičio Lituanistinė Mokykla padarė 

ypatingą pagarbą visom "mamytėms" auditorijio. 

Šeštadienį Šiaurės Europos šokėjai iš Vašingtono 

atliko programa, ir tada pakvietė Malūno šokejus 

kombinuoto šokį pašokti. Organizacinis komitetas del 

lietuvių tautinių šokių šventes, kuris ivyks Baltimorėje 

per 2016 metus, pademonstravo nauju logotipu ir 

surinko savanorių pavardes padėti per švente.                      
 

Linas Orentas, XV Sokiu Svente Organizing Committee president. 

 
 
The 42nd Annual Baltimore Lithuanian Festival was 
held on May 10 & 11 over Mother's Day weekend. 
Over 1500 people from Maryland, Pennsylvania, 
Virginia and Washington DC attended the two day 
affair, with the Baltimore Malunas Dance Group's 
students and seniors putting on eight performances, 
as well as the Kristijono Donelaičio Lituanistinė 
Mokykla doing a special tribute to the Mamytes in the 
audience. On Saturday the Nordic dancers of 
Washington DC performed, and then invited Malunas 
for a special Northern European combined dance. 
 The organizing committee of the XV Lithuanian Folk 
Dance Festival which will be held in Baltimore in 2016 
showcased the world premiere of the new logo and 
ran a recruiting drive for volunteers to help out with 
the big event. 



 

*************************************************** 

                                         

Iš Draugo dienraščio:  

Prisimindama jo aktyvią veiklą ir 

norėdama padėkoti už ilgametį darbą 

su lietuvišku jaunimu JAV LB 

Švietimo taryba nutarė skirti Švietėjo 

premiją maestro Faustui Stroliai, kuri 

jam buvo įteikta Lietuvių Fondo 

suvažiavimo metu.    

http://draugas.org/14a-04-

05Strolia.html 

                                     

Istorinė nuotrauka, 1964m. 

 

 

 

Draugas writes:  

To recognize his activities and to thank 

him for his extensive work with 

Lithuanian youth, the JAV LB Education 

Committee has conferred on Faustas 

Strolia its Educator’s Award, which was 

presented during the convention of the 

Lithuanian Fund.  

 http://draugas.org/14a-04-05Strolia.html 
 

 

                    Historic foto, 1964 
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June/Birzelis: 
 
Visi, visi maloniai 

kviečiami atvykti į š.m. 

birželio 8d.   

į JAUNIMO SVENTĘ, 

kartu atšvęsti LB 

SPINDULIO 65 metų 

Jubiliejų!    

 Laukiame taip pat visų 

buvusių narių, vaidintojų, 

šokėjų, daininikų, draugų 

ir remėjų susirinkti šia 

proga, ypatingai prisiminti 

tris nuostabius įvykius, 

kurie sutapo 1994 metų 

veikloje: 

     ~sukūrėme unikalę 

vaizdajuostę vaikams 

"MES DAINUOJAME"    

     ~nuvykome į laisvą 

Lietuvą pirmą kart 

dalyvauti LIETUVOS 

Dainų šventėje 

     ~išleidome knygą apie 

mokytoją Oną Razutienę 

ir jaunimo ansamblio istoriją 

       Mūsų veiklos siūlas nenutrūko ir toliau gyvuojam 

su didele meile Lietuvai!    

       Ateikite prisiminti JŪSŲ laikus kartu su mumis ir 

tuo pačiu palinkėti naująjai kartai geros kelionės į 

Lietuvos Šventę š.m. liepos mėnesy. 

       Spindulys jau 6-tą kartą keliauja su programa į 

Lietuvą!   Džiaugsmingai švęskime MŪSŲ kiemo 

lietuvišką Jaunimo šventę visus metus  ir kviečiame 

net mus palydėti iki pat Trakų pilies liepos 7 d. !   

         IKI malonaus pasimatymo!     

Los Angeles jaunimo ansamblis LB SPINDULYS  

http://www.spindulys.com 

Danguolė Razutytė Varnienė, vadovė 

 

 

 

All are invited to attend our 

YOUTH FESTIVAL on 

Sunday, June 8th, at 12:45 PM 

at the LA St. Casimir Parish 

Hall. We will be celebrating 

the 65th anniversary of the LB 

Spindulys Youth Ensemble! 

We are eagerly waiting to meet 

once again all our previous 

members and friends to 

especially remember 3 unique 

events that took place in 1994: 

   ~ we put together a unique 

video for children “MES 

DAINUOJAME” (We Sing) 

   ~ we traveled to free 

Lithuania and for the first time 

participated in Lithuania’s 

Festival of Songs 

   ~ we published a book about 

Ona Razutis, founder of the 

Youth Ensemble and its 

history. 

Our activity continues, and we continue to express 

through our actions our deep love for Lithuania! 

Please come and remember YOUR time spent together 

with us, and at the same time, to support the trip of our 

new generation of dancers to the Lithuanian Song 

Festival this July. Spindulys is now traveling to 

Lithuania to perform for the 6th time. Let’s celebrate 

and participate in the Youth Festival in our “village” all 

year round. To those going to Lithuania, we invite our 

supporters to come with us to Trakai Castle on July 7th. 

Looking forward to seeing everyone there! 

L.A. Lithuanian Youth Ensemble LB SPINDULYS 

http://www.spindulys.com 

Danguole R. Varnas 

 

 

August/Rugpjutis:    
 

Lietuvos Vyciai #144 švęs 100-tasias Lietuvių Dienas, š.m. rugp. 16 ir 17 dienomis, Schuykill Malle, Frackville, PA.  

Tai yra puiki šventė su muzika, krautuvėle, menininkais, parodomis, valgiais ir lietuvių tautiniais šokiais, kuriuos 

atlieka Žilvino grupė is Philadelphia miesto ir Baltimorės Malūnas.   http://kofl144.weebly.com/100th-annual-

lithuanian-days.html 

The Knights of Lithuania #144 will present their 100
th
 Lithuanian Days, Aug.16 and 17, at the Schuykill Mall, in 

Frackville, PA. This is a wonderful event with music, vendors, exhibits, art, and food, as well as dance programs that 

include Philadelphia’s Žilvinas and Baltimore’s Malūnas.    http://kofl144.weebly.com/100th-annual-lithuanian-

days.html 

 

Šis žiniarastis priklauso mums visiems.  Kviečiame 

atsiųsti žinias apie Jūsų veiklą, pasirodymus, 

renginius ir jubiliejius.   Rašykite arba angliškai ar 

lietuviškai, o mes isveršime ir spausdinsime abiem 

kalbom. 

 

This is your newsletter. Please send news of your 

activities, performances, events and celebrations for 

future issues. Write in whichever language you 

prefer, and we will publish it bi-lingually.  
 

http://www.spindulys.com/
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Mieli LTŠI nariai, 

LTŠI sekretorės vardu, dėkoju visiems kurie 

atnaujino ir sumokėjo savo nario mokestį. Tuo pačiu, 

sveikinu visus naujus narius ir raginu atkreipti 

dėmesį į nario mokesčio svarbą LTŠI išsilaikymui. 

2014 metų narystės atnaujinimas yra $20.00 

kiekvienai jūsų grupės mokytojai. 

Raginu išspausdinti ir išpildyti formą ir atsiųskite 

man, kartu su $20.00 čekiu išrašytu LTSI. 

Tikiuos sutikti dauguma jūsų Lietuvos Dainų ir 

Šokių šventėje šią vasarą. 

Su meile, 

Rūta Mickūnienė, Sekretorė, LTŠI 
 

 

 

 

 

 

Dear LTSI members, 

As the new LTSI secretary, I want to thank all members 

who have renewed their membership and are up-to-date. 

 I also want to welcome and thank new members to the 

ranks, and at this time, strongly encourage all current 

members and members who are new to the organization 

to keep paying their dues and keep current with their 

LTSI membership. 

Please send your membership renewal of $20 per 

teacher  in your dance group  for 2014.    

Please fill out the form below and send it along with your 

payment to me, checks payable to LTSI.   

I hope to see many of you at Dainu and Sokiu svente in 

Lietuva this summer. 

Fondly, 

Ruta Mickunas, Secretary, LTSI   
 

 
LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ INSTITUTO/ 

LITHUANIAN FOLK DANCE INSTITUTE 

2014 

NARIO MOKESTIS/ MEMBERSHIP DUES 

 

Vardas pavardė: _____________________________________________  

Name: 

Adresas: _____________________________________________  

Address 

              ____________________________________________  

 

Telefono numeris: _____________________________________________  

Telephone number: 

El. pašto adresas: _____________________________________________  

Email Address 

Gimimo data: _____________________________________________  

Birthdate: 

Grupės pavadinimas: _____________________________________________ 

 Group Name: 

Grupės vadovas/vadovė: _____________________________________________ 

 Group leader’s name: 

Interneto svietainė: _____________________________________________  

Internet Page: 

Kokio amžiaus grupę mokote: _______________________________________  

Age group of dance group: 

 

Prašom 20 dol. čekį išrašyti/ Please write you $20 check out to-  

LITHUANIAN FOLK DANCE INSTITUTE, INC. 
 pasiųsti sekretorei / send it to the secretary: 

 
Ruta Mickunas 

65 Woods Crossing 

Holliston, MA  01746 

 

Lietuvių tautinių šokių instituto garbės nariai nemoka nario mokesčio. 

Honorary members do not pay dues. 
 



Zita Petkienė, Seattle Lietučio vadovė, surado šią istorinę nuotrauką, kuri pasirodė „Draugo” dienraštyje, 1965 
metais. Zita (tuo metu Burneikytė) – antroj eilėje penkta iš dešinės.  Kursų dėstytoja Nijolė Jasėnaitė Pupienė sėdi 
prie stalo pirmoji iš kairės.  Dar atpažinta:  antroj eilėje, antra is dešinės – Jūratė Šuopytė (dabar Jensen); trečia iš 
dešinės – Kristina Žebrauskaitė (dabar Gintautienė); šešta iš dešinės – Jūratė Bielskutė (dabar Dovilienė).   Kas 
atpažins kitus dalyvius? 

Zita Petkus of Seattle Lietutis found this historic clip from Draugas. The caption reads: ‘LB Chicago chapter’s close of 
dance course. These are the future folk dance teachers. ‘  Zita (at that time, Burneikytė) is in the back, 5th from the 
right, next to her to the center is Jurate Bielskutė (now Dovilienė).  Same row, 2nd from the right is Jūratė Šuopytė 
(now Jensen); 3rd from the right is Kristina Žebrauskaitė (now Gintautienė).  Seated at the table, first on the left is 
Nijolė Jasėnaitė Pupienė, one of the teachers of the course.  Recognize anyone else? 

                                        ******************************************

 

Pasisvečiuokite mūsų  svetainėje, http://lttsi.org/   

ir aplankykite mūsų naujai atidarytą Facebook 

lapą.  Žadame sudaryti sąrašą visų šokių grupių 

tinklalapių ir e-paštų.   Prašome pranešti katrą 

elektroninį adresą galime skelbti.  Jeigu nenorite, 

kad Jūsų e-paštas pasirodytų  grupių sąraše, 

malonėkite mums pranešti apie tai, netz@g2a.net 

 

Jeigu pasikeitė Jūsų e-paštas praėjusiais 

metais, prašome mums pranešti.  
 

 

Visit our website http://lttsi.org/   and like us on 

Facebook.  We are planning to post a list of dance 

groups on the website, with your website or email 

addresses. Please let us know which address you 

want to be used publicly.  

If you do not want to be listed, please let us know. 

netz@g2a.net 

 

If your email address has changed in the last 

year, please send us an update. 

 

Statutai/By-laws 

Statutų Revizijos komitetas paruošė projektą pakeisti statutus.  Komiteto siūlomi pakeitimai bus paštu 

pristatyti visiems nariams apžiūrėjimui pries balsavimą. 

 The Bylaws Revision Committee has submitted a draft of revised by-laws. This will be sent out to the 

membership to review before a vote on acceptance is taken.  

 

Nuoširdžiai dėkojame Zitai Petkienei, Lionei Kazlauskienei ir Lidijai RIngienei už žiniarašcio 

redegavimo pagalbą. 

Deepest thanks to Zita Petkus, Lione Kazlauskas and Lidija Ringus for their invaluable help in editing 

this newsletter. 
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Valdyba/Board: 
 
NIJOLE SEMENAS 
ETZWILER 
President/Pirmininkė 
321 4th Avenue 
Baraboo, WI 53913 
(608) 356-6549 
netz@g2a.net 

 

 
RYTIS GRYBAUSKAS 
Vice 
President/Vicepirmininkas 
603 Revere Court 
Sykesville, MD  21784 
(410) 795-0553 
rytis@comcast.net 

 

 
RUTA MICKUNAS 
Secretary/ Sekretorė 
65 Woods Crossing 
Holliston, MA  01746 
(508) 735-6244 
rutamick@yahoo.com 

 

 
TOMAS MIKUCKIS 
Treasurer/Iždininkas 
30 Dwight Street, #2 
Boston, MA 02118 
(818) 395-9680 
mikuckis@gmail.com 

 

 
DANGUOLĖ RAZUTIS 
VARNAS 
Member/ Narė 
3165 Harmony Place 
La Crescenta, CA 91214 
(818) 249-7574 
spindulys@aol.com 
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