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Pirmininko pranešimas:   

Kalėdų šventės nuskambo varpais, 

Kaip visos šventės jos atėjo ir vėl praeis. 

Lai linksmos būna jos! 

Na, o Naujais metais, 

Turtingi būkite idėjom ir darbais.

Mieli vadovai ir mokytojai, ar nekantriaujate dėl Šokių 

Šventės taip kaip ir aš?  O kaip gi nesidžiaugsiu – juk 

Šventė ruošiama mano mieste!  

Patsai pradėjau šokti 1968 metais Baltimorės vaikų 

„Kalvelio” grupėje turėdamas 11 metų, maždaug tuo 

pačiu laiku kai kūrėsi studentų grupė, „Malūnas.”  O 

1972 metais, ką tik pradėjęs lankyti gimnaziją, pirmą 

sykį dalyvavau šokių šventėje.    Iš Baltimorės į Čikagą 

važiavome autobusu net 24 valandas.  Ši ekskursija 

buvo mano pirmoji (t.y., neskaitant stovyklos) be tėvų ir 

buvo labai šauni.  Tuo laiku labai domėjausi 

geležinkeliais, o Čikaga skaitėsi Amerikos geležinkelių 

centras.  Kai tik autobusas mus išleido prie Airliner 

Motel viešbučio netoli Midway aerouosto, susitvarkiau 

su kambariu, griebiau foto aparatą ir išdūmiau po 

miestą, visur viską fotografavau, ypatingai geležinkelius 

ir traukinius.  Pagaliau atsidūriau  miesto centre, Hilton 

viešbutyje, kur susitikau su mano sesute kuri ten 

dalyvavo lietuvių jaunimo kongrese.  Vakare grįžau 

taksiu į savo viešbutį ir gavau velnių iš šokių grupės 

palydovų, kurie manes ieškojo visą dieną.  Kaip tai 

galėjo būti?!.  Ar gi skelbimai neragino mus aplankyti 

miesto įžymybes??    Ak, jaunyste……. 

Nuo to laiko dayvauju kiekvienoje Šokių Šventėje, ar tai 

būtų šokėju ar vadovu.  Kas ketvirtas metas tampa 

„Šventės metai,” grupė susiima į ranką ir rimtai mokosi 

šokius, planuoja kelionę, apsistojimo vietą, 

linksmavakarius, visi susidomauja miestu kurį 

aplankysime. 

Greit artėja 2016-tieji.  Šį sykį grupei kuriai vadovauju 

nuo 1988 metų – Baltimorės „Malūnui” - nereikės 

niekur važiuoti!   Šventė įvyks mūsu mieste!  Viliuos, 

kad Baltimorės šventė Jums suteiks tiek džiaugsmo kiek 



aš patyriau pries 44 metus mano pirmojoj šventėje 

Čikagoje.  Tikiuos, kad aplankysite mūsų puikaus miesto  

įžymybes, pasidžiaugsite planuojamais linksmavakariais, 

dalyvausite šaunioj Šventėje……. ir gal net atrasite 

atsakymą klausimui, „Kur Jadvyga?”   Laukiame Jūsų 

nekantriai ir tikimės, kad ir Jūs nekantriaujate.  Iki 

pasimatymo ateinančią vasarą! 

 

President’s message:     

This newsletter is a little late, for the holidays found us 

busy as Santa's elves, though in time for the 12th day of 

Christmas. We hope you had a very Merry Christmas 

and a Happy New Year, and we wish you all the best in 

your dance group's success in the coming new year. 

So, are you excited about Šokiu Švente next summer? I 

know I am. Well, of course I would be. Sokiu Svente is 

coming to my town, Baltimore. I began dancing with 

the Baltimore Kalvelis children's dance group back in 

1968 at the age of 11, the same time that a student 

group was also being formed called Malūnas, but more 

about that later. 

Then in 1972 I went to my first Šokiu Švente in Chicago 

as a teenage freshman in high school. We took a bus 

that took 24 hours to get there, but it was my first trip 

out of town without my parents (not counting stovykla) 

and exciting as anything. At the time I had a great 

interest in railroads, and Chicago was the capital of 

railroads in the United States, so as soon as our bus 

dropped us off at the Airliner Motel next to Midway 

Airport, after I dropped my bags off in my room, I 

grabbed my camera and went off the entire day 

following railroad tracks throughout the city, taking 

photographs of trains and railroads I had never seen 

before, and eventually ending up downtown. There was 

also a Lithuanian Youth Congress in town, which my 

sister was attending as a delegate, so I wandered down 

to the Hilton Chicago to hang out with her. Then in the 

evening I caught a taxi back to the Airliner Motel, 

shocked to find out the chaperones were going crazy 

looking for me all day. What? I thought all the 

brochures told us about all the sightseeing we should 

do.  Oh well, to be young and innocent again. 

Since then, I have attended every Šokiu Švente either 

as a dancer or a teacher.  Every four years, it would be 

"Švente Year," and our dance group would kick into 

gear learning the dances, planning the trip, plotting the 

hotel and the evening entertainment we'd be 

attending, excited about what city Svente would be in 

this time. 

Well, here's 2016 coming along, and the dance group I 

have been teaching since 1988, Malūnas of Baltimore, 

doesn't have to go anywhere! Švente will be in our 

town. But I hope you will be as excited as I was those 

44 years ago when I went to my first Švente, coming to 

Baltimore. To see what our city has to offer, to see 

what evening entertainment we are planning, to 

participate in the spectacular program that we are 

cooking up, and maybe to help answer that lingering 

question, where's Jadvyga?  We can't wait until you 

come to Baltimore, and we hope you can't either.  See 

you next summer!

 

  



Sveikinimai 
 

XV Šiaurės Amerikos Lietuvių Tautinių Šokių Šventės organizacinis komitetas sveikina visus šokių grupių vadovus, 

mokytojus, šokėjus bei visus Lietuvių Tautinių Šokių Instituto narius Šv. Kalėdų ir naujųjų metų proga.  

Lai ateinančiais metais jus lydi energija ir meilė lietuvių tautiniams šokiams. Tebūna jie sėkmingo bendradarbiavimo 

metai mums beruošiant ir įvykdant XV Šokių Šventę Baltimorėje! 

L. Linas Orentas 

Pirmininkas 

XV Šiaurės Amerikos Tautiniu Šokiu Šventės Organizacinis Komitetas 

https://www.facebook.com/svente2016  

http://sokiusvente2016.org/ 

Greetings 
 

On behalf of the XV North American Lithuanian Folk Dance Festival Organizing Committee we wish all directors, 

teachers, dancers and Lithuanian Folk Dance Institute Members a very Merry Christmas and a Happy New Year! 

May this coming year provide you strength and love for your commitment to Lithuanian folk dance. We look forward to 

a year of cooperation in creating a successful XV Folk Dance Festival in Baltimore! 

L. Linas Orentas 

Chairman 

XV Lithuanian Folk Dance Festival Organizing Committee  

https://www.facebook.com/svente2016  

http://sokiusvente2016.org/ 

    

Šokių Šventė event coordinator Ramune Kligys working the Šventė booth at the Philadelphia Mugė 

  

https://sveikinimai.link/
https://sveikinimai.link/


Pranešimai/Announcements 
 

Gerbiamieji šokių vadovai ir mokytojai! 
 
Sunku tikėti kad jau mažiau nei 200 dienų iki XV šokių šventės.  Žinau kad visi smarkiai ruošiasi ir repetuoja! 
 
Džiugu pranešti koks didelis sąstatas šokėjų užsiregistravo.  Šventėje šoks virš  
1800 šokėjų 
iš 50 grupių 
iš 6 valstybių! 
 
Žinau kad visi laukia tolimesnių žinių, kurios bus išsiųstos per ateinančias 2 savaites. 
Linkiu visiems laimingų naujų metų ir daug sėkmės ateinančiuose darbuose! 
 
Jūsų, 
Tomas 
 
Tomas Mikuckis 
XV Tautinių Šokių Šventės Meno Vadovas 
 

 
 

Dear Dance Teachers and Directors, 

It's hard to believe that there are less than 200 days until the 15th Folk Dance Festival. I know you are all hard at work 

preparing and practicing. I'm happy to announce the participation of over 1800 dancers from 50 groups from 6 

countries. 

I know that everyone is waiting for more news, which will be sent in the next two weeks. I wish everyone a Happy New 

Year and success in your forthcoming endeavors. 

Yours, 

Tomas Mikuckis 

Xvth Lithuanian Folk Dance Festival Artistic Director  

https://sveikinimai.link/


Šokių Šventė 2016 – Pranešimas apie registraciją 

Šokių Šventės registracija jau oficialiai uždaryta.  Ačiū visiems užsiregistravusiems ir ačiū už kantrybę.  Į Šventę atvyksta 

50 grupių (1800 šokėjų!) iš JAV, Kanados, Lietuvos, Švedijos, Didžiosios Britanijos ir pirmą kartą, net iš Izraelio.  

Organizacinis Komitetas labai laukia Jūsų visų! 

Jei atsirastų registracijos pakeitimų prašome nedelsiant pranešti Vilijai Kirvelaitienei 

Lithuanian Folk Dance 2016 – Registration Update 

Registration for the 2016 Folk Dance Festival is officially closed.  I want to thank everyone their registration and for 

their patience with the system. I would like to report that we have registered 50 groups with over 1800 dancers.  These 

dancers will be coming from 6 countries:  United States, Canada, Lithuania, Sweden, United Kingdom, and for the first 

time a group from Israel.  The Organizing Committee is excited to welcome all the dancers to the Festival. 

Any changes to your registration please continue to contact Vilija Kirvelaitis at:  registracija@sokiusvente2016.org 

 

 

 
 

Past president Nijole Etzwiler asked me to share this YouTube link, showing a video of the Soliunas family on Family 
Feud in 1980. It is wonderful. Rasa gives Richard Dawson a certificate making him an honorary member of Lemont 
Spindulys.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=wAbzNgrphcM 

 
 
 

  

mailto:registracija@sokiusvente2016.org
https://www.youtube.com/watch?v=wAbzNgrphcM


Kartu liūdime/In Memoriam 
 

  

Vanda Panavaitė Stankienė 

July 05, 1925 - August 29, 2015  

VANDA STANKUS – lietuvių išeivijos dainininkė, kuriai nėra lygių… Įsivaizduokite Eartha Kitt susitinkančią Marlene 

Dietrich. Įsivaizduokite padūmavusias naktis tamsiuose baruose, naktis, pilnas laimingų, gražių žmonių, kai gali 

įsivaizduoti, kad tarp jų matai tą Vienintelį… Įsivaizduokite Vandą! 

Štai tokia yra Vanda! Brangenybė, kurią mes mėginame pasidalinti su Jumis, pabrėžiant jos nepakartojamą karjerą. 

Populiari XX a. antros pusės pramoginės muzikos lietuvių dainininkė ir poetė Vanda Panavaitė - Stankus (Stankienė) [g. 

1925 m.]. Menininkė gimė Lietuvoje, Puziniškio kaime, Linkmenų seniūnijoje, 1944 m. emigravo į Vokietiją, iš ten – į 

Kanadą, o vėliau persikėlė gyventi į JAV, į Čikagą. Dainininkė buvo ypatingai populiari Lietuvoje ir išeivijoje, išleido 4 

dainų plokšteles. Kai kurios jos dainos (pvz. “Aš verkiau parimus”) yra net tapusios liaudies dainomis.  Hamilton, Ontario 

organizuota "Gyvataro" šokiu grupė, vadovaujama Vandos Panavaitės (Vanda Stankus), 1950 metų pavasarį. Grupė 

pasirinko "Gyvataro" vardą tik 1960 m., švęsdama savo veiklos dešimtmetį. V. Stankienė buvo LTŠI garbės narė. 

 

In August we lost Vanda Stankiene, a prominent Lithuanian singer and the original director of the Hamilton, Ontario 

dance group Gyvataras at its instigation in 1950, and later in 1960 when it adopted its Gyvataras name. She was an 

honorary member of LTSI. 

 

https://sveikinimai.link/


Pranešimai/More Announcements 

Sveikiname Suktinio vadovę Giedrė Elekšytę ir jos vyrą Algirdą Kniežą sulaukus šeimos padidėjimo, antrojo sūnaus 

Roberto. 

Many congratulations to the director of the Suktinis group, Giedre Eleksyte, and her husband Algirdas Knieza, on the 

recent birth of their second child, Robert. Below is a photo of Giedre with her Suktinis group at the Los Angeles LT Days 

in October (before), and the photo with her new born (after) and happy big brother. 

 

 

 

 



Žinios iš arti ir iš toli/News Pranešimai/More Announcements from near and far 

Baltimore, MD 

Baltimorės Malūno šokių grupė buvo smagiai užsiėmusi šį rudenį.  Mes rugpjūtyje pasirodėme 101-joje Lietuvių dienų 

šventėje Frackville, PA.  Rugsėjyje dalyvavome Amerikos legijono Lietuvos #154-to skyriaus įrengimo pareigūnų 

bankete, kuris įvyko Baltimorės Lietuvių salėje.   Vėliau keliavome į Los Angeles, CA dalyvauti 29-tose Lietuvių dienose.   

Spalio mėn.pabaigoje pasirodėme su Šventine polka Šokių Šventės VIP fondo renginyje.  O lapk. mėn. dalyvavome 

metinėje Lietuvių mugėje, Philadelphia mieste. 

 

The Baltimore Malūnas Dance Group was busy this fall. We appeared at the 101st Lithuanian Days celebration in 

Frackville, PA. in August. We then appeared at the American Legion Lithuanian Post #154 Installation of Officers 

Banquet at the Baltimore Lithuanian Hall in September. In October we travelled to Los Angeles, CA for the 29th 

Lithuanian Days Festival where we performed on Saturday and Suday and got some sight seeing done in between.   

 



Next Malūnas performed Šventinė Polka at the Šokiu Šventė VIP Fund Raiser in Severna Park, MD in October, on an 

inclined grassy hill.  

 

 

 

Then in November Malūnas appeared at the 39th Annual Mugė Lithuanian Fair in Philadelphia, PA.  On the right, 

Malūnas poses with Lithuanian NBA Basketball star Nik Stauskas of the Philadelphia 76'ers at the Muge. 

 

  



Lietuva 

Į šokių švente šią vasarą iš Lietuvos atvyksta šokių grupė, „Kalnapušė“ 

 

Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“  liaudiškų šokių grupės 
„Kalnapušė“ 

 
 Neringa garsėja savo unikalia gamta , kur judantį smėlį sugebėjo sustabdyti tiktai žalioji kalnapušė. Todėl visai 
nenuostabu , kad šioje vietoje gimė suaugusiųjų šokių grupė vardu „Kalnapušė“. 
 
Šokis užburia tūkstančius. Žiūrėti į šokančius ir pačiam šokti - tai visai skirtingi dalykai. Galimybę pajusti šį skirtumą gali 
tik tas , kas šoka . Kiekvienas  „Kalnapušės"  narys nuėjo savąjį kelią šokio link. Vieniems tai buvo sena, pagaliau 
išsipildžiusi svajonė , kitiem - netikėtumas . 18 nidiškių šokis subūrė į vieną šeimą. 
 
Dabar jie sunkiai galėtų įsivaizduoti savo gyvenimą be „Kalnapušės“. Šokis leido pajusti , kokia didžiulė galia , kokia 
harmonija yra užkoduota liaudiškų tradicijų šokyje . Kalnapušiečiai juokauja sakydami – „Kas šoka ir dainuoja , negali 
būti piktas“. Jie  spinduliuoja džiaugsmą, harmoniją, eleganciją , jų veiduose visada švyti nuoširdi šypsena. Šokdami 
Pamario krašto šokius nidiškiai nepaprastai subtiliai perduoda šio krašto dvasią . 
 
„Kalnapušė“ susibūrė 2002 metais ir štai jau 14 metų jie kartu. Visi šoka šeimomis. Per tą laiką išmoko apie 60 sceninių 
šokių , apie 20  folklorinių šokių ir ratelių. Tačiau labiausiai mėgstami – Mažosios Lietuvos  šokiai.  
„Kalnapušė“ 2007 metais yra apdovanota aukščiausiu laimėjimu- „Aukso paukšte“, o taip pat daugelio konkursų laureatė 
, aukščiausių vietų laimėtoja.  
Vienas gražiausių bendro kūrybinio darbo pavyzdžių , pagal seną kuršininkų žvejų žaidimą grupės vadovės Rasos 
Norvilienės sukurtas  šokis „Stinta-pūkis“.  

„Kalnapušė“ aktyviai dalyvauja įvairiuose respublikiniuose bei tarptautiniuose festivaliuose, miesto šventėse, 
dainų šventėse, konkursuose, Lietuvos televizijų kuriamuose projektuose. Yra pabuvojusi Vokietijoje, 
Vengrijoje, Rusijoje, Latvijoje, Čikagoje, Los Angeles (JAV), Austrijoje, Italijoje, Kroatijoje, Kipre ir kt.  
2012 metais „Kalnapušė“ buvo pakviesta dalyvauti pasaulinėje EXPO 2012 parodoje Pietų Korėjoje , kur 
pristatinėjo Mažosios Lietuvos kultūrą, kostiumus ir tradicijas. 
  Nuotraukas ir mūsų šokėjų gyvenimą galima pamatyti facebook profilyje Kalnapuse Nida 

Parengė „Kalnapušės“ vadovė Rasa Norvilienė 



Baraboo, Wisconsin  

Žaibutis dancers of Baraboo, WI, thought ourselves fortunate to get free practice space at the Bravo Dance Studio, 

(where Mikoliukas teaches), but then we really got lucky. We discovered one of the mothers waiting for a student in a 

jazz class was a Lithuanian, and asked her daughter to join us.  Then 2 little Chinese sisters, also there for other classes, 

asked to join. 

And when we performed at Bravo's Christmas Spectacular as invited guests, so many of the Jazz, tap and ballet 

students asked about our group that we are now working to find a way to offer Lithuanian dance lessons to other 

students.   

Žaibučio šokėjos džiaugiasi laime pasinaudoti repeticijos sale nemokamai, Bravo šokio studijoje, kur mokytojauja 

vadovės Nijolės Semėnaitės Etzwiler sūnus, Mykolas.  Bet tai ne viskas.  Neseniai prie studijos durų, susipažinome su 

lietuve kuri atvažiavo pasiimti dukrelę po modernaus šokio pamokos.  Ją įkalbinom leisti dukryte ateiti šokti tautinius 

šokius.  Po to pasisiūlė su mumis šokti dvi sesutės kinietės!  O kai Žaibutis pasirodė Bravo studijos Kalėdiniam 

spektaklyje, tiek daug studijos kitų šokėjų susidomėjo lietuvišku šokiu, kad dabar svarstome galimybę pravesti pamokas 

šiems mokiniams.  

 

  



Toronto, Canada 

„...Pro tą sodą, per tą lauką, per tą platų, 

Per tą girią, tuo dangum žvaigždėtu 

Mes išeisim pasitikt Naujųjų Metų 

Ir galbūt nesigailėsim palydėtų“ 

(J. Strielkūnas) 

 

Rugsėjo mėnesį Toronto “Gintaro” šokėjai jau 61 kartą rinkosi į pirmąją šio sezono repeticiją. Jau treti metai, kai 

“Gintaro” šokėjai ruošiasi įpatingoms šventėms. Prisiminkiime: 2014 metais liepos mėnesį 64 šokėjai dalyvavo Dainų 

šventėje Lietuvoje, 2015 metais gegužės menėsį Toronte iškilmingai šventėme savo 60-metį, o 2016 metais visų mūsų 

laukia XV Išeivijos šokių šventė Baltimorėje. 

Šiais metais „Gintare“, įvairiose amžiaus grupėse, šoka 164 šokėjai, kurie kiekvieną savaitę susirenka į repeticiją 

ir ištvermingai mokosi šokių. Pagrindinis šio sezono tikslas yra XV Išeivijos šokių šventė Baltimorėje, tačiau turime ir 

mažesnių tikslų, kuriuos sekmingai įgyvendiname. 2015 metų rugsėjo 27 dieną studentų šokių grupės mergaitės sušoko 

“Kepurinę” ir “Abrūsėlį” Anapilio parapijos šventėje, gruodžio 20 dieną “Gintaro” šokėjai, ketvirtus metus iš eilės, 

pasirodys renginyje Toronto Raptors Lithuanian Heritage Day. 2016 metų, gegužės 7 dieną įvyks Toronto lietuvių 

jaunimo ansamblio “Gintaras” metinis koncertas. 

 

Artėjant šventėms, visi Toronto “Gintaro” nariai, sveikina Jus ir Jūsų artimuosius 

 

Su Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais metais! 

Šios šventės – tai laukimas kažko naujo ir 

nepaprasto, tai pradžia naujų vilčių ir naujų siekių. 

Tegul jos būna ypatingos: pilnos gėrio, džiaugsmo ir meilės! 

 

Iki greito pasimatymo XV Išeivijos šokių šventėje Baltimorėje... 

Toronto lietuvių jaunimo ansamblis “Gintaras” 

Romas Jonusonis 

Mūsų tinklalapis: torontogintaras.com 



Chicago, IL Laume 

Mes norėjome pasidalinti  štaį tokia žinute :)!   Neseniai Lapkričio 10-22 dienomis mūsų Čikagos tautinių šokių grupė  

„Laumė"  dalyvavo Milwaukee Folk Fair International festivalyje .  Festivalis tikriausiai yra pats seniausiai 

organizuojamas tokio pobūdžio visoje JAV.   Festivalis vyksta tris dienas , kurių metu kiekvienos šalies atstovai pristato 

savo kultūrą, tradicinę virtuvę , amatus , moko tradicinių šokių, vyksta paroda ir žinoma, didžiulė tradicinė mūgė! 

„Laumė " šiais metais ne tik pristatė tautinius šokius bet ir dalyvavo mugėje.   Pasakojome žiūrovams ir pirkėjams apie 

Lietuvą, atsakinėjome į juos dominančius klausimus.   Per tris dienas turėjome nuostabią progą užmegsti glaudesnius 

ryšius su kitomis folkloro grupėmis .  Džiaugėmės galimybe paragauti kitų šalių virtuvę ir atsigaivinti tradiciniu alučiu.   

Mūsų grupės pasirodymai susilaukė didžiulių ovacijų ir dėl to esame labai laimingi  Mūsų šokėjai buvo nenulilstami ir 

išsiskyrė savo neišsenkančia energija .  Žinoma, esame labai laimingi, kad atvyko nemaža grupė tautiečių ir draugų   mus 

palaikyti savo plojimais!  Dėkojame  Wisconsino „Zaibo " grupei už jau antrus metus iš eilės  nuostabų palaikymą . 

Čikagos „Laumė"--- 

Seattle, WA 

Seattle vaikų grupė „Labas” kartu su jaunių grupe „Lankas” dalyvavo baltiečių metinėje Šv. Martino šventėje kur sušoko 

bendrą Kalvelį.  Deja, „Labas” nevyks į Baltimorę (trūksta šokėjų), bet grupės vadovė Austina De Bonte bendradarbiauja 

su „Lanko” vadove Linda Bushnell beruošiant paauglius Šokių Šventei.  Jauni šokėjai jau išmoko Varžytuvių polką ir 

Pukietką ir džiaugiasi proga pristatyti šiuos šokius Nepriklausomybės šventės minėjime vas. 20d. 

Net  41-as šokėjas kruopščiai ruošiasi sudalyvauti su „Lietučiu” būsimoj šokių šventėje.  Be to, ruošiam pasirodymus 

Seattle lietuvių bendruomenės vas. 16-tos minėjimui įvyksiančiam vas. 20d. bei tradicija tapusiam kasmetiniui Baltic 

Rites of Spring festivaliui geg. 22d. Jau vienuoliktą kartą linksmam šokiui sugužės lietuviai, latviai ir estai. Lietuvius 

atstovaus „Lietučio" ir „Lanko" tautinių šokių grupės.  O pabaigoj geg. mėn., taip kaip nuo 1983m., „Lietutis” dalyvaus 

Amerikos Šiaurės Vakarų folkloriniam festivalyje. 

The Seattle Labas children's group and Lankas teen group performed "Kalvelis" at a St. Martin's Eve celebration in 

October 2015. This was a fundraiser by the Lithuanian, Latvian, and Estonian communities in Seattle. The Labas group, 

directed by Austina De Bonte is not going to Baltimore due to lack of dancers. Austina will join Linda Bushnell in co-

directing the Lankas group for the Sokiu Svente. So far, the Lankas group has learned Varzytuviu Polka and Pukietka. 

We will perform these two dances at our v.16 celebration in February 2016. 

Forty-one eager and enthusiastic Lietutis dancers have been in high gear since October, preparing a repertoire for a 

series of performances, starting with the Seattle Lithuanian Community’s commemoration of Lithuanian Independence 

on Feb. 20.  The XIth annual Baltic Rites of Spring at the Seattle Central Library beckon on May 22, where Lietutis will be 

joined by Lankas in representing the Lithuanians.  Then after finishing out the academic year with a regional 

performance during Memorial Day Weekend at the Northwest Folklife Festival where it has performed since 1983, 

Lietutis will be setting its sights on the dance festival in Baltimore in July. 

---  

  



Los Angeles, CA 

Los Angeles LB Spindulio energingi ir draugiški šokėjai sveikina visus ir kviečia Jus atvykti į šiltą Kalifornijos kampelį 
ateinančią žiemą. 

Baigiant šiuos 2015 metus su tradiciniais pasirodymais, Los Angeles jaunimo ansamblis LB Spindulys toliau 
stipriai gyvuoja ir ansambliečiai jaučiasi pasiruošę ateičiai! Atlikome rudenį tradicines Los Angeles 29-tų Lietuvių Dienų 
šokių pasirodymus ir užsiregistravome, kad 123 šokėjų vyks vasara į XV Šokių šventę Baltimorėj!  Sekantys 
pasirodymai paminės garbingus ateinančius 2016 metus: vyks mūsų Los Angeles Šv. Kazimiero lietuviškos parapijos 
įsteigimo jubiliejus,  nes jau sueis 75 metai, kad mūsų lietuviška parapija gyvuoja! Pašoksim! Toliau, sukviesim  
lietuvišką visuomenę į mūsų Spindulio tradicinį 54-tą Užgavėnių Blynų Balių, kuriame ne tik šoksim keletą naujų šokių 
jau išmoktų šokių šventei  -- bet suvaidinsim ~ šokių ir dainų pynę ~ Eglė Žalčių Karalienė - 
įdomiai pritaikytą pasaką šiam vakarėliui!  Paskui, su džiaugsmu, kaip visuomet, dalyvausim V -16/ Kovo 
11 minėjimuose, mokslo metų užbaigimuose, ir net pašoksim vestuvėse kai vedasi mūsų buvusieji šokėjai. Bet 
mieliausia yra, kad ruošiames jau dabar ir laukiam 2016 m. vasaros dalyvauti XV Išeivijos Šokių Šventėje !  Iki 
Pasimatymo!  

 
        Danguolė R.Varnienė ~ LB SPINDULIO vadovė 

"Spindulys WEST" is happy to start the 2016 new year with wonderful celebrations coming - The 
St.Casimir Parish, which is our umbrella and center of Lithuanian activity in Southern California will be celebrating a 75 
Jubilee year and there will be many opportunities to folk dance and  feature our talents. All are welcome to come visit 
Los Angeles: 

~January 23, the banquet of St. Casimir's Parish celebration, 

~ February 6- The 54th Pancake Ball - fundraiser for LB Spindulys~ with an exciting program featuring a new twist to the 
infamous "Egle Zalciu Karaliene" folk tale! 

We welcome you to come to many more of our local events continuing in springtime, where Spindulys will showcase 
new dances being learned for the most gala of all festivals coming soon - the XV Lithuanian Festival in July - Baltimore.  
Come and see our participation in programs for Vasario 16/ Kovo 11, wedding events, end of school year performances. 
AND please, don't forget to keep in mind that later in the fall ~ Oct. 8-9 ~, the Los Angeles Lithuanian Community will 
feature the 30th Lithuanian Days weekend as well! Save the dates!     Hope to see you soon! DRV 

  



Chigago, IL Suktinis 

 

Lapkričio 26 d. lietuviai dalyvavo Padėkos dienos parade Čikagoje,  

Tautinių šokių kolektyvo „Suktinis“ vadovė Giedrė Elekšytė-Knieža subūrė Čikagos lietuvių grupę, kuri pasipuošusi 

tautiniais kostiumais, nešina dviem didelėmis „dziedulio“ ir „bobulės“ lėlėmis (aut. Ugnė Carm), skambant lietuviškai 

muzikai šokio žingsniu pasirodė viename didžiausių ir seniausių miesto renginių.  Lietuvos atstovų dalyvavimą parade 

remė LR generalinis konsulatas Čikagoje ir LR užsienio reikalų ministerija. 

Chicago's Suktinis dance group participated in the McDonald's Thanksgiving Day Parade in November. 

 

Giedrė Elekšytė-Knieža   

http://i0.wp.com/aidas.us/wp-content/uploads/2015/11/padekos-diena-1.jpg


 

 

LTSI VALDYBA/LTSI BOARD 

 

RYTIS GRYBAUSKAS 

President/Pirmininkas 

603 Revere Court 

Sykesville, MD  21784 

(410) 598-9562 

 

rytis@comcast.net 
 

TOMAS MIKUCKIS 

Treasurer/Iždininkas 

30 Dwight Street, #2 

Boston, MA 02118 

(818) 395-9680 

 

mikuckis@gmail.com 

 

RUTA MICKUNAS 

Secretary/ Sekretorė 

65 Woods Crossing 

Holliston, MA  01746 

(508) 735-6244 

 

rutamick@yahoo.com 

 
VILIJA KIRVELAITIS 

Vice President/Vicepirmininkė 

42651 Freedom St. 

South Riding, VA 20152 

(703) 327-3572 

 

vkirvelaitis@hotmail.com 

  

 

 

  

Many thanks to Zita Petkus 

for her invaluable help with 

this newsletter. 
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LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ INSTITUTO/LITHUANIAN FOLK DANCE INSTITUTE 

2016 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 svetainė: ___________________________________________  

Internet Page: 

Kokio amžiaus grupę mokote: __________________________________  

Age group of dance group: 

Prašom 20 dol. čekį rašyti/ Please write your $20 check out to-  

LITHUANIAN FOLK DANCE INSTITUTE, INC. 

siųsti sekretorei / send it to the secretary: 

Ruta Mickunas 

12 Vista Circle 

Centerville, MA  02632 

Lietuvių tautinių šokių instituto garbės nariai nemoka nario mokesčio. Honorary members do not pay dues. 

 


