
 

 
  
    LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ INSTITUTO 
 

                                     Žiniaraštis 
 
        2008 gruodis, nr. 52 
 
 

  
Kūčių vakarą – ramybės sielai, 
Kalėdų rytą – džiaugsmo širdžiai, 
Naujųjų metų naktį –  

spindinčios laimės, 
Naujuose metuose – stiprios 
 sveikatos Jums linki 
 
  LTŠI valdyba 
 

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

 
 

,,Vienu balsu garsiai skelbkime:  
 

Lietuvai jau tūkstantis metų!” 
  
 

Lietuvos tūkstantmečio dainų šventės AMŽIŲ SUTARTINĖ programa jau paskelbta 
(www.dainusvente.lt). Pasaulio lietuvių bendruomenės paskirta koordinatorė šokių grupėms už 
Lietuvos ribų Rita Karasiejienė vadovams jau išsiuntė pirmą Šokių dienos informacinį laišką su 
registracija. Raginame šokių grupes, kurios dar neužsiregistravo, nedelsiant pasiųsti registraciją 
koordinatorei. Turint klausimų, skambinkite tel. 905/279-9079 arba rašykite el. paštu: 
karasiejus@hotmail.com.   

 
Išeivijos šokėjams skiriami beveik tie patys šokiai, kurie buvo šokomi 2007 m. Lietuvos 

visuotinėje dainų šventėje, su keliais papildomais naujais šokiais. Nauji šokiai bus mokomi LTŠI 
ruošiamuose šokių kursuose. LTŠI sekretorė pasiuntė visą šokių kursų informaciją vadovams bei 
mokytojams el. paštu.   
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 Primename, kad tautinių šokių kursai įvyks šių metų gruodžio 27-28 dienomis Pasaulio 
lietuvių centro Lemonte, IL, Lietuvių fondo salėje. Kursus pradėsime pusryčiais 8:30 v. r.,  
trumpas atidarymas vyks 9:00 v. r. Kviečiame visus vadovus, mokytojus, padėjėjus ir šokėjus, 
ypač iš Čikagos ir apylinkių šokių grupių, kuo skaitlingiau dalyvauti ruošiamuose kursuose. 
Kursų kaina: 40 JAV dolerių už abi dienas, pridedant 20 dol. nario mokestį 
(vadovams/mokytojams). 
Registracija
 Prašom registracijos anketą su 20 dol. negražinamu užstatu (čekius rašyti Lithuanian Folk 
Dance Institute vardu) pasiųsti LTŠI sekretorei iki gruodžio 19 d.: 

: 

Vidai Brazaitytei 
12 St. Moritz Dr., Unit 201 

Palos Park, IL 60464 
708/280-8678 

vidabrazaitis@hotmail.com 
 

 
 Primename, kad 2008-2009 m. nario mokestį reikėjo sumokėti iki š. m. gruodžio 1 d. Iki 
šiol susimokėjo tik 21 narys. Prašom užpildyti nario mokesčio lapelį (buvo pasiųstas su 
paskutiniuoju žiniaraščiu) ir su 20 dol. čekiu, išrašytu LITHUANIAN FOLK DANCE 
INSTITUTE, išsiųsti sekretorei pateiktu adresu iki gruodžio 27 d. Kitą nario mokesčio lapelį 
galite gauti, rašant sekretorei (vidabrazaitis@hotmail.com). 
 

 
 XIII Lietuvių tautinių šokių šventė – jau praeityje! Dar nėra vėlu užsisakyti šokių šventės 

dviejų diskelių DVD. Kaina - 25 JAV dol.  (persiuntimas įskaitytas). Užsakymus su čekiu, 
išrašytu LAC XIII FOLK DANCE, siųsti: 

LAC XIII 
27084 Alabastro Dr. 
Valencia, CA 91354 

Užsakant 10 ar daugiau DVD, kiekvieno vieneto kaina – 20 dol. DVD taip pat galima nusipirkti 
kredito kortele per tinklalapį (www.sokiusvente.com). Turint klausimų prašom kreiptis į Jurgį 
Jogą tel. 661/510-0779 arba el. paštu: fjoga@aol.com. 
 

 
 Lietuviai linus augino nuo seno. Iš linų pluošto verpiami siūlai ir audžiami audiniai. 
Nepaprastą lino darbų parodą galite rasti Vilniaus Radvilų rūmų tinklalapyje, sekant nuorodas: 
1.)  www.muziejai.lt/Vilnius/Radvilu_rumai.htm 2.) Veikusios parodos, renginiai 3.) Honoratos 
Razmienės ir Irenos Vabalienės tekstilės paroda ,,Lino sutartinės“ 
4.) Parodos fragmentai. 



CHOREOGRAFŲ KURSAI NIDOJE 
 
Šių metų rugsėjo 15-22 d. d. Nidoje Lietuvos liaudies kultūros centro choreografijos 
skyriaus surengti choreografų, šokių mokytojų kursai. Kursų tikslas - patikslinti ir išmokti 
2009 m. dainų šventės Šokių dienos repertuarą. 
       

Šiuose kursuose dalyvavo Lietuvos ir 
išeivijos šokių grupių vadovai. Iš JAV buvo atvykę 
Čikagos ,,Grandies” mokytoja Vida Brazaitytė ir 
Bostono ,,Sambūrio” vadovas Tomas Mikuckis. 
Kanadai atstovavo Toronto ,,Gintaro” vadovas 
Romas Jonušonis, Toronto ,,Atžalyno” mokytoja 
Julija Puodžiukaitė, taip pat šių eilučių autorė Rita 
Karasiejienė, Pasaulio lietuvių bendruomenės 
paskirta koordinuoti užsienio šokių grupių 
dalyvavimą 2009 m. Lietuvos tūkstantmečio dainų   

                Vida, Tomas, Romas                šventei AMŽIŲ SUTARTINĖ. 
             Julija 

Kursuose susipažinome ir išmokome šventines šokių 
kompozicijas, kurias pateikė šventės choreografai. Šioje 
jubiliejinėje šventėje dalyvaus gausus būrys šokėjų iš Lietuvos; 
vyksta aktyvus pasiruošimas ir bus vykdomas šokių grupių 
atrankos.Taip pat laukiama gausaus išeivijos grupių dalyvavimo. 
 

Šiuo metu iš išeivijos užsiregistravo grupės iš Argentinos,  
Brazilijos, Australijos, Danijos, JAV, Kanados, Lenkijos, Rusijos, 
Švedijos, Urugvajaus ir Vokietijos. 
              

Tikėkime, kad ši šventė bus ypatinga savo turiniu ir apimtimi, nes ji skirta 
valstybės jubiliejui, Lietuvos Tūkstantmečio paminėjimui. 
         Rita Karasiejienė 

 
 
Pirmoje eilėje: Lietuvių liaudies kultūros 
centro (LLKC) choreografijos skyriaus 
vedėja Snieguolė Einikytė, choreografė 
Ilona Baltikauskaitė, LLKC 
choreografijos skyriaus vyr. specialistė 
Gražina Kasparavičiūtė. Antroje eilėje: 
choreografė Birutė Brazdžiūtė, užsienio 
šokių grupių koordinatorė Rita 
Karasiejienė. 
 

 
 
 
 



JAV lietuvių bendruomenės Kultūros tarybos 
Metų kūrėjo premija – 

 
Danguolei Varnienei! 

 
,,Esu iš Los Angeles – Holivudo – jaučiuosi,  kad gavau 

,Academy Award’. Ir taip, kaip visi, kurie gauna tokią premiją,  
dėkoju savo MAMAI- mokyt. Onai Razutienei! 
 

Ypatinga ji buvo tuo, kad buvo tikra bendruomenininkė, kuri  
suprato, ką įmanoma atlikti, dirbant lietuvių bendruomenėje. 
,VIENYBĖJE – GALYBĖ!’ Aš užaugau tokioje dvasioje, tokia viltimi - 
Mamos paveldėtais gabumais su Mokytojos pasišventimu mylėti 
JAUNIMĄ, mylėti LIETUVĄ ir rūpintis jos ateitimi… 
   

Buvo ,natūralu’ suburti talentingus Los Angeles lietuvius, 
išaugintus bendruomenės dvasioje,  įgyvendinti, kaip aš visuomet 
vadinau, stebuklingąją XIII Lietuvių tautinių šokių šventę. Mūsų tėvai, 

atvykę į Ameriką, dirbo mums, vaikams. O MES, šįkart, su jaunu Rengimo komitetu ir nepailstančiu 
Kūrybiniu komitetu nuoširdžiai dirbome, kad MŪSŲ vaikai šoktų DŽIAUGSMO ŠOKĮ! 
 

VALIO!   PAVYKO!   AČIŪ JUMS VISIEMS!” 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Padėka Meno vadovei 
 

Dėkojame Tau už nuostabiai įspūdingą ir gražią Šventę. Ta vizija, kurią atvežei mums į 
,,Dainavą”, Tavo ir Tavo komiteto dėka tikrai tapo įgyvendinta. 

Ačiū,  kad visiems norintiems radai kur ir kaip dalyvauti šioje Šventėje. Stebėjomis ne tik kiek 
buvo ,,sulipdytų" ratelių, bet taip pat kaip gerai jie atliko savo šokius.  Ypatinga padėka, kad radai  ir 
mūsų San Diego šokėjams vietos. Ačiū, kad leidai mums dalyvauti Šventės atidarymo parade. 

Sveik iname ir dėkojame Tau ir visiems šventės komiteto nariams, kurie paaukojo tiek savo 
laiko, darbo ir savo sielvartos šios Šventės sėkmingam pastatymui. Šios Šventės gražūs prisiminimai 
pasiliks ilgai mūsų visų atmintyse.  

Su pagarba ir geriaus iais linkėjimais Jums visiems  
- Stasys ir Giedrė Milašiai       

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Lietuvių tautinių šokių institutas reiškia nuoširdžią užuojautą narėms 
 
 Daliai Dzik ienei, mirus vyrui, a. a. Alfonsui, ir                            
 
  Salomėjai Strižigausk ienei, mirus Mamytei. 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Rėdai Ardytei-Pliūrienei pasitraukus iš LTŠI valdybos pareigų, jos vietą perima Madison šokių 
grupės ,,Žaibas“ vadovė Nijolė Semėnaitė-Etzwiler. Nuoširdžią padėką reiškiame Rėdai už įdėtą darbą ir 
pasišventimą, o Nijolei linkime sėkmės naujose pareigose. 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

LTŠI tinklalapio (www.lttsi.org) ,,webmaster“ Aloyzas Razutis šių metų liepos 31 dieną pasitraukė 
iš pareigų. Nauja ,,webmaster“ sutiko būti buvusi Los Angeles LB ,,Spindulio“ šokėja Vilija Joyce. 
Dėkojame Aloyzui už plačios apimties darbą ir linkime gražiausios sėkmės tolimesniuose užsimojimuose.  

Kviečiame visus retkarčiais pasižiūrėti į tinklalapį, kuris artimiausiu laiku bus papildytas įvairia 
medžiaga. Parašykite, kas Jus domina, ko trūksta, ko pageidaujate (vidabrazaitis@hotmail.com).  
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Hartfordo ,,Berželio“ tautinių šokių grupė 

Hartfordo ,,Berželio“ tautinių šokių grupė pradėjo naują veiklos sezoną su 
nauja vadove.  Vadovės pareigas perėmė Asta Nenortienė.  Asta jau daug metų 
moko šokius ,,Berželyje“. Asta įsigijo choreografės-pedagogės  specialybę Klaipėdos 
Menų akademijoje, kuri dabar yra Klaipėdos universiteto dalimi. Dalia Dzikienė, 
,,Berželio” steigėja ir 36-erius metus vadovavusi ,,Berželiui”, atliks administracinius 
darbus. 

1992 metais Asta su Menų akademijos šokių vienetu ,,Vėtrungė” dalyvavo IX 
Lietuvių tautinių šokių šventėje Čikagoje.  Tai buvo nepaprastas įvykis; Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę, pirmą kartą šventėje dalyvavo šokių vienetas iš Lietuvos. 
Šios šventės meno vadovė buvo Dalia Dzikienė.  Pražydo meilė tarp ,,Vėtrungės” 
šokėjos Astos Ambrazaitytės ir ,,Berželio” šokėjo Edžio Nenorto.  Jie abu sukūrė 
gražią šeimą.  Ši meilė buvo pelninga ,,Berželiui”.  Gabi, energinga Asta įsijungė į 
,,Berželio” gretas kaipo šokėja ir mokytoja. 

Linkime, kad, su Asta priekyje, ,,Berželis” ilgus metus toliau žaliuos.   

       Dalia Dzikienė 

 
 

Naujoji ,,Berželio” vadovė Asta Nenortienė (centre) su buvusia vadove  
Dalia Dzikiene ir šokėjų dalimi. 

 
 
 



IŠ PRAĖJUSIŲ METŲ VEIKLOS 
(Žinučių santraukos iš laikraščių ,,Amerikos lietuvis“, ,,Draugas“.) 

 
Lietuvos Vyčiai š. m. vasario 3 d. ,,Hilton- Oak Lawn“ viešbutyje susirinko 48-ajam pokyliui 

,,Memories of Lithuania“. Kasmet Lietuvos Vyčiai pagerbia žmogų, nusipelnusį lietuvybei. Šiais metais 
toks asmuo kreipėsi per kultūrą – kalba, šokiu ir muzika. Lietuvos Vyčių metų žmogumi tapo Lidija 
Ringienė, tautinių šokių grupės ,,Lietuvos Vyčiai“ vadovė. 

 
Š. m. gegužės 26 d. Dievo Motinos parapijos pilnutėlėje salėje įvyko trijų Cleveland kolektyvų - 

,,Naujoji intriga“, ,,Švyturys“ ir ,,Švyturiukai“ – koncertas ,,Dainuok, širdie, gyvenimą“... Sunku patikėti, bet 
,,Švyturio“ šokių grupei jau penkeri. Mažai kas beprisimena, kad ši grupė susibūrė Ingridos Civinskienės 
pastangomis. Aušrinė Širvinskienė tuo metu apsiėmė jaunuosius šokėjus mokyti šokio meno, o šis 
koncertas – penkerių metų kūrybingo, intensyvaus ir džiaugsmingo darbo rezultatas. 

 
Tautinių šokių ansamblio ,,Grandis“ vadovės Violetos Fabianovich iniciatyva birželio 14 d. 

Pasaulio lietuvių centre Lemonte, IL įvyko mažoji šokių šventė ,,Žvilgsnis į XIII Lietuvių tautinių šokių 
šventę“. Šventė prasidėjo šokėjų  paradu ir JAV lietuvių bendruomenės Vidurio Vakarų apygardos 
pirmininkės Aušrelės Sakalaitės sveikinimu. Žiūrovus, negalinčius vykti šokių šventę Los Angles, džiugino 
lietuvių tautinis ansamblis ,,Grandis“, Čikagos tautinių šokių grupė ,,Lėtūnas“, Lemonto Maironio 
lituanistinė mokykla, Lemonto tautinių šokių grupė ,,Spindulys“ ir Madison, Wisconsin tautinių šokių grupė 
,,Žaibas“.  

 
Lapkričio 16 d., į Pasaulio lietuvių centro Lemonte, IL Jaunimo rūmų salę prigužėjo gausus būrys 

mažų ir didelių meno mylėtojų kultūrinei popietei ,,Per tamsu“. Žiūrovai savo lėšomis prisidėjo prie 
naujosios salės scenos apšvietimo. Meno gerbėjams pasirodė tautinių šokių ansamblis ,,Grandis“, 
tautinių šokių grupė ,,Spindulys“, Maironio lituanistinės mokyklos mokiniai ir dainų vienetai.  

 
Lietuvos Respublikos generaliniam konsulatui Čikagoje tarpininkaujant, Čikagos tautinių šokių 

grupė ,,Lietuvos Vyčiai“ koncertavo Navy Pier festivalyje ,,Žiemos stebuklai“ (,,Winter Wonder Fest“) 
gruodžio 6 d. 

 
 

ŽINIARAŠČIO PUSLAPIUOSE ANKSČIAU NEPAMINĖTOS SUKAKTYS... 
 

2007 m. buvo sukaktuviniai, nes vasarą suėjo 70 m. nuo pirmosios tautinių šokių šventės – nuo 
pirmojo tautinių šokių masinio pasirodymo, kuris įvyko 1937 m. vasarą Kaune, Petro Vileišio aikštėje. 
Šoko 448 šokėjai. Didžiulį pasisekimą turėjo pirmasis Jono Švedo ir Marijos Baronaitės kūrinys ,,Kalvelis“.  

... 
2007 m. birželio 30 d. sukako 50 m. nuo pirmosios išeivijos lietuvių tautinių šokių šventės, kuri 

įvyko Čikagoje, suorganizuota senųjų ir naujųjų ateivių, po pasaulį pasklidusių lietuvių, atsisakiusių grįžti į 
sovietinės Rusijos okupuotą Lietuvą. Mes buvome naujakuriai šiose mums draugiškose valstybėse, bet 
noras surengti tą šventę buvo toks didelis, kad nugalėjome visas kliūtis. Iškilmingai buvo įnešta mūsų 
trispalvė, galingai nuskambėjo Lietuvos himnas Tarptautiniame amfiteatre Čikagoje... Tuo laiku mūsų 
Tėvynėje visa tai buvo uždrausta. Šventę stebėjęs Čikagos meras Richard Daley buvo sužavėtas pilnu 
amfiteatru besisukančių ratukų ir apie 800 lituanistinių mokyklų mokinių, kurie, paruošti seselių 
kazimieriečių, puikiai padainavo. Jis pirmą kartą matė tokį renginį ir stebėjosi, kodėl iki šiol nė viena 
tautybė tokios šventės nesurengė. JAV prezidentas D. Eisenhower atsiuntė telegramą, sveikindamas 
rengėjus ir visus lietuvius. Entuziazmas buvo didelis. Visiems buvo aišku, kad tautinių šokių šventės vyks 
toliau... 
        Geonovaitė Breichmanienė 
        (,,Tėviškės žiburiai“, 2007 12 11) 
 



Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Choreografijos katedrai – 40 
 
        Nemanau, kad bus pasigyrimas, bet Klaipėdos universiteto Menų fakulteto 
Choreografijos katedra tapo iniciatore Lietuvoje švęsti Tarptautinę šokio dieną, 
kurios data sutampa su garsaus šokio reformatoriaus Žoržo Novero gimtadieniu. 
Ši diena yra skiriama žymiausių Lietuvos bei Lietuvos išeivijos choreografų ( J. 
Lingio, K. Poškaičio, E. Morkūnienės, J. Gudavičiaus, L. Sagio, M. Baronaitės - 
Grėbliūnienės, B. Juškevičiūtės – Lapšienės ir kt. ) gyvenimui bei kūrybai, 
Choreografijos katedros įkūrimo jubiliejams pažymėti. 
       Šis pavasaris katedros jubiliejui buvo ypač palankus permainingo pajūrio oro.  
        Balandžio 25 d. Choreografijos katedroje įvyko Tarptautinė mokslinė-
metodinė konferencija „Šokio meno kultūra: plėtros idėja ir galimybė“ , kurioje 
dalyvavo pranešėjai iš Latvijos, Estijos, Švedijos ir Lietuvos. 
        Popietis buvo skirtas metodinėms šokio pamokoms, kurias pristatė katedros 
absolventai iš Kretingos ( klasikinis šokis ), Mažeikių ( šiuolaikinis šokis ), 
Klaipėdos ( lietuvių tautinis šokis ). 
       Kita diena – buvo skirta Choreografijos katedrai. Visi repetavome ir 
stengėmės padaryti gražiausią įspūdį visiems suvažiavusiems. Koncertas, kuris 
vyko didžiulėje Žvejų rūmų scenoje, buvo patikėtas ne tik katedros pedagogams, 
bet ir studentams. Jų kūrybiniai darbai atspindėjo ne tik pasitikėjimą jaunimu, bet 
ir naujoves į kurias negalima atsižvelgti – tai klasikinio, modernaus šokio ir šokio 
sukurto remiantis lietuviško folkloro pagrindais kompozicijos. 
      Nebuvo pamiršti ir taurios katedros istorijos bei tradicijos puslapiai, skirti 
padėka tiems, kurie stovėjo prie katedros kūrimo ir jos puoselėjimo slenksčio. 
      Smagu buvo po koncerto matyti būrį savų auklėtinių, nepabūgusių atvykti  iš 
tolimiausių Lietuvos vietų pasimatyti su savo bendramoksliais ir pedagogais. Kiek 
gerų, jausmingų žodžių buvo ištarta .... Tai nėra būdinga uždaram lietuviui. Kiek 
dovanų palikta katedros lobynui... O svarbiausia - kiek palikta dėkingumo ir 
širdžių šilumos. 
       

 
Almutė Gražulienė, 

   KU MF Choreografijos katedros docentė 
  
 
  
      P.S. Šių metų rugsėjo 1 d. Choreografijos katedros dėstytojai ir studentai ir 
absolventai 41 kartą ratavo „Aguonulę“, pirmąjį lietuvišką šokį įlipusį į scenos 
aukštumas. Smagu, kad šiame rate sukosi ir katedros absolventės atvykusios iš 
JAV ir Italijos. Koks nuostabus ryšys turi būti tarp mokinio ir mokytojo.....? 



 

 
 
 

Linksmų švenčių! 
 
 
 
 

 
 
Vida Brazaitytė 

  12 St. Moritz Dr. Unit 201 
  Palos Park, IL 60464-3123 
  U.S.A. 
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