
 

 
  
    LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ INSTITUTO 
 

                                     Žiniaraštis 
 
        2009 m. balandis, nr. 53 
 
 
 Lemonto tautinių šokių grupės ,Spindulys” vadovė, XII Lietuvių tautinių šokių šventės Čikagoje meno 
vadovė, buvusi LTŠI valdybos narė RASA ŠOLIŪNAITĖ-POSKOČIMIENĖ iškeliavo į Amžinuosius namus šių 
metų kovo 12 dieną.  Reiškiame nuoširdžią užuojautą visiems artimiesiems. Mieloji Rasa, visuomet Tave 
prisiminsime džiaugsmo šokio sūkuryje…   

Gyvenimą mylėjusiai sielai 
       

 
     Mylėjau viską: 

   Žmogų, ...šokį, ...dainą...  
   Bandžiau gyvent lietuviška dvasia, 
   Tikėjau Viešpatie, kad mano kelias žemėj, 
   Tai Tavo dovana,  
   Tai Tavo dovana. 

 
   Jau išeinu... 
   Neverkit... 
   Neliūdėkit... 
   Į ateitį žiūrėkit atvira širdim. 
   Dainuokit, šokit, džiaukitės, spindėkit 
   Žydrom akim ir meile nemaria. 

 
       .................................... 
              A. a. Rasa Poskočimienė 
       Tu išeini... 
Jau išeinu...      O mūs nuliūdę širdys - 
Atėjo mano laikas...     Tau meilės aukurą surinkę neš. 
SUDIEV sakau visiems kuriuos myliu.   Už Tavo šypsnį, ryžtą, ištvermę ir meilę  
Jau išeinu...      Už Tavo jautrią širdį  
Nors dar norėjos likti...:     Ir visas svajas. 
Į ,,Spindulį“ priimti anūkus,               
 Į Kretingą nuvežti aidinčia daina jaunystę,   Tu išeini...            
Prie savo artimo žmogaus minutei prisiglaust.  Nors mumyse ilgai,... ilgai..... gyvensi. 
                 
Jau išeinu....       
Nors gyvenau laimingai.     Amžinai gyvam a. a. Rasos Poskočimienės   
Su Tavo Viešpatie palaima auginau vaikus,        atminimui 
Galėjau džiaugtis kiekviena diena, sekunde..          
Galėjau kurt, dainuoti, vadovaut, mylėt.    Aušrinė Širvinskienė, 2009 03 12 
                                



****************************************************************************** 
 
Lietuvių tautinių šokių institutas labai užjaučia 

 
 ,,Šaltinio“ vadovę Lelę Viskantienę, mirus vyrui, a. a. Anatoliui,  
 

ir Šoliūnų šeimą, mirus tėveliui, a. a. Vytautui.  
 
****************************************************************************** 

 
                              ,,Aukso paukštė” atskrido į Los Angeles 

 
"Aukso paukšte“ jau dešimt metų yra apdovanojami visų žanrų geriausi mėgėjų 
meno kolektyvai. Lietuvoje – tai aukščiausias mėgėjų meno apdovanojimas. Šį 
apdovanojimą 1999 m. įsteigė Lietuvos liaudies kultūros centras ir Pasaulio lietuvių 
dainų švenčių fondas. Nuo 2007 m. ,,Aukso paukštės” apdovanojimai skiriami ir 

išeivijos lietuvių mėgėjų kolektyvams ir jų vadovams. 2007 m. laureatu tapo Klyvlendo Dievo 
Motinos nuolatinės pagalbos parapijos choras EXULTATE ir  vadovė Rita Čyvaitė-Kliorienė. 
 
 Už Lietuvos nacionalinės kultūros ir dainų švenčių tradicijos puoselėjimą ,,Aukso 
paukštės” statutėlė kovo 11 d., Nacionalinėje M. K. Čiurlionio  menų mokykloje, buvo įteikta    
Los Angeles ansambliui ,,Spindulys“ ir jo vadovei Danguolei Razutytei-Varnienei. Sveikiname! 
 
****************************************************************************** 
 

Sveikiname ansamblius, švenčiančius jubiliejus 2009 metais! 
 

• Los Angeles ,,LB Spindulys”, vadovė Danguolė Razutytė-Varnienė 60 m. 
 

• Čikagos ,,Grandis”, vadovė Violeta Smieliauskaitė-Fabianovich 50 m. 
 

• Čikagos ,,Lietuvos Vyčiai“, vadovė Lidija Ringienė   45 m. 
 
****************************************************************************** 
  

Širdingai sveikinu Lietuvių tautinių šokių institutą ir lietuviškų tautinių šokių ansamblių 
vadoves ir vadovus su Naujais 2009-siais, Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantaisiais metais. 
 Linkiu Jums sėkmingai ruoštis ir skaitlingai dalyvauti visos Tautos didžiojoje šventėje 
Lietuvoje. 
 Iš anksto linkiu laimingos kelionės į Vilnių ir gražaus pasirodymo būsimuose renginiuose. 
         
 

 Jūsų –  
Aleksandra Sagienė 



         
NEEILINIAI ŠOKIŲ KURSAI 

  
  
2008 m. gruodžio 27 d. į Pasaulio lietuvių centro 
Lemonte Lietuvių fondo salę rinkosi maža grupelė 
vadovų, mokytojų bei šokėjų neeiliniams dvejų 
dienų šokių kursams – pasiruošimui Lietuvos 
tūkstantmečio dainų šventės AMŽIŲ SUTARTINĖ 
Šokių dienos ,,Laiko brydėm” programai. Išeivijos 
šokėjams paskirti beveik tie patys šokiai, kurie buvo 
šokomi 2007 m. Lietuvos visuotinėje dainų 
šventėje, su keliais papildomais naujais šokiais.  
  

 21 kursantas iš Bostono ,,Sambūrio”, 
Čikagos ,,Grandies”, ,,Laumės”, Lietuvos Vyčių”, 
Lemonto ,,Spindulio”, Los Angeles ,,LB Spindulio” 
ir Madison, WI ,,Žaibo” šokių grupių išmoko 
pavasario sėjos pradžios vaizduojantį ,,Kubilinį”, 
pašėlusiai smagų šokį ,,Šiaudai be grūdų”, 
šeimyniškas ,,Sūpuoklėles” ir vėjinį malūną bei 
žemės ūkio darbus vaizduojantį ,,Po malūno 
sparnais”. 

 
 Šokius mokė Bostono ,,Sambūrio” vad. 
Tomas Mikuckis ir ,,Grandies” mokyt. Vida 
Brazaitytė. Kursuose taip pat turėjo mokyti dainų 
šventės Šokių dienos ryšininkė išeivijai Rita 
Karasiejienė, bet dėl ypač blogo oro negalėjo 
atskristi iš Toronto.      
 
  
Gruodžio 27 d. kursų dalyviai   
      

Kalėdų švenčių laikotarpis nebuvo palankus  
gausiam kursantų dalyvavimui. Esame dėkingi tiems,  
kurie nepagailėjo savo laisvalaikio dalyvauti šokių  
kursuose. Nuoširdi padėka visiems prisidėjusiems  
prie kursų pasisekimo.     
 
 
Antrą kursų dieną šokių kursuose dalyvaujantiems 
talkino ,,Grandies” pagyvenusiųjų ratelio šokėjai. 

 
 
 
 



,,AUKSO PAUKŠTĘ “ PARSIVEŽUS 
 

 Danguolė Varnienė, ,,Aukso paukštės“ apdovanojimo proga, šių metų kovo 
mėnesį skrido į Lietuvą. Nuostabi proga būti Vilniuje, Kaziuko mugės geroje 
nuotaikoje – bendrauti, susitikti, dalyvauti koncertuose ir plačiau pasikalbėti su 
Lietuvos choreografais, Lietuvių liaudies kultūros centro (LLKC) draugais bei 
Tautinių mažumų ir išeivijos departamento (TMID) darbuotojais. Šių gražių 
draugyčių dėka – sustiprintų bendradarbiavimu ruošiant XIII Lietuvių tautinių šokių 
šventę – man buvo ypatinga proga padėkoti, kad ,,Aukso paukštės“ simbolis yra 
gražus išeivijos indėlio pripažinimo ženklas, kuris įprasmina mūsų šaknis ir 
dabartinį tautinių šokių puoselėjimą. 
 Malonu buvo: 1.) susitikti su LLKC direktoriumi Siauliumi Liausa ir ,,Laiko 
brydėm“ meno vadove Laimute Kisieliene, 2.) susipažinti su nauju TMID 
direktoriumi Arvydu Daunoravičiumi, 3.) pasveikinti kitus ,,Aukso paukštės“ 
laureatus, jų tarpe mums pažįstamus ,,Kupolės“ vadovę Birutę Brazdžiūtę ir ,,Vilnis“ 
vadovę Rimutę Zaleckaitę. Įdomu buvo stebėti laureatų programą M. K. Čiurlionio 
meno mokyklos naujai pastatytam šokių teatre ir pasikalbėti apie tolimesnius 
bendradarbiavimo planus. Buvo pokalbių – spaudos, radijo ir net televizijos ,,Labas 
rytas, Vilnius“ laidoje, kurį galima pamatyti www.spindulys.com tinklalapyje. 
 Dar teko susipažinti su Terese Jurkuviene, LLKC tautodailės poskyrio vadove, 
kuri pažadėjo mums padėti ir patarti su tautinių kostiumų klausimais. 
 Prieš man išskrendant namo, LLKC direktorius ir LLKC choreografijos poskyrio 
vadovė Snieguolė Einikytė rado laiko aprodyti man sušalusius TRAKŲ ežerus. 
Vasara, kai jau viskas bus žalia ir atšalę, būtų labai smagu visiems čia susirinkti dar 
vienai ypatingai progai... 
 Kviečiame visus šokių draugus iš arti ir toli, svečiuojančius Lietuvoje po 
Lietuvos Tūkstantmečio šventės, su pakilia nuotaika praleisti dieną su Los Angeles 
SPINDULIEČIAIS nuostabioje gamtoje. Susitikime TRAKŲ pilyje liepos 7 d. 
atšvęsti LB SPINDULIO 60-ies metų jubiliejų! 
 Iki pasimatymo Lietuvoje! 
      Jūsų - Danguolė Razutytė- Varnienė   

 

 
 

S. Liausa, D. Varnienė, A. Daunoravičius 



 
 

 
 

Užsienio šokių grupių koordinatorė Rita Karasiejienė pateikė išeivijos šokių 
kolektyvų, užsiregistravusių dalyvauti Lietuvos Tūkstantmečio dainų šventėje, sąrašą: 

 
Argentina:  ,,Dobilas”, Gintaras”, ,,Inkaras”, ,,Ugnė” 
Australija: , ,Gintaras”, ,,Linas” 
Brazilija:  ,,Nemunas”, ,,Rambybas”  
JAV:   ,,Aušrinė”, ,,Grandis”, ,,Laumė” ,,LB Spindulys”, ,,Spindulys” 
Kanada: ,,Atžalynas”, ,,Gintaras”, ,,Gyvataras” 
Lenkija: ,,Jotva”, ,,Vyčiai” 
Rusija: ,,Deimantėliai”, ,,Šaltinėlis” 
Ukraina: ,,Antrą kartą” 
Urugvajus: ,,Ąžuolynas” 
Vokietija: Vasario 16-osios gimnazija 

 
Paskutinis R. Karasiejienės laiškas (nr. 6) vadovams itin svarbus - daug 

informacijos apie nakvynes, maitinimąsi ir dainų šventės lietpalčių bei marškinėlių 
užsakymą. Laiškas netrukus bus išspausdintas LTŠI tinklalapyje – www.lttsi.org.  

 
Kviečiame visus pasižiūrėti į oficialų Lietuvos Tūkstantmečio dainų šventės 

tinklalapį: www.dainusvente.lt. 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

KVIETIMAS Į PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĘ  
BERISSO, ARGENTINOJE! 

 
Lietuvių tautinių šokių institutas gavo kvietimą iš Juan Ignacio Fourment Kalvelio, 

Lietuvių draugijos "Nemunas" šimtmečio ruošos komiteto atstovo tarptautiniams 
reikalams, dalyvauti šių metų gruodžio 20 d. vyksiančioje Pietų Amerikos lietuvių šokių 
šventėje Berisso mieste, Argentinoje. Žiniaraščio pabaigoje rasite kvietimą ir 
registracijos lapą. Turint klausimų, prašom kreiptis pas Juan Ignacio Fourment Kalvelį 
asmeniškai: 

   
Mob.: +54 9 221 616 4962    Skype: juankalvelis  
El. paštas: jkalvelis@yahoo.com.ar MSN:msn@ecosdelituania.com.ar 

 
  



Šių metų sausio mėnesį Rita Karasiejienė pasitraukė iš LTŠI valdybos pareigų. Reiškiame 
nuoširdžią padėką Ritai už įdėtą darbą ir linkime gražiausios sėkmės tolimesniuose užsimojimuose.  

 

 
 
             KAIP SEKASI?           HOW’S IT GOING? 

 
Čikaga       Chicago 
 
     ,,Suktinis“ originaliai paminėjo Lietuvos       „Suktinis“ celebrated the 1000  
vardo tūkstantmetį. Vadovai Salomėja ir   anniversary of the mention of Lithuania 
Vidmantas Strižigauskai sukvietė draugus   with a concert organized by leaders 
bendram koncertui. Surinktas lėšas jie    Salomeja and Vidmantas Strizigauskas 
nusprendė padovanoti Viešvilės vaikų globos  and then donated the profits to the 
 namams. Prie ,,Suktinio“ prisijungė kiti   Viešvilė Children‘s home in Lithuania. 
Čikagoje veikiantys liaudies meno kolektyvai:  Joining them in the concert were other 
kapela ,,Sodžius“, kanklių ir skudučių    folk groups: „Sodžius“ orchestra, „Gabija“ 
ansamblis ,,Gabija“, tautinių šokių grupė   musical ensemble, „Knights of Lithuania“ 
,,Lietuvos Vyčiai“ ir solistė Genovaitė    dancers and soloist Genovaitė Bigenytė. 
Bigenytė.            

         
Klyvlendas      Cleveland 
 
     ,,Grandinėlės”  pagyvenę miklina  kojas        ,,Grandinėlė” veterans not only exercise 
šokių švenčių pasiruošimo metais, o likusį their legs during dance festival years, but  
laiką miklina protus šokėjų įsteigtame knygų      they also take advantage of the off-years 
klube.       when they aren’t dancing to develop their  
          minds by launching a book club. 
   
 
 
Hartfordas      Hartford 
 
     Dalia Dzikienė po 36-erių metų ,,Berželiui”           After 36 years, leader Dalia Dzikienė has 
vadovauti perdavė Astai Nenortienei, kuri  retired, passing the music to Asta  
yra baigusi Klaipėdos universiteto    Nenortienė, a graduate of the 
Choreografijos fakultetą. ,,Berželis” linksmai  Choreography Department, Faculty of Arts,  
repetuoja kiekvieną sekmadienį lietuviškos  of Klaipėda University. ”Berželis” practices 
Šv. Trejybės parapijos salėje. Šokių grupė   every Sunday at the Lithuanian parish of 
ruošia metinį koncertą kas pavasarį.    Holy Trinity, and presents an annual spring 
       concert. 
                                                  
     
 



 
Kansas City      Kansas City 
 
     Vasario 16-osios proga ,,Aidas” šoko            At their Lithuanian Independence Day 
,,Wyandotte County” istorijos muziejuje,  program “Aidas” danced at the Wyandotte 
kuriame eksponuojamas varpas iš Šv.   County Historical Museum which houses 
Kazimiero bažnyčios. Programoje dalyvavo  the Bell from the old Saint Casimir’s Church.  
garbės svečias – Lietuvos karininkas su šeima,   Special guest was a Lithuanian Officer and 
kuris lanko Karininkų kolegiją Kansas    his family, who is attending the Command  
valstijoje. ,,Aidas” taip pat šoks ,,4H”    and General Staff College at Fort 
suvažiavime, kuriame pasirodys įvairių tautybių   Leavenworth, Kansas. “Aidas” will also  
grupės. Šokėjams labai patinka dalyvauti šiame  perform for the Regional Convention of 4H  
pasirodyme, nes jaunesni vaikai įvertina ,,Aido”  groups in a program of numerous ethnic 
programą.      groups to show the diversity of the area. 
           “This is one of our favorite programs as 
            these young people form a very a 
           appreciative audience.” 
 
Madison      Madison 
 
     ,,Žaibas” kasmet šoka Madisono         “Žaibas”, in their annual performance at 
tarptautiniame festivalyje. Šiais metais   the multi-ethnic “Madison International 
pirmą kartą pasirodė vaikų grupė - 8    Festival”, showed off their first ever  
mergaitės, 5-7 metukų, kurios dainavo ir  children’s group, 8 little girls, ages 5-7, 
šoko ,,Viru viru košę”. Jų pasirodymas buvo  dancing and singing “Viru viru košę”. A 
aprašytas spaudoje. Šokėjas kviečia atlikti  newspaper articles featuring the girls has 
programą amerikiečių klubuose ir    resulted in many invitations to dance at 
susirinkimuose.    local (American) groups, clubs, and 

   meetings.                               
                          
Seattle       Seattle 
 
    JAV LB Seattle apylinkė Vasario 16-osios       The Seattle Chapter of the Lithuanian- 
minėjimo metu  įteikė premiją su padėka   American Community, at their  
28-erius metus ,,Lietučiui” vadovavusiai Zitai  Independence Day celebration, surprised 
Petkienei.  Minėjimo metu perskaityta   “Lietutis” leader, Zita Petkus, with an award 
proklamacija, kuri paskelbė Zitą esančia    and proclamation thanking her for 28 years 
,,JAV LB Geros valios ambasadore”.     of work with “Lietutis” and proclaiming her the 
       “Goodwill Ambassador of the Lithuanian- 
        American Community”. 
   
 

   
Prašom pasiųsti Nijolei Etzwiler (netz@g2a.net) žinias iš Jūsų veiklos. 

Please send news of your group to share with all our dancers. Send to Nijolė Etzwiler: 
netz@g2a.net 



 

 

 

 

 

  
Berisso, 2009 m. kovo men .7 d.- 

 

 

 

Gerbiamieji,   

 

 

“Nemuno” lietuvių kultūros ir savišalpos draugijos vardu su dţiaugsmu kreipiamės į 

Jus ir į Jūsų lietuvių tautinių šokių grupių vadovą ir šokėjus, norėdani pakviesti dalyvauti ir  

prisidėti prie mūsų Draugijos šimtmečio šventės. 

 

Mūsų lietuvių draugija, įkurta 1909 metais rugpjūčio mėn., yra seniausia lietuvių 

draugija visoje Pietų Amerikoje. Per tą laiką mes galėjome kartu dirbti, taip išlaikdamii 

lietuvišką kultūrą mūsų benduomenėje. 

 

Ţinome, kad tai bus labai svarbus renginys mūsų kontinente, todėl norime pakviesti 

dalyvauti ir įtraukti visus į tokį renginį. Visi esame šimtmečio dalis. 

 

Laukiame Jūsų ir Jūsų šokių ansamblių 2009 metais gruodţio mėn. 20 dieną Pietų 

Amerikos lietuvių tautinių šokių šventėje. Šiuo renginiu baigsime mūsų šimtmečio programą. 

 

 

Norime Jums padėkoti ir laukiame Jūsų atsakymo. 

 

 

Pagarbiai, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sede Social:  
MONTEVIDEO   Nº  1569   e/ 17 y 18 

(B1923HNC)  -  BERISSO 
CAPITAL PROVINCIAL DEL INMIGRANTE 

Buenos Aires  -  Argentina 

Sociedad Cultural Lituana de Socorros Mutuos  

“NEMUNAS” de Berisso  

Fundada el 17 de Agosto de 1909 
Dirección  General de Mutualidades   Reg. Nacional 542 
PERSONERÍA JURÍDICA  1626  DECRETO   22-1-1940 
Registro Provincial de Entidades de Bien Publico N. 290 
e-mail:            centenarionemunas@gmail.com 
 



PARAIŠKA DALYVAUTI 

PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖJE  

BERISSO„ 2009.12.20 

 

ANSAMBLIO PAVADINIMAS  

VALSTYBĖ, MIESTAS  

KONTAKTINIS ADRESAS 
 

E-MAIL ADRESAS  

TELEFONAS 
 

VADOVAS  

ATVYKSTANČIŲ ANSAMBLIO 

DALYVIŲ SKAIČIUS 

 

TRUMPA INFORMACIJA  

APIE ANSAMBLĮ 

 

INFORMACIJA APIE 

ANSAMBLIO TURIMĄ 

REPERTUARĄ 

(išvardinkite šokius, kuriuos 

ansamblis šiuo metu moka) 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

AR ANSAMBLIS DALYVAUS 

ŠOKIŲ ŠVENTĖJE 

LIETUVOJE 2009 m.? 

 

JEI TAIP, IŠVARDINKITE 

ŠOKIUS, KURIUOS TEN 

ŠOKSITE 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

 
Labai dėkojame už informaciją 

Pietų Amerikos lietuvių šokių šventės Organizacinis komitetas 
 
 



 

 
 
 

Linkime, kad šv. Velykų dieną 

skambantys varpai ir džiaugsmo giesmės 
suteiktų šviesių vilčių! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vida Brazaitytė 

  12 St. Moritz Dr. Unit 201 

  Palos Park, IL 60464-3123 

  U.S.A. 
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