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Lietuvių tautinių šokių institutas tobulėja 
 

Norime pranešti gerą naujieną visiems, kuriems rūpi gerų darbų tęstinumas lietuviškoje 
visuomenėje. 

 
Su pasididžiavimu savo, kaip LTŠI pirmininkės, vardu pranešu, kad šiandien žengiame į 

ateitį su nauja energija, atnaujintu ryžtu ir gražiausiu pažadu mūsų ateinančioms kartoms. Šių 
metų kovo mėnesį LTŠI organizacija buvo inkorporuota Illinois valstijoje LITHUANIAN FOLK 
DANCE INSTITUTE, INC. vardu.  Surašytas statutas ir gautas nepelno siekiančios organizacijos 
statusas. 

 
Nuoširdus ačiū visiems, kurie taika ir vienybe padėjo pasiekti šį tikslą. Palikę 

asmeniškumus, jie surado drąsos nežvelgti į praeitį, o dirbti ateičiai, pavyzdingai 
bendradarbiaujant visų gerovei. Po įvykusio nesusipratimo organizacijoje prieš dvidešimt dvejus 
metus, gerumas ir susitaikymas pagaliau pražydėjo! 

 

 
 

Lietuvių tautinių šokių instituto valdyba: 
 Nijolė Semėnaitė Etzwiler, Danguolė Razutytė-Varnienė, Aldona Zander, Vida Brazaitytė 

 
 



 
Išeivijos paveikslas pasikeitęs. Jau išmirę daugelis mūsų steigėjų, visuomenės milžinų, 

geradarių. Nuoširdžiai dėkoju tiems, kurie atvedė mūsų šokių veiklą iki šios dienos ir kurie tiki, 
kad ,,vienybėje galybė”. Giliai vertiname buvusių LTŠI pirmininkių Dalios Dzikienės ir Nijolės 
Pupienės pastangas.  

 
 

Pagarbiai dėkoju dabartinei LTŠI valdybai, taikos 
paukštėms: Aldonai Zander, Vidai Brazaitytei ir Nijolei 
Semėnaitei Etzwiler. Bendramintė valdyba dėkoja Stasei 
Bacevičienei, Frank Zapoliui, Galinai Gobienei, Genovaitei 
Breichmanienei už kantrybę ir paramą, puoselėjant 
ateities veiklą. Dėkoju savo broliui Aloyzui Razučiui, už 
patarimus ir pagalbą teisiniuose klausimuose. Tik 
gailiuosi, kad šios dienos nesulaukė mūsų mylima, iškili 
vadovė Jadvyga Matulaitienė ir mano mama, Ona 
Razutienė. Abi buvo pavyzdingos bendruomenininkės, 
kurios  būtų džiaugusios kartu su mumis.  

         LTŠI pirmininkė, Frank Zapolis, 
     Stasė Bacevičienė ir Lidija Ringienė 
 

Lietuvių tautinių šokių instituto, įsteigto prieš 50 metų, tikslas 
visuomet buvo ir bus  - užtikrinti šokių švenčių gyvavimą, tobulinti šokių 
vadovus kursuose, pasidalyti užrašais, medžiaga ir muzika. Svarbiausias 
tikslas – mokyti gražius lietuviškus tautinius šokius savo vienetams,  
nežiūrint iš kokio didumo miesto, miestelio, mokyklos, klubo, ansamblio 
ar organizacijos jie yra.  
  

LTŠI, gimęs iš didelės meilės šokiui, buvusių kartų išaugintas ir 
išsaugotas, dirbs ir veiks toliau lietuvybės labui su nauju, oficialiai 
inkorporuotu vardu LITHUANIAN FOLK DANCE INSTITUTE, INC. 

      Galina Gobienė 
                                                          

            
 
         Danguolė Razutytė-Varnienė,  
      Lietuvių tautinių šokių instituto   
 (Lithuanian Folk Dance Institute, Inc.)     
                         pirmininkė 

   
 
 
 
Genovaitė Breichmanienė su LTŠI pirmininke 



TAUTINIŲ ŠOKIŲ KURSAI 
 

 Lietuvių tautinių šokių institutas ruošia ,,mini” tautinių šokių kursus šių metų rugpjūčio 16-19 
dienomis ,,Dainavos” stovyklavietėje, Manchester, Mičigano valstijoje. Stovyklavietę galima užimti 
sekmadienį, rugpjūčio 16 d., 3:00 v.p.p. Kursus pradėsime vakariene 6:30 v.v., o trumpas atidarymas 
vyks 8:00 v.v. Stovyklavietę turime apleisti rugpjūčio 19 d. (trečiadienio) rytą. 
 Kursai skiriami tiems (18-os metų amžiaus ir vyresniems), kurie nori tapti tautinių šokių 
mokytojais arba vadovų padėjėjais. Kursuose bus dėstomi šokio aprašymo pagrindai, šokio elementai ir 
junginiai, kur galima rasti šokių aprašymus ir muziką. Bus mokomi įvairūs šokiai. Susipažinsite su 
lietuvišku tautiniu rūbu. Kursai vyks lietuvių ir anglų kalbomis.  
 
Registracija: 
 Prašom registracijos anketą, kurią rasite žiniaraščio pabaigoje, su 25 dol. (JAV) negražinamu 
užstatu pasiųsti LTŠI sekretorei iki rugpjūčio 8 d. (nebus galima registruotis po šios datos!): 

 
Vida Brazaitytė 

12 St. Moritz Dr. Unit 201 
Palos Park, IL 60464 

708/280-8678 
vidabrazaitis@hotmail.com 

 
Čekius rašyti Lithuanian Folk Dance Institute, Inc. vardu. 
Kursų mokestis: 

70 dol. asmeniui (įskaitant registraciją ir nario mokestį 2009-2010 mokslo metams) 
Reikmenų sąrašas: 

• miegmaišis (arba paklodė, antklodė), pagalvė su užvilkimu; 
• rankšluostis ir kiti asmeniški reikmenys; 
• šokių pamokoms lengva sportinė apranga, šokimui batai, 

moterims platus sijonas; 
• užrašams knygelė, rašymo priemonės. 

 
DAINAVA: 15100 Austin Rd. - Manchester, MI 48158, 734/428-8919                                                                                                    

 



Los Angeles jaunimo ansamblio LB ,,Spindulys”  
Jaunimo šventė 

 
 Los Angeles jaunimo ansamblį LB ,,Spindulys” 1949 metais įsteigė Ona 
Razutienė. Šie metai – 60-ieji! Steigėjos duktė Danguolė Razutytė Varnienė 
vadovauja ,,Spinduliui” nuo 1987 metų.  
 
 Paskutinieji metai ansambliui buvo ypatingi. 2008 liepos 6 dieną pirmą kartą 
Los Angeles buvo suruošta (XIII) Lietuvių tautinių šokių šventė.  Šių metų kovo 11 
dieną Vilniuje ansamblis ir meno vadovė buvo apdovanoti ,,Aukso paukšte“ už 
Lietuvos nacionalinės kultūros ir dainų švenčių tradicijos puoselėjimą.  
 
 ,,Spindulys“ yra pasirodęs įvairiuose pasaulio kampuose: Lietuvoje, Europoje, 
Australijoje, Pietų Amerikoje, Kanadoje, įvairiose Jungtinėse Amerikos Valstijose ir 
net Japonijoje! Vadovė parašė: ,,Per tuos 60-į metų daug atlikome – įamžinome 
steigėjos Onos Razutienės veiklą 1994 metais išleistoje knygoje, sukūrėme 
nepamirštamas vaizdajuostes vaikams, keliavome ir šokiu bei daina garsinome 
Lietuvos vardą“.  
 
 Šių metų birželio 7 dieną LB ,,Spindulys“ sukvietė visus draugus bei rėmėjus 
į tradicinę Jaunimo šventę, kurioje pasirodė Los Angeles Šv. Kazimiero 
šeštadieninės lituanistinės mokyklos vaikai, ,,Spinduliukai“, ir 24  Lietuvos 
Tūkstantmečio dainų šventės Šokių dienoje ,,Laiko brydėm“ dalyvaujantys 
jaunuoliai.  Vadovė dėkinga mokytojams Danutei Augutei-Scola, Sigitai Barysienei, 
Ritai Čekanauskaitei-Žukienei, Linui ir Reginai Polikaičiams, Taurui ir Viktorijai 
Radveniams, Viktorui Raliui ir Dainai Žemaitaitytei už tautinių šokių puoselėjimą.     
 
 Didysis LB ,,Spindulio“ 60-ies metų jubiliejus bus švenčiamas po Lietuvos 
Tūkstantmečio dainų šventės Trakų pilyje liepos 7 dieną.  
 

 
 



NAUJAUSIOJI TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ ČIKAGOJE – ,,LAUMĖ” 
 

 Pravėrus šiaurinio Čikagos priemiesčio Buffalo Grove esančioje muzikos ir šokių  studijos 
,,Amber Music & Dance Company” duris,  ankstų sekmadienio rytą girdisi lietuviškos muzikos akordai ir 
autoritetingas balsas skaičiuojantis taktus. Nemažoje šokių studijoje repetuoja naujausios tautinių šokių 
grupės Čikagoje ,,Laumė” šokėjai.  
 

Vadovės Vaida Indriliūnas ir Aušra Jasaitė-Paulauskas subūrė draugus ir pažįstamus, norinčius 
dalyvauti Lietuvos Tūkstantmečio 
dainų šventėje Lietuvoje. Daugumas 
šokėjų gimę Lietuvoje: vieni šokę 
Tėvynėje, kiti Čikagos ir apylinkių 
,,Suktinyje”, ,,Klumpėje” ir kitur, o treti 
– naujokai. Šokėjai renkasi kas 
sekmadienį vadovių po Naujų metų 
atidarytoje jaukioje studijoje. Kodėl 
parinko ,,Laumės” vardą?  Šokėjai taip 
išrinko. 
 
     Tolimesni šokėjų planai – dalyvauti 
Pietų Amerikos lietuvių tautinių šokių 
šventėje Berisso, Argentinoje, o grįžus 
į namus, ruoštis naujiems 
pasirodymams Čikagoje ir apylinkėse, 
draugauti su kitomis tautinių šokių 
grupėmis, ruošiant bendrus 
pasirodymus.   

 
                       ,,Laumės” šokėjai 
 
 
Vadovės Aušra ir Vaida abi baigė mokslus Lietuvoje: Aušra 

studijavo Šiaulių universiteto Menų fakulteto Teatro katedroje, o Vaida 
Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Choreografijos katedroje. Neseniai 
atidarytoje ,,Amber Music & Dance Co.” Aušra moko dainavimo ir 
muzikos pamokas, Vaida – šokius. Jauniausiam šokėjui – dveji metukai. 
Siūlomos pilatės, jogos ir pramoginių šokių pamokos suaugusiems. 

****************** 
Linkime ,,Laumei“ gražiausios sėkmės Lietuvos Tūkstantmečio 

dainų šventėje, o vadovėms pasisekimo tolimesniuose užsimojimuose! 
 

 
 

KAIP SEKASI?     HOW’S IT GOING? 
 
Baltimorė     Baltimore 
 
     18 ,,Malūno“  šokėjų šoko Kovo 11-osios       ,,Malūnas“, with a healthy membership of 18 dancers,  
minėjime, Baltimorės lietuvių festivalyje (kur ir performed at the Baltimore March 11th Independence Day 
kepė bulvinius blynus) ir buvusio šokėjo vestuvėse.  Celebration and at a wedding of a former dancer. ,,Malūnas“ 
Rugpjūčio mėnesį keliaus į Frackville, PA šokti also appeared at the Baltimore Lithuanian Festival, putting on 
seniausiame Lietuvių dienų festivalyje. ,,Malūnas“ 4 shows, and also cooking potato pancakes as their major  
pakviestas šokti IREKS 2010 (Pabaltijo festivalyje) fundraiser of the year. In August, ,,Malūnas“ will be travelling to 
Vašingtone, DC.                                              Frackville, PA for the 94th Lithuanian Days Festival, the oldest  
      in the U.S. ,,Malūnas“ has also been invited to IREKS 2010, a 
       Baltic Festival in the Washington, DC area. 



Čikaga/Chicago 
      Ilinojaus universiteto Čikagoje Lietuvių studentų asociacija kartu su Lietuvos Respublikos Generaline 
konsule Čikagoje Skaiste Aniuliene suruošė Lietuvos Tūkstantmečio paminėjimo šventę gegužės 2 d.  Šventėje 
dalyvavo ,,Suktinis“ ir ,,Lietuvos Vyčiai“, atlikdami šokius kartu ir atskirai.  
     ,,Suktinio“ šokėjai birželio 5 d. ,,Lietuvos dienos“ šventėje Čikagos ,,Daley Plaza“ pradžiugino didmiesčio 
darbininkus bei turistus savo šokiais. O birželio 6 d. ,,Lietuvos dienos“ šventėje Lemonte, IL, ,,Suktinis“ su ,,Lietuvos 
Vyčiais“ dalyvavo meninėje programoje,pakartodami Ilinojaus universitete atliktą programą. 
 The University of Illinois Chicago Lithaunian Students Association and the Consul General of the Republic of 
Lithuania in Chicago presented a Lithuania‘s Millenium Festival on May 2nd, at which „Suktinis“ and the Knights of 
Lithuania dance group performed several dances individually and together.  
 On June 5th, ,,Suktinis“ performed beautifully at the I Lithuanian Festival in Chicago‘s downtown Daley 
Plaza. They were the only folk dance group among several other types of dancers. The next day, with the Knights of 
Lithuania dancers, they repeated their UIC Lithuania‘s Millenium Festival program in Lemont. 

* 
 Lietuvių verslo organizacija Čikagoje birželio 7 d. metų žmogumi pagerbė ,,Lietuvos Vyčių“ steigėją Frank 
Zapolį. Didelis būrys Vytauto Beliajaus buvusių šokėjų dalyvavo pagerbime ir kartu su Frank Zapoliu pasidalijo 
prisiminimais apie lietuviškų šokių ratelių pradžią Čikagoje. Sveikiname! 
 Frank Zapolis, founder of the Knights of Lithuania dance group, was honored on June 7th as Lithuanian 
Chamber of Commerce Man of the Year. A large crowd of dancers taught by Vytautas Beliajus participated in the 
event, and together with Frank Zapolis shared memories of the beginnings of dance groups in Chicago. Heartiest 
congratulations!  

* 
 

     Birželio 13 d. ,,Lietuvos Vyčiai“ šoko  
Čikagos ,,Vicariate V“ parapijų šventėje, Šv.  
Ritos gimnazijoje. Vyskupas Gustavo Garcia-  
Siller, švenčiantis 25-erių m. kunigystės jubiliejų, 
palaimino ,,Lietuvos Vyčius“, kurie šiais metais 
švenčia 45-ių m. jubiliejų. 
     The Knights of Lithuania dancers finished off the 
 year by participating at the jubilee of Chicago Bishop 
Gustavo Garcia-Siller at St. Rita‘s High School. 
 
Denver       Denver 
     ,,Rūtos“ vadovė Antanina Bulotienė, dalyvavusi       After being part of every single dance festival, 
visose  trylika tautinių šokių švenčių, perdavė pareigas including last year‘s Los Angeles event, Antanina 
sūnui Rimui ir išėjo į užsitarnautą pensiją. Linkime jai  Bulotienė has retired and turned over leadership to 
stiprios sveikatos ir saulėtų, be rūpesčių dienų!  her son Rimas. 
 
Hamiltonas      Hamilton 
     ,,Gyvataro“ metinis koncertas įvyko gegužės 31 d.       „Gyvataras“ held its annual concert on May 31st. 
Vadovė Irena Žukauskaitė pasireiškė, kad šlifuoja  Irena Žukauskaitė wrote: „After that we‘ll be  
šokius Lietuvos Tūkstantmečio šventei. concentrating on polishing up our šokiai for Lithuania 

so that we do North America proud!” 
 
Portland      Portland 
     ,,Aitvaras” su Seattle ,,Lietučiu” ir ,,Lanku” atliko        “Aitvaras” joined several groups, including Seattle 
Zitos Petkienės paruoštą programą pirmoje lietuvių  “Lietutis” and “Lankas”, to dance at the I Lithuanian 
šventėje Roslyn, Washinton. ,,Aitvaro” vadovo Viliaus        festival in Roslyn, Washington, with a program written  
Žalpio iniciatyva ,,Lietuvos paveldo dienos” minėjimas  by “Lietutis’” Zita Petkus. “Aitvaras” leader Vilius 
pradėtas 2 paminklų pašventinimu. Šventėje dalyvavo  Žalpys was instrumental in creating the “Lithuanian 
Lietuvos Ambasadorius ir įvairių bangų imigrantai,  Heritage Day” celebration starting with the dedication 
gyvenantys Vašingtono valstijoje. Prašom pasižiūrėti  of 2 monuments to mark the immigration of 300 
į tinklalapį: http://portlandlithuanians.blogspot.com/  .  Lithuanians to the region in 1900. Guests included the 
       Lithuanian Ambassador, old wave Lithuanians from all 
DĖMESIO!      corners of Washington, post WWII refugees from 
Norintys dalyvauti Pietų Amerikos lietuvių tautinių  Seattle and new wave immigrants. See more info at 
šokių šventėje Berisso, Argentinoje turi kuo greičiau http://portlandlithuanians.blogspot.com/ . 
užsiregistruoti pas Juan Ignacio Fourment Kalvelį: 
jkalvelis@yahoo.com.ar  arba skambinti  +54 9 221 616 4962. 



 

LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ INSTITUTO   
   

 ŠOKIŲ KURSŲ 
             (2007 m. rugpjūčio 16-19 dienomis) 
 

            REGISTRACIJA 
 
 

Dalyvio vardas pavardė:  _____________________________________________ 
 
Adresas:                      _____________________________________________ 
 
          _____________________________________________ 
 
Telefono numeris:          _____________________________________________ 
 
El. pašto adresas:           _____________________________________________ 
 
Grupės pavadinimas:  _____________________________________________ 
 
Grupės vadovas/vadovė: _____________________________________________ 
 
 
Kursų dalyviai turi būti bent 18 metų amžiaus.          
 
Prašom parašyti, ką norėtumėte išmokti kursų metu. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Užpildytą registracijos anketą su 25 dol. (JAV) negražinamu užstatu pasiųsti iki 
2009 m. rugpjūčio 8 d. (be išimčių!):    
 
         Vidai Brazaitytei 
         12 St. Moritz Dr. Unit 201 
         Palos Park, IL 60464 
 
 
Čekius rašyti  Lithuanian Folk Dance Institute, Inc.  vardu.     
       



 
 
 
 

,,Vienu balsu garsiai skelbkime: Lietuvai jau tūkstantis metų!” 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Vida Brazaitytė 

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