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LTŠI tarybos narės 

Vida Brazaitytė, Aldona Zander, Danguolė Varnienė ir Nijolė Etzwiler 

paskutiniame kadencijos posėdyje 2010 01 21. 

 

 Atrodo, kad taip neseniai buvome išrinktos vadovauti Lietuvių tautinių šokių institutui. 

Ketveri kadencijos metai (2006-2010) itin greitai prabėgo.  

 Nuoširdžiai dėkojame Jums, LTŠI nariai, už pasitikėjimą mumis, už visus patarimus, 

paskatinimus, įvairias išreikštas nuomones. Apžvelgus šios kadencijos atliktus darbus, tikimės, 

kad įprasminome LTŠI tikslą. 

 Sveikiname naujai išrinktą tarybą ir linkime jiems naujų minčių bei prasmingų darbų, 

puoselėjant mūsų nuostabų tautinį meną! 

      Jūsų 

       -Danguolė, Aldona, Vida ir Nijolė    

 

 

 



 

 

 

        2010 m. sausio mėn.12 d. 
   

LTŠI, Inc. TARYBOS RINKIMŲ KOMISIJOS PRANEŠIMAS 
 
Lietuvių tautinių šokių instituto 2006-2010 m. tarybos kadencija baigiasi 2010 m. kovo mėn. 
  
Balsavimo metu, Lietuvių tautinių šokių instituto tarybos Rinkimų komisija išsiuntė 123 balsavimo 
lapelius.Sugrįţo 104 uţpildytų balsavimo lapelių, 19 - negrįţo. Susumavus Jūsų balsus 2010 m. sausio 
mėn. 6 d., paaiškėjo naujosios Lietuvių tautinių šokių instituto tarybos sudėtis. 
  
Išrinkti šie kandidatai:                                   Brazaitytė Vida 

Varnienė Danguolė 
Mikuckis Tomas 

Ţemaitaitytė Daina 
Grinkevičius Gintaras 

 
Sveikiname naująją LTSI,Inc. tarybą. Linkime sėkmės Jūsų darbuose. 
  
                                     Su pagarba,                             
                                  LTŠI, Inc. tarybos Rinkimų komisija: 
                         Regina Polikaitienė, Rita Ţukienė, Danutė Augutė-Scola 
 

 

  
Lietuvių tautinių šokių instituto, Inc. statuto patvirtinimui balsavo 92 nariai: 
 

47 – uţ patvirtinimą; 
36 – prieš patvirtinimą; 
9 (uţ) gauti po termino. 

 
 Statutas buvo patvirtintas balsų dauguma.  

 

 

 
LTŠI, Inc. revizija 

 
 Šių metų kovo 7 d. LTŠI, Inc. Revizijos komisija, susidedanti iš Nijolės Pupienės, Lidijos 
Ringienės ir Kastyčio Šoliūno patikrino iţdo knygas. 2009 m. gruodţio mėn. 31 d. LTŠI, Inc. iţde buvo: 
 

čekių knygutėje - 1,501.39 dol. 
                                                      taupymo sąskaitoje - 7,901.66 
                                                  taupymo lakšte (CD) - 15,113.42  
     IŠ VISO        24,516.47 dol. 

 Revizijos komisijos akte paţymėta, kad iţdo knygos tvarkingai vedamos, kad pajamas bei 
išlaidos patvirtintos sąskaitomis, atitinkama dokumentacija ir protokolais. 

 



 

              XIV LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ 

 
     Pranešame, kad XIV Lietuvių tautinių šokių šventės meno 

vadovais bus Vida Brazaitytė ir Romas Jonušonis. Vida – Čikagos 

tautinių šokių ansamblio ,,Grandis” pagyvenusiųjų ratelio 

mokytoja, o Romas – Toronto Lietuvių jaunimo ansamblio 

,,Gintaras” vadovas.  

 

     Nors negautas oficialus pranešimas iš Jungtinių Amerikos 

Valstijų lietuvių bendruomenės Krašto valdybos, XIV Lietuvių 

tautinių šokių šventės rengimo komiteto pirmininko pareigoms 

sutiko Marius Ţiaugra, gyvenantis Bostone. Šventė turėtų įvykti 

2012 m. liepos mėnesį. Tolesnė informacija bus išspausdinta 

kituose ţiniaraščiuose. 

 

 
 

PRAŠOM PASIŽYMĖTI! 

 

 LTŠI, Inc. tautiniu šokių kursai vadovams, mokytojams bei padėjėjams pasiruošti 

XIV Lietuvių tautinių šokių šventei vyks 2011 m. rugpjūčio mėnesį ,,Dainavos” 

stovyklavietėje Manchester, MI. 

 

 
 

ĮDOMU 

 

 Kviečiame pasiskaityti Lietuvos liaudies kultūros centro tinklalapyje (www.llkc.lt) 

įdomu straipsnį apie tautinius kostiumus. Tinklalapyje rasite nuoroda SPAUDA RAŠO, o šalia 

jos kitą nuorodą - ,,Ne visos lietuvaitės nešiojo gintarą” (iš Lietuvos žinios). 

 

 
 

ATSIPRAŠOME! 

 Paskutiniame ţiniaraštyje (nr. 55) įsivėlė dvi klaidos. LTŠI tarybos pirmininkės 

padėkoje vicepirmininkei Aldonai Zander trūksta sakinio: ,,Labai ačiū uţ milţinišką darbą, 

renkant medţiagą, kurią galėtų vartoti ir pasidalinti vadovai bei mokytojai; sukaupta 

medţiaga (šokių aprašymų sąrašai) bus paskelbta mūsų tinklalapyje”.  

 Antroji klaida – straipsnyje apie Denver ,,Rūtos” vadovą Rimą Bulotą. Rimo močiutės 

pavardė Kolupailienė (ne Kolupaitienė). 

 

 
 

http://www.llkc.lt/


PIETŲ AMERIKOS ŠOKIŲ ŠVENTĖ 
 

Kai Argentinos Lietuvių kultūros ir savišalpos draugija ,,Nemunas” pasiuntė kvietimą visoms 
Šiaurės Amerikos šokių grupėms dalyvauti Pietų Amerikos Šokių šventėje, mes visai nemanėme važiuoti. 
,,Žaibas” yra labai maža grupė, o tiems šokėjams, kuriems darbas leidžia atostogų išvažiuoti į kitą kraštą 
yra dar mažesnė grupė. Šeši šokėjai domėjosi, todėl ir sutikome. Laikui bėgant, 3 šokėjai iškrito, kita 
prisidėjo – galų gale buvo tik 2 poros (ir aš). Galvojome prisijungti prie kitos grupės - ,,Laumės” iš Illinois, 
bet, deja, jie irgi iškrito.  ,,Ar mes galėsim taip dalyvauti, ar galėsim šokti?", - parašiau ryšininkui Juan 
Ignacio Fourment Kalveliui. ,,Atvažiuokit! - jis atsakė, - džiaugsimės, bus linksma". Nuvykom ir tikrai 
džiaugėmės, ir buvo linksma.  

 Berisso miesto (,,Imigrantų sostinė”) ,,Nemuno” 
draugija, maždaug 70 mylių nuo Buenos Aires, šventė 
savo 100 m. sukaktį. Koncertavo kelis kartus 2009 m., 
šventė Lietuvos Tūkstantmetį, sutiko ,,Odisėją”, giedojo 
Himną su visais pasaulio lietuviais ir suruošė šią šokių 
šventę užbaigti šventinius metus su didžiausiomis 
iškilmėmis. Šventė buvo labai graži, daug mažesnė negu 
Lietuvos arba mūsų Šiaurės Amerikoje, bet labai gyva ir 
džiaugsminga. Buvo 8 dideli kvadratai. Repeticija vyko 
dieną prieš; mes buvom ir pakviesti prieš tai repetuoti 
,,Nemuno” salėjė. Sužinojome, kad draugijos šokių grupė 
neturi tik vieno vadovo ar mokytojo, bet keli šokėjai 
draugiškai moko šokti.   

Šventės programoje matėm: vaikų ,,Kalvelį”, ,,Suk suk ratelį”, ,,Kalėdų senelio šokį”; jaunimo (ir 
jaunų veteranų) ,,Rolenderį”, ,,Kubilinį”, ,,Mintinį”, ,,Malūną”, ,,Šiaudus be grūdų”, ,,Vakaruškas” ir 
,,Aštuonnytį”;  veteranų ,,Jievaro tiltą”, ,,Karklus” bei ,,Aušrelę”;  ir visus šokančius ,,Suktinį”.  Šventėj 
dalyvavo apie 200 šokėjų. ,,Nemuno” draugijos  šoko 4 rateliai: jaunimo grupė ,,Nemunas”,  jauni 
veteranai ,,Griaustinis”, vaikų ,,Skaidra” ir veteranų ,,Pipirai”. Taip pat dalyvavo šie svečiai: Berisso 
Lietuvių draugijos,,Mindaugas” vaikai ir jaunimas, jauni veteranai ,,Spirgučiai”; Buenos Aires ,,Dobilas”, 
,,Ugnė” ir ,,Inkaras”; Urugvajaus ,,Ąžuolynas” ir garbės svečiai iš Panevėžio, žymi ,,Grandinėlės” jaunių 
grupė. 

 
  Mums buvo ypač malonu susipažinti ir pabendrauti su  
Lietuvos vadove Zita Rimkuviene ir jos bendrakeleiviais. Mus 
visur apvežiojo, apdovanojo ir pavaišino. Zita visus apdovanojo 
lietuvišku maistu, juostomis, knygomis. Mes atvežėm meno 
vadovui Juozui Pulikai sveikinimą ir vaizdo įrašų (DVD) nuo LTŠI 
pirmininkės Danguolės Varnienės, o kitiems (Berisso merui, 
,,Nemuno” valdybos nariams) Wisconsin saldainių ir suvenyrų.  
  

Argentinos lietuviai yra labai šilti, draugiški ir meilūs. To 
aš tikėjausi, bet mane nustebino, kad beveik visi yra 3 ir 4 kartos 
argentiniečiai - ne nauji imigrantai, ne dypukai arba dypukų 

       Nijolė Etzwiler su Juozu Puliku         vaikai. Per amžius, nuo 1900 m., kai atvažiavo jų protėviai,  
                                                                       jie išlaikę Lietuvos kultūrą, tradicijas ir gyvenimą. Jie siunčia 
vaikus į ,,Vasario 16-osios” gimnaziją Vokietijoje; daugelis dalyvavo Lietuvos šokių šventėse ir mūsų 
šventėse Toronte ir Čikagoje.  
  



Šios gražios šokių šventės vaizdus galite surasti www.youtube.com tinklalapyje, įrašant: Sokiu 
Svente 2009 en Berisso Conjunto Lituano.  Pamatysite beveik visus šokius, nuo vaikučių iki veteranų. Tik 
nepajausite šilto Pietų Amerikos džiaugsmo.  

********************* 
When the Lithuanian Cultural Society of Berisso Nemunas in Argentina sent out its invitation to a 

South America's Lithuanian Folk Dance Festival, we at “Žaibas” did not expect to go. We're a very small 
group, and the number of those who can take off work to travel to another country is even smaller. But 
six of my dancers were very interested, so I answered the invitation. As it turned out 2 fell out, one 

dancer was switched for another, and at the end I only 
had 2 couples. For a while we thought we could join up 
with “Laumė”, but at the end they found it impossible to 
go.  "Can we come with only 2 pairs? Will we be able to 
dance?" I wrote the liaison Juan Ignacio Fourment 
Kalvelis. "Come!" he answered "it will be great. We'll 
have fun!" So we went, and sure enough, it was great 
and we had fun. 

The Nemunas Society, in the city of Berisso, 
"The Capital of the Immigrant", about 70 miles from 
Buenos Aires, was celebrating its centenary. It had 
already held several concerts, had commemorated the 
Millennium of the Word Lithuania, had welcomed the 
ship Ambersail, had sung the Lithuanian Anthem 

  ,,Žaibas”: Elise Etzweiler, Michael Etzwiler,       with Lithuanians around the world, and were 
 Jolanta Vidugirienė, David ir Nijolė Etzwiler       finishing off the year's festivities with a bang -  
             South America's Lithuanian Folk Dance Festival. 
The festival was lovely, much smaller than those in Lithuania or here in North America, but very lively 
and joyful. The floor was divided into 8 very large squares, with groups joining up across those squares 
for certain dances. We had one day of intensive practice, but were also invited to practice 2 evenings 
with Nemunas in their hall. It was there that we discovered that instead of having one director or 
teacher, they take turns teaching different dances.  
  The dance program consisted of the children’s “Kalvelis”, “Suk suk ratelį”, “Kalėdų senelio 
šokis”; youth and young veterans' “Rolenderis”, “Kubilinis”, “Mintinis”, “Malūnas”, “Šiaudai be grūdų”, 
“Vakaruškos”, and “Aštuonnytis”; veterans' “Jievaro tiltas”, “Karklai”, ir “Aušrelė”, and the whole 
ensemble's “Suktinis”.  Participating were about 200 dancers:  Nemunas’ own youth group, their young 
veterans' “Griaustinis”, kids' “Skaidra”, and old veterans' “Pipirai”. Their guests included the other 
Berisso Lithuanian Society Mindaugas “Spirgučiai”, with their youth group; “Inkaras”, “Ugnė” and 
“Dobilas” from Buenos Aires; Uruguay's “Ąžuolynas”, and special guests from Panevėžys, Lithuania, the 
renowned youth group “Grandinėlė”.  

  
We were very happy to meet and spend time with their charming director 

Zita Rimkuvienė, and her companions, parents of the dancers. Together we were 
wined and dined, driven around, and presented with gifts by both Nemunas and 
the municipality of Berisso. Zita brought lovely gifts from Lithuania - sashes, food, 
books. We gave the Artistic Director Juozas Pulikas a greeting and dance 
festival DVDs from LFDI, Inc. president Danguole Varnas. As representatives of 
Madison, Wisconsin, we gave presents of Wisconsin products and souvenirs to the 
mayor and members of the Nemunas board.  
 Nijolė su Zita Rimkuviene 

http://www.youtube.com/


Argentina's Lithuanians are very warm, friendly and affectionate. I had expected that, but what 
surprised me was that they are almost all 3rd and 4th generation Argentinians, not recent immigrants, 
nor D.P.'s or their children. Yet they have preserved Lithuanian culture, traditions and life all these years, 
from 1900 when their ancestors first came to the country. They annually send some kids to the 
Lithuanian school in Germany, “Vasario 16-oji”, and some have even participated in Lithuanian dance 
festivals in Lithuania, Toronto, and Chicago.  
  

You can see videos of this exciting festival by going on www.youtube.com   - and typing in "Sokiu 
Svente 2009 en Berisso Conjunto Lituano" in the search field. There you will see almost all the dances, 
from the little kids' to the older vets'. But unfortunately you won't feel the wonderful South American 
sense of joy.  
          Nijolė Etzwiler 

 
 

 
              
          Sušokus ,,Vakaruškas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 
     ,,Žaibo” šokėjai su Lietuvių 
kultūros ir savišalpos draugijos 
NEMUNAS ,,Griaustinio” ansambliu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/


SUSIPAŽINKIME SU ESTERA BENDŽIŪTE-WASHOFSKY 

 
Kaip susitvėrė Filadelfijos ,,Žilvinas”? 
 
 ,,Ţilvinas” susitvėrė Genovaitės Maciūnienės ir Irenos Bendţiūtės-Lapurkienės dėka, 
dalyvauti II Lietuvių tautinių šokių šventėje Čikagoje. 
 
Kiek metų vadovaujate ,,Žilvinui”? 
 
 Sesuo Irena su ,,Ţilvinu” dalyvavo II Lietuvių tautinių šokių šventėje. Irenai 
ištekėjus ir išsikrauščius į Niujorką, perėmiau vadovauti ,,Ţilvinui”. ,,Ţilvinas” dalyvavo III, 
IV, IX, X, XI, XII ir XII Lietuvių tautinių šokių šventėse. 1998 m. dalyvavo Pasaulio lietuvių ir 
dainų šventėje Lietuvoje. Šių metų pabaigoje dalyvausime Australijos Lietuvių šokių šventėje 

Melburne. 
 
Kas Jus sieja su lietuvišku šokiu? 
 

 Aš visuomet mėgau šokius. Esu įsitikinusi, kad lietuviai turi pačius graţiausius tautinius šokius iš visų 
tautybių, kurias esu mačiusi. 
 Iš 430 registravusiųjų, ,,Ţilvinas” yra vienas iš 40 grupių parinktų dalyvauti projekte ,,How Philly Moves”. 
2011 metais 50,000 kvadratinių pėdų sieninis paveiklas (,,mural”) bus nutapytas per kelis Filadelfijos tarptautinio oro 
uosto pastatymo garaţus, kurie siekia ,,Interstate 95” greitkelį. Yra galimybė, kad būsime nutapyti sieniniame 
paveiksle; jei ne, tikrai būsime dalis nuotraukų parodos, rodomos pačiame oro uoste. Neseniai darėme nuotraukas, 
buvo jaudinantis momentas! 
 

Jūsų tautodailės darbai ypatingi. Kur Jūs (ir sesutė) 

išmokote šio tautinio meno?  
 
 Neprisimenu, kad būčiau išmokusi megzti – manau, kad gimiau 
su virbalais rankose. Prisimenu, kad sesuo išmokė mane nerti 
vąšeliu(,,crochet”) ir kaip skaityti schemas ir instrukcijas įvairiems 
rankdarbiams.  

 
     Pagal tradicijas, kas turi 
nešioti antkakčius? Ar 
priimate užsakymus? 
 
      Ištekėjusios ar vyresnio             Esteros nerta staltiesė ir kepuraitė, 
amţiaus moterys  prie tautinio              Irenos austa juosta 
kostiumo turėtų prisiderinti ir  
galvos apdangalą. Senovėje visus nuometus moterys audė pačios. 
Nuometus, nuometėlius siūdavo iš pačių austų audinių ir iš baltų arba 
spalvotų fabrike gamintų medţiagų. Juos puošė įvairiais papuošaliniais 
priedais. Skarelės kartais būdavo puošiamos antkakčiais.                                                                                   

            
              Irenos austa juosta     Čikagos Tautinių šokių ansamblio ,,Grandis” vadovė Violeta  

Smieliauskaitė-Fabianovich paskatino mane pradėti gaminti antkakčius, nes 
ţinojo, kad mėgstu knibinėti. Priimu uţsakymus nedideliais kiekiais. 
Kiekvienas antkaktis uţtrunka nemaţai laiko pasiūti, daug rankų darbo. 
 
      Sveikiname ,,Ţilvino” vadovę Esterą Bendţiūtę-Washofsky patekus į 
prestiţinį Filadelfijos miesto projektą ir linkime kūrybinės sėkmės! Estera 
priima uţsakymus el. pašto adresu: ewashofsky@verizon.net. 
 
 
Esteros pasiūtas antkaktis 
 
 

 

mailto:ewashofsky@verizon.net


 

 

 

 
 

 

Velykų džiaugsmas ir palaima 
telydi Jūsų žingsnius visus! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vida Brazaitytė 

  12 St. Moritz Dr. Unit 201 

  Palos Park, IL 60464-3123 

  U.S.A. 

 

 

 

 
 

 


