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LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKAS 
 

 
 

 
 
 

Brangūs XV Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventės dalyviai, rengėjai ir svečiai,            

mieli tautiečiai, 

nuoširdžiai sveikinu Jus visus su lauktu ir prasmingu lietuvių etnokultūros reginiu – tautinių 

šokių švente. Senieji lietuvių šokiai turi gilias ir ilgaamžes tradicijas.  

Ši šokių šventė – ne tik smagi pramoga ir džiaugsmingas įvykis, tradiciškai suburiantis 

lietuvius iš visos Šiaurės Amerikos. Joje slypi kur kas didesnė prasmė ir tikslas. Puoselėjama 

etnokultūra yra mūsų tautos dvasinė atrama ir brandos įrodymas. Išlaikydami savitumą, mes 

visuomet jausimės saugesni, tvirtesni, labiau suvokiantys savąjį aš, savo ir visos tautos kelią. Mes 

įsiliejame į pasaulio kultūros lobyną kaip lygiaverčiai partneriai, pristatydami ir garsindami Lietuvą 

visame pasaulyje.  

Dėkoju JAV ir Kanados lietuvių bendruomenėms bei Lietuvių tautinių šokių institutui už 

pastangas organizuojant šią įspūdingą, patriotizmą ugdančią šventę. Džiaugiuosi Jūsų indėliu į tai, 

kad mūsų protėvių kultūros paveldas išliktų gyvas ir aktualus, ypač svetur gyvenančiai jaunajai 

lietuvių kartai.  

Kad ir kur būtume, kur gyventume, arti ar toli, Amerikoje, Kanadoje ar Lietuvoje – mes ir 

mūsų vaikai esame lietuviai. Mes visi kartu kuriame Lietuvą! 

 

Loreta Graužinienė 

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė 

 

2016 m.  
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Lietuvos Respublikos Ambasadorius Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Meksikos 
Jungtinėms Valstijoms 

Ambassador of the Republic of Lithuania in the United States of America and to the 
United Mexican States  

 
 
 

       Vašingtonas, 2016 m. birželio 10 d. 

 
Sveikinu visus, susirinkusius į jubiliejinę Lietuvių Tautinių Šokių Šventę! 

Jau 15 tą-jį kartą Šiaurės Amerikoje tūkstančius šokėjų, žiūrovų, rėmėjų, draugų ir bičiulių 

suburiantis festivalis yra lietuvių pasididžiavimas! Šokis ir daina turi nepaprastą galią vienyti 

bendruomenes, puoselėti praeitį ir įkvėpti ateičiai. Ši šokių šventė padeda išsaugoti šimtmečius kauptą 

kultūrinį paveldą ir yra meilės Lietuvai atspindys. 

Nuoširdžiai linkiu džiugos, įdomios ir gyvos lietuviška dvasia Šokių šventės Baltimorėje. Tegu ši 

šventė įkvepia ir toliau burtis, kurti ir puoselėti tai, kas brangu.  

Dėkoju visiems, kurie prisidėjo prie to, kad šis nuostabus renginys įvyktų! 

     

Congratulations to all who have assembled here for the Anniversary Lithuanian Folk Dance 

Festival! 

The already 15th festival gathering thousands of dancers, spectators, sponsors, friends and 

fellows in North America is a true Lithuanian pride! A dance and a song has an extraordinary power to 

unite the communities, cherish the past and inspire for the future. This Dance Festival helps to preserve 

the cultural heritage that has been accumulated over the centuries and is a reflection of love to Lithuania.  

I sincerely wish a Dance Festival full of joy, excitement and Lithuanian liveliness here in 

Baltimore. May this Festival inspire to continue reuniting, creating and nurturing what is important to us.  

I am extremely thankful to each and everyone who have made this wonderful event happen.  

 

 
 
Nuoširdžiai Jūsų/Sincerely            Rolandas Kriščiūnas   

          Ambasadorius 
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LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS KONSULATAS ČIKAGOJE 
 

CONSULATE GENERAL OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA  
IN CHICAGO 

  
2016 m. liepos 3 d. 

 
 

Mieli Šokių Šventės dalyviai, 
 

 
Nuoširdžiai sveikinu Jus, susirinkusius į jau XV-ąją Lietuvių Tautinių Šokių 

Šventę! Džiugesio kupina širdimi dalyvausiu šiame renginyje, kur tūkstančiai lietuvių ir 
jų draugų susiburia švęsti savo protėvių paveldo, kartu sukurti nuostabų reginį, būti 
drauge ir dalintis savo meile Tėvynei Lietuvai. 

Žaviuosi užsienio lietuvių energija, kūrybingumu bei pasiaukojimu prieš 
daugiau nei pusšimtį metų sukurti šį unikalų reiškinį ir, perduodant tradiciją iš kartos į 
kartą, rengti šokių šventes iki šių dienų. Mūsų tautos istorija sudėtinga, buvo sunkių 
laikotarpių, kai tik lietuvių pagarba savai kultūrai, paveldui ir drąsus atkaklumas 
padėjo tautai išlikti bei išlaikyti savą kalbą, papročius, tradicijas. Net iškeliavę už 
vandenyno Jūs prisimenate savo šaknis, skiepijate vaikams meilę protėvių žemei, 
suprantate ir vertinate tautos meną, kuriuo Šokių Šventės pavidalu džiaugiatės patys ir 
išdidžiai rodote kitiems. 

Dėkoju už suteiktą progą prisijungti prie Jūsų ir gėrėtis įspūdingu reginiu. 
Ačiū organizatoriams, vadovams, šokėjams, savanoriams, rėmėjams ir visiems, 
prisidėjusiems prie šventės kūrimo. Nuoširdžiai linkiu, kad XV Šokių Šventė paliktų 
neišdildomą pėdsaką mūsų visų atmintyje ir širdyse, o jos aidas įkvėptų naujiems 
darbams ir kūrybai vardan tos Lietuvos! 

 
 
Nuoširdžiai jūsų, 
 
 
 
 
Marijus Gudynas 
Generalinis konsulas 
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Congratulations to the Lithuanian American Community on 
the occasion of the 15th Lithuanian Folk Dance Festival! 

Since 1957, through the the Folk Dance Festival, Lithuanian Americans have 
preserved their traditions and honored their heritage in the United States. 
And through beautiful Lithuanian traditional dance - as in so many other 
ways - Lithuanian Americans make a great contribution to the richness and 
diversity of American cultural life.  We are lucky, indeed, that so many tal-
ented dancers are sharing this cultural treasure with us.  

My thanks to all dancers and participants!  
I wish you an outstanding Festival! 

Anne E. Derse, U.S. Ambassador (Ret.)
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Dear performers and guests of the Fifteenth 
North American Lithuanian Folk Dance Festival!

It is a pleasure to address you today on behalf of 
Ukraine. Our countries are long standing allies and reli-
able partners. These close ties have been strengthened 
by time and challenges. The whole story of our relation-
ships undoubtedly prove that a friend in need is a friend 
indeed.

We appreciate highly Lithuania’s support of the Ukrai-
nian people during the Revolution of Dignity, as well 
as in counteracting Russian aggression in Donbas and 
occupation of Crimea. It is encouraging to feel that we 
can always count on steadfast stance of Lithuania on 
defending Ukraine’s territorial integrity and sovereignty 
and restoring the rule of international law. No less im-
portant is Lithuania’s commitment to assist Ukraine in 
implementing EU-oriented reforms – another key goal 
of our country.

This trustful unity is based on our common vision of 
region’s future and common aims that we strive to 
achieve. It developed over the centuries of mental, spiri-
tual and cultural connections between Ukrainian and 
Lithuanian people.

Thank you for your support of Ukraine as well as for 
your work on preserving European cultural heritage 
and identity in the diversity of the US. I wish you every 
success and inspiration in your endeavors and festive 
celebration of Lithuanian folk dance traditions!

Sincerely,

Valeriy Chaly
Ambassador of Ukraine to the USA



 

 

 

GERBIAMIEJI ŠOKIŲ ŠVENTĖS RENGĖJAI, DALYVIAI IR SVEČIAI! 

 

SVEIKINU VISUS, SUSIRINKUSIUS Į ŠĮ REIKŠMINGĄ, LIETUVIUS PASAULYJE  

VIENIJANTĮ  RENGINĮ – XV ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĘ! 

 
TAUTA GYVA, KOL GYVAS JOS KULTŪRINIS PAVELDAS: KALBA, MUZIKA, ŠOKIS, 

PAPROČIAI. DŽIUGINA, KAD JAU DAUGIAU KAIP PENKIASDEŠIMT METŲ TAUTINIS 

ŠOKIS GYVUOJA, SUKVIEČIA LIETUVIUS SUSIBURTI, APSIJUNGTI IR ATSKLEISTI 

PASAULIUI MŪSŲ TAUTINĖS KULTŪROS SAVITUMĄ. 

 
ŠI ŠVENTĖ LIUDIJA MŪSŲ TAUTOS GYVYBINGUMĄ, KURĮ PALAIKOTE JŪS, TĘSDAMI 

TAUTINES TRADICIJAS, PERDUODAMI LIETUVIŠKĄ KULTŪRĄ IŠ KARTOS Į KARTĄ, 

SKIEPYDAMI VAIKAMS PAGARBĄ TĖVŲ IR PROTĖVIŲ KŪRYBAI. 

 

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJU ŠVENTĖS ORGANIZATORIAMS UŽ ŠĮ ĮSPŪDINGĄ RENGINĮ, 

PASIEKTĄ JŪSŲ PASTANGŲ, DARBO IR PASIAUKOJIMO VALANDŲ DĖKA. DĖKOJU 

VISIEMS ENTUZIASTAMS, MYLINTIEMS IR  NEGAILINTIEMS LAIKO LIETUVIŠKAM 

ŠOKIUI. 

 

LINKIU VISIEMS GRAŽIOS ŠVENTĖS, PAKILIOS NUOTAIKOS IR NEBLĖSTANČIŲ 

ĮSPŪDŽIŲ! 

 

 
 

DALIA HENKE 

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS PIRMININKĖ 

 
-2016- 

           Dalia Henke



JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdyba

į Baltimorėje vykstančią XV Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių
šokių šventę mus visus subūrė meilė lietuviškam šokiui, lietuviškoms

tradicijoms ir didžiulė meilė Tėvynei LIETUVAI.

JAV Lietuvių Bendruomenė, jungianti 54 apylinkes, 
40 lituanistinių mokyklų, šiemet mini 65-ąsias gyvavimo metines. 

Švęskime kartu lietuvybės šventę, smagiai sukdamiesi 
,,Suktinio”, ,,Kubilinio” ir kitų šokių ratu, kad visas pasaulis išgirstų

mažos, bet stiprios ir vieningos tautos skambesį.

Linksmos šventės!

JAV Lietuvių Bendruomenės
Krašto valdybos pirmininkė

www.lithuanian-american.org

Mieli šokėjai, 
šventės rengėjai ir svečiai,
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Mieli XV Lietuvių tautinių šokių šventės dalyviai,

Lietuvos kultūros istorijoje nedaug tokių iškilių švenčių, įkvepiančių pagarbą 
savo tautos praeičiai, pasitikėjimo ateitimi, o nūdienai – ryžto kartu kurti 
Lietuvą kur bebūtumėte, dabar ir visados. Tikiu, kad šio ryžto ir tikėjimo ve-
dami susirinkote į Baltimorę – į Lietuvių tautinių šokių šventę: pakiliai pabūti 
kartu, džiaugtis Tėvyne, visam pasauliui parodyti, kokia esame kūrybinga, 
gyvos dvasios, gyvos tautinės kultūros ir stiprios istorinės atminties tauta.

Sveikindamas su švente, noriu padėkoti visiems, savo idėjomis ir darbais 
prisidėjusiems, kad ši šventė būtų graži ir prasminga, kupina neužmirštamų 
įspūdžių. Dėkoju už kantrų darbą kolektyvų dalyviams ir vadovams – jūsų 
kasdienis darbas ypač reikšmingas ir reikalingas Lietuvai. 

Linkiu stiprybės ir geriausios kloties visiems šventės rengėjams, dalyviams ir 
svečiams. Tikiu, kad ir pasklidę po visą pasaulį, bet bendrystėje, vieni su kitais 
– taip pat dainuosime ir šoksime 2018 m. Lietuvos dainų šventėje „Vardan 
tos...“ švęsdami valstybės atkūrimo šimtmetį.

Su nuoširdžiausiais linkėjimais

Saulius Liausa
Lietuvos liaudies kultūros centro ir
2018 m. Lietuvos šimtmečio dainų šventės „Vardan tos...“ direktorius



 
LITHUANIAN FOLK DANCE INSTITUTE, INC. 
LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ INSTITUTAS 
 

 
 

2016	m.	liepos	3	d.		

Mieli	lietuvių	tautinių	šokių	mokytojai	bei	šokėjai!	
	
Lietuvių	tautinių	šokių	institutas	džiugiai	sveikina	Jus,	atvykusius	į	XV–ąją	Lietuvių	tautinių	šokių	šventę.	Jau	
po	įvykusios	paskutinės	šventės	nekantriai	laukėme	progos	vėl	susitikti,	draugauti	ir	kartu	pašokti!	
Džiaugiamės	kad	Jūs,	mokytojai	bei	šokėjai,	esate	įdėję	tiek	daug	triūso,	tobulai	išmokę	šokti	ir	pasiruošę	šiai	
šventei.		
	
Lietuvių	tautiniai	šokiai	yra	svarbi	mūsų	tautos	kultūros	dalis.	Juose	tautos	sudėta	daug	papročių	ir	tradicijų,	iš	
kartos	į	kartą	išpuoselėtas	tautinis	paveldas.	Ugdome	lietuvių	išeivijos	šokantį	jaunimą,	kad	nepamirštų	ir	tęstų		
tautinių	šokių	švenčių	tradicijas.		
	
Lietuvių	tautinių	šokių	institutas	puikiai	vertina	vadovų	ir	šokėjų	nuoširdų	darbą.	Dėkojame	už	nuostabią	
šventę.	Šiandien	šokdami	stipriai	apsikabinkime	ir	didžiuokimės,	kad	esame	lietuviai!	
Iki	kito	pasimatymo	XVI‐oje	Lietuvių	tautinių	šokių	šventėje.	Nesustokime	šokę!	
	
Su	pagarba,	
	
Lietuvių	tautinių	šokių	instituto	taryba	
	
Nijolė	Semenaitė	Etzwiler	
Rytis	Grybauskas	
Vilija	Kirvelaitienė	
Rūta	Mickūnienė	
Tomas	Mikuckis	
Danguolė	Razutytė	Varnienė	
	
	
	
Dear	Lithuanian	Folk	Dance	teachers	and	dancers:	
	
The	Lithuanian	Folk	Dance	Institute	expresses	its	excitement	to	welcome	you	to	the	fifteenth	Lithuanian	Folk	Dance	Festival.		We	have	been	happily	
awaiting	the	opportunity	after	the	last	festival	for	you	to	once	again	meet,	interact,	socialize	and	most	importantly,	to	dance!		We	are	pleased	that	you	
as	teachers	and	dancers	have	made	such	an	effort	and	devotion	in	preparation	to	learning	our	beloved	Lithuanian	dances.		
	
Lithuanian	folk	dance	is	an	important	part	of	our	Lithuanian	culture	and	it	is	important	that	we	keep	true	to	our	heritage	through	not	only	our	dances,	
but	in	the	same	light	our	traditions,	so	that	all	this	remains	for	the	future	of	our	children	as	they	perform	and	keep	the	future		of	Lithuanian	folk	dance	
festivals	alive.	
	
The	Lithuanian	Folk	Dance	Institute	heartedly	recognizes	and	thanks	you	as	teachers	and	dancers	for	your	diligence	and	hard	work	in	preparation	for	
this	wonderful	event.		As	we	dance	today,	we	embrace	and	rejoice	in	our	Lithuanian	lives.		Until	we	see	you	once	again	at	the	sixteenth	Lithuanian	Folk	
Dance	Festival,	keep	dancing!	
	
The Lithuanian Folk Dance Institute Board of Directors 
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2016 m. gegužė

Mieli lietuviai,

Nuoširdžiai  sveikiname visus tautiečius susirinkusius į  XV 
Tautinių  Šokių  Šventę,  Baltimorėje.  Prieš  ketvirtį  šimtmečio 
Lietuva atstatė savo valstybės nepriklausomybę. Tebunie ši šventė 
džiaugsmo ir ryžto diena. Mūsų tautines tradicijos apjungia išeiviją 
ir jungia mus su broliais ir seserimis Lietuvoje. Lai ši šventė liudija 
mūsų tautinį gyvastingumą ir tautos šviesią ateitį. 

Amerikos Lietuvių Taryba, kuri savo pagrindu laiko 
lietuviška vienybe, džiaugiasi šia švente ir sveikina visus 
organizatorius ir dalyvius.

Su pagarba,

Saulius V. Kuprys
Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas

LITHUANIAN AMERICAN COUNCIL 

Amerikos Lietuvių Taryba
4545 W 63 Street, Chicago, IL 60629 

National President 
          Saulius V. Kuprys, Esq. 

Secretaries 
Salomeja Dauliene 
Jurate Variakojiene 

Treasurer 
Dalius Savickas 

Directors 
               Stanley Balzekas, Jr. 

Petras Buchas 
Stasys Dubauskas 

Mildred Jagiella 
Pranas Jurkus 

Algis Kazlauskas 
Valentinas Krumplis 

John Mankus  
Evelina Ozeliene 
Juozas Polikaitis 
Jonas Variakojis 

Peter Paul Zansitis, PhD 

JBANC Representatives 
                   Henry Gaidis 

Tom Sadauskas 

CEEC  Representative 
Stasys Backaitis, PhD 

Washington, DC 

Representatives 
in Lithuania 

   Ramunas Kondratas, PhD 
Paulius Vertelka 

Trustees 
                    Viktoras Motusis 

Pranas Povilaitis 

 

CONSTITUENT NATIONAL ORGANIZATIONS  
Lithuanian Roman Catholic Federation of America • Lithuanian Social Democratic Federation of America  • Lithuanian National Society of America 

 Lithuanian National League of America - Sandara • Lithuanian Alliance of America • Lithuanian Catholic Alliance Foundation  
Lithuanian Catholic Women’s Alliance • Knights of Lithuania  • Lithuanian Regeneration Society • Lithuanian Society of the Vilnius Region  

National Lithuanian American Republican Federation •  Lithuanian Democratic League • Lithuanian Christian Democratic Movement  
Korp! Neo-Lithuania • Lithuanian Students Association of North America • Lithuanian Chamber of Commerce of America   

Lithuanian Roman Catholic Charities • Lithuanian Philatelic Society “Lietuva” 
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ir jungia mus su broliais ir seserimis Lietuvoje. Lai ši šventė liudija 
mūsų tautinį gyvastingumą ir tautos šviesią ateitį. 

Amerikos Lietuvių Taryba, kuri savo pagrindu laiko 
lietuviška vienybe, džiaugiasi šia švente ir sveikina visus 
organizatorius ir dalyvius.

Su pagarba,

Saulius V. Kuprys
Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas
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Vesk mane savo tiesa ir mokyk mane, nes esi Dievas, mano Gelbėtojas.  
Tavimi visados pasitikiu.   

Neužmiršk, Viešpatie, savo gailestingumo ir ištikimosios meilės,  
jie tokie pat seni kaip laikas. 

PSALMĖ 25,4 
 

Gerbiamas p. Orentai, 
 

Sveikinu visą Organizacinį komitetą, savanorius, šokėjus ir jų vadovus bei rėmėjus 

XV-ojoje Šiaurės Amerikos Lietuvių Tautinių Šokių Šventėje Baltimorėje. Ši Šventė 

- tai visų Jūsų siekimų įkarščio, pasiaukojimo ir ištvermingo darbo džiaugsmas, 

krikščioniškos ir tautinės savanorystės bei atsidavimo meilės dovana. 

 
Labai prasmingai šia proga visus prakalbina garsiojo poeto Bernardo Brazdžionio 

žodžiai: “Šaukia ten tave kelionė”. Šventės kviečianti dvasia tegul mus įkvepia, visur 

ir visuomet mus vienija tautos istorijos kely. Savo brangiausią lietuvišką kraitį - 

veiklų tikėjimą, protėvių papročius, laisvės kovų ir ašarų bei pasiekimų praeitį - gyvai 

įauskime dabarties tautos vaikų gyvenime, kurio niekad neužmiršta Viešpats savo 

gailestingumu ir ištikimąja meile. 

 
  
Pagarbiai Kristuje, 
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851 Hollins St. Baltimore, MD 21201 

 

Gerbiami Šokių Šventės dalyviai, 

Baltimorės Lietuvių Namų vardu nuoširdžiai sveikiname 
jus penkioliktosios Šokių Šventės proga! 

Tegul Baltimorėje skamba Šokių Šventės garsai ir jūsų 
kojyčių patrepsėjimai duoda visiems jaunatviško idealizmo 
džiaugsmą, suteikia veržlumo, energijos ir kūrybiško 
polėkio. Visiems šokėjams, vadovams, mokytojams ir 
padejėjams linkime prasmingo buvimo kartu, puikios 
nuotaikos ir kuo geriausios kloties! 

Būkite ramus ir šokite be pabaigos! 

Lietuvių Namų Valdyba, 

Rytis Grybauskas   Dennis Meižys    Jonas Burbulis      

Daiva Melingytė   Rita Leonavičius      

ir vadybininkė Eglė Baublytė-Noeth 



 

Didžiausia mokslo institucija lietuvių išeivijoje nuoširdžiai 
sveikina XV Lietuvių Tautinių Šokių Šventės dalyvius, svečius ir 
rengėjus. Linkime, kad šventėje akį džiuginantis lietuviškas šokis 

ir toliau būtų mūsų vienybės išraiška, tvirtybės versmė, 
skatinantis meilę Tėvynei, lietuvių kalbai, tautinei kultūrai, 

protėvių tradicijoms. Džiaugiamės, galėdami prisidėti prie šios 
šventės parodos iš LTSC archyvų.  

The largest research institution of Lithuanians abroad cordially 
welcomes the participants, guests, and organizers of the XV 

Lithuanian Folk Dance Festival. We sincerely wish that the eye-
pleasing Lithuanian dance continues to be an expression of our 
unity and source of strength, promoting love for our native land, 

language, and culture, and for the traditions of our ancestors. 
We hope you enjoy the exhibition about Lithuanian folk dance 

from LRSC’s archives.  

5620 S. Claremont Avenue 
Chicago, IL 60636 

773-434-4545 
info@lithuanianresearch.org 
www.lithuanianresearch.org 

 
Mes saugome dokumentus, laiškus, nuotraukas, meno ir muzikos kūrinius. 
We preserve documents, letters, photographs, and works of art and music. 



ŠauKIa ten taVe KelIonĖ  |  BaltIMore  july 3, 2016
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ŠOKIŲ ŠVENTĖS PROGRAmA
Dance FestIVal PrograM



ATIDARYMAS | OPENING

XV LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ  
XV LITHUANIAN FOLK DANCE FESTIVAL

SVEIKINIMAS | WELCOME

IŠKILMINGAS ŠOKIŲ GRUPIŲ PRISTATYMAS 
PRESENTATION OF DANCE GROUPS

Maršas “Ei, jaunyste”  | March “Ei, jaunyste”
Muzika | Music – Bronius Budriūnas

Muzikos aranžuotė | Musical arrangement – Bronislovas Glovickis
Muzikos atlikėjai | Music performers – 

Vilniaus universiteto liaudiškos muzikos ansamblis “Jaunimėlis”

TAUTINIAI HIMNAI | NATIONAL ANTHEMS

Lietuvos Himnas | Lithuanian National Anthem
Muzika ir žodžiai | Music and lyrics – Vincas Kudirka

Kanados Himnas | O Canada
Muzika | Music – Calixa Lavallée 

Žodžiai | Lyrics – Robert Stanley Weir (English), Adolphe-Basile Routhier (French)

Jungtinių Amerikos Valstijų Himnas | The Star-Spangled Banner
Muzika | Music – John Stafford Smith 

Žodžiai | Lyrics – Francis Scott Key

SVEIKINIMO ŽODŽIAI | WELCOMING REMARKS



XV Lietuvių Tautinių Šokių Šventė  |  Page 39

XV LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ 
XV LITHUANIAN FOLK DANCE FESTIVAL

ŠAUKIA TEN TAVE KELIONĖ   
A JOURNEY CALLS YOU THERE

 
     Šaukia ten tave kelionė – miestai šalys,
     Tolimos, nežinomos, ir pažadai...
      Ir tada, kai stingsti tu sušalęs,
     Ir tada tau rodos, ugnį suradai!

Ilgas ir vingiuotas kelias lietuvių, iškeliavusių iš tėvynės. 
Įvairiomis bangomis ir kartomis, įvairiais laikais ir dėl 
skirtingų priežasčių pasklidom po pasaulį – keleiviai išvykę 
iš protėvių namų. Tačiau mūsų išugdytos tradicijos ir 
šventės, o ypač meilė tėvynei, surišo, suadė tuos atskirus 
žingsnius į bendrą kelionės taką.

Bernardo Brazdžionio poezijos žodžių sukurtais vaizdais, 
XV Tautinių Šokių Šventės programa atspindi šią kelionę. 
Su džiaugsmu ir viltimi, lydimi vienos keleivių poros, 
pakeliaukime kartu po savos kelionės prisiminimus, 
dabarties pasiekimus ir ateities svajones.

Lithuanians who left their homeland have traveled a long 
and often winding road. In various waves and generations, 
during different times and for different reasons, we have 
scattered throughout the world - wandering travelers 
far away from our ancestral home. Our deeply rooted 
traditions, beliefs, and celebrations, and especially our 
love for our homeland, have tied and woven together our 
individual steps into a shared journey.

Through a series of scenes inspired by the words of 
Lithuanian poet Bernardas Brazdžionis, the program of 
the XV Lithuanian Folk Dance Festival reflects this shared 
journey. With joy and hope, led by a pair of young travelers, 
let us travel through our shared journey’s memories, 
achievements, and dreams.



  PROLOGAS: LietuvA, LietuvA, tu kAiP SAuLė GyvA
  PROLOGue: Lithuania, Lithuania, you’re alive like the sun 

 

    Lietuva, Lietuva, tu kaip saulė gyva
    Ir už rudenio debesio juodo,
    Tu benamių sūnų už kalvų ir kalnų
    Ir daina, ir viltis, ir paguoda.

Prologe sukurta tėvynės Lietuvos gyva išraiška, kuri įtakoja ir 
duoda reikšmę visai ateinančiai kelionei. Saulė - tai tėvynės 
simbolis, jos šiluma ir šviesa atspindi kiekvieno lietuvio 
širdies meilę tėvynei.  Kelionė prasideda saulei beauštant: 
jaunoji keleivė ir jos draugės savo šokiais pažadina saulę.  
Jaunasis keleivis ją pasveikina, ir susirinkę šokėjai, rytmečio 
saulės apšviesti, tampa tarsi jos spindulių tęsiniai.

The prologue is an expression of the significance of Lithuania 
as our homeland, which defines and gives meaning to the 
entire coming journey. The journey begins at dawn: the ritual 
dances of a young girl traveler and her friends invite the 
morning sun to rise. The dawning sun is then greeted by a 
young man, her future companion. As more dancers gather, 
they become a vision of the sun itself, whose warmth and 
light reflect each Lithuanian’s love of the homeland.

Aikštės kompozicijos | Choreographical composition – Sigita Barysienė, Ramona Kaminskaitė, Tomas Mikuckis

 ĮVADAS | INTRODUCTION
  Music | Muzika - Bronius Kutavičius 

 SAULALE, KELK 
 A lyrical girls’ dance encouraging the sun to rise
  Choreografija | Choreography – Laimutė Kisielienė
  Muzika ir žodžiai | Music and lyrics – Zita Bružaitė
  Šoka – Jaunimo grupių merginos | Performers – Girls of the student groups

 BLEZDINGĖLĖ
 A traditional girls’ dance symbolizing the flight of the swallow
  Choreografija | Choreography – Aldona Rugytė-Bulotienė, Juozas Lingys
  Muzika – Stasio Vainiūno išplėtota liaudies muzika | Music – Stasys Vainiūnas, based on folk music
  Šoka – Jaunimo grupių merginos | Performers – Girls of the student groups

 SAULĖS VARTAI
 A dance greeting the rising sun
  Choreografija | Choreography – Ričardas Tamutis
  Muzika | Music – Antanas Jonušas
  Muzikos aranžuotė | Musical arrangement – Kęstutis Lipeika
  Muzikos atlikėjai | Music performers – Valstybinis dainų ir šokių ansamblis “Lietuva”
  Šoka – Vyresnieji | Performers – Adult groups
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PiRMOJi DALiS: BALtuS žieDų tAkuS kRūtinėJe nešu
ACt i: i carry paths of white blossoms in my heart 

 
     Ten pavasarį grįžta giedodamos gervės,
     Ir pakyla į dangų vyturėlio giesmė,
     Ir mane ilgesys per sargybas ten perves,
     Ten svajonėj ir aš, pakeleivis, esmi.

Pirmoji dalis – tai keleivių kelionės pradžia: atgarsiai senai 
paliktos tėviškės, tėvų sodybos, ir jos mylimų žydinčių sodų. 
Tai žaismingas ir linksmas smagios praeities, jaunystės, 
tėvelių namų prisiminimas.
 
Pirmoji kelionė – Žydinčiame sode pirmą kartą susitinka 
jaunų keleivių pora, susidraugauja, vienas kitą pamilsta.
 
Drauge renkasi džiaugsmingai svajojantis, žaidžiantis, 
dūkstantis jaunimas. Sodyboje džiaugiasi visa šeima. 
Vaikučiai linksmai ratuoja ir šoka darže, prie jų džiugesio 
prisijungia ir seneliai. O smagiausias tėviškės sodybos 
prisiminimas – tai didysis malūnas ir jo tvirti besisukantys 
sparnai.

The first act is the start of the journey: a remembrance of 
the departure from our parents’ farm, from its beloved 
flower gardens and cherry orchards. It is a playful and 
happy memory of the past, of youth, of home.

The First Journey – In a blossoming orchard, a young 
couple meets for the first time. These travelers become 
friends and fall in love.

As the dancers gather, youthful daydreaming, playful 
games, and spirited dancing quickly ensue. The farmstead 
and its blossoming orchards are dear to the entire family.  
Young children happily dance and play in the gardens, and 
are soon joined by their grandparents. But for everyone, 
young and old, the favorite memory of farm life is the large 
windmill and its strong blades spinning in the wind.

Pirmosios dalies remėjas | act I sponsored by - leidos



ĮVADAS | INTRODUCTION - PIRMOJI KELIONĖ | THE FIRST JOURNEY 
 Muzika | Music – Leonas Povilaitis

VYŠNIŲ SODELIS
A dance that tells the tale of a young couple who meet and fall in love 
amid the trees of a cherry orchard
 Choreografija | Choreography – Juozas Lingys
 Choreografijos kompozicija | Choreographical composition – Birutė Navickaitė
 Muzika | Music – Jonas Švedas
 Žodžiai | Lyrics – Juozas Lingys
 Šoka – Vyresnieji ir Pagyvenusieji | Performers – Adult and Veteran groups

PER GIRIą GIRELę 
A lyrical girls’ dance, symbolizing feelings of young love. Created by 
the well-known Lithuanian dance teacher, choreographer, and artistic 
director of the III Lithuanian Folk Dance Festival
 Choreografija | Choreography – Jadvyga Matulaitienė
 Muzika – Vytauto Strolios išplėtota liaudies muzika | Music – Vytautas Strolia, based on folk music
 Muzikos aranžuotė | Musical arrangement – Audronė Auškalnienė
 Muzikos atlikėjai | Music performers – Vilniaus miesto liaudiškos muzikos ir šokių ansamblis “Vilnis”
 Šoka – Jaunimo grupių merginos | Performers – Girls of the student groups

PASIUTUSIAI GRAŽIOS JADVYGOS POLKA
A playful and flirtatious dance in which the young men sing about how 
beautiful the girls are
 Choreografija | Choreography – Vidmantas Mačiulskis
 Muzika | Music – Eugenijus Čiplys
 Žodžiai | Lyrics – Vidmantas Mačiulskis
 Šoka – Jaunimas | Performers – Student groups

PASĖJAU KANAPę
A children’s dance depicting the work of growing and harvesting hemp
 Choreografija | Choreography – Ona Razutienė
 Liaudies muzika | Folk music 
 Muzikos aranžuotė | Musical composition – Eugenijus Čiplys
 Muzikos atlikėjai | Music performers – Vilniaus universiteto dainų ir šokių ansamblis
 Šoka – Vaikai | Performers – Children’s groups

Aikštės kompozicijos | Choreographical composition – Giedrė Elekšytė-Knieža, Ramona Kaminskaitė, Tomas Mikuckis
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KALVELIS 
A fun dance with motions inspired by the work of the blacksmith
 Choreografija | Choreography – Marija Baronaitė
 Muzika ir žodžiai | Music and lyrics – Jonas Švedas
 Šoka – Vaikai ir Pagyvenusieji | Performers – Children’s and Veteran groups

PATREPSĖLIS 
A dance that takes its name from its characteristic stomping step
 Choreografija | Choreography – Aldona Ivanauskienė
 Muzika | Music – Vincas Masionis
 Šoka – Pagyvenusieji | Performers – Veteran groups

BARBORYTĖ
A youthful dance in which the young girls show off how well they dance 
even though they may be small
 Choreografija | Choreography – Ligija Vaičiulėnienė
 Muzika – Sauliaus Ramoškos išplėtota liaudies muzika | Music – Saulius Ramoška, based on folk music
 Liaudies žodžiai | Folk song lyrics
 Šoka – Vaikų grupių mergytės | Performers – Girls of the children’s groups

VĖJO MALŪNĖLIS
A dance in which the children play with small windmills
 Choreografija | Choreography – Rita Narijauskaitė
 Muzika – Astos Paulauskienės išplėtota liaudies muzika | Music – Asta Paulauskienė, based on folk music 
 Muzikos aranžuotė | Musical arrangement– Eugenijus Čiplys
 Muzikos atlikėjai | Music performers – Vilniaus universiteto dainų ir šokių ansamblis
 Šoka – Vaikai | Performers – Children’s groups

MALŪNĖLIS | MALŪNAS 
A combination of two well-known and beloved versions of 
a dance about a windmill
 Choreografija | Choreography – Kotryna Marijošienė, Juozas Lingys
 Muzika – Jono Švedo išplėtota liaudies muzika | Music – Jonas Švedas, 
 based on folk music
 Muzikos aranžuotė | Musical arrangement – Bronislovas Glovickis
 Muzikos atlikėjai | Music performers – Vilniaus universiteto liaudiškos 
 muzikos ansamblis “Jaunimėlis”
 Šoka – Jaunimas | Performers – Student groups



AntROJi DALiS: MAnO žeMėS šiRDiS BALtOM DROBėM APSuPtA
ACt ii: My country’s heart wrapped in the whitest linen 

 
         

         Po baltu nuometu baltos lelijos veidas, 
         Praeis pavasaris, o veidas vis žydės,
         Ir, kaip palaukėse aukštų pagojų aidas, 
         Liūliuos melodija jos mylinčios širdies.

Antroji dalis – tai keleivių darbingos dienos, ir naujų 
namų atradimas bei įsikūrimas. Žemės darbai – tai lietuvio 
pasaulėjautos širdis, kurios keleiviai nepraranda net išvykę 
į tolimas šalis. Linų darbo pasaka - tai keleivių tako simbolis.
 
Antroji kelionė – Į augantį linų lauką atkeliauja Keleivių 
pora, nešdami derliaus ir audimo darbo vaisius.
 
Darbai prasideda laukuose, su medžių kirtimu, laukų 
paruošimu ir apeiginiu pavasario grūdų sėjimu iš bendro 
kubilo. O patys gražiausi ir mylimiausi darbai – tai verpi-
mas ir audimas, kuriuos dirbdami visi smagiai palydi su 
daina. Užbaigę darbus, visi džiaugiasi, grožėdamiesi ir 
šokdami su išaustais abrūsais, skaromis, drobėmis. Prisi-
jungia ir jaunesnieji šokėjai – žaisdami žaidimus. Įvairiomis 
figūromis šokdami, margais rūbais pasipuošę šokėjai pa-
virsta vienu dideliu gyvu audiniu.

The second act reflects the travelers’ active, working days, 
and their search for and creation of a new home. Tradition-
al farm work has always been at the heart of the Lithuanian 
worldview, regardless of what distant lands their journey 
leads them to. The intricate work of spinning thread and 
weaving linen cloth becomes a metaphor for the travelers’ 
journey.

The Second Journey – The travelers arrive at a growing 
field of flax, carrying the woven linens they have worked 
so hard to create.

The traveler’s labors begin outside: clearing trees and pre-
paring fields for the springtime ritual of planting seeds. 
But the work of spinning the flax into thread and weaving 
beautiful fabrics, always accompanied by song, holds a 
special place in every Lithuanian’s heart. When the weav-
ing is completed, everyone celebrates, rejoicing and danc-
ing with their woven textiles and fabrics. The younger 
dancers also join in, playing various games. As everyone 
dances, their colorful outfits and unique figures seem to 
transform them into a giant, living tapestry.
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Aikštės kompozicijos / Choreographical composition – Sigita Barysienė, Vilija Yčaitė, Tomas Mikuckis

ĮVADAS | INTRODUCTION - ANTROJI KELIONĖ | THE SECOND JOURNEY 
 Muzika | Music – Algimantas Bražinskas

DŽIGŪNAS 
An agile men’s dance imitating the motions of horses
 Choreografija | Choreography – Juozas Lingys
 Muzika – Jono Švedo išplėtota liaudies muzika | Music – Jonas Švedas, based on folk music
 Liaudies žodžiai | Folk song lyrics
 Šoka – Jaunimo grupių vaikinai | Performers – Student groups’ men

MEDKIRčIAI 
A dance depicting the chopping and clearing of trees
 Choreografija | Choreography – Elena Morkūnienė
 Muzika | Music – Juozas Karpavičius
 Žodžiai | Words – Juozas Karpavičius
 Muzikos aranžuotė | Musical arrangement – Giedrius Svilainis
 Muzikos atlikėjai | Music performers – Valstybinis dainų ir šokių ansamblis “Lietuva”, 
 Šoka – Jaunimas / Performers – Student groups

KUBILINIS 
A dance around a basket of seeds demonstrating the traditions of the 
first springtime planting.
 Choreografija | Choreography – Laimutė Kisielienė 
 Muzika | Music – Jūratė Baltramiejūnaitė
 Šoka – Vyresnieji | Performers – Adult groups

TOLKAŠOKIS 
The girls celebrate having completed the work of spinning thread 
 Choreografija | Choreography – Juozas Lingys
 Muzika | Music – Vytautas Juozapaitis
 Šoka – Jaunimo grupių merginos | Performers – Student group girls

AŠTUONNYTIS 
A dance portraying the gathering of yarn on a spindle and the weaving 
of fabric on a loom
 Choreografija | Choreography – Juozas Lingys
 Muzika – Jono Švedo išplėtota liaudies muzika | Music – Jonas Švedas, based on folk music
 Liaudies žodžiai | Folk song lyrics
 Šoka – Jaunimas | Performers – Student groups



 JERUBĖLĖ 
 A game using large cloths in which the girls represent small birds that the 
 boys must try to lure into their traps
  Choreografija | Choreography – Juozas Lingys
  Muzika | Music – Algimantas Balčiūnas
  Liaudies žodžiai | Folk song lyrics
  Muzikos aranžuotė | Musical arrangement – Giedrius Svilainis
  Muzikos atlikėjai | Music performers – Valstybinis dainų ir šokių ansamblis “Lietuva”, 
  Šoka – Jauniai | Performers – Youth groups

 ABRŪSĖLIS 
 A girls’ dance depicting the work of washing, drying, and folding 
 of linen towels 
  Choreografija | Choreography – Jonas Danys
  Muzika | Music – Jonas Lechavičius
  Šoka – Jaunimo grupių merginos | Performers – Student group girls

 PUKIETKA 
 The young dancers admire and dance with their brightly woven shawls
  Choreografija | Choreography – Laimutė Kisielienė
  Muzika | Music – Jūratė Baltramiejūnaitė
  Šoka – Jauniai | Performers – Youth groups

 VARŽYTUVIŲ POLKA 
 A game where the dancer must compete to catch the white handkerchief 
 from its owner to be able to dance with them
  Choreografija | Choreography – Aldona Ivanauskienė
  Muzika | Music – Vincas Masionis
  Muzikos aranžuotė | Musical arrangement – Kęstutis Lipeika
  Muzikos atlikėjai | Music performers – Vilniaus universiteto dainų ir šokių ansamblis
  Šoka – Jauniai ir Jaunimas | Performers – Youth and Student groups

 LIUOKSINIS 
 A fast-paced dance characterized by a sequence of hops and a dizzying 
 array of changing figures
  Choreografija | Choreography – Ričardas Tamutis
  Muzika | Music – Eduardas Pilypaitis
  Šoka – Jaunimas | Performers – Student groups
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tReČiOJi DALiS: PO AukštAiSiAiS SkLiAutAiS
ACt iii: Beneath the vaulted starry skies

          

         Nusileido pavasario saulė
         Ėjo Dievas per pievas žalias.
         Ir visam begaliniam pasauly
         Ėmė sėt angelai žvaigždeles.

         Ir iškėliau rankas aš į dangų –
         Pilnos rankos prikrito žvaigždžių!..
         Ir jas jums dalinu, broliai brangūs, –
         Jums dainuoju, ką amžiuos girdžiu.

Trečioji dalis – tai ateities lūkesčiai ir keleivių išsvajotas 
sugrįžimas į tėvynę, į jos numylėtą, ilgai nematytą padangę.  
Vieni keleiviai grįžo tik sapnuose pamatyti žvaigždes 
tėvynės danguje, o dabar tas dangus suartina mus, apsupa 
mažesnį, ar bent artimesnį, mūsų pasaulį.
 
Tečioji kelionė – Po žvaigždėtu dangumi Keleiviai uždega 
aukurą palydėti juos ateities keliu.

Šokėjai susirenka naktyje tęsti kelionę į nežinomą ateitį, 
nešdami žibintus. Jų švieselės tampa tėvynės meilės 
aukurais, kelionės palydovais, žiburiais, nurodantys teisingą 
kelionės taką. Ta meilė suteikia drąsos ir pasitikėjimo. 
Bešokant, jų meilė tas šviesas paskleidžia po dangų lyg 
žvaigždes. Jungiasi praeitis ir dabartis su ateitimi, ir atrodo, 
tarsi visi šoka ne žemėje, o pačiam žvaigždžių tarpe, ne 
savame, o tėvynės danguje.

The third act depicts the travelers’ often dreamed-of return 
to their homeland, to its beloved sky last seen so long ago. 
Some travelers could only return in their dreams to see 
that starry homeland sky, but now that sky brings us all 
closer together, and surrounds our smaller, or at least more 
intimate, world.

The Third Journey – Beneath a starry sky, the travelers 
light a symbolic lantern to light the way down their 
future path.

Everyone gathers in the night to continue the journey 
into an unknown future, carrying shimmering lanterns. 
These lanterns become offerings of the travelers’ love for 
Lithuania, and guide them down the right roads of their 
journey. This love sows greater confidence and courage in 
their hearts. As they dance, it seems to disperse the lights 
of their lanterns like stars, which multiply across the sky.  
The past, present and future seem to blend, and it now 
feels as if everyone is no longer dancing on earth but in 
our homeland’s sky among the stars themselves.



ĮVADAS | INTRODUCTION - 
TREčIOJI KELIONĖ | THE THIRD JOURNEY 
 Muzika | Music – Leonas Povilaitis

AK, NORĖTUM GRĮŽTI 
Created especially for the XV Lithuanian Folk Dance Festival, this 
dance symbolizes the longing to return to our parent’s homeland
 Choreografija | Choreography – Laimutė Kisielienė
 Muzika | Music – Jūratė Baltramiejūnaitė
 Žodžiai | Lyrics – Bernardas Brazdžionis
 Šoka – Vyresnieji | Performers – Adult groups

SUBATVAKARIS 
A fun evening dance combining several unique polka steps
 Choreografija | Choreography – Tamara Kalibataitė
 Muzika | Music – Vidas Aleksandravičius
 Liaudies žodžiai | Folk song lyrics
 Šoka – Vyresnieji | Performers – Adult groups

LANDYTINIS 
A fast-paced dance in which the dancers continually change positions 
 Choreografija | Choreography – Elena Morkūnienė
 Muzika | Music – Algimantas Balčiūnas
 Šoka – Jauniai | Performers – Youth groups

KUPOLINIS 
A dance incorporating many of the traditions of Midsummer Night’s Eve
 Choreografija | Choreography – Juozas Lingys
 Muzika | Music – Balys Dvarionis
 Liaudies žodžiai | Folk song lyrics
 Šoka – Jaunimas ir Vyresnieji | Performers – Student and Adult groups

ŠVENTINĖ POLKA 
A fast celebratory polka
 Choreografija | Choreography – Juozas Lingys
 Muzika | Music – Eduardas Pilypaitis
 Šoka – Jaunimas | Performers – Student groups

Aikštės kompozicijos | Choreographical composition – Tomas Mikuckis
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FinALAS 
FinALe 

 SUKTINIS
 Suktinis, the traditional finale dance for all folk dance festivals
  Choreografija | Choreography – Tomas Mikuckis, remiantis liaudies šokio elementais
  Liaudies muzika | Folk music 
  Šoka – Visi | Performers – All groups

XIV lIetuVIŲ tautInIŲ ŠoKIu ŠVentĖ | XIV lIthuanIan FolK Dance FestIVal, Boston 2012
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Šaukia ten tave kelionė  |  Baltimore  July 3, 2016

Nuostabus stebuklas, kad penkioliktąjį kartą susirenkame į 
Tautinių Šokių Šventę Šiaurės Amerikoje. Esame išpuoselėję 
turtingą ir savitą tautinių šokių tradiciją per prabėgusius 
beveik šešiasdešimt metų nuo pirmosios šokių šventės 
išeivijoje.

Pradžioje, šokių šventės Šiaurės Amerikoje sustiprino 
išeivijos patriotizmą ir meilę pavergtai Lietuvai, pasiryžimą 
išlaikyti mūsų kultūrą ir papročius. Šokių šventės išaugo į 
gražius mūsų bendro gyvenimo simbolius ir į stiprius ryšius 
supinančius išsisklaidžiusius lietuvius.

Lietuva jau dvidešimt penkerius metus gyvuoja kaip 
nepriklausoma valstybė, ir tuo tarpu įvyko virš trečdalis 
šokių švenčių.  Jos tęsiasi ir jų reikšmė lietuviams nemažėja. 
Penkioliktoje šventėje šoka pirmųjų švenčių šokėjų vaikai ir 
anūkai, jų gretas papildo naujos bangos ir kartos lietuviai.

Aš esu anūkas tos kartos, kuri atvyko į Ameriką po antrojo 
pasaulinio karo. Gimęs ir užaugęs Los Angeles, iš tėvelių 
ir senelių perėmiau gilią meilę tėvynei Lietuvai. Tarp mano 
linksmiausių jaunystės prisiminimų - stovyklų, kelionių ir 
net šeštadieninės mokyklos pamokų su lietuviais draugais - 
svarbiausi ir įsimintiniausi tai šokių šventės ir kitos kelionės 
su Los Angeles Lietuvių jaunimo ansambliu „Spindulys“. 
Dabar vadovaudamas Bostono Tautinių Šokių „Sambūriui“, 
jaučiu didelę garbę ir atsakomybę turėdamas progą 
įskiepyti jaunimui meilę lietuvių tradicijoms, ir padėti tokius 
prisiminimus sukurti naujoms kartoms.

Aš žaviuosi, kad šokėjų skaičiai ne mažėja, o daugėja! Bet 
tai manęs nestebina. Nuolatos matau, kokius jausmus ir 
įspūdžius sukuria lietuviškas šokis. Šis šokėjų augimas įrodo, 
kad mūsų švenčių tradicijos yra puoselėjamos, gyvuojančios ir 
bręstančios, įtraukiančios vis daugiau lietuvių į šią  gyvenimo 
kelionę, kuri mus suartina.

Šventės pavadinimas, “Šaukia ten tave kelionė”, atspindi tą 
ilgą kelią, kuriuo mes, išeivijos lietuviai, esame nukeliavę ir 
toliau kartu keliaujame. Šventės tikslas yra atskleisti žiūrovui 
ir dalyviui tą nuostabią tautiškumo, meno ir bendravimo 
išraišką, kurią kiekvienas jaučiame savo širdyje.

XV Tautinių Šokių Šventė įkvėpta ir pagrįsta Bernardo 
Brazdžionio poezijos žodžiais, kuriuose randamos keleivio, 
kelionės ir išvykimo iš tėvynės temos. Jos išreikštos 
nuostabiais vaizdais ir pagrįstos ilgesio ir nostalgijos, meilės 
ir stiprios vilties jausmais. Šokiu norime perteikti jo žodžių 
jausmus, vaizdus ir tarsi papasakoti mūsų bendrą kelionės 
istoriją.

Šios šventės kelionė prasidėjo prieš ketverius metus. 
Dėkoju Algiui ir Daliai Lukams, kurie subūrė grupę veikėjų 
iš Washington D.C. ir Baltimore lietuvių bendruomenių 
pasitarimui apie galimybę vėl organizuoti šokių šventę 
rytiniame pakraštyje po sėkmingos XIV Lietuvių Tautinių 
Šokių Šventės Bostone 2012 metais. Nuo mažens šventėse 
šokęs Linas Orentas drąsiai sutiko organizuoti sekančią. 
Su Linu ir jo dešiniąja ranka, Izabelė Howes, buvo tikras 
malonumas glaudžiai dirbti, ir tik tokio artimo bei nuoseklaus 
bendradarbiavimo dėka pasiekėme šią dieną.

Pažiūrėjus iš kitos pusės, šios šventės kelionė prasidėjo 1957 
metais, pirmajai šokių šventei pasibaigus, kuri pradėjo šią 
gražią tradiciją. Išlaikyti mūsų švenčių tradicijas ir savitumus 
buvo vienas iš svarbiausių mano tikslų. Tai nebūtų buvę 
įmanoma be visų istorijų, pamokų ir pavyzdžių, kuriuos man 
perdavė mano pirmoji šokių mokytoja Danguolė Razutytė-
Varnienė. Prieš metus laiko kartu su Danguole aplankiau 
p. Genovaitę Breichmanienę, IV-osios ir VIII-osios šventės 
meno vadovę, šokių kūrėją, praėjusių šokių švenčių žinovę.  
Jos pasakojimai man priminė kokiomis pastangomis ir 
pasiaukojimu buvo sukurtas ir išlaikytas šokių švenčių kelias, 
kuriuo mes tebekeliaujame toliau. Jos pasakojimai priminė, 
kad neužtenka tiktai pasirinkti ir įtraukti į repertuarą rinkinį 
mūsų išeivijai prigijusių šokių. Norint išlaikyti šias gilias, 
ilgametes tradicijas, reikia turėti aukštesnį šventės tikslą.  
Tokį, kokį siekė jinai ir kiti mūsų istorijos milžinai, kaip Jadvyga 
Matulaitienė, III Šokių Šventės meno vadovė, iš kurios 
nuostabios kūrybos lobio mergaičių šokį „Per girią, girelę“, 
sukurta Vokietijoje per jos asmeninę kelionę iš Lietuvos, mes 
šokame ir XV šventėje. 

XV LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS 
MENO VADOVAS
XV LITHUANIAN FOLK DANCE FESTIVAL 
ARTISTIC DIRECTOR

TOmAS mIKUCKIS
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I marvel that for the fifteenth time we are gathering in 
North America for a Lithuanian Folk Dance Festival. During 
the nearly 60 years since the very first festival, we have 
cultivated a rich and unique folk dance tradition among our 
communities living outside of Lithuania.

In the beginning, Lithuanian Folk Dance Festivals in North 
America were an expression of patriotism and devotion for 
the then captive nation of Lithuania, and a determination to 
maintain our culture and customs. Over time, they grew into 
the most beautiful symbols of our shared life, and brought 
and bound together those of us dispersed outside Lithuania.

Lithuania has now been a free nation for many years, and 
indeed over a third of our folk dance festivals have taken 
place since that joyous event in 1990. The performers 
of the fifteenth dance festival are now the children and 
grandchildren of the dancers who performed at the very 
first one, and their ranks are complemented by new waves 
of Lithuanians.

I am the grandson of the generation who came to America 
after World War II. Born and raised in Los Angeles, my 
parents and grandparents instilled in me a deep love for 
Lithuania. Among my happiest childhood memories - 
camps, adventures, and even Saturday school classes with 
my best Lithuanian friends - the most treasured are the folk 
dance festivals and other performances with the Los Angeles 
Lithuanian youth ensemble Spindulys. Now as the leader 
of the Boston Lithuanian Folk Dance Ensemble Sambūris, I 
feel both the great honor and responsibility of having the 
opportunity to help create such experiences and memories 
for new generations of Lithuanian-American youth.

I am awed that the number of dancers at our festivals 
continues to grow. But I am not surprised. I constantly see 
what opportunities and emotions Lithuanian dancing can 
create. This growth proves that our dance festival traditions 
are alive and vibrant, and continue to find their way ever 
deeper into our lives.

The title of the fifteenth dance festival, “A journey calls you 
there,” reflects the long journey that we, Lithuanians living 
abroad, have traveled together. The festival aims to reflect 
to the audience and participants alike the beautiful national 
identity and expression that we each feel.

The XV Lithuanian Folk Dance Festival is inspired by the 
poetry of the famous Lithuanian poet Bernardas Brazdžionis.  
His poems contain countless themes and motifs of journeys 
and travel, and he expresses the idea of a journey from the 
homeland in beautiful scenes and imagery that reveal a sense 
both of longing and nostalgia, love and hope. Our goal is to 
reflect the feelings and images of his words through dance, 
and to tell a story of our common journey.

The journey to this festival began nearly four years ago. It 
is in thanks to Algis and Dalia Lukas, who brought together 
a group of Washington D.C. and Baltimore Lithuanian-
American community activists to discuss the possibility of 
once again holding this celebration on the East Coast after 
a successful dance festival in Boston in 2012. For having the 
courage to take the leading role in organizing the event we 
are indebted to Linas Orentas, himself a participant of the 
festivals from an early age. It was a real pleasure to work 
closely with Linas and the irreplaceable Izabelė Howes, and 
only from this close daily cooperation have we been able to 
reach this point.

From another perspective, this journey began after the 
end of the first festival in 1957. Continuing the traditions 
and maintaining the essence and unique character of our 
festivals was an important goal for me. It would not have 
been possible without all the stories, lessons and examples 
of my first dance teacher, Danguolė Varnas. Last year we 
visited Genovaitė Breichmanas, artistic director of the IV and 
VIII folk dance festivals, dance choreographer, and expert in 
the history of this tradition. I was reminded of the effort and 
sacrifice that it took to develop and maintain these events 
over the years. To keep these traditions alive it is not enough 
to simply include some of our customary and favorite 
dances for the repertoire; it requires aiming toward a higher, 
more holistic goal.  The kind of goal that she and other 
great leaders in the history of our tradition reached for, like 
Jadvyga Matulaitis, artistic director of the III Lithuanian Folk 
Dance Festival, from whose beautiful creative legacy came 
the dance “Per girią, girelę.” Created in Germany during her 
personal journey from Lithuania, it is still beloved by many 
and being performed in the program this year.



Dar prieš III Šokių Šventę, viena šokių mokytoja, Juozė 
Vaičiūnienė, knygoje „Tautinių šokių švenčių takais“, rašė: 
„Savo retu iškilimu, idėja, tikslu, išraiška - tokios šventės 
išauga iš kasdienybės ir praauga. Jos yra lyg kalnai – 
piliakalniai stipriausiųjų asmenų ir tautos atžalų supiltų... 
Šventę užves į kalno viršūnę idėjos, jėgos, grožio ir tautos 
dvasios pavaizdavimas tautiniu stiliumi.“ 

Visa širdimi dėkoju savo kūrybinei grupei, kuri priėmė tokį 
iššūkį. Sigitai Barysienei, kuri savo didelės patirties pagalba 
mums visiems padėjo su patarimais, ir kurios subtilūs bei 
skoningi kūrybiniai sprendimai praturtino visą šventę. Giedrei 
Elekšytei-Knieža, kuri buvo ne tik bendradarbė šokiuose, o 
savo šiltumu įtraukė ir jos platesnę šokių šeimą, be kurios 
nebūtumėm suruošę svarbiausių šventės šokių rekvizitų. 
Ramonai Kaminskaitei, kuri sąžiningai prisijungdavo prie bet 
kurio darbo ir nuolatos buvo pasiruošusi su raginimo žodžiu. 
Ir Vilijai Yčaitei, kurios įžvalgumas mus stūmė tobulinti darbą 
ir kuria visada galėjau pasitikėti sprendžiant sunkiausius 
kūrybinius klausimus. Su tokia jauna bet patirties turinčia 
komanda, stengėmės sukurti tokią šventę, kuri būtų šokėjų 
mylima.

Labai norėjau šitame tradicijų ir šokėjų įkvėptame rėme 
sukurti spektaklį, kuris galėtų linksminti ir žavėti ne tik 
lietuvį, bet ir svetimtautį žiūrovą. Turbūt buvo lemta, kad 
susipažinčiau su Simona Užaite, kuri mielai sutiko dirbti kartu 
su manimi. Jos patirtis ir kūrybinis įnašas padėjo įgyvendinti 
visus mūsų komandos sumanymus, praturtinti ir pagilinti 
programos poveikį šviesų ir scenografijos pagalba. Be jos 
meniškumo, meistriškumo ir ryžtingumo nebūtumėme 
pasiekę tokių gražių spalvų ir vaizdų.

Džiaugiuosi, kad profesorę Laimutę Kisielienę iš Vilniaus 
galiu vadinti savo patarėja ir drauge. Per dešimtį pažinties 
metų, jos pasakojimai ir pamokos man yra suteikusios gilesnį 
supratimą apie lietuvišką tautinį šokį, o skatinimai ir raginimai 
mane nuolat stiprino. Esu laimingas, kad galime semtis jos 
žinių iš nuostabaus kūrybinio įnašo į lietuvių liaudies šokį.

Vienas žmogus pats šventės nesuruošia. Visų vardai, kurie 
prisidėjo prie šios kelionės, netilptų į šiuos lapus. Tačiau

norėčiau padėkoti Lietuvių Tautinių Šokių Instituto Valdybai:
Ryčiui Grybauskui, Vilijai Kirvelaitienei, Rūtai Mickūnienei 
ir Danguolei Varnienei. Ypatingai dėkoju buvusiai instituto 
pirmininkei Nijolei Etzweiler, už palaikymą ir raginimą visus 
praėjusius ketverius metus. Tariu ačiū Lietuvos Liaudies 
Kultūros Centrui, direktoriui Sauliui Liausai ir choreografijos 
skyriaus vyriausiajai specialistei Gražinai Kasparavičiūtei, 
už draugystę ir galimybę naudotis jų žiniomis ir ištekliais. 
Dėkoju mano Bostono Lietuvių tautinių šokių „Sambūrio“ 
šeimai - jūsų energija ir džiaugsmas nuolat mane gaivina ir 
pradžiugina.

Nebūtų šventės be šokėjų. Dėkoju visiems 1,800 
susirinkusiems, kurie su entuziazmu, džiaugsmu ir jaunatviška 
širdimi sunkiai dirbo ir repetavo įgyvendinti mūsų mintis 
ir idėjas. Tikiu, kad ši šventė jus visus, ypač jaunimą, įkvėps 
toliau eiti lietuviškos kelionės taku.

Lenkiu galvą kiekvienam mokytojui - jūsų įnašas 
nesuskaičiuojamas ir neapmokamas. Jūsų sunkus darbas - 
grupių rinkimas, mokymas, nuolatinis jų išlaikymas įvairiose 
nelengvose sąlygose - užaugina tokį darbo vaisių, kuriuo mes 
visi galime džiaugtis. Dėkoju už jūsų pasitikėjimą, palaikymą, 
kantrybę ir bendradarbiavimą XV Tautinių Šokių Šventės 
kelyje.

Didžiausia padėka tai mano šeimai. Tėvams Algiui ir Vaidai 
Mikuckiams, broliams Andriui ir Tadui, močiutei Birutei 
Butkienei, tetai ir krikšto mamai Vilijai Kiršonienei, ir visiems 
kitiems. Dėkoju už meilę ir paramą bei tokį lietuvišką 
auklėjimą, kuris įskiepijo, kad šokių šventės yra reikalingos ir 
netgi privalomos. Jūsų dėka ši šventė tapo realybe.

Visiems dalyviams, žiūrovams, rengėjams linkiu toliau keliauti 
tautinių šokių švenčių keliu. Tegul šios šventės akimirkos, 
įspūdžiai ir prisiminimai jus lydi į sekančią XVI šokių šventę, 
tegul jos kaip sidabrinės žvaigždelės apšviečia jūsų keliones.

Ir iškėliau rankas aš į dangų –
Pilnos rankos prikrito žvaigždžių!..
Ir jas jums dalinu, broliai brangūs, –
Jums dainuoju, ką amžiuos girdžiu.

Su pagarba,

Tomas Mikuckis
XV Lietuvių Tautinių Šokių Šventės Meno Vadovas
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Even before the III Lithuanian Folk Dance Festival, one dance 
teacher, Juozė Vaičiūnienė, wrote: “In a rare emergence of 
the idea, the purpose of the expression of such events grows 
out of everyday life and germinates. These festivals are like 
mountains…They must start on the mountain peak of ideas, 
strength, beauty and spirit of the nation’s representation of 
national style.”

With all my heart I thank my creative team, who agreed 
to accept such a challenge. Sigita Barysienė, whose deep 
experience aided all of us, and whose subtle and beautiful 
creative choices enriched the whole program. Giedrė 
Elekšytė-Knieža, who was not only a trusted collaborator, but 
whose warmth pulled in her wider dance family in making 
some of our most important set and prop ideas a reality. 
Ramona Kaminskaitė, who could be trusted with any task, 
and was always there with a word of encouragement. And 
Vilija Yčaitė, whose discernment and keen eye continually 
pushed us to improve and who I could always rely on to help 
solve the most challenging creative questions. With such a 
young, albeit experienced team, we tried to create a festival 
that lived up to these aspirations and that the dancers would 
love.

Within this context of tradition, I really wanted to create a 
performance that could entertain and even impress both a 
Lithuanian and American audience. It was probably fate that 
I met Simona Užaitė and that she agreed to work together on 
this event. Through her experience and creative contributions, 
it became possible to bring to life the many ideas of our 
creative team, enriching the program and deepening its 
impact through the vehicles of lighting and set design. 
Without her artistry, craftsmanship, and determination, it 
would not be possible to achieve such unique visual effects.

I am honored that I can call Professor Laimutė Kisielienė 
from Vilnius a mentor and a friend. During our ten years 
of acquaintance and friendship, her stories and lessons 
have brought me a deeper understanding of Lithuanian 
folk dance.  Her encouragement and trust have constantly 
strengthened me. We are also blessed to be able to draw 
upon her extensive creative contributions to the world of 
Lithuanian folk dance.

A single person cannot create a performance like this, and 
the names of all those who contributed to this journey would 
not fit in these pages. I would like to thank the board of the 
Lithuanian Folk Dance Institute - Rytis Grybauskas, Vilija 
Kirvelaitis, Rūta Mickūnas and Danguolė Varnas. Heartfelt 
thanks as well to former chairwoman of the Institute, Nijolė 
Etzweiler, for her support and encouragement during 
these past four years. We are indebted to our supporters in 
Lithuania, the Lithuanian Folk Culture Center Director Saulius 
Liausa and Choreography Department Chief Specialist 
Gražina Kasparavičiūtė, for their friendship and access to 
their extensive expertise and resources. I thank my Boston 
Lithuanian Folk Dance Ensemble Sambūris family - your 
energy and joy constantly refresh and energize me.

There is no folk dance festival without dancers. Thank you 
to all 1,800 participants, who with enthusiasm, energy, and 
youthfulness, worked so hard to bring our thoughts and 
ideas into being. I hope that this festival will inspire all of you 
to continue to travel down a Lithuanian path.

I bow my head to each teacher: your dedication and 
contributions are incalculable and impossible to repay. Your 
hard work - gathering groups, teaching dancers, and the 
constant effort in various, challenging conditions to keep 
your local traditions alive - bears fruit which we can all enjoy. 
Thank you for your trust, support, patience and collaboration 
on this XV Folk Dance festival’s journey.

The biggest thanks goes to my family, my parents Algis 
and Vaida Mikuckis, my brothers Andrius and Tadas, my 
grandmother Birutė Butkys, my aunt and godmother Vilija 
Kiršonis, and everyone else. Thank you for the love and 
support that have made this folk dance festival possible, and 
for the Lithuanian upbringing which has made it necessary.

To all the participants, spectators, and organizers my warmest 
wishes for you to continue traveling down the folk dance 
festival path. May this weekend’s moments, impressions and 
memories be the bright silver stars that light your way and 
lead you to the XVI Lithuanian Folk Dance Festival.

Sincerely yours,

Tomas Mikuckis
XV Lithuanian Folk Dance Festival Artistic Director
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Tomas jau dvylika metų vadovauja Bostono Lietuvių 
Tautinių Šokių “Sambūriui.” Pamilęs tautinį šokį nuo 
trijų metų pirmosiose šokių pamokose Los Angeles 
Šv. Kazimiero Lituanistinėje Mokykloje, jis užuago 
šokdamas ir vėliau mokindamas Los Angeles Lietuvių 
Jaunimo Ansamblyje LB “Spindulys.” Lankydamas 
Harvard Universitetą jis šoko pramoginių šokių 
komandoje, bet pirmoji meilė išliko lietuviškas šokis. 
Du kartus dirbo Pasaulio Lietuvių Dainų Šventės Šokių 
Dienoje kaip aikštės asistentas, buvo XIII Tautinių 
Šokių Šventės kūrybinės grupės narys. Ši šokių šventė 
Tomui yra septintoji.
 

Tomas has been the director of the Boston Lithuanian 
Folk Dance Ensemble “Sambūris” for twelve years. 
Beginning with his first dance steps at St. Casimir’s 
Lithuanian Saturday School in Los Angeles, he grew 
up dancing in and later teaching the Los Angeles 
Lithuanian Youth Ensemble LB “Spindulys.” In college 
he was a member and president of the Harvard 
Ballroom Dance team, but Lithuanian folk dancing 
remained his true love. He was a rehearsal assistant for 
the Dance Day performances in two World Lithuanian 
Song Festivals, and was a member of the artistic 
committee for the XIII Lithuanian Folk Dance Festival. 
This is his seventh Lithuanian Folk Dance Festival.

      ŠAUKIA TEN TAVE KELIONĖ        A JOURNEY CALLS YOU THERE   

    KūRĖJAI       CREATORS
XV LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS 
MENO VADOVAS 
XV LITHUANIAN FOLK DANCE FESTIVAL 
ARTISTIC DIRECTOR 

TOmAS mIKUCKIS
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Simona užaugo sekdama visas Lietuvoje vykstančias 
Dainų ir Šokių Šventes, kuriose dalyvaudavo jos dėdė 
- Šiaulių dainų ir šokių liaudies ansamblio “Jovaras” 
senbuvis. Nuo mažens turinti gyslelę menui, Simona 
2004 m. persikėlė gyventi į Jungtines Amerikos 
Valstijas, kur apsigynė bakalauro laipsnį aplinkos 
dizaino srityje Marylando Instituto Menų Kolegijoje ir 
toliau plėtė savo žinias įgydama miestų ir žemėtvarkos 
planavimo magistro laipsnį Pensilvanijos Universitete. 
Menų pasaulyje dešimties metų patirtį sukaupusi 
Simona šiuo metu dirba muziejų dizaino kompanijoje 
Vašingtono apylinkėse. Nors pati labiau linkusi laikyti 
teptuką rankose nei šokti, ji džiaugiasi galėdama 
pirmą kartą prisidėti prie Šokių Šventės organizavimo 
ir pasidalinti savo kūrybiniu darbu su šio renginio 
organizatoriais, dalyviais bei svečiais. 

Simona grew up in Lithuania, where she watched 
her uncle, a long-time member of the Šiauliai dance 
group “Jovaras,” participate in several Song and 
Dance festivals. She moved to the United States in 
2004, where she pursued her passion for the arts. 
She received her Bachelor’s degree in Environmental 
Design at the Maryland Institute College of Art, and 
later attended the University of Pennsylvania, where 
she received a Master’s degree in City & Environmental 
Planning. Simona has worked in the arts and design 
field for ten years, and currently designs museum 
exhibits at a design firm in the Washington, D.C. area. 
Although she prefers holding a paintbrush to wearing 
dancing shoes, Simona is thrilled to join the Šokių 
Šventė organizing committee and share her creativity 
with the event‘s organizers, dancers, and guests.

SCENOGRAFIJOS IR DIZAINO VADOVĖ 
DESIGN AND PRODUCTION DIRECTOR 

SImONA UžAITĖ
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Sigita gimusi ir augusi Lietuvoje.  Ten 
įgijo choreografinį išsilavinimą ir dirbo 
su įvairaus amžiaus šokių grupėmis. 
Nuo 1996 metų ji gyvena su šeima 
Kalifornijoje, Los Angeles mieste.  Tik 
atvykusi tuoj pat įsijungė į Los Angeles 
Jaunimo Ansamblio „Spindulys“ veiklą, 
mokydama šokio meno. Šiuo metu 
dirba finansinėje įstaigoje ir laisvalaikį 
skiria „Retro“ šokių grupei, kurią 
įkūrė 2003 metais.  Sigita džiaugiasi 
dalyvaudama jau penktoje tautinių 
šokių šventėje Šiaurės Amerikoje.

Sigita was born and raised in 
Lithuania, where she studied 
choreography and worked with dance 
groups of various age ranges. Since 
1996, she has lived in Los Angeles 
with her family. From the moment 
she arrived in LA, she began teaching 
Lithuanian folk dance to the Los 
Angeles Lithuanian Youth Ensemble, 
“Spindulys.” She currently works in 
the financial services industry and 
dedicates her free time to “Retro,” the 
dance group that she founded in 2003. 
Sigita is thrilled to be participating in 
her fifth North American Lithuanian 
Folk Dance Festival.

      ŠAUKIA TEN TAVE KELIONĖ          A JOURNEY CALLS YOU THERE

        KūRYbINĖ GRUPĖ          ARTISTIC COmmITTEE

SIGITA bARYSIENĖ

RAmONA KAmINSKAITĖ

Ramona sekė savo mamos pėdsakais 
į tautinių šokių mokymą.  Ji mokina 
Toronto Lietuvių Jaunimo Ansamblyje 
„Gintaras“ jau 10 metų.  Vieną 
semestrą studijavo choreografiją 
Vilniuje Lietuvos Edukologijos 
Universitete su žinoma choreografe 
Laimute Kisieliene.  Ramona džiaugiasi 
turėdama progą toliau mokintis ir 
dalintis savo meile šokiui XV šokių 
šventėje. 

Ramona has followed in her mother’s 
footsteps and moved into the role 
of teaching Lithuanian folk dancing. 
Ramona has been a teacher with the 
Toronto Lithuanian Youth Ensemble 
Gintaras for almost 10 years. She 
began teaching after spending a 
semester attending the Lithuanian 
University of Educational Sciences, 
studying under the renowned 
choreographer, Laimute Kisieliene. 
While Ramona works in Human 
Resources, she is thrilled to continue 
learning about and sharing her 
passion for dance through her role in 
this folk dance festival.
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Vilija pradėjo šokti su Toronto Lietuvių 
Jaunimo Ansambliu “Gintaras” kai 
jai buvo tik 7 metai, ir atšoko beveik 
dvidešimt metų.  2006 metais, ji vieną 
semestrą studijavo choreografiją 
Vilniuje Lietuvos Edukologijos 
Universitete, ir sugrįžusi pradėjo 
mokinti tautinius šokius.  Ji jau 10 
metų mokina “Gintaro” jaunių grupę.  

Vilija started dancing with the Toronto 
Lithuanian Youth Ensemble Gintaras 
when she was 7 years old, and 
continued for almost 20 years. In 2006, 
she completed a semester of study 
in choreography at the Lithuanian 
University of Educational Sciences in 
Vilnius.  She began teaching dance 
after she returned to Canada. Vilija is 
now in her tenth year teaching the 
Toronto Gintaras Youth group, and 
looks forward to at least ten more!

VILIJA YčAITĖ

GIEdRĖ 
ELEKŠYTĖ-KNIEžA

Giedrė Elekšytė-Knieža populiariausiai 
ir žiūrovų mylimiausiai Čikagoje 
lietuvių tautinių šokių grupei 
“Suktinis” vadovauja nuo 2009 
metų. Šokti pradėjo Klaipėdos 
pramoginių šokių ansamblyje 
„Žuvėdra”, bet pasuko tautinių 
šokių keliu. Baigė Klaipėdos Juozo 
Karoso muzikos mokyklą. Dirbo 
Klaipėdos muzikiniame teatre kaip 
teatro artistė. Šoko ir grojo jaunimo 
šokių ansamblyje “Vijurkas”, su 
kurio koncertinėmis programomis 
apkeliavo pusę Europos šalių. Atvykusi 
į Ameriką, šokio paslaptis studijavo 
“Hubbard Street Dance” šokių 
mokykloje. Šoko Čikagos lietuvių 
operos choreografinėje grupėje, kuriai 
šiuo metu vadovauja nuo 2010 metų. 

Since 2009, Giedre  has been a 
director of one of the Chicago area’s 
most popular and actively performing 
Lithuanian folk dance groups, Suktinis. 
She began her dance training in the 
ballroom dance ensemble, Žuvėdra, 
in Klaipeda, Lithuania, but ended 
up in a folk dance group. After 
graduating from Klaipeda’s Juozas 
Karosas musical school, she worked 
in Klaipeda’s Musical Theatre as an 
artist, and was a member of Klaipeda’s 
youth folk dance ensemble, Vijurkas, 
with whom she performed in many 
countries across Europe. After 
immigrating to the United States, she 
studied at the Hubbard Street Dance 
School. Giedre is a group leader with 
the Lithuanian Opera in Chicago, 
which she joined as a dancer and 
choreographer in 2010.
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RežiSieRiAi | DiReCtORS – Tomas Mikuckis, Simona Užaitė

tekStAS | SCRiPt – Tomas Mikuckis, POeziJA | POetRy - Bernardas Brazdžionis

vAizDO GRAFikA | viDeO GRAPhiCS – Simona Užaitė

keLeivių PORA | FeAtuReD DAnCeRS – Aleta Juozelskytė, Tadas Varaneckas

PRAnešėJų BALSAi | AnnOunCeRS - Emanuela Fernandes, Linas Rimkus 

MuzikOS ĮRAšAi | MuSiCAL ReCORDinGS – 
Lietuvos Liaudies Kultūros Centras; Saulius Liausa, Direktorius; Gražina Kasparavičiūtė, Choreografijos 
Skyriaus Vyriausioji Specialistė; Rimantas Motiejūnas, Garso Režisierius

MuzikOS AtLikėJAi | MuSiC PeRFORMeRS - 
Valstybinis dainų ir šokių ansamblis “Lietuva”, Meno vadovas | Artistic Director – Giedrius Svilainis, 
Dirigentas | Conductor – Egidijus Kaveckas, Vyriausias Chormeisteris | Choral Director – Algimantas Kriūnas; 
Vilniaus universiteto dainų ir šokių ansamblis, Meno vadovas | Artistic Director – Eugenijus Čiplys; 
Vilniaus miesto liaudiškos muzikos ir šokių ansamblis “Vilnis”, Meno vadovė | Artistic Director – Marytė 
Rimutė Zaleckaitė

keLeivių kOStiuMAi | tRAveLeR COuPLe’S COStuMeS - 
Lietuvos Liaudies Kultūros Centras, Rūta Mickūnienė

MuzikOS APiPAviDALiniMAS | MuSiCAL eDitinG – Rimas Bulota, Tomas Mikuckis

APšvietiMAS iR ĮGARSiniMAS | AuDiO AnD viSuAL PRODuCtiOn - Lakeshore Audio Visual

SCenOGRAFiJOS ASiStAviMAS | PRODuCtiOn SuPPORt – Quatrefoil Associates

šOkėJų kOStiuMų iR DekORACiJų GAMyBA | DAnCeR COStuMe AnD PROP PRePARAtiOn - 
Giedrė Elekšytė-Knieža, Simona Užaitė, Daina Miežlaiškis, Kernius Miežlaiškis, The Baltimore Lithuanian-
American Community, The Washington, D.C. Lithuanian-American Community, The Lithuanian Hall 
Association of Baltimore

ŠOKIŲ ŠVENTĖS UžKULISIAI            bEHINd THE SCENES

    CONTRIbUTORS | TALKININKAI
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RuGPJūtiS 2015 AuGuSt

ŠOKIŲ MOKYTOJŲ KURSAI DAINAVOS STOVYKLOJE
DANCE INSTRUCTORS’ WORKSHOP AT CAMP DAINAVA



TUO METU čIKAGOJE....  

   MEANWHILE IN CHICAGO...

DEKORACIJŲ GAMYBA BALTIMORĖJE  | PROP MAKING IN BALTIMORE



DEKORACIJŲ GAMYBA BALTIMORĖJE  | PROP MAKING IN BALTIMORE





ORGANIzACINIS KOmITETAS
organIzIng coMMIttee



      

      

2016m. liepos 3d. 

Mieli Šokių Šventės dalyviai ir svečiai,

Organizacinio komiteto vardu, nuoširdžiai sveikinu Jus visus, susirinkusius į penkioliktąją 
Lietuvių Tautinių Šokių Šventę Royal Farms arenoje!

Jūsų - šokėjų ir mokytojų, išeivijos lietuviškos šeimos narių - nepamiršusių protėvių lietuviškų 
šokių, atsidavimas šokiams rodo Jūsų tėvų įkvėptą meilę Tėvynei Lietuvai.

Ačiū Jums!  Visiems savanoriams, rėmėjams, organizacinio komiteto nariams kurie per 
pastaruosius tris metus paskyrėte savo laisvalaikio valandas ruošiantis šiai šventei.

Mes visi kartu džiaugiamės Jūsų įnašu, ir tegul tautiniai šokiai nuolat gyvuoja Jūsų širdyse!

Su pagarba,

Leonard Linas Orentas
XV Lietuvių Tautinių Šokių Šventės Pirmininkas

XV LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS 
PIRMININKAS
XV LITHUANIAN FOLK DANCE FESTIVAL 
CHAIRMAN 

LEONARd LINAS ORENTAS



linas su žmona nerija šokyje | linas and his wife nerija dancing
Foto | Photo by: evaldas Bujanauskas
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Dear Guests,

On behalf of the Organizing Committee, it is my 
pleasure to welcome you to the 15th Lithuanian 
Folk Dance Festival at the Royal Farms Arena!  

This Festival is the largest quadrennial gathering 
of individuals of Lithuanian descent in North 
America. Today we will enjoy a program of 
1,800 dancers from six countries who will 
perform intricately choreographed dances set to 
traditional Lithuanian folk music, while wearing 
native costumes.  

Their selfless dedication together with the 
Organizing and Artistic Committee members 
to maintain this tradition is a testament to 
their ancestors’ cultural inspiration and it’s an 
opportunity to reflect on the belief that folk 
dancing is a powerful symbol of one’s cultural 
identity and national unity.

Please, join me in congratulating them today!

Sincerely,

Leonard Linas Orentas
XV Lithuanian Folk Dance Festival Chairman
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Iš kairės į dešinę | From left to right: 
simona užaitė  - scenografijos ir Dizaino Vadovė | Design and Production Director
leonard linas orentas  - Pirmininkas | chairman
Diana Vizgirdaitė - organizacinio komiteto narė | Member
Marija Dainienė  - Šventės leidinio redaktorė | Festival Publications
nerija orentienė  - transporto vadovė | transportation
Vaida Meižienė  - Penktadieno vakaronės organizatorė | Friday evening event
gintaras Buivys  - savanorių vadovas | Volunteer coordinator
Deanna Izabelė howes - spaudos ryšių/socialinės medijos specialistė | Media relations specialist/social Media
jonas howes - lėšų telkimo direktorius | Fundraising Director
ramunė Kligytė - sekretorė/Vakaro banketų vadovė | secretary/evening Banquet Director
algis Šilas - spaudos ryšiai | Media relations
Izabelė laučkaitė howes - Vice pirmininkė | Vice-chairwoman
Vilija Kirvelaitienė - Mokytojų ir šokių grupių registracija | teacher and Dance group liaison
Danelė Vidutienė - jaV Krašto valdybos atstovė | lac, Inc. executive committee representative
rytis grybauskas - Vice pirmininkas | Vice-chairman
jūratė Bujanauskas - Iždininkė | treasurer
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ORGANIZACINIS KOMITETAS | ORGANIZING COMMITTEE:

Leonard Linas Orentas  Pirmininkas | Chairman
Rytis Grybauskas   Vice pirmininkas | Vice-Chairman
Izabelė Laučkaitė Howes Vice pirmininkė | Vice-Chairwoman
Jūratė Bujanauskas  Iždininkė | Treasurer
Ramunė Kligys   Sekretorė/Vakaro banketų vadovė |
     Secretary/Evening Banquet Director

Gintaras Buivys   Savanorių vadovas | Volunteer Coordinator
Marija Dainienė   Šventės leidinio redaktorė | Festival Publications 
Algimantas Gustaitis  JAV Krašto valdybos atstovas | 
     LAC, Inc. Executive Committee Representative
Deanna Izabelė Howes  Spaudos ryšių/socialinės medijos specialistė | 
     Media Relations Specialist/Social Media
Jonas Howes    Lėšų telkimo direktorius | Fundraising Director
Vida Kairienė    Kanados LB Krašto valdybos atstovė | 
     Canadian Lithuanian Community Executive Committee Representative
Vilija Kirvelaitienė   Mokytojų ir šokių grupių registracija | Teacher and Dance Group Liaison
Vytenis Krukonis   Interneto svetainės vedėjas | Website Management
Vaida Meižienė   Penktadieno vakaronės organizatorė | Friday Evening Event 
Paulius Orentas   Grafikos dizainas | Graphic Design
Nerija Orentienė   Transporto vadovė | Transportation 
Rūta Skučienė   Organizacinio komiteto narė | Member
Ieva Smidt    Lėšų telkimas | Fundraising
Algis Šilas    Spaudos Ryšiai | Media Relations
Danelė Vidutienė   JAV Krašto valdybos atstovė | LAC, Inc. Executive Committee Representative
Linas Virbickas   Grafikos dizainas | Graphic Design 
Diana Vizgirdaitė   Organizacinio komiteto narė | Member
Artūras Vorobjovas   Maisto ir gėrimų paslaugos | Food and Beverage Operations
Ingrida Vorobjovė   Organizacinio komiteto narė | Member 
Povilas Žemaitaitis   Saugos ir saugumo vadovas | Safety and Security Director
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VEIKLOS ISTORIJA IR ATmINImO PAGERbImAI
hIstorIcal PersPectIVes anD In MeMorIaM
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1937 m. birželio 29 d. Kaune, Petro Vileišio aikštėje, buvo 
surengta sporto ir šokių šventė, skirta Jaunosios Lietuvos 
organizacijos dešimtmečiui paminėti. Šis įvykis yra labai 
svarbus šokio istorijoje. Šios šventės metu pirmą kartą 
didelis būrys  šoko „Kepurinę“, „Tryptinį“ ir „Kalvelį“.  Šią 
datą minime ir kaip lietuvių tautinių šokių šventės nuo 
1950 m., tapusios sudėtine dabartinių dainų švenčių 
dalimi, gimtadienį. Tai labai svarbu ir  išeivijos kultūros 
istorijai. Praėjus lygiai dvidešimčiai metų, 1957m. birželio 
30d. buvo surengta pirmoji tautinių šokių šventė išeivijoje, 
Čikagoje. Ir jau okupuotoje Lietuvoje, ir už jos ribų, anapus 
Atlanto, kaip sugebėjome, taip  mes  ėjome į kompromisus, 
o jūs išsaugojote tai, ką atsivežėte iš prieškario Lietuvos - 
visi savaip puoselėjome lietuviško šokio tradicijas. Lengva 
nebuvo nei vieniems, nei kitiems. Ėjome savais keliais, kol 
visi sutelkę jėgas iškovojome laisvę ir galimybę susijungti 
bendram šokiui.

1990 m., atkūrus nepriklausomybę, po ilgų svarstymų, dar 
esant ekonominei blokadai,  nutarta surengti  Lietuvos 
Dainų šventę, laisvą nuo ideologinių pančių. Esant 
sunkioms aplinkybėms, į Dainų šventę, vykusią Vilniuje,  
negalėjome pakviesti visų norinčių joje dalyvauti užsienio 
lietuvių grupių. Tačiau ir kviestoms grupėms  atvykti į 
Lietuvą dar reikėjo vizų, kurias išduodavo tik Maskva, 
paskelbusi Lietuvai  blokadą ir uždariusi sienas. Per didelius 
vargus atvyko tik Klivlendo tautinių šokių ansamblis 
„Grandinėlė“. Sieną įveikė ir Punsko lietuvių kultūros namų 
šokių ansamblis „Jotva“ .  Kai kuriems Australijos lietuviams 
pasisekė atvykti kaip atskiriems asmenims iš trijų tautinių 
šokių grupių: „Sūkurys“ (Sidnėjus), „Žilvinas“ (Adelaidė) 
ir „Gintaras“ (Melburnas). Atvykusieji susibūrė į vieną 
grupę ir atliko du išeivijoje sukurtus šokius: „Pučia vėjas“ ir 
„Pradės aušrelė aušti“ ( autorė Genovaitė Breichmanienė). 
Įspūdis buvo neapsakomas - ir žiūrovus, ir šokėjus užplūdo 
džiaugsmo ašaros.

Ruošdami 1994 m. pasaulio lietuvių Dainų šventę, jau 
žinojome, kad pirmą kartą istorijoje  bendram šokiui 
sujungsime  po visą pasaulį išsisklaidžiusių lietuvių rankas. 
Šioje šokių šventėje , kurios simbolinis pavadinimas - „Mes 

buvome, mes esame , mes būsime“, dalyvavo užsienio 
lietuvių šokių grupės iš Argentinos (2), Australijos (2), JAV 
(17), Kanados (1), Lenkijos (1) ir Vokietijos (1). 500 išeivijos 
šokėjų atliko atskirą programos dalį „Tėviškės pastogėje“ 
(vyriausioji išeivijos baletmeisterė Rita Karasiejienė) 
ir sušoko 9 šokius: pamėgtus išeivijoje Juozo Lingio ir 
Marijos Vaitulevičiūtės ir dar nematytus lietuvos žiūrovui  
Genovaitės Breichmanienės ir Jadvygos Matulaitienės  
šokius. 1993 m. man lankantis JAV, LTŠI kvietimu,  
„Dainavos“ šokių mokytojų kursuose, kur buvo ruošiamas 
šventės Lietuvoje repertuaras, iškilo daug klausimų. 

Daugelis šokėjų ir vadovų ruošėsi pirmajai išvykai į Lietuvą, 
todėl jiems buvo viskas labai svarbu.  Kodėl šokių šventė 
vyks ne uždaroje patalpoje, o atvirame stadione. O jeigu 
lis lietus? Tuomet mes negalėsime šokti, nes mes savo 
tautinius kostiumus, paveldėtus iš savo tėvų ir senelių, 
labai saugome. Ar mes galėsime dalyvauti ir šokių, ir 
dainų dienoje? Ar Lietuvoje yra „Coca colos?“... Daugelis 
neįsivaizdavo, kokios ilgos ir sunkios, dulkėtos ir troškios 
repeticijos jų laukia.  Oras buvo toks šiltas, kad sulaukėme 
klausimo: ,,Kodėl čia bananai neauga?” Atlyginta buvo su 
kaupu. Šokių dienos koncertas prasidėjo šviečiant  saulei. 
Dar labiau nei saulė žiūrovus apakino išeivijos pasirodymas, 
nutviekstas šokėjų šypsenų baltumo ir nepaprastos 
energijos, sklindančios iš širdies gelmių. „Pamatęs juos, 
neišlaikė, pravirko dangus, gal iš džiaugsmo, gal iš 
graudulio,“- po šventės savo įspūdžiais dalinosi žiūrovė ( 
Dainų šventės savaitė sostinėje „Mūsų Lietuva“; 1994 m. 
rugsėjo 15 d.).

Po 1994 m. Dainų šventės Lietuvos respublikos vyriausybės 
nutarimu nuspręsta šventes rengti ne kas penkerius, 
o kas ketverius metus. Taigi jau 1998 m. Dainų šventės 
šokių dienoje „Slaunasai žolyne, rugeli“, skirtoje J. Lingiui 
atminti,  dalyvavo 18 užsienio jaunimo ir pagyvenusiųjų 
šokėjų grupių, 360 dalyvių. Pasiskirstę pagal programos 
repertuarą, išeiviai šoko kartu su Lietuvos šokėjais, braukė 
repeticijų prakaitą dulkėtuose stadionuose ir per šokį 
patyrė bendrumo džiaugsmą.

PROF. LAIMUTĖ KISIELIENĖ

SUPYNę ŠOKIO PYNImą
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On June 29, 1937, a sport and dance festival was orga-
nized in Kaunas, Lithuania to celebrate the tenth anniver-
sary of the Young Lithuania movement.  This event was 
very important in the history of Lithuanian folk dance.  At 
this festival, for the very first time, a large group of young 
people performed the dances “Kepurinė,” “Tryptinis” and 
“Kalvelis.”  This date is remembered and celebrated as the 
birthday of Lithuanian folk dance festivals.  It is also im-
portant in the cultural history of Lithuanians living abroad.  
Twenty years after the festival in Kaunas, the very first folk 
dance festival abroad took place in Chicago on June 30, 
1957.  While those of us who lived in occupied Lithuania 
had to make our own compromises, on the other side of 
the Atlantic, Lithuanian folk dance traditions were starting 
to take shape on their own, fostered by the knowledge 
and traditions brought over from Pre-War Lithuania.   It 
would be many years before Lithuania regained its in-
dependence, when we were able to once again connect 
through dance.

After the restoration of independence in 1990 (and in spite 
of an economic blockade), the decision was made to or-
ganize a Lithuanian Song Festival in Vilnius, free from So-
viet ideological shackles.  Due to difficult circumstances, 
we [the festival organizers] were not able to invite all of 
the folk dance groups from abroad who were interested in 
participating.  Those groups that were invited faced diffi-
culties obtaining visas, which had to be obtained through 
Moscow after the blockade was in place. Ultimately, only 
two groups succeeded in making the journey.  One was 
“Grandinelė” from Cleveland, and the other was “Jotva” 
from Punsk, Poland.  It should be noted that some indi-
vidual dancers from Australia arrived representing three 
different groups: “Sukūrys” (Sydney), “Žilvinas” (Adelaide) 
and “Gintaras” (Melbourne). They were able to join to-
gether into one group and performed two dances at the 
festival that had been created in exile: “Pučia Vėjas” and 
“Pradės Aušrelė Aušti” (by Genovaitė Breichmanas). The 
impression was indescribable. Both the audience and the 
dancers were brought to tears.

In preparation for the 1994 World Lithuanian Song Festi-
val, we already knew that for the very first time in history, 
we would unite and dance together with Lithuanians dis-

persed all over the world.  In this festival (which was called, 
symbolically, “We were, We are, We will be”) groups par-
ticipated from Argentina (2), Australia (2), the United States 
(17), Canada (1), Poland (1) and Germany (1).  Five hundred 
dancers from these countries performed a separate part of 
the program, “Tėviškės pastogėje” (led by Rita Karasiejus), 
and danced nine dances: many “classics” beloved in exile 
by Juozas Lingys and Marija Vaitulevičiūtė, as well as oth-
ers never before seen in Lithuania by Genovaitė Breichma-
nas and Jadvyga Matulaitis.  

In 1993, I had an opportunity to attend and participate 
in dance teacher courses taught at Camp Dainava in 
Michigan in preparation for the upcoming Song Festival 
in Lithuania.  Many questions were asked of me: most of 
the dancers, as well as the teachers, would be traveling to 
Lithuania for the very first time, thus everything was very 
important to them.  Why was the festival being held in an 
outdoor arena, instead of an enclosed stadium?  What if 
it rained?  What if people could not dance in their cher-
ished National Costumes, many of which were inherited 
from parents or grandparents?  Could dancers participate 
in both the dance program and the song program?  Would 
there be Coca Cola in Lithuania? Most of them could not 
possibly imagine the long, hard and dusty rehearsals that 
awaited them. But the results of those efforts were amaz-
ing.  The morning of the dance festival started out bright 
and sunny.  The audience was mesmerized by the perfor-
mance of the dancers from abroad.  Their amazing smiles 
and unending energy coming from the bottom of their 
hearts was dazzling. After the performance, one observer 
was quoted as saying, “Seeing them, even the sky started 
to cry, perhaps from joy, perhaps from great emotion.” 

After the 1994 Song Festival, Lithuanian government of-
ficials decided that future festivals would be held every 
four years, instead of every five.  Therefore, in 1998, at the 
dance festival called “Slaunasai žolyne, rugeli” (which was 
dedicated to the memory of Juozas Lingys), 18 groups 
participated from abroad, with a total of 360 dancers.  In 
this festival, these dancers performed together with the 
groups from Lithuania. They endured tough rehearsals in 
dusty stadiums, but experienced common joy as everyone 
danced together. 

PROFESSOR LAIMUTĖ KISIELIENĖ

AN INTERWOVEN STORY OF dANCE



Artėjant Lietuvos valstybės šventei - karaliaus Mindaugo 
karūnavimo 750 metų jubiliejui - nutarta Dainų švente 
paminėti šią svarbią istorinę datą ir vėl šventę ruošti po 
penkerių metų. 2003 m. šokių šventėje „Gyvybės žalias 
medis“ dalyvavo 20 išeivijos grupių (400 dalyvių) iš 
Brazilijos, JAV,  Kanados, Lenkijos ir Vokietijos. Kartu jie šoko  
„Pasaulio medį apkabinsim“ dalyje, susirinkę prie tautos 
stiprybės ir vienybės simbolio - ąžuolo. Lietuvaičiai svečius 
pasitiko iškilmingu pasveikinimo šokiu „Labas vakaras, 
sveteliai“,  o svečiai prisistatė Genovaitės Breichmanienės 
specialiai sukurtu šokiu  „Putinėlis“ir įsiliejo į bendrą šokio 
sūkurį. 

2007 m. nutarta surengti pasaulio lietuvių Dainų šventę 
„Būties ratu“. Privatizavus apleistą Vilniaus „Žalgirio“ 
stadioną, šokių diena buvo perkelta į Kauną. Į šią  „Lino 
sakmės“ šventę  nepabūgo atvykti  dvylika šokių grupių 
(239 dalyviai) iš Brazilijos, JAV,  Kanados, Latvijos ir Lenkijos. 
Šiame šokių dienos pasirodyme kartu su kitais Lietuvos 
šokėjais svečiai pasirodė Prologo dalyje, įsisukdami 
„Kalvarate“ į bendrą šokių giją, kartu vaizdavo sunkius lino 
darbus „Pasėjau linelį“ dalyje. Kaip ir visada reikėjo daug 
ištvermės repeticijose, kurias be perstojo laistė lietus, bet 
prieš pat pasirodymą, pasigailėjęs įdėto triūso, liovėsi, 
suteikdamas pasirodymui džiaugsmo pilnatvę ir viltį bei 
norą  šokti kartu.

2009 m., švenčiant  Lietuvos vardo paminėjimo istoriniuose 
šaltinuose 1000 jubiliejų, buvo nutarta surengti ypatingą 
Lietuvos tūkstantmečio Dainų šventę. Šventė pavadinta 
„Amžių sutartinė“. Šokių dienos pavadinimo idėja  „Laiko 

brydėm“ filosofiškai atspindėjo pačios šventės temą: 
žmogus ir laikas, Lietuva ir laikas, gyvenimo tėkmė ir 
tęstinumas, nenutrūkstama kasdienybės tėkmė, tautos 
istorijos ir dabarties ryšys. Deja, šokėjams teko šokti tame 
pačiame, nesutvarkytame „Žalgirio” stadione, nes Vilniuje 
kito ir nebuvo. „Būties ratu“ dalyje darbus ir metų apeigas 
vaizduojančius šokius atliko  vaikų, jaunimo ir vyresniųjų 
grupių šokėjai iš Lietuvos, ,, prakaitą liejo“ 24 šokėjų 
grupės iš Argentinos, Australijos, Baltarusijos, Brazilijos, 
JAV, Kanados, Latvijos, Lenkijos, Švedijos ir Ukrainos (432 
dalyviai). Šventės pabaigoje, finalinėje „Išausim margą 
šokių raštą“ dalyje, visi šventės dalyviai šokiu išaudė meilę 
tėvynei, parašydami žodį LIETUVA. 

„Amžių amžiai- tai begalinis laikas iš praeities į ateitį, iš 
amžių glūdumos į amžių šviesą, iš neįžvelgiamos gelmės 
į neįžiūrimą aukštį, iš giliausios šaknies į skaisčiausią žiedą, 
spindintį viltyse tarsi pati saulė. Taip auga amžinasis 
ąžuolas, mūsų Pasaulio medis, ant kurio viršūnės nutūpė iš 
dangaus skardžiabalsis dainų paukštis ir pragydo praamžių 
gaidų naujomis dermėmis, mūsų prieštaringos dalios 
sutartinėmis, kuriomis pačius įvairiausius balsus į vieną 
audinį be paliovos audžia visų mūsų Laima. Nes sutarti - tai 
nėra būti visiems vieno veido, nėra dainuoti vienu balsu, 
bet traukiant dainą iš visos širdies pačiam - girdėti šalia 
savęs kitą ir patirti, kaip susilieja dainuojančiųjų širdys į 
vieną Lie-tu-va, lyg iškerojusio ąžuolo šakos į vieną lają, 
į vieną gaudžiančią AMŽIŲ SUTARTINĘ“,- taip išsakė šios 
šventės prasmę Dainius Razauskas, o mes  tą meilę Lietuvai 
perteikėme šokiu.

Šokių diena ,,laiko brydėm” lietuvos Dainų šventėje ,,amžių sutartinė”, 2009 m. | Dance day 
“through trails of time” at the lithuanian song Festival “song of the centuries” in 2009



XV Lietuvių Tautinių Šokių Šventė  |  Page 77

As a very important national holiday approached (the 
750th anniversary of the crowning of King Mindaugas), 
the decision was made to delay the next Song Festival by 
one year to coincide with this event.  In 2003, the festival, 
“Gyvybės žalias medis,” featured 20 groups from abroad 
(400 participants) from Brazil, the United States, Canada, 
Poland and Germany. They all danced together in the sec-
tion called “Pasaulio medį apkabinsim,” where they gath-
ered in a show of unity for their homeland under the uni-
fying symbol of the oak tree.  The dancers from Lithuania 
greeted their brothers from abroad with the very dignified 
and welcoming dance, “Labas vakaras, sveteliai,” while 
guests from far and wide responded with a special dance, 
“Putinėlis,” created by Genovaitė Breichmanas. Everyone 
then joined together in a common dance.    

In 2007, the decision was made to organize a World Lithu-
anian Song Festival, called “Būties ratu.”  Since the priva-
tized ”Žalgirio” stadium in Vilnius was in disrepair, the 
dance portion of the event was moved to Kaunas.  Twelve 
dance groups (239 dancers) from Brazil, the United States, 
Canada, Latvia and Poland travelled to this event called 
“Lino Sakmė.”   These dancers, together with dancers 
from Lithuania, performed “Kalvaratas” in the prologue 
and portrayed peasant linen workers in a section of the 
program called  “Pasėjau linelį.”  As always, the rehearsals 
required a great deal of endurance and were made even 
more challenging by constant rain showers.  However, just 
before the performance, the rain stopped as if in recog-
nition of the hard work and joy of the dancers and their 
desire to perform together.

In 2009, a special Lithuanian Millennium Song Festival was 
organized to celebrate the 1,000th anniversary of the first 
record of the word, “Lithuania,” in historical journals.  The 

festival was named “Amžių sutartinė.”  The theme of the 
dance portion was “Laiko brydėm,” a philosophical reflec-
tion of Lithuania and time; life’s flow and continuity; the 
continuance of daily life; the nation’s history; and present 
day connections.  Unfortunately, the dancers had to per-
form in the outdated “Žalgirio” stadium as there was no 
alternative site in Vilnius.  In the “Būties ratu” section of 
the performance, children, youth and senior dance groups 
from Lithuania portrayed peasants at work and various 
traditional activities.  With them, 24 dance groups from 
Argentina, Australia, Belarus, Brazil, the United States, 
Canada, Latvia, Poland, Sweden and Ukraine (432 dancers) 
entertained the crowd.  In the final section of the perfor-
mance (“Išausim margą šokių raštą”), all of the performers 
in the festival expressed their love for Lithuania by form-
ing a figuration of the word “LIETUVA” [Lithuania] on the 
stadium floor.    

“Amžių Amžiai” is a Lithuanian phrase expressing that un-
ending time between the past and the future, from the an-
cient darkness to the light of the future, from the depths 
of despair to the heights of ecstasy, from the deepest root 
to the most beautiful blossom, filled with hope shining 
as brightly as the sun.   It describes how the eternal oak 
tree grows, on whose tallest branch a beautiful song bird 
touched down from heaven.  He sings a tapestry of songs 
commemorating both our ancient and current lives and 
weaving it altogether into a beautiful fabric of happiness.  
Coming together does not mean we need to be of one 
face, nor sing with one voice, but when we sing from the 
bottom of our hearts and hear the person next to us do-
ing the same thing, our hearts melt together in our love 
of Lithuania, our homeland. In this way, in the final “Amžių 
sutartinė” section of the performance, the dancers ex-
pressed their love of Lithuania through dance.

Šokių diena ,,laiko brydėm” lietuvos Dainų 
šventėje ,,amžių sutartinė”, 2009 m. | Dance day 
“through trails of time” at the lithuanian song 
Festival “song of the centuries” in 2009



2014 m. Lietuvos Dainų šventėje „Čia mano namai“, 
skirtoje Lietuvos Dainų šventės 90- mečiui pažymėti, 
šokių dienoje „Sodauto“, svečiai dalyvavo atskiroje 
dalyje „Ir papūtė šiaurus vėjas“ (baletmeisterė Violeta 
Fabijanovič). Dalyvavo 30 grupių (548 dalyviai) iš  
Argentinos, Australijos,  Didžiosios Britanijos, JAV, 
Kanados, Latvijos, Lenkijos, Švedijos, Rusijos ir Vokietijos 
. 1994 m. išeivija vėl sukūrė  atskirą paveikslą „Ir papūtė 
šiaurus vėjas“. Buvo sušoktas vienas G.Breichmanienės 
šokis „Pučia vėjas“, du Juozo Lingio šokiai „Gyvataras“ 
ir „Subatėlė“ ir šiam pasirodymui  Vidmanto Mačiulskio 
sukurtas šokis ,,Lek gervelė“. Kartu su grupėmis iš 
Lietuvos buvo sušoktas „Trejinis susuktinis“. Gaila, kad 
ir vėl šokių šventė  vyko  netinkamame tokiam šokėjų 
pasirodymui  Lietuvos futbolo federacijos stadione, 
talpinančiame mažai žiūrovų, todėl  ne visi norintys 
galėjo patekti. Po smagaus suktinio „Bitute pilkoji“ 
šokėjai skirstėsi, tikėdamiesi susitikti po ketverių metų 
naujame stadione...

2018 m. Lietuva švęs  nepriklausomybės paskelbimo 
šimtmetį. Dainų šventė bus skirta šiai datai atminti. Jau 
žinomas ir pavadinimas „Vardan tos...“. Lietuva lauks ir 
išskėstomis rankomis į  savo glėbį priims visus norinčius 
bendrai dainai, bendram šokiui ir pabuvimui kartu 
„Vardan tos...“ Ar tai bus naujame stadione? Nežinau, 
niekas nežino. Bet viena aišku - buvome, esame ir, tikiu, 
būsime kartu.

In 2014, at the Lithuanian Song Festival (“Čia mano na-
mai”) the Dance Day was named “Sodauto.”  In this cel-
ebration, dancers from abroad performed in a separate 
section called “Ir papūtė šiaurus vėjas” (led by Violeta 
Fabianovich).  The festival was attended by 30 foreign 
dance groups (548 dancers) from Argentina, Australia, 
Great Britain, the United States, Canada, Latvia, Poland, 
Sweden, Russia and Germany.  The dancers performed 
“Pučia Vėjas” by Genovaitė Breichmanas; two dances 
by Juozas Lingys (“Gyvataras” and “Subatėlė”); and a 
dance created by Vidmantas Mačiulskis (“Lėk Gervele”).  
Together, dancers from Lithuania and abroad danced 
“Trejinis susuktinis.”  The festival was held at the Lithu-
anian Football Federation Stadium in Vilnius; two sepa-
rate performances were held in order to accommodate 
all of the attendees.  After the finale of “Bitute Pilkoji,” 
the dancers returned to their home countries, hoping 
to meet again in four years and dance at a more fitting 
stadium.  

In 2018, Lithuania will be celebrating 100 years since it 
regained independence in 1918.  The Lithuanian Song 
Festival (to be called “Vardan tos”) will commemorate 
this historic event.  Lithuania awaits with outstretched 
arms, ready to welcome all who wish to celebrate with 
song and dance.  Will that event be held in a new sta-
dium?  I don’t know, but one thing is clear: We were, we 
are, and will be there together.

Šokių diena ,,sodauto”  lietuvos Dainų šventėje ,,Čia mano namai”, 2014 m. | Dance day “sodauto” at the 
lithuanian song Festival “this is My home” in 2014
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Po  1956 metais Čikagoje sėkmingai surengtos pirmosios 
išeivijos dainų šventės, 1957 metais įvyko ir pirmoji Lietuvių 
Tautinių Šokių Šventė. Tais metais įsteigtas Lietuvių tautinių 
šokių institutas (LTSI) ėmėsi užduoties – išlaikyti ir puoselėti 
tautinių šokių meną, šokių muziką, autentišką aprangą bei 
papročius. 

Nuo 1957 metų LTSI kartu su JAV ir Kanados lietuvių 
bendruomenėmis kas ketverius metus organizuoja tautinių 
šokių šventes. Sukviečiami šokėjai iš  Kanados, Pietų 
Amerikos, Australijos ir Europos. Šokių šventės sėkmingai 
tęsiasi iki šiol.  Net devynios Tautinių šokių šventės įvyko 
Čikagoje, dvi vyko Kanadoje,  po vieną organizavo Cleve-
land, Los Angeles, ir Boston.  XV Tautinių Šokių Šventė vyks 
Baltimorėje. Kokios tautinių šokių grupės būrėsi Wash-
ington, D.C. ir Baltimore apylinkėse, kas joms vadovavo?   
Lietuvių tautinių šokių  mėgėjų, apsigyvenusių įvairiose 
JAV valstijose, istorija gana spalvinga, įvairi  ir įdomi. Tik 
susipažinę su Maryland valstijos ir Washington, D.C.  šokėjų 
grupėmis, sužinome, koks įdomus buvo šokėjų gyvenimas, 
kiek čia buvo įvairių grupių, kiek žmonių rūpinosi tautino 
šokio išlikimu šiose vietovėse.   Lietuviai, atvykę iš Euro-
pos į Baltimore, jau nuo 1949-1950 metų ėmė burtis į šokių 
grupes. Joms (1952-1957 metais) vadovavo M. Dulienė, 
Balys Brazauskas ir padėjo D. Dulytė ir Eimutis Radžius. Jų 
vadovaujami šokėjai pasirodė 1964 m. NY ,,Worlds Fair” 
renginyje. Apie 1950 metus Baltimorėje buvo viena ypat-
inga šokėja Aldona Drazdytė, kuri pamilo tautinius šokius 
ir tėvų pakviesta pradėjo vadovauti vaikų grupei. Jai buvo 
pasiūlyta nuvykti ir į pirmuosius tautinių šokių kursus, kurie 
buvo organizuoti Indiana valstijoje. 

Baltimorėje šoko ir  ,,Kalvelio” grupė, kuriai vadovavo Balys 
Brazauskas, Eimutis Radžius, o vėliau (1972-1980 metais) šiai 
grupei, grupei ,,Svajonė”, ir  pagyvenusiųjų grupei ,,Aras” 
vadovavo Algis Vitkauskas ir paruošė šokėjus V Tautinių 
Šokių Šventei. Rytis Grybauskas mokino ,,Kalvelį” nuo 1980 
iki 1983, kada ji susijungė su ,,Svajone.” 1972 metais buvo 
suburta mažųjų šokėjėlių grupė ,,Ratelis”, kuriai vadovavo  
A.M. Orintienė ir Daina Buivytė. Ši grupė 1980 metais šoko 
VI Tautinių Šokių Šventėje.    

Aktyvus tautinių šokių švenčių organizatorius Leonardas 
Kriaučeliūnas suprato, kad reikia burti jaunimą ir skatinti 
talentingus vadovus, mokytojus, lavinti jų gebėjimus, 
todėl kvietė jaunimą į tobulinimosi kursus. Juose susitiko 
daug gabių, entuziastingų, talentingų vadovų. Čia artim-
iau susipažino ir trys draugės: Aldona Drazdytė iš rytinės 
pakrantės, Danguolė Razutytė iš vakarinės pakrantės ir 
Silvija Martinkutė iš Kanados. Grįžusi iš kursų, 1970 me-
tais Aldona Drazdytė Baltimorėje subūrė jaunimo tautinių 
šokių grupę, ją pavadino ,,Malūnas”, ir tuoj šokėjai pradėjo 
ruoštis IV Tautinių Šokių Šventei. 1973 metais  grupei ruoštis 
padėjo N.Dulytė–Kaltreider, o vėliau A. Drazdytės sesuo D. 
Drazdytė– Balčiūnienė ėmė vadovauti grupei. Baltimorės  
jaunimas po „Malūno“ ,,sparnais” aktyviai dalyvavo viet-
iniuose ir tarptautiniuose renginiuose rytiniame JAV 
pakraštyje. ,,Malūnas” veiklos unikalumu pasižymėjo 1977 
metais, kai paruošė programą ,,Rugiapjūtė”. Ši programa 
sulaukė didelio pasisekimo, buvo rodoma kelis kartus, nes 
čia buvo ne tik šokama, bet dainuojama ir vaidinama. 

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ISTORIJA WASHINGTON d.C. 
IR bALTImORE APYLINKĖSE
DANGUOLĖ VARNIENĖ, ASTA BANIONYTĖ, VILIJA KIRVELAITIENĖ IR RYTIS GRYBAUSKAS
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As soon as the first Lithuanian Song Festival in the diaspora 
was successfully held in Chicago in 1956, it was followed in 
1957 by the first Lithuanian Folk Dance Festival.  That same 
year, the Lithuanian Folk Dance Institute (LTSI) was estab-
lished and assumed the task of preserving and promoting 
the art of folk dancing, the music of folk dancing, authentic 
costumes, and traditions.  

Ever since 1957, the LTSI, together with the US and Cana-
dian Lithuanian-American and Lithuanian-Canadian com-
munities, has been organizing folk dance festivals every 
four years.  Dancers from Canada, South America, Australia, 
and Europe are invited to participate.  And these festivals 
continue to this day.  Nine of them have taken place in Chi-
cago; two were held in Canada, and one each in Cleveland, 
Los Angeles, and Boston.  The 15th Lithuanian Folk Dance 
Festival will take place in Baltimore. 

What kind of Lithuanian folk dance groups organized 
themselves in the Washington and Baltimore metro areas? 
Who were their leaders? Lithuanian folk dance enthusiasts 
can be found in many US cities, and their history turns out 
to be quite colorful, wide-ranging, and interesting.  In get-
ting to know the dance groups of the state of Maryland 
and the District of Columbia, we learn how fun it is to be 
a dancer, how many different groups there are, and how 
many people have cared about the survival of folk danc-
ing in these areas.  Lithuanians who came to Baltimore 
from Europe had been forming groups since 1949-1950.  
From 1952 to 1957, Mrs. M. Dulienė and Balys Brazauskas 
led groups, with the assistance of D. Dulytė and Eimutis 
Radžius. Their dancers appeared in the 1964 New York 
World’s Fair.  Around 1950, one special dancer in Baltimore, 
Aldona Drazdytė, fell in love with Lithuanian folk dancing 
and was asked by the parents to form a children’s group.  
She was also offered the opportunity to attend the first 
folk dance courses organized in Indiana.  

Another folk dance group in Baltimore, “Kalvelis”, was led by 
Balys Brazauskas and Eimutis Radžius.  From 1972 to 1980, 
Algis Vitkauskas led this group, another called “Svajonė”, 
and a senior group,  called “Aras.”  He prepared all of the 
groups to participate in the 5th Lithuanian Folk Dance Fes-
tival. Rytis Grybauskas taught “Kalvelis” from 1980 to 1983; 
in 1972, “Ratelis”, a group of young dancers, formed under 
the leadership of A.M. Orintienė and Daina Buivytė, and 
danced in the 1980Lithuanian Folk Dance Festival.

Leonard Kriaučeliūnas, an active organizer of Lithuanian 
Folk Dance Festivals, realized the need to bring young 
people together, nurture talented leaders and teachers, 
and develop their skills.  He encouraged young people 
to attend annual training courses, focusing on dance, 
which took place at Camp Dainava in Manchester, MI. 
Many bright, enthusiastic, and talented dance leaders met 
at these courses;  three talented teachers became fast 
friends during these camps: Aldona Drazdytė from the East 
Coast, Danguolė Razutytė from the West Coast, and Sylvia 
Martinkutė from Canada.  Upon returning to her home in 
Baltimore after these courses in 1970, Aldona Drazdytė 
formed “Malunas”, a folk dance group for young people.  
The dancers immediately began preparing for the 4th Lith-
uanian Folk Dance Festival.  In 1973, Nijole Dulytė-Kaltreider 
helped lead this group, followed by Aldona Drazdytė’s sis-
ter, Danutė Drazdytė-Balčiūnienė.  The “Malūnas”, group 
danced in local and international  events up and down the 
Eastern seaboard.  In 1977, “Malūnas” distinguished itself 
with an original dance program called “Rugiapjūtė”,  which 
included not only dancing but also singing and acting, and 
was a huge success!

THE HISTORY OF LITHUANIAN FOLK dANCING 
IN THE WASHINGTON d.C. ANd bALTImORE 
mETRO AREAS
DANGUOLĖ VARNIENĖ, ASTA BANIONYTĖ, VILIJA KIRVELAITIENĖ AND RYTIS GRYBAUSKAS



Po trumpos pertraukos (1979–1986 metais) Danutė 
Balčiūnienė vėl surinko  šokėjus ir atgaivino ,,Malūną”, nes 
reikėjo ruoštis VIII Tautinių Šokių Šventei, kuri vyko Hamil-
ton  1988 metais.  Tais metais buvo pakviestas Rytis Gry-
bauskas mokyti jaunimą. Nuo 1992 metų Rytis pradėjo 
vadovauti ,,Malūnui” ir paruošė grupę IX Tautinių Šokių 
Šventei.  ,,Malūnas” nepraleido nei vienos šventės nuo to 
laiko. ,,Malūno” šokėjai koncertavo Tarptautiniuose fes-
tivaliuose, IREKS baltų tautų šventėje, metinėse lietuvių 
šventėse Baltimorėje. Grupė koncertuoja Maryland valsti-
joje ir Washington, D.C. Ryčio Grybausko vadovaujamoje 
,,Malūno” grupėje šoko įvairaus amžiaus šokėjai. Šiai šokių 
šventei Rytis Grybauskas ruošia jaunimą.   Prieš trejus me-
tus Eglės Baublytės-Noeth iniciatyva vyresnieji šokėjai 
susibūrė į atskirą grupę ir pasivadino ,,Malūno senjorai”. 
Ji 2016 m. balandžio mėn. Baltimorėje surengė tarptautinį 
šokių festivalį ,,Windmills 2016”. ,, Malūno senjorų”  šokėjai 
taip pat dalyvauja ir XV Tautinių Šokių Šventėje. 

Tautinių šokių grupė „Gabija“ buvo įkurta Astos Banionytės 
Grand Rapids, Michigan, 1976 metų rudenį. A. Baniony-
tei atvykus gyventi į Washington, D.C., ,,Gabijos” šokių 
grupė buvo suburta čia ir gyvavo nuo 1979 metų rudens 
iki 1987 metų pavasario. ,,Gabijos” vardas pasirinktas su 
mintim, kad  lietuvių tautiniais šokiais būtų sudominti 
žiūrovai Lietuva, kad visi pamiltų lietuvių kultūrą.  JAV 
sostinėje Wahsington, D.C. tuo metu apie 35 išeivijos lietu-
viai studentai ir jauni profesionalai, gyvenantys mieste ir 
jo priemiesčiuose, pradėjo šokti ,,Gabijoje”.  Grupė koncer-
tavo įvairiuose lietuvių ir amerikiečių renginiuose, ne tik VII 

Tautinių Šokių Šventėje, bet  ir žymioje Konstitucijos salėje 
Wahsington, D.C.,  JAV Atstovų rūmuose, Kennedy meno 
centre ir metiniame tarptautiniame vaikų festivalyje , Wolf 
Trap nacionaliniame parke. Asta Banionytė mokė šokti ir 
Kristijono Donelaičio lituanistinės mokyklos mokinius nuo 
1981 iki 1985 metų.  Tuo metu mokykloje buvo nemažai 
mokinių, su kuriais 1984 metais dalyvavo VII Tautinių Šokių 
Šventėje, kurioje šoko vaikų ir jaunių grupės.  Washington, 
D.C. 1988 metais šokantis jaunimas susibūrė į naują grupę, 
kurią pavadino ,,Juosta.”

Šiai grupei vadovavo Lina Žilionytė ir jos asistentė Rūta 
Virkutytė. 1996 m. ,,Juostos” buvusieji vyresnieji šokėjai 
susibūrė šventei dalyvauti kaip grupė ,,Lazda”. Tuo metu 
,,Juostos” grupės vadovė buvo Ramunė Kligytė, asisten-
tas Gailius Draugelis.  Ilgus metus ,,Juostos” veikla buvo 
nutrūkusi. Grupė vėl buvo suburta  2008m. ,,Juosta” daly-
vavo XIII Tautinių Šokių Šventėje. Suaugusiųjų grupei va-
dovavo Vilija Smalinskaitė-Kirvelaitienė, o jai padėjo Rasa 
Kašėtienė. Po  šios šventės ,,Juostos” šokėjai entuziastingai 
repetavo, ruošėsi ir dalyvavo XIV Tautinių Šokių Šventėje. 
2012 metais Kristijono Donelaičio lituanistinės mokyklos 
mokinių šokių grupė prisijungė prie ,,Juostos” ir pasivadi-
no ,,Juostelė”. Šiai šokių šventei suaugusiųjų grupę ruošė 
Ramunė Kligytė, jaunių– Vilija Kirvelaitienė, vaikų– Vaida 
Meižienė. ,,Juosta” dalyvauja įvairiose lietuvių šventėse 
Washington ir Baltimore miestuose.  XV Tautinių Šokių 
Šventei ruošiasi suaugusiųjų, studentų ir vaikų grupės, 
kurias moko Vilija Kirvelaitienė ir Ramunė Kligytė.

,,juostos” šokėjai Baltimorės lietuvių festivalyje | “juosta” dancers at the Baltimore lithuanian Festival, May 2016
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After a hiatus (1979–1986), Danutė Balčiūnienė  revived 
“Malūnas” in time for the 8th Lithuanian Folk Dance Fes-
tival held in Hamilton, Ontario in 1988.  It was in that year 
that Rytis Grybauskas was invited to teach the younger 
contingent.   Rytis became the principal dance teacher 
of “Malūnas” in 1992 and prepared the group for the 9th 
Lithuanian Folk Dance Festival; since then, “Malūnas” has 
not missed a single festival.  The “Malūnas” dancers have 
also participated in various international festivals, includ-
ing the IREKS Baltic Dance Festival and the annual Lithu-
anian Days Festival in Baltimore/Catonsville.  The dancers 
perform at various venues in Maryland and in the nation’s 
capital, Washington, D.C. For the 15th Folk Dance Festival, 
Rytis continues training young people.  

Three years ago, upon the initiative of Eglė Baublytė-
Noeth, the older dancers formed a “veterans” group and 
called themselves the “Malūnas Seniors.”  In April of 2016, 
Eglė organized an international folk dance festival called 
“Windmills 2016” at the Lithuanian Hall in Baltimore where 
both “Malūnas” groups performed, along with other eth-
nic dance groups.  The eight couples that comprise the 
“Malūnas Seniors” will also dance in the 15th Lithuanian 
Folk Dance festival.

Asta Banionis founded the “Gabija” Folk Dance Group in 
the autumn of 1976 in Grand Rapids, Michigan.  Upon mov-
ing to Washington, D.C., she reformed the “Gabija” group, 
which danced from Autumn 1979 until Spring 1987. The 
group consisted of more than 30 Lithuanian-American 
students and young professionals living in and around 
Washington, D.C.  They performed at various Lithuanian 
and American events and participated not only in the 7th 
Lithuanian Folk Dance Festival but also performed at  Con-
stitution Hall in Washington, D.C., at Congress, the Ken-
nedy Center, and at the annual International Children’s 
Festival at Wolf Trap National Park for the Performing Arts..  
Asta also taught folk dancing to children at the Kristijonas 
Donelaitis Lithuanian School from 1981-1985.  There were 
enough pupils at the Lithuanian school at that time that 
her group was able to dance with the children’s and youth 
groups in the 7th Lithuanian Folk Dance Festival.

In Washington in 1988, a group of young people who liked 
to dance gathered and formed the group “Juosta.”  This 
group was led by Lina Žilionis and her assistant, Rūta Vir-
kutis.  In 1996, older members of “Juosta” formed a sepa-
rate group, “Lazda”, for the 10th Lithuanian Folk Dance Fes-
tival. “Juosta” was led by Ramunė Kligys, assisted by Gailius 
Draugelis.   They disbanded and revived in time for the 
13th Lithuanian Dance Festival.  The older group was led 
by Vilija Smalinskas-Kirvelaitis, with assistance from Rasa 
Kašėtis.  After that Festival, the Juosta dancers continued 
to practice enthusiastically and participated in the 14th 
Lithuanian Folk Dance Festival.  In 2012, the pupils of the 
Kristijonas Donelaitis Lithuanian School joined forces with 
“Juosta” and called their group “Juostelė.”  Ramune Kligys 
trained the older dancers for this Folk Dance Festival, 
while Vilija Kirvelaitis trained the young dancers and Vaida 
Meižys the little children.  “Juosta” participates in various 
Lithuanian events in the Washington and Baltimore areas.  
A group of adults, students, and children, taught by Vilija 
Kirvelaitis and Ramunė Kligys, are participating in the 15th 
Lithuanian Folk Dance Festival.

,,Malūno” šokėjai internacionaliniame liaudies šokių festivalyje ,,Windmills” 
Baltimorės lietuvių namuose | “Malūnas” dancers at the international folk 

dance festival “Windmills” at Baltimore lithuanian hall, april 2016



ALDONA ZANDER
 
Aldona Baikauskaitė Zander gimė 
1942 metais, Toronto mieste. Buvo 
auklėjama pagal lietuviškas tradicijas, 
lankė lietuvišką mokyklėlę ir priklausė 
Ateitininkų organizacijai. Įgijo aukštąjį 
išsilavinimą, tapo medicinos seseri-
mi, ir dirbo ligoninėje. Ištekėjo 1965 
metais už Romo (Zadurskio) Zan-
der. Buvo Toronto , ,Atžalyno” 
tautinių šokių grupės vadovė nuo 
1975 iki 2005 metų. Jai vadovaujant, 
,,Atžalynas” koncertavo Europoje 
1982 ir 1984 metais, ir aplankė Lietuvą 
1989 metais.  Koncertavo 1992 metais 
Puerto Rico ir 1995 metais Kuboje. Al-
dona priklausė ,,Audėjų” organizaci-
jai daugiau nei 40 metų ir išaudė Ka-
nados ir Amerikos lietuviams daug 
gražių tautinių rūbų, kurie dar ir dabar 
šokėjų dėvimi. Aktyviai dalyvavo 
Lietuvių tautinių šokių instituto orga-
nizacijoje, Dainavos šokių kursuose, 
filmavo šokėjus ir ruošė ,,Atžalyną” 
šokių šventėms. Dvi kadencijas buvo 
Vice-pirmininkė LTSI valdyboje nuo 
2002 iki 2010 metų. Aldona mirė 2014 
metais. Prisimename Aldoną, kaip 
draugišką šokių vadovę, kurios kuk-
lus ir nuoširdus bendradarbiavimas 
praturtino šokių kursus. Aldona liks 
nepamirštama lietuviškos tautodailės 
ir tautinio meno puoselėtoja.

Aldona Baikauskas Zander was born 
in Toronto in 1942.  She grew up im-
mersed in Lithuanian traditions, at-
tended Saturday School, and was 
an active member of the Lithuanian 
Catholic Federation “Ateitis.”  Aldona 
completed her studies and became a 
nurse.  In 1965, she married Ray (Ro-
mas Zadurskis) Zander.  From 1975-
2005, Aldona directed the Toronto 
“Atžalynas” Folk Dance Group.  Under 
her leadership, they performed in Por-
tugal in 1982, Sweden in 1984, Puerto 
Rico in 1992 and in Cuba in 1995. The 
group visited Lithuania in 1989. Al-
dona was a member of the Lithuanian 
Weavers Guild for 40 years and wove 
many beautiful authentic costumes 
for Lithuanians in Canada and the 
United States. She was an active par-
ticipant in the Lithuanian Folk Dance 
Institute (LFDI) and in dance courses 
at the Lithuanian Camp, Dainava, in 
Manchester, MI.  Aldona also filmed 
dancers and prepared her “Atžalynas” 
group for various Folk Dance festivals.  
She served as Vice-Chair of the LFDI 
for two terms from 2002-2010.  Aldona 
died in 2014.  We will always remem-
ber her as a friendly dance group 
leader whose unpretentiousness 
and genuine teamwork enriched our 
dance courses.  Aldona’s legacy re-
mains in the knowledge of Lithuanian 
weaving that she passed on to all who 
knew her, of Lithuanian dance to all 
whom she taught, and in the beautiful 
woven folk costumes that Lithuanians 
wear to this day.

BRONIUS JUODELIS
 
Bronius Juodelis – buvęs V-osios 
Tautinių šokių šventės pirmin-
inkas, nepamirštamas JAV lietuvių 
bendruomenės kultūros veikėjas. Jo 
pastangomis buvo įkurta ,,Folk Dance 
Festivals” korporacija, užtikrinusi 
finansinę bazę tolimesnėms lietuvių  
išeivijos šventėms.  

Bronius Juodelis, Chairman of the V 
Lithuanian Folk Dance Festival in Chi-
cago, Illinois, was unforgettable as 
an outstanding Lithuanian-American 
community leader.  It is thanks to his 
efforts that the LFDF (Lithuanian Folk 
Dance Festivals, Inc.) was established 
to ensure a financial base for future 
Lithuanian diaspora festivals.

  

in memoriam
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VANDA STANKIENĖ  

Nepamirštama Čikagos dainininkė ir 
lietuvių tautinių šokių puoselėtoja, 
Vanda Panerytė Stankienė pradėjo 
šokti Lietuvoje, vėliau Vokietijoje. 
Kanadoje vadovavo vaikų ir jaunimo 
tautinių šokių grupėms, o persikėlusi 
į Čikagą, Vanda dirbo Marquette Park 
lituanistinėje mokykloje.  1970 me-
tais įsteigė šokių grupę ,,Žilvitis”.  Su 
šia grupe daug koncertavo ir dalyvavo 
IV ir V Lietuvių tautinių šokių šventėse. 
Vasaros metu Vanda padėdavo organi-
zuoti Dainavoje šokių mokytojų kursus 
ir bendradarbiavo su Lietuvių tautinių 
šokių instituto valdyba.

Vanda Stankus, well-known as a singer, 
was also a Lithuanian folk dance enthu-
siast.  She began dancing in Lithuania, 
and then in Germany.  In Canada, she 
taught children and young people folk 
dancing.  After settling in Chicago, she 
taught at the Lithuanian Saturday 
school in Marquette Park.  In 1970, 
Vanda established her own Lithuanian 
folk dance group, “Žilvitis”, which per-
formed extensively and participated 
in both the IV and V Lithuanian Folk 
Dance Festivals. She will be remembered 
for her enthusiasm in collaborating in 
the summer folk dance teacher work-
shops at Dainava and for contributing 
to the success of the Lithuanian Folk 
Dance Institute.

FAUSTAS STROLIA
 
Faustas Strolia – buvęs Dainų švenčių 
dirigentas, VI Lietuvių tautinių šokių 
šventės muzikos vadovas, vadovavęs  
įvairiems chorams, įkūręs ,,Vyčių” 
chorą. Daugelį metų Faustas skatino 
jaunimą dainuoti ir šokti mokyklose 
ir stovyklose.  Pats grojo akordeonu 
ir vadovavo akordeonistų ansamb-
liui šventėse.  Faustas  sukūrė  muziką 
vaikų dainelei ,,Grįšim, grįšim” (žodžiai  
Vytės Nemunėlio). Faustas Strolia liks 
visų išeivijos Dainų ir Šokių švenčių 
dalyvių atmintyse kaip gabus, energ-
ingas, atsakingas ir reiklus muzikantas.

Faustas Strolia, Director of various 
Lithuanian Song Festivals, Musical Di-
rector of the VI Lithuanian Folk Dance 
Festival, director of various choruses, 
and founder of the “Vyčiai” choir, will 
always be remembered for his great 
contributions to Lithuanian culture 
in North America.  He spent many 
years working with young people en-
couraging them to sing and dance at 
school and at camp, and led accordi-
on ensembles at various festivals.  He 
composed a children’s song, “Grįšim, 
grįšim” (lyrics by poet Vytė Nemunėlis).  
Faustas Strolia will remain in the mem-
ories of everyone who participated 
in North American Lithuanian Song 
Festivals and Folk Dance Festivals as 
a most talented, energetic, conscien-
tious, and exacting musician.  

in memoriam





ŠOKIŲ GRUPĖS
Dance grouPs



                        JAV  |   USA
                  AGUONĖLĖ   |   Philadelphia, PA
                                     AIDAS   |   Kansas City, MO
                                                    BERŽELIS   |   Hartford, CT
                                  Lietuvių Mokyklos Vašingtone Tautinių Šokių Grupė  EGLUTĖ   |   Vienna, VA

                                                                 Lituanistinė Mokykla GENYS   |   San Francisco, CA
                       GIJA   |   Chicago, IL
                                        Tautinis Ansamblis GRANDIS   |   Chicago, IL
                                 JIEVARAS   |   Atlanta, GA
                      JUOSTA   |   Washington, DC
Kristijono Donelaičio Lituanistinės Mokyklos Tautinių Šokių Grupė JUOSTELĖ   |   Washington, DC
                     LANKAS   |   Seattle, WA
                                       LAUMĖ   |   Chicago, IL
             Jaunimo Ansamblis LB SPINDULYS   |   Los Angeles, CA
                   LĖTŪNAS   |   Chicago, IL
              LIETUTIS   |   Seattle, WA
          LIETUVĖLĖ   |   Jackson, NJ
                            LIETUVOS VYČIAI   |   Chicago, IL 

                        MAIRONIO LITUANISTINĖ MOKYKLA   |   New York, NY
                     MALŪNAS   |   Baltimore, MD
                             RETRO   |   Los Angeles, CA
        Gedimino Lituanistinės Mokyklos Tautinių Šokių Grupė RUSNĖ   |   Chicago, IL
                      RŪTA   |   Denver, CO
                                 ŠALTINIS   |   Detroit, MI
                                                Lietuvių Tautinių Šokių SAMBŪRIS   |   Boston, MA
                    SPINDULYS   |   Lemont, IL
                             SUKTINIS   |   Chicago, IL
                    ŠVYTURYS   |   Cleveland, OH
                                            TILTAS   |   San Francisco, CA
                            TRYPTINIS   |   New York, NY

                                                                                        VAKARINĖ   |   Philadelphia, PA
         Dr. V.Kudirkos Lituanistinės Mokyklos Šokių Grupė VARPELIS   |   Elizabeth, NJ
            VIESULAS   |   Jackson, NJ
                    ŽAIBAS   |   Madison, WI

                       ŽIBURIO LITUANISTINĖ MOKYKLA   |   Detroit, MI
                                    ŽILVINAS   |   Philadelphia, PA

          

ŠOKIŲ GRUPĖS
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DANCE GROUPS

                         KANADA   |   CANADA
                                     AITVARAS   |   Toronto, ON
                                                                   ATŽALYNAS   |   Toronto, ON
                                                                     Lietuvių Jaunimo Ansamblis GINTARAS   |   Toronto, ON
                                       GINTARAS   |   Montréal, QC
                         GYVATARAS   |   Hamilton, ON
                               KLEVELIS   |   Calgary, AB

                              LIETUVA  |    LITHUANIA
    Lietuvos Sveikatos Mokslų Universiteto Tautinių Šokių ir Dainų Ansamblis AVE VITA    |    Kaunas 
                     GRANDINĖLĖ    |    Panevežys

                              ŠVEDIJA   |   SWEDEN
                                                                   BALTIJA    |    Stockholm

                       JUNGTINĖ KARALYSTĖ   |   UK
                Lietuvių Krikščionių Bažnyčios Londone Tautinių  Šokių Ansamblis VERSMĖ    |    London

                         IZRAELIS   |   ISRAEL
                                                                                                             VIJA    |    Tel Aviv 
 

ŠOKIŲ GRUPĖS

ŠOKIŲ GRUPĖS 46 DANCE GROUPS
ŠOKĖJAI 1800 DANCERS

ŠALYS 6 COUNTRIES
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                             RETRO   |   Los Angeles, CA
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                                 ŠALTINIS   |   Detroit, MI
                                                Lietuvių Tautinių Šokių SAMBŪRIS   |   Boston, MA
                    SPINDULYS   |   Lemont, IL
                             SUKTINIS   |   Chicago, IL
                    ŠVYTURYS   |   Cleveland, OH
                                            TILTAS   |   San Francisco, CA
                            TRYPTINIS   |   New York, NY

                                                                                        VAKARINĖ   |   Philadelphia, PA
         Dr. V.Kudirkos Lituanistinės Mokyklos Šokių Grupė VARPELIS   |   Elizabeth, NJ
            VIESULAS   |   Jackson, NJ
                    ŽAIBAS   |   Madison, WI

                       ŽIBURIO LITUANISTINĖ MOKYKLA   |   Detroit, MI
                                    ŽILVINAS   |   Philadelphia, PA

          

ŠOKIŲ GRUPĖS
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DANCE GROUPS

                         KANADA   |   CANADA
                                     AITVARAS   |   Toronto, ON
                                                                   ATŽALYNAS   |   Toronto, ON
                                                                     Lietuvių Jaunimo Ansamblis GINTARAS   |   Toronto, ON
                                       GINTARAS   |   Montréal, QC
                         GYVATARAS   |   Hamilton, ON
                               KLEVELIS   |   Calgary, AB

                              LIETUVA  |    LITHUANIA
    Lietuvos Sveikatos Mokslų Universiteto Tautinių Šokių ir Dainų Ansamblis AVE VITA    |    Kaunas 
                     GRANDINĖLĖ    |    Panevežys

                              ŠVEDIJA   |   SWEDEN
                                                                   BALTIJA    |    Stockholm

                       JUNGTINĖ KARALYSTĖ   |   UK
                Lietuvių Krikščionių Bažnyčios Londone Tautinių  Šokių Ansamblis VERSMĖ    |    London

                         IZRAELIS   |   ISRAEL
                                                                                                             VIJA    |    Tel Aviv 
 

ŠOKIŲ GRUPĖS

ŠOKIŲ GRUPĖS 46 DANCE GROUPS
ŠOKĖJAI 1800 DANCERS

ŠALYS 6 COUNTRIES



AGUONĖLĖ
PHILADELPHIA, PA

VADOVĖ | DIRECTOR

šokėjai | dancers

Antanavičiūtė, Izabelė
Bendžiūtė, Mija
Brusokas, Martinas
Centofanti, Laura
Centofanti, Sofia
Dombroski, Erika
Jonaitytė, Neda
Kapočius, Austėja
Leavy, Tomas
Mateliūnaitė, Austėja
Mateliūnas, Nedas
Merkelis, Olivia
Schmidt, Sofia
Silbert,  Adrija
Stančiauskas, Gabija
Šatinskaitė, Lilija
Šatinskas, Aleksas
Vebeliūnaitė, Ava
Vebeliūnaitė, Greta
Vebeliūnas, Tomas

Šokių grupė pirmą kartą 
pasirodė 2014 metų gegužės 3 
dieną įvykusioje „Laisvės“ choro 
suorganizuotoje vakaronėje 
„Margi Lietuvos paukšteliai”. Ne-
trukus po to grupė pasirodė Vin-
co Krėvės lituanistinės mokyklos 
metų uždarymo šventėje 2014 
metų gegužės 18 dieną. Lapkričio 
2 dieną, 2014 metais grupė buvo 
pakviesta pasirodyti tradicinėje 
Lietuvių mugejė Filadelfijos 
Lietuvių namuose.

The dance group took part in an 
evening program called „Margi 
Lietuvos Paukšteliai“ that was 
organized by the choir „Laisvė“ 
on May 3rd, 2014. Shortly after, 
on May 18th, the group danced 
in the Vincas Krėvė school’s end 
of the year concert. In 2014 No-
vember 2nd dance group was 
asked to dance at the traditional 
Lithuanian Fair at the Philadel-
phia Lithuanian Hall.  

Šaukia ten tave kelionė  |  Baltimore  July 3, 2016

Estera Bendžiūtė Washofsky

Filadelfijos tautinių šokių grupės 
„Aguonėlė“  įsikūrimo istorija yra nese-
na, bet jau labai daug nuveikta. Šokių 
vadovė Estera Bendžiūtė Washofsky ini-
ciavo šokių ratelio susikūrimą 2013 metų 
spalio 27 dieną. Vadovė daugelį metų 
vadovavo suaugusių tautinių šokių gru-
pei  „Žilvinas“.

The history of the dance group 
„Aguonėlė“ (Poppy seeds) is short, but 
much has been accomplished. Dance 
leader Estera Bendžiūtė Washofsky 
founded dance group on October 27th, 
2013, in Philadelphia. She was a leader 
of the adult dance group „Žilvinas“ for 
many years before that.

IstorIja | hIstorY

• 2014m. lapkričio 9 
dieną renginyje „Vaikų 
svajonė“ Latvių namuose 
„Priedainė“, Freehold  
Niudžersyje. 

• Nepriklausomybės 
šventėje Lietuvių namuose 
kovo 1 dieną, 2015 metais 
Filadelfijoje. 

•„Pažadink savyje 
gerumą“ renginyje, kuris 
įvyko  Prince of Peace 
Lutheran bažnyčioje, 
Niudžersyje lapkričio 15 
dieną, 2015 metais.

• November 9th, 
2014 „Vaikų svajonė“ 
(„Children‘s dream“) in 
Latvian house „Priedainė“, 
Freehold, NJ

• March 1st, 2015 
Independene Day concert 
in Lithuanian house 
Philadelphia, PA 

• November 15th, 2015 
„Pažadink savyje gerumą“ 
concert that took place in 
Prince of Peace Lutheran 
Church, NJ

MALoNūs PrIsIMINIMAI 
FoND MeMorIes

Akordionistė | Accordionist 
Lynne Cox

žymesni pasirodymai | performance highlights



AIdAS
KANSAS CITY, MO
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VADOVAI | DIRECTORS

šokėjai | dancers

Alexander, Chloe
Alexander, Craig
Alexander, Madeline
Christensen, Andrew
Christensen, Jessica
Christensen, Kristen
Christensen, Terry
Coombs Brett
Coombs, Carol
Hazlewood, Kasimir
Hazlewood, Kathy
Hazlewood, Richard
Morgan, Michelle
Newman, Margaret
Newman, McBride
Pultinevičius, Jonas
Shepard, Savannah
Stegeman, Caitlin
Stegeman, Joseph
Stegeman, Nancy
Windels, Jim
Žemaitytė, Amy
Žemaitytė-Dannov, Sally

Nancy and Joseph 
Stegeman

Išsiskirsčius lietuvių bendruomenei Kan-
sas mieste, po 40 metų, 1981 metais 
buvo sukurta tautinių šokių grupė ,,Ai-
das”. Pirmoji vadovė buvo Anita Stru-
millo, kuri vadovavo grupei 29 metus ir 
paruošė 300 koncertų. Nuo 2010 metų 
grupei vadovauja Nancy ir Joseph Stege-
men -  buvę pirmieji kolektyvo šokėjai.

The Aidas Dance Troupe was formed in 
1981 in Kansas City, Kansas, nearly 40 
years after the local Lithuanian Com-
munity had scattered and dissolved.  
The first director was Anita Strumillo, 
who taught for 29 years and staged 300 
public performances.  Nancy and Joseph 
Stegeman, founding dancers of the 
group, have been co-directing it since 
2010.

IStorIJa | hIStorY

Mūsų grupė unikali tuo, kad 
mes praradome savo kalbinę 
bendruomenę, bet nuo 1940 
metų pradėjome vėl atgaivinti pri-
siminimus ir vėl garbinti lietuvišką 
kultūrą. Mokytis šokti be lietuvių 
kalbos yra sudėtinga, bet mums 
padeda mokytojai, gyvenantys 
Omahos, Madisono ir Filadelfijos 
lietuvių bendruomenėse. Nuo 
1984 metų grupės pavadinimas 
,,Aidas” simbolizuoja mūsų viltį. 
Šokių ir muzikos aidais mes 
pagerbiame savo protėvius, ku-
rie atvyko į Ameriką prieš šimtą 
metų. Aukojamės, kad mūsų 
ateities kartos galėtų mėgautis 
ritmiškais mūsų žingsneliais ir iš 
širdies sklindančiomis dainomis. 
Valio!

What makes our group unique is 
that while we lost our community 
and language by the 1940s, we’ve 
still been able to revive and grow 
to revere our Lithuanian culture 
again.  Learning the dances 
without the language is some-
times challenging, but with the 
help of  teachers in other cities, 
in particular, the communities 
in Omaha, Madison and Phila-
delphia, we have been proudly 
able to participate in every Sokiu 
Svente since 1984.   Our group 
name, Aidas, symbolizes our hope 
that we indeed do echo and honor 
our Lithuanian ancestors who im-
migrated to the United States a 
century ago, sacrificing much in 
order that generations later, we 
great grandchildren might enjoy 
a lilt in our steps and a song in our 
hearts!  Valio!

• 1992 m. koncertai 
Vilniuje ir Kaune, po Lietu-
vos nepriklausomybės 
atkūrimo.

• Pasirodymas per 
NFL varžybų didžiąją 
pertrauką Kansas mieste, 
,, Arrowhead” stadione.

• 34 metus iš eilės 
pasirodė Kansas miesto 
etnokultūros festivaliuose.

• Vilnius and Kaunas in 
1992, just after indepen-
dence was  regained.

• NFL Half-time Show at 
Kansas City’s Arrowhead 
Stadium

• 34 consecutive years 
onstage at the Kansas 
City Ethnic  Enrichment 
Festival

žymesni pasirodymai | performance highlights

MALoNūS PriSiMiNiMAi 
FoNd MEMoriES



AITVARAS
TORONTO, ON

VADOVĖ | DIRECTOR

šOkėJAi | DAnCeRS

Pacevičius, Greta
Navickaitė, Gabrielė
Gutauskaitė, Milda
Stankevičius, Ugnė
Černiauskaitė, Rūta
Černiauskaitė, Goda
Leškauskaitė, Tilija
Leškauskas, Kipras
Stankevičius, Mantas
Matijošaitytė, Samanta
Karosaitė, Kamilė

Labiausiai prisimename 
repeticijas ir tėvelių parūpintus 
užkandžius po repeticijų - 
skaniausios picos!

So far, all our memories as a 
new dance group are of getting 
together for our practices, and 
the food that our parents cater 
for us after practice – always 
hoping it‘s pizza!

ŠauKIa ten taVe KelIonĖ  |  BaltIMore  july 3, 2016

Alma Žilinskaitė

,,Aitvaro” mažieji šokėjėliai susiburia 
iš tolimų miestelių šeštadieniais po 
pamokų lietuviškoje mokykloje pašokti 
ir ruoštis XV Tautinių šokių šventei.  Šokių 
šventė -  tai mūsų pirmas pasirodymas.  
Su nekantrumu ir nerimu laukiame, 
kada galėsime parodyti savo tėveliams ir 
draugams, ką mes išmokome.

Our Aitvaras dancers come from near 
and far away on Saturdays, after Lithu-
anian heritage school, to learn our tradi-
tional folk dances and to perform at the 
XV Lithuanian Folk Dance Festival.  This 
festival will be our first performance as 
a group.  We are excited and anxious to 
show all our parents and friends what 
we have learned.

ISTORIJA | HISTORY

• XV  Tautinių šokių šventė, 2016m.
  XV lithuanian Folk Dance Festival, 2016

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
VAIKŲ ŠOKIŲ RATELIS

Malonūs PrIsIMInIMaI 
FonD MeMorIes

žYmESNI PASIROdYmAI | PERFORmANCE HIGHLIGHTS



TORONTO, ON

ATžALYNAS
TORONTO, ON

žYmESNI PASIROdYmAI | PERFORmANCE HIGHLIGHTS

Malonūs PrIsIMInIMaI 
FonD MeMorIes
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VADOVAI | DIRECTORS

šOkėJAi | DAnCeRS

JAUNIMAS | STUDENT
Budrys, Rimantas
Dauginis, Alicia
Gutauskaitė, Emilija
Miknaitė, Rasa
Pacevičius, Antanas
Seilius, Tomas
Sonda, Darius
Tatarskytė, Viktorija
Turuta, Justin
Vingelis, Sandra
Valiuskytė, Aistė

PAGYVENUSIEJI | VETERAN
Biondi, Andžela
Biondi, Danny
Byra, Rita
Černiauskas, Edita
Černiauskas, Julius
Dauginis, Wally
Dresher, Rick
Dresher, Rima
Gutauskas, Ina
Gutauskas, Linas
Kriščiūnas, Kathleen
Krivickas, Albert
Marcinkevičius, Ellen
Marcinkevičius, Romas
Mašanauskaitė, Danutė
Navickas, Mindaugas
Navickas, Vilma
Stanulis, Romas
Turūta, Della
Turūta, Ray
Utz, Andrius
Utz, Lisa
Vaičiūnas, Andrius
Vaidila, Audrius
Vaškevičienė, Loreta
Wasowicz, Anita
Žilinskaitė, Alma

Antanas Pacevičius
Darius Sonda

Alma Žilinskaitė

Tautinių šokių grupė ,,Atžalynas” buvo 
įkurta 1971 metais Kanadoje, Toronte. 
,,Atžalynas” - tai  lietuviško miško jaun-
uolynas, kuriame ošia didingi ąžuolai. 
Steigėjai grupę pavadino ,,Atžalynu”, 
tikėdamiesi, kad už jūrų, marių dar ilgai 
augs ir žaliuos jaunas, grakštus, energ-
ingas jaunimas, puoselėjantis lietuvišką 
kultūrą.

The Lithuanian folk dance group, 
Atžalynas, was established in 1971 in 
Toronto to nurture and celebrate Lithu-
anian culture through folk arts in the 
community. The name Atžalynas rep-
resents a “re-growth” of our Lithuanian 
roots here in Canada, which will grow 
and flourish for years to come, an ocean 
away from our motherland.

ISTORIJA | HISTORY

Surengėme ypač sėkmingą 
Joninių koncertą , kuriame visi 
patyrėme daug džiaugsmo. 
Publika pamilo mūsų suburtą 
,,Karčiamą”, kuri  suvienijo tris 
kolektyvus - ,,Gintaro,” ,,Gyva-
taro,” ,,Atžalyno”- ir kartu  kon-
certavo. Mūsų džiugi Užgavėnių 
popietė pralinksmino visus: jau-
nus ir vyresnius. Įspūdingiausias 
ir įsimintiniausias buvo 40-mečio 
šventės pasiruošimo savaitgalis 
su mylimu Vidmantu Mačiulskiu. 
Maloniai prisimename kelionę į 
Lietuvą ir šokių stovyklą Vasagoje.  

Through Lithuanian dance and 
music, we meet and share memo-
ries: Atžalynas’ ‘Joninės’ weekend 
celebration and festival in the 
outdoors; when we were fortu-
nate enough to meet, befriend, 
and dance our feet of f with 
Vidmantas Mačiulskis in prepa-
ration for our 40th anniversary 
concert; our ‘Karčiama’ concert 
series; our ‘Uzgavenes’ concert/
celebration; the trip to Lithuania; 
our dance workshop at Camp 
Kretinga in Wasaga. These are 
just a few of the more recent 
memories that we could name 
from our long, 45-year history of 
memories.  

• Įvairios kelionės per 
ontario provinciją.

• Vankuveryje, Kalgaryje ir 
Montrealyje (festivali-
uose). 

• Kanados tarptautiniuose 
festivaliuose, toronte. 

• Šventės ir kiti pasirody-
mai jungtinėse amerikos 
Valstijose (Čikagos, st. 
Petersburgo, Miami, 
niujorko ir los angeles 
miestuose). 

• Kuba, Puerto Rico, 
Švedija, Portugalija. 

• Dainų šventės šokių 
dienose lietuvoje.

• Šokių šventė Australijoje.

• Various trips throughout 
ontario 

• Festivals in Vancouver, 
calgary and Montreal 

• Canadian Multicultural 
Festivals, toronto 

• Various festivals 
throughout the united 
states (chicago, st. Peters-
burg, Miami, new york, 
and los angeles) 

• Cuba, Puerto Rico, 
sweden, Portugal 

• Song Festival dance days, 
lithuania 

• Australian Folk Dance 
Festival



AVE VITA
KAUNAS, LIETUVA

VADOVAI | DIRECTORS

šOkėJAi | DAnCeRS

Anfalovas, Ignas
Bardijevskytė, Gailė
Beinaravičiūtė, Greta
Bružas,  Domantas 
Judickas, Paulius
Levanas, Vaidas
Matulevičiūtė, Indrė
Masaitis, Linas
Morkūnaitė, Aušra
Narkus, Gytautas
Nemeikšis, Dainius
Kaluinaitė, Greta
Petronis, Saulius
Rainys, Justinas
Sakalauskaitė, Indrė
Šulcas, Vytautas Marijus
Vaikasaitė, Ieva
Vileitaitė, Greta

Kazimieras Kondratavičius
Silverija Gusaitė

Lietuvos sveikatos mokslų univer-
siteto tautinių šokių ansamblis „AVE 
VITA“ savo kūrybinę veiklą pradėjo 
1946 metais. Pirmoji ansamblio vadovė 
Valė Krisiukėnaitė – Glinskienė. Vėliau 
ansamblį puoselėjo ir ugdė meno vado-
vai – Algis Bukauskas, Jonas Danys, Algis 
Jurgelevičius, Anatolijus Gražulis. Nuo 
1986 m. ansambliui vadovauja Kazimi-
eras Kondratavičius. 

The “AVE VITA” folk dance ensemble of 
the Lithuanian University of Health Sci-
ences started its creative activity in 1946. 
Its first leader of the ensemble was Valė 
Krisiukėnaitė-Glinskienė. Later the en-
semble was promoted and developed 
by artistic directors Algis Bukauskas, Jo-
nas Danys, Algis Jurgelevičius, Anatolijus 
Gražulis. Since 1986 the ensemble has 
been led by Kaziemieras Kondratavičius.

ISTORIJA | HISTORY

ansamblis “aVe VIta” yra ir daugelio  respublikinių konkursų 
prizininkas: konkurse „Kadagys – 2005” jaunimo šokėjų grupė  
- II vieta, konkurse „Klumpakojis – 2006” - I vieta. Vienas iš 
svarbiausių laimėjimų yra 2007 m. choreografijos ir tautinės 
muzikos ansamblių „aukso paukštės“ metų nominacija („geri-
ausias tautinių šokių ansamblis ir jo vadovas”’). Konkurse 
„Klumpakojis – 2010” - I vieta, konkurse „Kadagys – 2010” - II 
vieta. 2009 m. lietuvos liaudies kultūros centro direktoriaus 
įsakymu nr. V–72 ansambliui „aVe VIta” suteikta I (pirmoji) 
kategorija. tokia kategorija yar suteikta tik 8 kolektyvams vi-
soje lietuvoje. Konkurse „Kadagys-2015“  – I vieta. 

ensemble “aVe VIta” has a large number of prizes from national 
competitions:  in “Kadagys – 2005” a youth dance group took a 
second place, in “Klumpakojis – 2006” – 1st place. one of the 
most important achievements was the nomination of “golden 
Bird of the year” (“Best folk dance ensemble and its leader”) 
in 2007. also in competition “Klumpakojis – 2010” we took 1st 
place, “Kadagys – 2010” – 2nd place,  “Kadagys – 2015” 1st 
place. In 2009 by the order no. V-72 of lithuanian Folk culture 
center’s Director “aVe VIta” has received the first category 
among ensenmbles.  this type of category was received only by 
8 ensembles in all lithuania. 

ŠauKIa ten taVe KelIonĖ  |  BaltIMore  july 3, 2016

žYmESNI PASIROdYmAI | PERFORmANCE HIGHLIGHTS



KAUNAS, LIETUVA

Ansamblyje šoka, groja ir dainuoja daugiau nei 100 ne tik talentingų, 
bet ir sunkius LSMU biomedicinos mokslus kremtančių studentų. Visi jie 
– tai didelė, graži šeima, kuri kartu leidžia laisvalaikį, pluša repeticijose 
šokdami, grodami ir dainuodami. Kiekvienas „AVE VITOS“ narys jaučiasi 
atsakingas prisidėdamas prie lietuvių tautinio šokio, dainos ir muzikos 
meno išsaugojimo.
Ansamblis prieš 18 metų surengė pirmąjį Kauno aukštųjų mokyklų 
tautinių šokių ansamblių festivalį „Ei, studente, sukis vėju!“, kuris tapo 
tradiciniu kasmetiniu tarptautiniu festivaliu. Ansambliečiai turi savo 
įstatus. Kolektyvo misija yra atlikti visuomenės užimtumo, meninės 
saviraiškos, fizinio tobulėjimo, kūrybinių ir fizinių gebėjimų vystymo 
ir jų realizavimo funkcijas. Ansambliečiai vysto bendradarbiavimą 
su Lietuvos, užsienio valstybių asmenimis ir organizacijomis, rengia 
mokymus, renginius, koncertus, festivalius, dalyvauja miesto kultūros 
renginiuose, taip pat tarptautiniuose šokių festivaliuose Lenkijoje, Voki-
etijoje, Danijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Portugalijoje, Olandijoje, Turki-
joje, Italijoje, Prancūzijoje ir Kroatijoje.
Patys įsimintiniausi ansamblio renginiai - 2009 m. vasarą vykusi 
Lietuvos tūkstantmečio dainų šventė „Amžių sutartinė“ Vilniuje ir 2014 
metais Lietuvos Dainų šventėje „Čia – mano namai“. 2011 m. vasarą 
ansamblis dalyvavo Tarptautinio Baltijos šalių studentų dainų ir šokių 
festivalio „Gaudeamus“ renginiuose Vilniuje bei 2014 metų vasarą 
Daugpilyje, Latvijoje. Šokėjų planuose yra sudalyvauti „Gaudeamus“ 
festivalyje 2017 metų vasarą, Estijoje.

There are more than 100 not only talented, but also smart biomedical
students, who are dancers, musicians and singers. All of them are like a 
big, beautiful family, who spend their time together not only at rehears-
als dancing, playing instruments and singing, but also in their free time. 
Each of the members of the ensemble feels responsible to contribute to 
the conservation of Lithuanian folk dances, songs and the art of music.
18 years ago “AVE VITA”  held the first Kaunas city folk dance ensembles 
festival for students – “Hey, student, spin with the wind!”, which has 
become an annual and international  tradition. The ensemble has its 
own statutes - our mission is to carry out public employment, artistic ex-
pression, creative and physical development and the execution of  these 
abilities. The ensemble cooperates with Lithuania, foreign states and 
organizations. We do training, events, concerts, festivals, participate in 
Kaunas city’s cultural events, as well as international dance festivals in 
Poland, Germany, Denmark, the Czech Republic, Slovakia, Portugal, the 
Netherlands, Turkey, Italy, France and Croatia.
The most memorable events of the ensemble include the Lithuanian Mil-
lennial Song Festival “The glee of centuries”, which took place in sum-
mer 2009 in Vilnius, and  Lithuanian Song Festival “My home is here” in 
2014. During the summer of 2011 “AVE VITA” participated in the Interna-
tional Baltic Students’ Song and Dance Festival “Gaudeamus” events in 
Vilnius and also in Daugpilis, in Latvia in 2014. Plans are to take part in 
the festival in 2017 in Estonia.

XV lietuvių tautinių Šokių Šventė  |  Page 95

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ IR DAINŲ ANSAMBLIS

Malonūs PrIsIMInIMaI 
FonD MeMorIes



bALTIJA
STOCKHOLM, SWEDEN

VADOVĖ | DIRECTOR

šOkėJAi | DAnCeRS

Andriušytė, Ieva
Butvila, Šarūnas
Buzas, Petras
Dubickė, Aurelija
Duman, Giedrė
Juzokaitė, Lina
Laurenčikaitė, Sofija
Laurenčikaitė, Megė
Laurenčikas, Evaldas
Matusevičius, Marius
Naujokaitė, Milda
Naujokas, Arūnas
Paulauskaitė, Simona
Ulmanis, Maris
Urbanavičius, Vaidotas
Uziela,  Karolis
Varonas, Deividas
Venalytė, Austėja
Venalis, Paulius

Paklausti, kas ,,Baltijoje” jiems patinka/įstrigo labiausiai, šokėjai 
mini ,,Baltijos” keliones, kurios suartina visus grupės narius ir palieka 
neišdildomus įspūdžius. Dabartiniams baltijiečiams – tai 2014-ųjų 
Dainų šventė Lietuvoje ir 2015-ųjų koncertinė kelionė į Šveicariją. 
Taip pat šokėjai prisimena tradicinius ,,Baltijos” kugelio vakarėlius 
bei žaidimus pas vadovus namuose, mini jaukią ir linksmą repeticijų 
atmosferą, kur visi jaučiasi tarsi namuose. Po Bostono Šokių šventės 
,,Baltija” įgijo ir naują tradiciją – šokti ,,Kubilą” visur, kur tik įmanoma: 
ir šiaip pasilinksminti, ir pažiūrėti, ar įmanoma toje vietoje ,,Kubilą” 
sušokti (pvz. su pačiūžomis ant ledo...).

If one asks Baltija’s dancers what fond memories they have, they would 
first of all name Baltija’s travels, which bring the group together and 
leave unforgettable memories. The most recent trips are the Song and 
Dance festival in Lithuania in 2014 and a concert trip to Switzerland in 
2015. They would also name “Kugelis” parties with this tasty potato 
pudding and games at Jurgas’ and Evaldas’, the cozy and joyful atmo-
sphere of Baltija’s rehearsals, where everyone feels at home. After the 
Boston Dance festival, Baltija started a new tradition, which is to dance 
Kubilas whenever and wherever they can – for example, on ice skates...

Jurga Laurenčikienė

,,Baltija” įsikūrė 2003-ųjų rugsėjį, kai 
buvę Vilniaus universiteto ansambio 
dalyviai Jurga ir Evaldas Laurenčikai 
subūrė Stokholmo lietuvišką jaunimą 
pirmai repeticijai, o 2003-ųjų lapkrintį 
įvyko pirmasis ,,Baltijos” koncertas. Nuo 
tada grupė kasmet suburia apie 20 
šokėjų, o Jurga ,,Baltijai” vadovauja iki 
šiol. 2009-2013 metais ,,Baltijai”  vado-
vavo ir Vilma Juodelytė. 

Stockholm’s BALTIJA was established 
in 2003 by Jurga Laurenčikienė and 
Evaldas Laurenčikas, two former par-
ticipants of Vilnius University Song and 
Dance Company. The first concert took 
place in November 2003. Since then Jur-
ga has led BALTIJA and the group brings 
together around 20 dancers each year.  
From 2009-2013 Jurga shared BALTIJAs 
leadership with Vilma Juodelytė.

ISTORIJA | HISTORY

Malonūs PrIsIMInIMaI 
FonD MeMorIes
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STOCKHOLM, SWEDEN

2003 m. lapkritis. Pirmasis  ,,Baltijos” koncertas lietuvių 
bendruomenės priešadventinės vakaronės metu.

2004 m. pavasaris. Koncertai renginiuose, skirtuose lietuvos ir 
kitų devynių valstybių įstojimui į europos sąjungą. Pirmi ,,Balti-
jos” pasirodymai plačiam žiūrovų ratui stokholmo aikštėse ir 
parkuose.

2005 m. koncertas olandijos lietuviams. Pirmosios ,,Baltijos” 
gastrolės užsienjyje.

2006 m. koncertas Šveicarijos lietuviams ciuriche.

2007, 2008, 2010, 2013 m. koncertinės gastrolės lietuvių ir danų 
draugijos kvietimu Danijoje.

2008 m. ,,Baltijos” penkmečiui skirtas renginys, kuriame taip 
pat dalyvavo Vilniaus kolegijos ansamblis ,,Voruta” bei londono 
jaunimo šokių grupė ,,jonkelis”.

2008 m. koncertas lietuvos prezidentui Valdui adamkui lietu-
vos ambasadoriaus rezidencijoje stokholme.

2009 m. lietuvos tūkstantmečio dainų šventėje Vilniuje.

2011 m. koncertinės gastrolės londone ir londono jaunimo 
šokių grupės ,,jonkelis” priėmimas stokholme.

2011 m. pasirodymas renginyje, skirtame Švedijos bei Balti-
jos šalių diplomatinių santykių atstatymo 20-mečiui, stebint 
Švedijos bei trijų Baltijos šalių premjerams bei diplomatams. 
Pasirodymą transliavo valstybiniai Švedijos televizijos kanalai.

2012 m. XIV lietuvių tautinių šokių Šventė Bostone.

2013 m. ,,Baltijos’’ dešimtmečio renginys, kurį ,,Baltija” šventė 
kartu su cleveland’o tautinių šokių grupe ,,Švyturys”, vešėjusiu 
stokholme.

2014 m. Dainų šventė Vilniuje, lietuvoje.

2015 m. gastolės Šveicarijoje, Šveicarijos lietuvių bendruomenės 
kvietimu. joninės prie Ženevos ežero bei koncertas lietuvos di-
enoje leysin. 

2003 november – Baltija’s first performance for the lithuanian 
community in stockholm.

2004 spring – Baltija performed for a broader audience in 
stockholm’s parks and squares on the occasion of lithuania 
joining the european union. 

2005 – First trip abroad to perform for lithuanians living in the 
netherlands. 

2006 - Performance for lithuanians in zurich, switzerland. 

2007, 2008, 2010, 2013 - Performances in Denmark by invitation 
of lituanian-Danish society in aalborg.

2008 – celebration of “Baltijas” five year-anniversary. a lithu-
anian dance group from london named jonkelis and the dance 
group Voruta from Vilnius also participated.

2008 - Performance for the president of lithuania, Valdas ad-
amkus, in stockholm.

2009 – Participation in lithuania’s Millennium song and Dance 
celebration in Vilnius.

2011 – Performances with london’s lithuanian dance group, 
jonkelis, in london and stockholm.

2011 – Performance during a celebration commemorating the 
20 years anniversary of the restoration of diplomatic relations 
between sweden and the Baltic countries. Prime ministers of 
sweden, lithuania, latvia and estonia were present during 
Baltijas performance. the event was televised on swedish tele-
vision’s main channels.

2012 m. XIV lithuanian Folk Dance festival in Boston

2013 m. celebration of Baltija’s ten-year anniversary. Dance 
group Švyturys from cleveland was also performing. 

2014 m. song and Dance festival in Vilnius, lithuania.

2015 m. trip to switzerland, celebration of st.johns eve in lau-
sanne and a concert on the lithuanian Day in leysin organized 
by lithuanian community in switzerland
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Balskus, Thomas 
Balsys, Linas 
Balsys, Tauras
Banevičienė, Marytė
Banevičius, Linas
Cole-Pakštaitė, Rūta
Cole, John, H.
Danienė, Loreta
Darmetko- Jungaitytė, Lisa
Darmetko, Jeff
Dzikaitė, Anastasia
Dzikaitė, Sophia
Giedrimas, Deivydas
Gustafson, Debbie
Inkratienė, Gina
Klivečka, Livija
Lančinskaitė, Rūta
Marūnaitė, Lina
McPartland, Matt
Mirtulevičiūtė, Miglė

bERžELIS
HARTFORD, CT

,,Berželio” tautinių šokių grupė buvo 
įkurta 1972 m. Hartford, Connecticut.  Ją 
įsteigė ir ilgai vadovavo Dalia Dzikienė. 
Pastaruosius aštuonerius metus jai vado-
vauja Klaipėdos universiteto absolventė 
Asta Nenortienė. Vadovės padėjėja  
dirba ilgametė grupės šokėja Lina 
Marūnaitė. ,,Berželyje” šoka naujakuriai 
bei pirmos, antros ir trečios kartos jauni-
mas ir suaugusieji. Per visus savo veiklos 
metus šioje grupėje šoko daugiau kaip  
250 jaunuolių.

The “Berželis” Lithuanian folk dance 
group was founded in Hartford, Con-
necticut in the fall of 1972. The orga-
nizer and  longtime director was Dalia 
Dzikienė. For the past 8 years, the director 
of the group has been Asta Nenortienė, 
graduate of Klaipeda University. Her as-
sistant is long-time “Berželis” dancer 
Lina Marūnaitė. The group has taught  
over 250 young dancers and some of the 
original members still perform with the 
group today.
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Asta Nenortienė

MOKYTOJA | TEACHER
Lina Marūnaitė

• Dalyvavo 9-iose Lietuvių tautinių šokių šventėse JAV ir 
Kanadoje.

• 1994 m. vyko į Pasaulio lietuvių dainų šventę.

• 1981m. dalyvavo Rytinio pakraščio tautinių šokių šventėje 
hartford, connrcticut.
   
• Daug kartų koncertavo įvairiuose Connecticut miesteliuose, 
lankėsi Massachussets, new hampshire, new york ir rhode 
Island valstijose.

• Šoko and parketo, asfalto, kilimo, pievos, kilnojamos scenos, 
teatrinėse scenose, sporto salėse bei sporto aikštėse.

• Participated in nine Lithuanian Folk Dance Festivals held in 
the united states and canada.

• Traveled to the World Lithuanian Song Festival in Lithuania 
in 1994.

• Hosted the Northeast Lithuanian Dance Festival in Hartford, 
connecticut in 1981.
 
• Performed many times in more than 24 cities in Connecticut. 
Performed in neighboring states of Massachusetts, new 
hampshire, new york and rhode Island.

 • Berželis has danced on parquet, asphalt, carpet, lawn, mov-
able stages, theater stages, gym floors and sport’s arenas.



HARTFORD, CT

,,Berželis”yra nedidelė grupė, bet galiu didžiuotis ,jog nuo pat grupės 
įkūrimo kiekvienais metais susirenkame šokti. Koncertuojame įvairioms 
lietuviškoms organizacijoms. Kai kurios iš jų nėra matę lietuviško 
šokio jau daugelį metų, todėl šiems žmonėms mes suteikiame daug 
džiaugsmo. Džiaugiuosi, kad ,,Berželis” dar kartą dalyvaus šokių 
šventėje su ilgamečiais šokėjais ir naujais šokėjais, kuriems ši šventė bus 
pirmoji.
      
 Lina Marūnaitė

Man kaip vadovei visada malonu, kai po pasirodymo prieina žiūrovai 
ir padėkoja už gražią programą. Kartais net su ašaromis akyse. Tada 
ir pamatai, jog sunkus darbas nenuėjo veltui ir mes jiems suteikėme 
džiaugsmo. Tai puikus paskatinimas  ir toliau šokti.
      
 Asta Nenortienė

Berželis is a small group, but I am proud that we have been able to 
maintain our group each year since 1972. We perform locally for differ-
ent Lithuanian organizations. In some cases we are dancing for audi-
ences that have not seen Lithuanian folk dances in many years and bring 
them great joy. I am happy that once again Berželis will be performing 
at Šventė with longtime dancers and also new dancers who will experi-
ence Šventė for the first time. 
      
 Lina Marūnaitė

As a director I’m always pleased when people come over to show their 
gratitude after one of our performances, some of them with tears in 
their eyes. That’s when I feel all of our hard work has paid off and we 
made someone a little happier. This is the best encouragement to keep 
on dancing.
      
 Asta Nenortienė

Malonūs PrIsIMInIMaI 
FonD MeMorIes
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Nenortas, Edmundas
Nenortas, Tomas
Nenortas, Paulius
Plečkaitis, Chris
Plikaitis, Elizabeth
Polikaitis, Rimas
Reiss, Laima
Rodgers, Valerie
Rosen, Stan
Rygelis, Dovilė
Silverman, Jared
Silverman-Plikaitis, Maggie
Šimkuvienė, Sigita
Stalgaitis, Laura
Venclauskas, Linas
Yusinas, Scott 
                     



EGLUTĖ
VIENNA, VA

VADOVĖ | DIRECTOR

šOkėJAi | DAnCeRS

Bartunek, Viktorija 
Čekanskis, Greta 
Glenn, Anna
Glenn, Mia 
Granickaitė, Nomeda
Gulla, Patricija
Kauffman, Ema
Klovas, Eva
Koubayati, Jokūbas 
Olson, Ula
Stanis, Matas
Sujeta, Jonas
Sujeta, Renata
Teel, Darius
Vorobjovas, Kristupas
Vorobjovas, Sofia

Malonu mums, mokytojams, 
stebėti šokančius, vaikus 
džiaugiamės matydami, kaip 
šokis suburia ir vienija vai-
kus bendram tikslui: kaip visi 
įdėmiai klausosi, stengiasi, kaip 
vienas kitą paragina, padeda 
vienas kitam išmokti naujus 
šokio žingsnelius. Kadangi mūsų 
kolektyvas yra labai jaunas  
ne tik savo gyvavimo metais 
(mėnesiais), bet ir šokėjėlių 
amžiumi, mes pasirodėme tik  
per tautines šventes mokykloje. 

As teachers, our sweetest experi-
ences are to watch kids learn new 
dances and to come together for 
a single purpose. It is exhilarat-
ing to watch them encourage 
each other to learn new steps 
and routines.  Since our group 
is so young, both in age and in 
dance experience, our perfor-
mances are currently limited to 
participating in various school 
gatherings. 
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Eglė Derkintytė

Šokių kolektyvas ,,Eglutė” - ,,Lietuvių 
mokyklos Vašingtone” mokinių lietuvių 
liaudies šokių kolektyvas, kuris buvo 
suburtas 2015 metais, rugsėjo mėnesį. 
Mūsų grupė yra labai jauna. Tikime, 
kad kolektyvas, vadovaujamas šokių 
vadovės Eglės Derkintytės,  pamils tau-
tinius šokius ir puoselės gražias šokių 
tradicijas. Su nekantrumu ir dideliu 
džiaugsmu laukiame šokių šventės!

The Lithuanian folk dance group “Eg-
lute” was formed in September, 2015, 
to represent the “Lithuanian School of 
Washington.” Our dance group is still 
very young. However, we are confident 
that with the guidance of the group’s 
teacher, Egle Derkintyte, our kids will fall 
in love with Lithuanian dance and tradi-
tions. We await the dance festival with 
great anticipation and excitement! 

ISTORIJA | HISTORY

esame įsitikinę, kad 
mūsų dalyvavimas 
šioje šokių šventeje 
išliks įsimintiniausiu 
pasirodymu visų vaikų 
atmintyje. 

We are certain that our 
participation in the up-
coming dance festival will 
be one of our most unique 
and memorable     
experiences to date.  

LIETUVIŲ MOKYKLOS VAŠINGTONE 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ

Malonūs PrIsIMInIMaI 
FonD MeMorIes
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GENYS
SAN FRANCISCO, CA
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šOkėJAi | DAnCeRS

Brackley, Beatričė
Kupčiūnas, Skomantas
Marshall, Dovas Leonas
Marshall, Ilona Lija
Mattis, Vidas
Plummer, Evija
Rosicker, Arūnas
Rosicker, Edmundas
Sandoval, Augustinas
Solly, Sophia

Vanesa Kašelionytė

San Francisko lituanistinė mokykla „Ge-
nys“ subūrė daugiau nei 60 mokinukų 
nuo savo įsikūrimo 2006 metais. Mūsų 
Bay Area bendruomenė vis auga, jung-
dama šeimas iš visos Amerikos bei nau-
jai atvykusias šeimas iš Lietuvos. Mūsų 
geniukai pirmą kartą dalyvaus Tautinių 
šokių šventėje. Per paskutinius kelerius 
metus jie entuziastingai pasirodė su 
savo programa mūsų bendruomenės 
renginiuose, Lietuvos nepriklausomybės 
dienos šventėse bei Tarptautiniame 
vaikų šokių festivalyje San Franciske. 
Mes be galo džiaugiamės šia galimybę 
susipažinti su jaunaisiais lietuviais iš 
Lietuvos ir viso pasaulio. „Genio“ šokių 
vadovė yra Vanesa Kašelionytė. 

The “Genys” Lithuanian School of San 
Francisco has flourished and grown 
to over 60 students since it started in 
2006. Our Lithuanian community in the 
Bay Area continues to grow with fami-
lies originally from Lietuva and many 
other U.S. cities. Our “geniukai” will be 
participating in their first Šokių Šventė. 
With great enthusiasm, we have been 
preparing these last few years perform-
ing at cultural celebrations within our 
community celebrating Lithuanian In-
dependence Day, as well as at the Inter-
national Children’s Dance Festival in San 
Francisco. We are excited to branch out 
to meet other Lithuanians from around 
the country and throughout the world. 
Our Genys dance group is led by Vanesa 
Kašelionytė.

ISTORIJA | HISTORY

LITUANISTINĖ MOKYKLA



GIJA
CHICAGO, IL

VADOVĖ | DIRECTOR

šOkėJAi | DAnCeRS

Balčiūnas, Dana
Didžbalis, Ilona
Kriaučiūnas, Marius
Kriaučiūnienė, Marytė
Kulbienė, Rūta
Kulbis, Tadas
Lietuvninkas, Gintaras
Lietuvninkienė, Dalia
Majauskas, Paulius
Majauskienė, Daiva
Neverauskas, Vidas
Neverauskienė, Adria
Razma, Edis
Saulis, Alexandrina
Saulis, Vytas
Sidrienė, Judy
Sidrys, Jonas
Siliūnas, Donatas
Siliūnas, Rimas
Siliūnienė, Daina
Siliūnienė, Viktutė
Vaikutienė, Ramona
Vaikutis, John
Vaišnys,  Gintaras
Vaišnys,  Gloria
Žlioba, Aras
Žliobienė, Lina

Kartu šokame jau ilgai.  Es-
ame seni draugai, nors dar 
nepripažįstame, kad esame 
seni.  Tos visos operacijos, tie visi 
nauji sąnariai, sustiprinti stu-
burkauliai mus atnaujina ir at-
jaunina! Šoksime su vyresniųjų 
grupe tol, kol mus jėga nutemps 
į pagyvenusiųjų ratelį!  

We are a group of old friends. 
(But we never admit that we are 
old!)  All of those surgeries, joint 
replacements, spinal fusions 
have only made us better, stron-
ger.  We will stand firm in our 
place with the adult dancers and 
some day we will go kicking and 
screaming to the veteran group!
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Dalia Lietuvninkienė

,,Giją” 1979 metais įsteigė Lidija Ringienė. 
Ji buvo pirmoji vadovė, vėliau vadovavo 
kartu su Dalia Bilaišyte.  Nuo 1991 metų ,,Gi-
jai” vadovauja  Dalia Lietuvninkienė, o per 
2012 metų šokių šventę vadovavo Ramona 
Vaikutienė ir Lina Žliobienė.  Esame geri 
draugai, esame šeima. Kartu draugaujame, 
kartu juokiamės, kartu šokame!  

Gija was founded in 1979 by Lidija Ringienė, 
who was later joined by co-director Dalia 
Bilaišytė. In 1991, Dalia Lietuvninkienė took 
over leadership of the group.  During the 
2012 Dance Festival, Gija was directed by 
Ramona Vaikutienė and Lina Žliobienė. Gija 
is a close-knit group of friends that enjoys a 
long tradition of dancing together.    

ISTORIJA | HISTORY

• Dalyvavo VI, VII, VIII, IX, 
X, XI, XII  ir XIV tautinių 
šokių šventėse.

• Pasirodė įvairiuose tarp-
tautiniuose festivaliuose 
Čikagoje ir jos apylinkėse.

• Participated in the 6th, 
7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 
12th and 14th lithuanian 
Folk Dance Festivals.

• Performed at various 
lithuanian and american 
functions in and around 
chicago. 

Malonūs PrIsIMInIMaI 
FonD MeMorIes žYmESNI PASIROdYmAI | PERFORmANCE HIGHLIGHTS
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GINTARAS
MONTRéAL, QC
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JAUNIMAS | STUDENT
Beniušytė, Aleksa
Bulota, Sofia
Čičinskas-Castanheiro, Ariana
Duszynski, Jeremi
Galinytė, Austėja
Galinytė, Goda
Jaugelis-Zatkovic, Darius
Jaugelis-Zatkovic, Lina
LeSueur,  Alexis
Mališka, Ryan
Motivans, Anton
Sirusas, Joel
Štuopis, Tomas
Vaupshas, Adrienne
Wiesel, Olivier
 
VYRESNIEJI | ADULT
Bulota, Kristina
Celtorius, Andrėja
Celtorius, Heraldas
Constantineau, Jerome
Jaugelis,  Daiva
Jurėnas, Algis
LeSueur,  Steve
Marsolais, Michelle
Šablauskas, Alexander
Urbanavičius, Dana
Vaupshas, Peter
Zatkovic, Daniel

Daiva Jaugelis Zatkovic,  Daniel 
Zatkovic,  Andreja Celtorius

Montrealio ,,Gintaras” prasidėjo kaip vasaros 
užsiėmimas, ir 1969 metais ansamblis pasirodė 
pirmame koncerte.  Vadovaujant a.a. Zigmui Lap-
inui, ,,Gintaras” surinko didžiausią išeivijos tautinių 
instrumentų orkestrą.  Per daugelį  metų orkestras 
akompanavo savo ir kitų tautinių grupių šokiams 
ir dainoms.  ,,Gintaro” muzikos, šokių ir dainų 
džiaugsmingi aidai skambėjo visose Lietuvių 
bendruomenėse Kanadoje, JAV ir Anglijoje.

Buvusieji ,,Gintaro” vadovai: a.a.Zigmas Lapinas, 
Rasa Lukoševičiūtė-Kurienė, Silvija Akstinaitė-
Staškevičienė ir Linas Staškevičius. Orkestrui va-
dovavo Rimas Lapinas, Jonas Žurkevičius, a.a. 
Algis Lapinas ir Rimas Piečaitis, dainuoti mokė a.a. 
Ina Kličienė ir Milda Bilevičiūtė-Ruffo.  Šokti mokė 
Hilda Lapinienė, Ina Lukoševičiūtė-Sungailienė, 
Kristina Kličiūtė-Razma ir Remigijus Satkauskas.

Nauja šokėjų grupelė susirinko dalyvauti XlV - 
ojeTautinių šokių šventėje Bostone ir dabar entu-
ziastingai ruošiasi XV-ajai Tautinių šokių  šventei 
Baltimore. ,,Gintaras” koncertavo Vasario 16-sios 
minėjimuose ir kituose bendruomenės metini-
uose renginiuose. Dalyvavome Toronto ,,Gintaro” 
60-mečio sukakties koncerte. Mūsų grupėje yra 
daug studentų iš svetur.  Dalyvaudami ,,Gintare” 
jie turi galimybę susidraugauti su vietiniais lietu-
viais ir išlaikyti lietuviškas tradicijas.  Dėkojame 
pagalbininkėms : Michelle Marsolais, Jana 
Sirusaitė-Motivans. Grupės vadovai: Andrėja Cel-
torius, Daiva Jaugelis-Zatkovic ir Daniel Zatkovic.

Montreal‘s GINTARAS was born as a summer proj-
ect among friends in the 1960s. The project grew, 
and Gintaras performed its first full stage concert 
in 1969.  Under the directorship of Zigmas Lapinas, 
Gintaras eventually included the the largest expa-
triate orchestral ensemble of authentic Lithuanian 
folkloric instruments.  Over the ensuing decades, 
the orchestra accompanied its own dancers 
and singers, and those of many other folk dance 
groups,  in performances in virtually every Lithu-
anian community in Canada, the United States, 
and in London, England.

Past GINTARAS directors include Zigmas Lapinas, 
Rasa Lukoševičiutė-Kurienė, Silvija Akstinaitė-
Staškevičienė, and Linas Staškevičius. The orches-
tra was led by Rimas Lapinas, Jonas Žurkevičius, 
Algis Lapinas ir Rimas Piečaitis; song  directors 
were Ina Kličienė and Milda Bilevičiutė-Ruffo.  Pre-
vious dance teachers included Hilda Lapinienė, 
Ina Lukoševičiutė-Sungailienė, Kristina Kličiutė-
Razma, ir Remigijus Satkauskas.

A new generation of dancers gathered to share 
in the excitement of the 14th Dance Festival in 
Boston, and now prepares enthusiastically for the 
15th Dance Festival in Baltimore. For the past four 
years, our group has offered an opportunity for 
out-of-town students to connect with local Lithu-
anians of all ages, and to share their common heri-
tage through dance.  Gintaras perfoms annually at 
local Lithuanian Independence Day celebrations, 
we host an annual community dance. Montreal 
Gintaras eagerly participated in Toronto Ginta-
ras‘ 60th Anniversary concert in 2015. We thank 
our volunteers: Michelle Marsolais and Jana Siru-
saite-Motivans for their administrative support. 
Our fearless leaders are Andreja Celtorius, Daiva 
Jaugelis-Zatkovic, and Daniel Zatkovic. 

ISTORIJA | HISTORY
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šOkėJAi | DAnCeRS
VAIKAI | CHILDREN
Ashley, Andrius
Ashley, Lukas
Balaišis,Antanas
Bazarauskas, Linas
Biga, Edvardas
Cropper, Steven
De Iuliis, Viktorija
Degutytė,  Aura
Duz, Justinas
Gelažauskaitė, Erika
Gelažauskaitė, Viktorija
Ginčauskaitė, Cicilija
Groen in’t Woud, Jacintha
Groen in’t Woud, Tessa
Kalendraitė, Lina
Kartavičiūtė, Ieva
Kružikas, Aras
Lužaitė, Nida
Maksimavičius, Aleksas
Meiklejohn, Aistis
Minkevičius, Vytis
Murza, Justinas
Naujalytė, Ignė
Naujalis, Klaidas
Nausedas, Gytis
Nausedas, Vytas
Pabedinskas, Gintas
Patkačiūnaitė, Živilė
Rekutė, Laura
Remesat, Simas
Rentelytė, Adriana
Širvinskaitė, Milanija
Širvinskaitė, Angelina
Slivinskas, Simas
Utz, Anastazija
Utz, Andrius
Vadauskaitė, Lily
Vadauskaitė, Lina
Vadauskas, Aleksia
Vaičiulis,  Martynas
Valadka, Aleksas
Valadka, Tadas
Walback, Erika
Walback, Zoe
Zander, Maksimas
Zander, Olivia
Zlatkutė, Emma

Ansamblis ,,Gintaras”  įsteigtas 1955 metais. 
Pirmoji mokytoja buvo A. Liškūnaitė-Milienė. 
Grupei vadovavo V. Turūta, R.Krasauskaitė, 
J. Karasiejus ir R. Karasiejienė.  Po,,Gintaro” 
50-mečio concerto, įvykusio 2005 metais, 
išėjus ilgametei ansamblio vadovei Ritai Kar-
asiejienei, vadovo pareigas perėmė Romas 
Jonušonis. ,,Gintaro” įvairiose amžiaus grupėse 
šoka apie 160 šokėjų. ,,Gintaro” šokėjai dalyva-
vo visose išeivijos šokių šventėse ir nuo 1994 
metų visose Dainų šventėse Lietuvoje. 2014 
metų Dainų šventėje Lietuvoje šoko net 66 
,,Gintaro” šokėjai. 2015 metais Toronto lietuvių 
jaunimo ansamblis ,,Gintaras”atšventė savo 
60-metį.

“Gintaras” was founded in 1955 by A. 
Liskūnaitė-Milienė.  It was led over the years 
by V. Turūta, R. Krasauskaitė, J. Karasiejus and 
R. Karasiejienė.  Following the “Gintaras” 50th 
anniversary in 2005 longtime teacher and di-
rector of the group, Rita Karasiejienė, decided 
to step down.  The position was handed over 
to Romas Jonušonis who became the new 
director for the approximately 160 children, 
students, adults and seniors that comprising 
the Gintaras Lithuanian folk dance group. Last 
year “Gintaras” celebrated its 60th anniver-
sary. Gintaras has performed in every North 
American Lithuanian Folk Dance Festival and, 
since 1994, in every Song Festival in Lithuania.  
Sixty-six dancers from “Gintaras” performed 
at the Song Festival in Lithuania in 2014. And 
in 2015, Toronto Lithuanian young people’s 
dance ensemble “Gintaras” celebrated its 
60th anniversary in 2015.

ISTORIJA | HISTORY
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TORONTO, ON

Malonių prisiminimų yra galybės,  išrinkti vieną ir aprašyt labai sunku. 
Juk šokių grupė kaip šeima, kurioje daug meilės, džiaugsmo, nors kar-
tais pasitaiko sunkių akimirkų. Kaip sakoma: ,,Nėra namų be dūmų...” 
Mano, kaip vadovo, grupės mokytojų bei šokėjų atmintyje išlieka patys 
džiaugsmingiausi prisiminimai. Įspūdingiausios išvykos, lietuvių šokių 
šventės, kurių metu šokių mokytojai ir šokėjai užmezgame naujas 
pažintis, dalijamės sava patirtimi, mokomės vieni iš kitų, bendrau-
jame. Visada didžiausį įspūdį palieka šokių šventės Lietuvoje. Jose 
gausybė šokėjų, tvyranti šventinė nuotaika ne vienam išspaudžia 
džiaugsmo ašarą. Pažintinės kelionės po Lietuvą primena mūsų šaknis, 
skatina mus gerbti, mylėti ir puoselėti lietuvišką kultūrą ir lietuvišką 
šokį - tą mūsų grupė sėkmingai jau daro 60 metų.

A dance group is like a family of sorts, one full of love, joy, quarrels, 
and disagreements.  However, perhaps the most memorable experi-
ences would be from our participation in dance festivals, both locally 
and abroad.  This has allowed not only the dancers themselves, but im-
portantly our teachers and leaders to establish new relationships and 
good friendships with like-minded individuals.  Of course, attending a 
festival in Lithuania leaves the deepest impressions, and brings with it 
fond memories associated with experiencing the richness and beauty 
of the country and culture. This motivates us to continue to pursue 
Lithuanian culture through dance and language, and helps maintain a 
steady foundation for “Gintaras,” which has successfully surpassed its 
60th anniversary! Our journey through Lithuania reminded us of our 
roots and and strengthened our resolve to honor, love, and promote 
Lithuanian culture and folk dance -- which “Gintaras” has been doing 
successfully for over 60 years!

šOkėJAi | DAnCeRS

JAUNIAI | YOUTH
Biskys, Tomas
Čygaitė, Adrija
Duz, Danielius
Gabrytė,  Aura
Gačionytė-Gray, Nerija
Ginčauskaitė, Viktorija
Groen in’t Woud, Aleksa
Kairys, Lukas
Knorr, Eva
Krukonytė, Meda
Kružikas, Andrius
Lužaitė, Laura
Maksimavičiūtė, Adriana
Minkevičiūtė, Aistė
Nausedas, Viktoras
Norkus, Anthony
Rentelytė, Lidija
Slivinskas, Danielius
Sukauskas, Andriejus
Vilkelytė, Aida
Zlatkutė, Justina

Malonūs PrIsIMInIMaI 
FonD MeMorIes
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LIETUVIŲ JAUNIMO ANSAMBLIS

VADOVAS | DIRECTOR

Romas Jonušonis

MOKYTOJAI | TEACHERS

 Romas Jonušonis       Vadovas 
         Studentų grupės mokytojas

  Loreta Dauginienė     Vaikų grupės mokytoja
  Vida Kairienė       Vaikų grupės mokytoja
 Jurgita Zlatkienė      Vaikų grupės mokytoja
 Vaida Zenkevičienė      Vaikų grupės mokytoja
 Kassandra Kulnytė-Douglas      Jaunių grupės mokytoja
 Vilija Yčaitė    Jaunių grupės mokytoja
 Ramona Kaminskaitė      Studentų grupės mokytoja
 Rita Karasiejienė      Suaugusių grupės mokytoja
 Liucija Kaminskienė      Pagyvenusų grupės mokytoja



• Dalyvavo visose išeivijos Tautinių šokių šventėse ir trijose 
pasaulinėse parodose.

• Išrinktas atstovauti Toronto karavanui Pasaulinėje olimpi-
adoje Montrealyje. 

• Koncertavo Anglijoje, Australijoje, Prancūzijoje, Škotijoje, 
Vakarų Vokietijoje, Meksikoje, argentinoje ir urugvajuje. 
aplankė daugybę lietuvių telkinių Kanadoje ir jaV. 

• Atstovavo Kanadai Tarptautiniame festivalyje Prancūzijoje, 
kur laimėjo antrą vietą, 1980m. 

• Atstovavo Kanadai Tarptautiniame festivalyje Anglijoje, kur 
laimėjo pirmąją vietą, 1994m. 

• Vyko į Lietuvių dienas Los Angeles, 2006m. 

• 1989m. ,,Gintaras”- pirmasis išeivijos ansamblis, aplankęs 
lietuvą.

• Dalyvavo Dainų ir šokių šventėse Lietuvoje 1994, 1998, 2003, 
2007, 2009 ir 2014 metais. 

• Nuo 2012 metų ,,Gintaro” šokėjai kiekvienais metais šoka per 
nBa toronto ,,raptors” žaidime, skirtame lietuvių dienai.

• Participated in all of the Lithuanian Folk Dance Festivals and 
performed at three World Fairs.

• Was selected to represent Toronto’s pavilion at the Olympic 
games in Montreal.
 
• Toured in England, Australia, France, Scotland, Germany, Mex-
ico, argentina and uruguay and visited many of the lithuanian 
community centers in canada and the united states.
 
• Represented Canada at an International Festival in France re-
ceiving second place, 1980. 

• Represented Canada at an International Festival in England 
where “gintaras” won first place, 1994. 

• Performed at the Lithuanian Days Fair in Los Angeles, 2006.

• In 1989, was the first group from North America to perform in 
a newly free lithuania. 

• Appeared in Song and Dance festivals in Lithuania - 1994, 
1998, 2003, 2007, 2009, 2014 (was with a record 66 dancers!).

• Since 2012 “Gintaras” has performed the half-time show for 
the nBa toronto “raptors” lithuanian heritage Day.

šOkėJAi | DAnCeRS

JAUNIMAS | STUDENT
Aleknevičiūtė, Rasa
Andrulytė, Daiva
Ažubalis, Audrius
Ažubalytė, Joana
Biskys, Matas
Čygaitė, Livija
Dauginis, Andrius
De Fina, Gabriella
Degutytė, Emilia
Degutytė, Julia
Dresher,  Daniele
Gibavičiūtė, Adriana
Grigutis,  Povilas
Grigutytė, Austė
Grybas, Adomas
Halpin, Matiejus
Janowicz, Lukas
Jonušonis, Jokūbas
Kairys, Linas
Kalinauskaitė, Jūra
Kalinauskaitė, Saulė
Kamaitytė, Olivija
Kaminskas, Vytas
Kaminskienė, Kassandra
Kuliešius, Danielius
Kulnytė-Douglas, Sabrinna
Maksimavičius, Viktoras
Marcinkevičiūtė, Julia
McCullough, Rima
Mikolainis, Michael
Nausedaitė, Nida
Nausedas, Džiugas
Petrauskaitė, Raminta
Punkris, Simas
Šablinskaitė, Daniela
Samonytė, Lina 
Slapšys, Aidas
Slapšytė, Vaiva
Stončiūtė, Audra
Sukauskas, Žara
Sungailaitė, Nerija
Trussow,  Tomas
Turūtaitė, Alexa
Vilkelis, Linas
Zenkevičius, Juozas
Zenkevičius, Matas
Zenkevičius, Tauras
Zubrickaitė, Elena
Žiuraitis,  Jonas

jaunIaI | youth
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šOkėJAi | DAnCeRS

VYRESNIEJI | ADULT
Baršauskas, Daiva
Grybas, Linas
Kairienė,  Vida
Kairys, Jurgis
Kalendra, Daina
Kalendrienė, Gintarė
Karasiejus, Gintaras
Knorr, Lydia
Marijošius, Paulius
Nausedas, Algis
Nausedas, Aras
Nausedienė, Rūta
Nausedienė, Zita
Slapšys, Mykolas
Stanulis-Duz, Loreta
Sukauskas, Paulius
Zenkevičienė, Vaida
Zenkevičius, Juozas
Zlatkienė, Jurgita

PAGYVENUSIEJI | VETERAN
Bubulienė, Aldona
Bubulis, Edvardas
Paškauskas, Raimundas
Paškauskienė, Indre
Puteris, Romas
Sungaila, Morkus
Sungailienė, Ina
Tirilienė, Vida
Tirilis, Robert
Turczyn,  Ilona
Turczyn,  Orest
Vaičiūnienė, Angelė
Valadka,  Raimundas
Vaškevičiūtė, Dalia
Yčas, Martynas
Yčienė, Ramona
Zubrickas, Linas
 

VyresnIejI | aDult

PagyVenusIejI | Veteran

TORONTO, ON
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GRANdINĖLĖ
PANEVĖŽYS, LIETUVA

VADOVĖ | DIRECTOR

šOkėJAi | DAnCeRS

Baltušnikaitė, Giedrė                    
Bisigirskaitė, Vita   
Grybaitė, Goda   
Kalinaitytė, Estera   
Kytraitė, Gaja Marija  
Kriščiūnas, Kasparas  
Kulbis, Jorintas  
Latoža, Karolis   
Laukys, Kasparas  
Mikšionis, Nedas   
Nečionytė, Aurelija  
Patapaitė, Elžbieta  
Paulauskaitė, Dagnė   
Petrauskas, Arnas     
Šapnagis, Laurynas  
Šerėnas, Kęstutis  
Šuminaitė, Miglė   
Varnas, Modestas  
Verikatė, Kamilė   
Visockas, Ignas   
Zizas, Agnius   

Įsimintiniausia išvyka su ansambliu „Grandinėlė“ buvo 1992  metas. 
Ansamblio šokėjai dalyvavo  tarptautiniame vaikų šokių festivalyje 
Prancūzijoje. Mes buvome pirmoji šokių grupė, atvykusi  su trispalve 
vėliava iš laisvos ir nepriklausomos Lietuvos. Ši kelionė buvo įspūdinga 
ne tik kaip šokių festivalis, bet tai buvo  kelionė iš už geležinės 
uždangos į laisvąją Europą  - nuo Baltijos jūros iki Atlanto vandenyno. 
Tai buvo pirmoji pažintis su laisvąja Europa, jos kultūra, papročiais ir 
tradicijomis.  2015 m. dalyvavome  tarptautiniame šokių ir muzikos 
festivalį Hakodate ( Japonija). Koncertuose ir draugystės vakaruose su 
įvairių pasaulio šalių jaunimu mūsų širdys  plakė vienu šokio ritmu. 
Šokis – tai sielos švytėjimas, kuris nepaiso kalbos, kultūros ir amžiaus 
ribų. Tegul lietuviškų šokių ritmai vienija mus visus – šiapus ir ana-
pus Atlanto,tegul kelia tautinę dvasią ir suteikia džiaugsmo visiems- 
mažiems ir dideliems. 

The most memorable trip with “Grandinėlė” took place in 1992.  Our 
dancers were participating in a children’t international folk dance 
festival in France.  We were the first to dance, having just arrived with 
our tri-color flag from a newly free and independent Lithuania.  This 
trip was memorable not only for the dance festival itself but also be-
cause we were travling outside the Iron Curtain, into a Europe that 
was free, from the Baltic Sea to the Atlantic Ocean.  This was our first 
encounter with a free Europe, with its culture, customs, and traditions.  
In 2015, we participated in an international song and music festival in 
Hakodate, Japan.  In concert and at evening get-togethers with young 
people from all over the world, our hearts beat as one to the rhythm of 
music.   Dancing shows the soul in bloom ~ not delimited by language, 
culture, or age. May the rhythm of Lithuanian dance unite those of us 
from different sides of the Atlantic.  May it lift up our national spirit 
and bring joy to each and every one of us, both big and small.

Zita Rimkuvienė

Ansamblis susikūrė 1978 metai. 1992 metais  an-
sambliui suteiktas „Grandinėlės“ vardas. Ansam-
blio įkūrėja ir meno vadovė - Lietuvos kultūros 
žymūnė,choreografė Zita Rimkuvienė.

Ansamblyje  šoka apie šimtas vaikų ir jaunimo 
nuo 1 iki 12 kl. Ansambliui akompanuoja voka-
linis ansamblis ir instrumentinė grupė. Ansam-
blio programoje - lietuviški sceniniai, liaudiški 
bei folkloriniai šokiai, žaidimai, naujausi Lietuvos 
baletmeisterių sukurti liaudiški šokiai. 

Ansamblis „Grandinėlė“ – nesibaigianti jaunystė, 
ansamblis „Grandinėlė“ – tai koncertai, kelionės, 
dainų šventės ir tarptautiniai šokių festivaliai... An-
samblis „Grandinėlė“– tai amžinos kaitos ženklu 
paženklintas  vienminčių sambūris, kur visus jung-
ia  meilė  lietuviškam  šokiui ir liaudiškų tradicijų  
puoselėjimui. 

This folk dance ensemble from Panevėžys, Lithu-
ania, was formed in 1978 under the creative di-
rection of renowned Lithuanian choreographer, 
Zita Rimkuvienė. In 1992, it took on the name of 
“Grandinėlė.”                       
Approximately 100 students from grades 1 
through 12 dance in the ensemble, accompanied 
by a vocal ensemble and an instrumental group.  
Its repertoire includes Lithuanian plays, traditional 
folk dances, games, and new folk dances created 
by Lithuanian ballet professionals.                       
The Grandinėlė Dance Ensemble stays forever 
young through concerts, trips, song festivals and 
international dance festivals.  Its signature quality 
is constant renewal and a unifying love of Lithua-
nian dance and commitment to promoting Lithu-
anian traditions.

ISTORIJA | HISTORY

Malonūs PrIsIMInIMaI 
FonD MeMorIes

ŠauKIa ten taVe KelIonĖ  |  BaltIMore  july 3, 2016



PANEVĖŽYS, LIETUVA
nuo pat įkūrimo ansamblis „grandinėlė“ dalyvavo  18- oje 
respublikinių, Pasaulio lietuvių ir išeivijos lietuvių dainų ir 
šokių šventėse : 1985,1987,1990,1994,1998,2003,2005,2007
,2009 (Vilniuje),1994 - kultūros dienų renginiuose Punske ( 
lenkija) ,1996 ir 1998 – kultūros dienų renginuose liunene ( 
Vokietija),2007 – lietuvos dainų šventėje Kaune. ansamblis 
„grandinėlė“ 1992- 2015 m.  atstovavo lietuvai  95 –iuose 
tarptautinių šokių festivaliuose, iš kurių įsimintiniausi yra: 
1992 – Prancūzija, 1993 – olandija, 1994- lenkija, 1995- an-
glija, 1996 –Italija,1997- Prancūzija ir turkija, 1998 – Meksika 
ir Ispanija, 1999- Čekija ir Belgija, 2000-Kvebekas ( Kanada) 
ir Kanarų salos ( Ispanija), 2001 – Vokietija, 2002 – graikija 
ir Marokas, 2003 –Portugalija, 2004–Danija, 2005 - Šiaurės 
Velsas, 2006 – Makedonija ir olandija, 2007-ukraina , 2008 
–Šiaurės Kipras,2009- estija ir argentina,2010 – Bulgarija ir 
suomija, 2011 – turkija ir sardinijos sala ( Italija),2012 -Italija, 
Prancūzija,2013-Belgija,Danija,2014- olandija,Ispanija, 2015- 
lenkija, graikija, japonija. ansamblis „grandinėlė“ dalyvavo 
6 –iuose išeivijos lietuvių šokių šventėse už atlanto:1996 ir 
2004m. Čikagoje (jaV), 2000-toronte (Kanada),2008 – los 
angeles (Kalifornija jaV),2009 – Berisse ,Buenos aires (argen-
tina),2012 – Bostone ( jaV.) už aktyvią veiklą 2003 m. šokių an-
samblis „grandinėlė“apdovanotas llKc ir Dainų švenčių nomi-
nacija „aukso paukštė“. ansamblis „grandinėlė“-1996, 2008 
ir 2012 m. respublikinio vaikų ir moksleivių choreografinių 
kolektyvų konkurso „aguonėlė“I vietos laimėtoja, 2006 m. 
tarptautinio šokių festivalio - konkurso llangollene  (Šiaurės 
Velsas ) III vietos  laimėtoja, 2006m.-respublikinio konkurso 
„Klumpakojis“ ( Klaipėdoje, lietuva ) II vietos laimėtoja, 2011 
m.– tarptautinio šokių festivalio Bursa ( turkija)  diplomantė, 
2014m.- tarptautinio šokių ir muzikos festivalio–konkurso 
„cantonigros“ (Ispanija ) I vietos  laimėtoja.

the Folk Dance group “grandinele“ is a harmonious covenant 
of national art where more than one hundred children from 
the city can learn the basics of national dances. We prepare 
concert programmes and represent lithuania in international 
dance festivals in lithuania and abroad: 
1990 – song Festival and concert in tallinn (estonia).
1991 – concert in Krakow (Poland)
1993 – Dance Festival in the netherlands and a concert in 
rotterdam. 
1994 – International Dance Festival competition Bielsko–Bela 
(Poland), the group was awarded the Festival Prize for the 
programme. 

1995 – the group gave an impressive performance at 
the 1st International Dance and Music Festival, ežerų 
sietuva“(lithuania). 
1996 – the group was given 1st place at the national contest, 
aguonėlės“ (Vilnius). 
1996 – the group participated in the 10th lithuanian Dance 
Festival at the allstate arena and the concert in Daily Plaza 
square in chicago (usa). 
1997 – the group performed at International children 
Dance Festival in Istanbul (turkey) and won the prize for the 
programme.
1998 – the group was awarded the grand Prix at International 
Dance Festival-contest in tlaxcala, Mexico. 
1999 – the Festival Prize was awarded at International Dance 
Festival in alnwick (england). 
2000 – the group took part at the 11th lithuanian Dance 
Festival in toronto (canada). the same year, the group won the 
Festival Prize at the International Dance Festival in las Palmas, 
canary Islands.
2001- the group took part in IFF germany. 
2002 – the group took part in the International children Dance 
Festival in sale (Morocco), where a Diploma was awarded for 
the programme. 
2003 – the group took part in IFF Porto (Portugal). 
2004 – the group was present at the 12th lithuanian Dance 
Festival in chicago (usa). 
2005 – the International children Dance Festival-contest in 
llangollenn (north Wales), where 3rd place was won. 
2006 – the national contest „Klumpakojis“ in Klaipėda ( lithu-
ania) and 2nd place was won.
2007 – International Dance Festival-contest in samsun (tur-
key), where the group was awarded the Festival Prize.
2008 – the national contest “aguonele“ (lithuania), 1st Place.
2008 - XIII lithuanian Dance Festival in  los angeles (usa) and 
the International Dance Festival in Iskele (north cyprus) with 
the Festival Diploma for the programme and the collection of 
national costumes of aukstaitija ethnographic region.
2009 – the Festival of south american lithuanians Dance 
Festival in Berisso city (Buenos aires, argentina).
2010 – International Dance Festival in sofia (Bulgaria), where 
the group was awarded the Festival Prize.
2011 – International Dance Festival-contest in Bursa(turkey), 
the group was awarded the Festival Prize for a wedding 
programme.
2012 – the national contest “aguonele” (lithuania) – 1st 
place. 
2012 – lithuanian Dance Festival in Boston (usa)
2012 – International dance festivals in Italy and France. 
2013 – IFF in Belgium and Denmark
2014 – IFF in nyderland and the IFF – contest in  Barcelona 
(spain) – 1st place was won
2015 – IFF in Poland, greece and in the World Dance and music 
festival hakodate (japan).  
2015 – “grandinele” in 4 IFF: in latvia, greece, Poland and ja-
pan as well as various events in the city of Panevezys and etc.

PADėJėJAi | heLPeRS

Dovilė Kulbienė           
 Kęstutis Laukys
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GRANdIS
CHICAGO, IL

VADOVAS | DIRECTOR

šOkėJAi | DAnCeRS
Adamonis, Marytė
Aleksa, Gilius
Aleksaitė, Nida
Alonso, Nora
Alonso, Octavio
Alonso, Oktavijus
Alonso, Jauras
Andriušis, Justinas
Annarino, Angelytė
Ašmonaitė, Rimantė
Bakanas, Audrius
Balsys, Domantas
Baltrušaitytė, Morta
Banėnaitė, Liepa
Banėnaitė, Lora
Baranauskaitė, Justina
Baranauskas, Arūnas
Baranauskas, Jokūbas
Baranauskienė, Reda
Barškėtis, Martynas
Barškėtis, Rimas
Barškėtytė, Kristina
Barškėtytė, Lina
Baukutė-Rukuižienė, Alvida
Benokraitis, Gema
Bielskutė, Indrė
Birutis, Tomas
Birutytė,  Krista
Blekys, Andrius
Brazaitytė, Vida
Brooks, Audra
Brooks, Aušra

Gintaras Grinkevičius

1953 m. skautininkė Irena Šilingienė 
subūrė skautus ir skautes į tautinių šokių 
grupę, kurią pavadino ,,Grandis”. 1964 m. 
Irena Smieliauskienė atgaivino ,,Grandį”. 
1995 m. ansambliui pradėjo vadovauti 
jos duktė Violeta Smieliauskaitė – Fabia-
novich. 2014 m. ansamblio meno vado-
vais paskirti Dalia Bilaišytė-DeMuth ir 
Gintaras Grinkevičius.  ,,Grandis” yra se-
niausia  ir gausiausia lietuvių šokių grupė, 
šokanti Čikagoje ir jos priemiesčiuose.
Ansamblio mokytojai: Rima Birutienė, 
Vida Brazaitytė, Vitalija Ivinskienė, Vio-
leta Smieliauskaitė- Fabianovich, Elytė 
Maurukienė, Daina Matusaitienė, Rėda 
Ardytė-Pliurienė, Lidija Polikaitienė, An-
dreja Varaneckaitė, Indrė Bielskutė, Ieva 
Butkutė.

The Grandis dance ensemble is based 
on talent, heart and soul and boasts a 
57 year history of excellence in Lithu-
anian folk dancing. Grandis (The Chain) 
was founded in 1953 by Irena Silingas; 
its first dancers were Lithuanian Boy and 
Girl scouts. Currently, the ensemble is 
comprised of over 300 exuberant, dedi-
cated and energetic dancers from ages 
3 to 65. The artistic directors are Dalia 
Bilaisis–DeMuth and Gintaras Grinkevi-
cius; the teachers are – Rima Birutis, 
Vida Brazaitis, Vitalija Ivinskis, Violeta 
Smieliauskaite-Fabianovich, Elyte Mau-
rukas, Daina Matusaitis, Reda Ardys – Pli-
ura, Lidija Polikaitis, Andreja Varaneckas, 
Indre Bielskute, and Ieva Butkute.

ISTORIJA | HISTORY

VaIKaI | chIlDren
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CHICAGO, IL

jaunIaI | youth

•  Dalyvavo visose išeivijos šokių šventėse, iškyrus II – ąją.

•  Gastroliavo Amerikoje, Kanadoje ir Pietų Amerikoje, 
    australijoje ir lietuvoje.

•  Šoko tarptautinėje parodoje Expo’67 Montrealyje.

•  Su spektakliu ,,Lietuviškos vestuvės” aplankė Baltimore, 
    Wašington, D.c. , toronto, cleveland ir new york.

•  1995 m., 2001 m. ir 2005 m. dalyvavo Lietuvių dienose 
    los angeles.

•  1997 m. šoko latvių Šokių šventėje Cleveland.

•  Pasirodė televizijos programose Chicago ir Lietuvoje.

•  Nuo 1994 m. dalyvavo visose Lietuvos Dainų ir 
    šokių šventėse.

•  Participated in 13 of the 14 quadrennial Lithuanian Folk 
    Dance Festivals

•  Toured South America, Australia, Lithuania, various cities in 
    u.s. and canada

•  Performed at Expo’67, Montreal

•  Staged full- scale musical ‘ “A Lithuanian Wedding”, with
    soloists and actors complementing the dance sequences, 
    chicago, Baltimore, Washington D.c., toronto, cleveland,
    new york, 1971

•  Guest appearance at Lithuanian Days Festival, Los Angeles 
1995, 2001, 2005

•  Guest appearance at Latvian Folk Dance Festival, Cleveland 
    1997

•  Appeared on local TV in Chicago and Lithuania

•  Starting in 1994, participated in all World Lithuanian Song 
    and Dance Festivals in lithuania

žYmESNI PASIROdYmAI | PERFORmANCE HIGHLIGHTS

XV lietuvių tautinių Šokių Šventė  |  Page111

TAUTINIS ANSAMBLIS

šOkėJAi | DAnCeRS

Buntinaitė, Viktorija
Buntinas, Vilius
Buntinas, Vytas
Butkevičiūtė, Adriana
Butkevičiūtė, Eristida
Butkutė, Ieva
Čepelė, Raimundas
Čepronas, Jokūbas
Čuplinskaitė, Nerija
Čuplinskas, Vėjas
Dambrauskaitė, Renata
Daulys, Aras
Daulytė,  Daiva
Daulytė, Gintarė
Davies, Džiugas
Davies, Jūratė
Davies, Liudas
DeMuth, Emily
Deuschle, Andrius
Deuschle, Jonas
Deuschle, Julija
Deuschle, Matas
Deuschle, Peter
Deuschle, Stefanija 
Didžbalis, Alan
Didžbalytė, Izabelė
Didžbalytė, Viviana
Dinsmonaitė, Ugnė
Diržytė, Beata
Diržytė, Gerda
Domanskytė, Marija
Dumašius, Lukas
Dyglytė,  Nomeda
Fabianovich, Dainius
Fabianovich, Eduardo
Fabianovich, Saulius

                     VADOVĖ | DIRECTOR

Dalia Bilaišytė-DeMuth 



šOkėJAi | DAnCeRS

Fabianovich, Violeta
Gerulskytė, Brigita
Goodman, Danielius
Goštautas, Vytas
Gražys, Jonas
Gudis, Sigitas
Harris, Jeffrey
Harris, Vintonas
Hoch, Amelia
Hoch, Andrius
Hoffman, Vincas
Inokaitytė, Goda
Ivinskienė, Vitalija
Ivinskytė, Salomėja
Jagelaitė, Brigita
Jagelaitė, Gabrielė
Jučas, Aleksas
Jučas, Viktoras
Jusevičiūtė, Justina
Juška, Petras
Juškaitė,  Anne
Kadytė, Danielė
Kancleris, Egidijus
Kancleris, Jonas
Kanclerytė, Brigita
Karalis, Darius
Kardamavičiūtė, Greta
Kaufmanas, Aras
Kavaliauskaitė, Aistė
Kavaliauskas, Arijus
Kavaliauskas, Benas
Kaveckaitė, Daumantė
Kavoliūnaitė, Laura
Kelečius, Audrys
Kiaunytė, Gražina
Kilienė, Laima
Kiliūtė, Laura
Kisielius,  Zigmas
Kisieliūtė, Žiba
Klein, Nora
Kliarskis, Lukas
Klova, Tomas
Kondratas, Simonas
Kriaučiūnaitė, Ona
Kriaučiūnas, Aldas
Kubilius,  Lukas
Kubiliūtė, Ramunė
Kubiliūtė,  Diana
Kulbis, Lukas
Kulbis, Rytas
Kulbis, Vidas
Kulbytė, Vasara
Kuliešis, Algis
Kunčas, Augvydas
Kunčas, Tanvilas
Kunickaitė,  Elina
Kunickaitė, Emilia
Kunickas, Tadas
Kwiatkowski, Danielius
Lapkutė,  Ula

GRANdIS
CHICAGO, IL

jaunIMas | stuDent

jaunIMas | stuDent
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VyresnIejI | aDult

TAUTINIS ANSAMBLIS

PagyVenusIejI | Veteran
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Latvienė, Jolanta
Latvys, Kastytis
Lelis, Andrius
Lussenhop, Lukas
MacLeod, Magdalena
Majauskaitė, Anastasija
Majauskaitė, Gaja
Majūtė, Gabija
Malakauskas, Lukas
Maleiška, Matas
Maleiškaitė, Daina
Marchertaitė, Laima
Marchertas, Andrius
Marchertas, Timas
Martienė, Mary Ellen
Martis, Linas
Martišius, Juozas
Masaitytė, Karolina
Matekonytė, Saulė
Matusaitienė, Daina
Matusaitis, Saulius
Matusaitis, Tomas
Matusaitytė, Maya
Maurukaitė, Vija
Maurukas, Aris
Maurukas, Darius
Maurukienė, Elyte
McCann, Kovas
Meilytė, Alina
Mereckienė, Jūratė
Mereckis, Marius
Mikuckaitė, Monika
Mikuckas, Matas
Mikulionytė, Svaja
Mitkutė, Kamilė
Naudžiūtė-Sherpitis, Ingrida
Neverauskaitė, Evalina
Neverauskas, Gytis
Neverauskas, Kovas
Nicklin, Mikas
Nicklin, Simas
Nicklin, Svaja
Papartytė, Monika
Papartytė, Tessa
Paronienė, Aušra
Paronis, Jonas
Paškauskaitė, Monika
Paukštys,  Joe
Pauplienė, Gabrielė
Pauplys, Evaldas
Pauplytė, Greta
Petraitis, Lukas
Petraitis, Martinas
Petraitytė, Aistė
Petraitytė, Julija
Petronytė, Lara
Polikaitienė, Lidija
Polikaitis,  Darius
Polikaitis, Kovas
Polikaitis,  Vitas

                     



šOkėJAi | DAnCeRS
Polikaitytė, Daina
Povilaitienė, Nijolė
Povilaitis,  Saulius
Pranckevičienė, Ingrida
Pranckevičius, Edmundas
Pranckevičius, Juozas
Pranckevičiūtė, Alena
Pranckevičiūtė, Emilija
Puodžiūnas, Algimantas
Puodžiūnas, Jurgis
Puodžiūnas, Tomas
Puodžiūnas, Viktoras
Puodžiūnienė, Vida
Pupsytė,  Milda
Radvilaitė, Gintarė
Rašymas,  Antanas
Rašymas,  Domas
Rašymienė, Rita
Rekašius,  Danielius
Rekašius,  Nykolas
Rekašius,  Rimas
Rekašiūtė, Stefanija
Ringytė,  Monika
Riškienė,  Aleksandra
Riškus,  Jurgis
Rukuiža,  Virgis
Sabonytė, Austė
Sadauskaitė, Lilija
Sadauskaitė, Marisa
Sadauskaitė, Nora
Sadauskas, Linas
Sadauskienė, Dalia
Saulis,  Lukas
Saulytė,  Viktoria
Savukynaitė, Gustė
Schneider, Danielė
Schneider, Gabrielė
Sherpitis,  Julija
Sherpitis,  Kristina
Siliūnaitė, Liucija
Simanauskas, Valdas
Simonaitis, Petras
Siniakovaitė, Rasa
Širvinskaitė, Eglė
Širvinskas, Žydrūnas
Širvinskienė, Asta
Smilgienė, Onutė
Smilgys,  Virgis
Staniškis,  Vytautas
Staniškytė, Gabija
Stankienė, Renata
Stankus,  Andrius
Stankus,  Lukas
Stankus,  Matas
Stankus,  Tadas
Stankus,  Vytas
Stanys,  Martinas
Steponavičienė, Žaneta
Steponavičius, Gintautas
Stončiūtė, Kristina
Stuopytė, Kristina

TAUTINIS ANSAMBLIS

,,Grandis” – vieningas ir labai draugiškas ansamblis, 
išiskiriantis iš kitų savo įvairiomis programomis. Kiekvienas 
metinis koncertas – savitas spektaklis, kurio metu ne tik 
žiūrovai, bet ir patys šokėjai susipažįsta su lietuvių liaudies 
papročiais ir tradicijomis.

Iki dabar visi su malonumu prisimena ansamblio 50-mečio 
koncertą, kuriame dalyvavo Lietuvos folkloro dainininkė 
Veronika Povilionienė.

Ansamblis rengia projektus, į kuriuos pakviečia visas 
Čikagos apylinkėse gyvuojančias lietuvių šokių grupes, 
taip pat savo artimus draugus: Toronto ,,Gintarą” ir Kly-
vlendo ,,Švyturį”. ,,Grandies” šokėjai jau daugelį metų 
kviečiami šokti miesto centre Navy Pier rengiamame 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai skirtame kon-
certe. Glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos ansambliais, 
tautinių šokių kolektyvais ir choreografais. 

“Grandis” is a friendly and unified dance ensemble, setting 
itself apart by its varied programs.  Each annual concert 
is a unique presentation, during which both the audience 
and the dancers are introduced to Lithuanian customs and 
traditions.

One of the more memorable events was the ensemble’s 
50th anniversary concert, which included the performances 
of a special guest, the Lithuanian folkloric singer Veronika 
Povilioniene.

The ensemble coordinates special performances to which 
they invite other Lithuanian folk dance groups and ensem-
bles, both from the Chicago area, as well as friends from 
other cities: “Gintaras” from Toronto and “Svyturys” from 
Cleveland. “Grandis” is invited annually to participate in a 
concert at Navy Pier near downtown Chicago commemo-
rating the Day of Restoration of Lithuanian Independence. 
“Grandis” maintains close ties with other ensembles, dance 
groups, and choreographers in Lithuania. 

Malonūs PrIsIMInIMaI 
FonD MeMorIes

Šokių mokytojos | Dance teachers
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Svinkūnas, Arūnas
Svinkūnienė, Regina
Tamavičiūtė, Olivija
Tarasevičiūtė, Greta
Tarasovaitė, Ieva
Tarela,  Kipras
Trečiokaitė, Gabija
Tuskenis,  Albertas
Undraitytė, Danutė
Usavčiūtė, Karolina
Vallee-Andriušienė,Julija
Varaneckaitė, Andreja
Varaneckas, Tadas
Variakojienė, Gitana
Variakojis, Dovas
Variakojis, Jonas
Variakojytė, Andreja
Vasiliauskas, Romualdas
Vasiliauskienė, Regina
Vasiljevaitė, Mia
Vidžiūnas, Ramūnas
Vygantas, Rytas
Vygantienė, Laura
Walsh,  Gabrielle
Zakarauskaitė, Urtė
Žarskienė, Dalia
Zelvytė,  Agnė
Zigaitytė,  Rima
Žilytė,  Greta
Žliobaitė,  Inga
Žliobaitė,  Julija
Žymantas, Marius
Žymantienė, Audrė



TAUTINIS ANSAMBLIS GYVATARAS
HAMILTON, ON
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VADOVĖ | DIRECTOR

šOkėJAi | DAnCeRS
VAIKAI | CHILDREN
Kristina, Lukavičiūtė
Lina, Lukavičiūtė
MOKYTOJA | TEACHER: 
Elytė Tarvydienė
 
JAUNIMAS | STUDENT
Irutė, Banytė
Birutė, Banytė
Lauren, O’Grady
Tavia, Steer
Valen, Steer
Adomas, Kuliešius
Tomas, Botyrius
Emily, Baumgarten
Rudi, Louw
Daina, Cers
MOKYTOJAS | TEACHER:
Vytas Banys

VYRESNIEJI | ADULT
Justinas, Trumpickas
Lukas, Gudinskas
Petras, Vaičiūnas
Karina, Puškorius
Stasys, Kareckas
Vincas, Gudinskas
Ben, Mueller
Daiva, Tirilis
Renata, Valaitis
Inga, Brazauskas
Leanne, Bekeris
Onutė, Šlivinskas
Mokytoja: 
Irena Žukauskas-Majchrowski

Austė Vaičiūnaitė-Barnes

Genovaitė Dumčiūtė-Breichmanienė 
1950m. pradėjo dirbti su šešiomis 
šokėjų poromis Hamiltone, Kanadoje. 
Tokia buvo ,,Gyvataro” pradžia. 1990 
m., po 40 darbo metų, išėjo į pensiją 
,,Gyvataro” steigėja ir nuolatinė moky-
toja Genovaitė Breichmanienė. Grupės 
vadovavimą perėmė mokytoja Elytė 
Rukšėnaitė-Tarvydienė ir ilgametis akor-
deonistas Kazimieras Deksnys. 2000 m. 
ilgametė šokėja Irena Žukauskaitė ėmė 
vadovauti grupei. Jai pasisekė net du 
kartus ,,Gyvatarą” nuvežti į Lietuvą, į 
Dainų šventes, Kaune 2007 m. ir Vilniuje 
2009 m.  Šiais metais esame labai lam-
ingi kadangi grupei vadovauti sugrįžo 
Elytė, Kazys ir Irena, o ypatingas šokėjas 
Vytas Banys palydės studentų grupę. 
Nekantriai laukiam šventės!

The Hamilton Lithuanian Folk Dance 
Group Gyvataras was formed in 1960 
with six couples under the leadership of 
Genovaitė Breichmanienė. Since those 
humble beginnings, more than six hun-
dred dancers have passed through the 
group! After 40 years of dedicated ser-
vice, Mrs. Breichmanienė retired, leav-
ing Elytė Rukšėnaitė-Tarvydienė and 
Kazys Deksnys as the group’s directors. 
In 2000, Irena Žukauskaitė became its 
director. Her hard work and dedication 
provided Gyvataras the opportunity to 
perform in Lithuania for the first time 
– Kaunas in 2007, and Vilnius in 2009.  
Now, in 2016 Gyvataras is lucky enough 
to have not only Elytė, Kazys and Irena 
back as teachers, but also welcomes a 
new student teacher, Vytas Banys. We 
are extremely excited to be back again 
this year!

ISTORIJA | HISTORY



GYVATARAS
HAMILTON, ON

,,Gyvataras” visados suranda būdą susirinkti ir šokti. 
Šiais metais esame labai laimingi, kad grįžo mokytojai 
ir šokėjai, kurie jau buvo išėję į ,,šokių pensiją”. Tai todėl 
man  ,,Gyvataras’’ tokia įspūdinga grupė. Nesvarbu, kokia 
šventė, kuo užimti yra grupės šokėjai, kiek valandų reikėtų 
repetuoti -  visi sugeba rasti laiko ir energijos šokiui. Kaip 
puiku, kad dar esu dalis tokios magiškos grupės, kuri mane  
išmokė darbo etikos, suteikė žinių apie repeticijų svarbą.

Gyvataras is a group that always pulls together. This year, 
we are so lucky to be joined by retired dance teachers and 
retired dancers, all of whom have made such a difference 
in my life over the years. This is what makes Gyvataras 
special to me. Whether it be an upcoming show (like our 
60th anniversary in 2010) or a švente, somehow every-
body manages to find enough time in their busy schedules 
to practice, organize a fundraiser, and show up anywhere 
in the world to dance our hearts out. I am very proud to be 
a part of this magical group, who has taught me so much 
about work ethic, family, and the importance of efficient 
practices. 

• Dalyvavo visose Lietuvių tautinių šokių šventėse (išskyrus 
pirmąją).

• 1959 m. kanadiečiai ,,Kiwanis” festivalyje suteikė aukso 
medalį.

• 1967 m. pasirodė Montrealyje ,,Expo 67”.

• 1970 m. aplankė tolimas Vakarų Kanados provincijas.

• 1974 m. lankėsi Kolumbijoje.

• 1976 m. koncertavo Australijoje.

• 1994 m., 1998 m., 2006 m. ir 2007 m. dalyvavo Los Angeles 
lietuvių dienos festivalyje.

• 1998 m., 2005 m. ir 2011m. dalyvavo tarptautiniame festi-
valyje halifakso mieste.

• 2007 m. dalyvavo Dainų šventėje Kaune.

• 2009 m. dalyvavo Dainų šventėje Vilniuje

• 2010 m. ,,Gyvataras” šventė 60-mečio sukaktį

• Gyvataras has participated in every Lithuanian Dance Festival 
(except the first)

• 1959, won the gold medal in the Kiwanis festival

• 1967, participated in “Expo ‘67”, Montreal, QC

• 1970, toured western Canada and performed in a variety of 
cities

• 1974, toured Colombia and performed in a variety of cities

• 1976, toured Australia, performing in Melbourne and Sydney

• 1994, 1998, 2006 and 2007, participated in Los Angeles Lithu-
anian Days Festival

• 1998, 2005, and 2011, participated in Halifax’s multicultural 
festival

• 2007, participated in the Song and Dance Festival in Kaunas

• 2009, participated in the Song and Dance Festival in Vilnius

• 2010 Gyvataras celebrates its 60th anniversary

Malonūs PrIsIMInIMaI 
FonD MeMorIes

žYmESNI PASIROdYmAI | PERFORmANCE HIGHLIGHTS
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JIEVARAS
ATLANTA, GA

Malonūs PrIsIMInIMaI 
FonD MeMorIes

žYmESNI PASIROdYmAI | PERFORmANCE HIGHLIGHTS
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Durham,Audra
Gricienė, Ingrida
Gricius, Žilvinas
Kairys, Kristina
Kairys, Valentas
Mažukna, Tomas
Mažuknienė, Renata
Naujokas, Virgis
Naujokas, Agnė
Skidmore, Todd
Stankevičienė, Šarūnė
Stankevičius, Giedrius
Stankevičiūtė, Gabija
Thoresen, Virginija
Thoresen,Donny
Truncė, Gediminas

Giedrius Stankevičius

Padėjėja | Assistant:
Šarūnė Stankevičienė

Atlantos lietuvių tautinių šokių kolekty-
vas “Jievaras” buvo įkurtas 2015 metų 
rugpjūčio pabaigoje. Kolektyvo vadovai 
Giedrius ir Šarūnė Stankevičiai jį subūrė 
su tiksu dalyvauti XV-oje Lietuvių šokių 
šventėje Baltimorėje ir Atlantos Amerikos 
lietuvių bendruomenės veikloje. „Jie-
varas“ yra pirmasis lietuviškų tautinių 
šokių kolektyvas Georgia valstijoje. 

In late August 2015, the Lithuanian folk 
dance group “Jievaras” was formed in 
Atlanta, Georgia, by Giedrius and Šarūnė 
Stankevičius to perform in the 2016 
North American Lithuanian Folk Dance 
Festival in Baltimore. It also performs at 
other events for the Lithuanian-Amer-
ican Community in Atlanta, and is the 
first and only Lithuanian dance group in 
the state of Georgia.  

ISTORIJA | HISTORY

Vienas šilčiausių prisiminimų 
yra pirmoji repeticija. Jos metu 
pastatėme šokį „Jievaro tiltas“, 
kuris yra mūsų kolektyvo vizitinė 
kortelė. Taip pat neišdildomą 
įspūdį paliko pirmasis kolektyvo 
pasirodymas tradicinės Atlantos 
Amerikos lietuvių bendruomenės 
Kalėdų vakarienės metu. Pasiro-
dymo metu šokome 3 šokius. 
Publika mus priėmė labai šiltai, 
sunkus darbas repeticijų metu 
tikrai atsipirko!

The very first rehearsal brought 
back one of the warmest memo-
ries. We learned our very first 
dance “Jievaro Tiltas” which 
became a signature dance of our 
very first performance during 
traditional Atlanta Lithuanian-
American Community Christmas 
Dinner. We received a very warm 
welcome from the audience and, 
needless to say, this performance 
was a good pay-off for all the 
hard work we did during rehears-
als!

•  2015 m. gruodžio mėn. 
pasirodymas atlantos 
amerikos lietuvių 
bendruomenės organizuo-
tos Kalėdinės vakarienės 
metu.

•   2016 m. vasario mėn. 
pasirodymas Vasario 
16 – osios -  lietuvos 
nepriklausomybės dienos 
minėjime atlantoje.

•   Planuojamas pasirody-
mas 2016 m. balandžio 
mėn. tradiciniame 
atlantos ,,Doogwood” 
festivalyje. 

•   December 2015 - per-
formance during atlanta 
lithuanian-american 
community christmas 
Dinner

•   February 2016 – 
Feb.16th – lithuanian 
Independence Day com-
memoration in atlanta

•   April 2016 – we are 
planning to perform on 
International stage during 
traditional Dogwood 
Festival in atlanta. 



JUOSTA
WASHINGTON, DC

jaunIMas | stuDent

VADOVĖ | DIRECTOR

šOkėJAi | DAnCeRS

JAUNIMAS | STUDENT
Alba, Viktorija  
Davidonytė, Enija  
Draugelis, Lukas   
Laurikietytė, Simona  
Kirvelaitytė, Indraja  
Matulis, Visvydas  
McComas, Rima  
Mickus, Andrius  
Mickus, Matas   
Orentaitė, Alina  
Orentas, Marius  
Petraitis, Antanas   
Radzevičiūtė, Ugnė  
Skirpa, Ingrida   
Sriubiškis, Paulius  
Tamošaitytė, Jovita  
Vaičiakonis, Jonas  
Vismantas, Ignas  
  

Vilija Smalinskaitė-Kirvelaitienė

Vašingtono lietuvių bendruomenė nėra 
didelė, bet kiekvienai šokių šventei va-
dovai suburia šokėjus, kurie entuziastin-
gai ruošiasi ir dalyvauja  įvairiose lietuvių 
šventėse Vašingtone ir Baltimorėje.  
“Juostos” tėvai glaudžiai bendrauja su 
lietuvių bendruomenė.   Šokėjams vado-
vauja Vilija Smalinskaitė-Kirvelaitienė ir 
Ramunė Kligytė.

Washington, D.C. has had a Lithuanian 
folk dance group since 1979. Currently 
under the name of “Juosta” (Sash), its 
members are proud to continue par-
ticipating in Lithuanian dance festivals 
across North America, and demonstrate 
their enthusiasm for dance by per-
forming at various Lithuanian cultural 
events in the greater Washington and 
Baltimore areas, including at the Lithu-
anian Days Festival.  An important part 
of Washington, D.C.’s Lithuanian cultural 
identity, in 2011 “Juosta”  spun off two 
groups of younger dancers and children 
called “Juostelė” (Little Sash) taught by 
Vilija Smilinskas-Kirvelaitis and Ramune 
Kligys. Its association with the Kristijo-
nas Donelaitis Lithuanian School (under 
Director Jūratė Bujanauskienė) helps to 
ensure that future generations learn and 
love Lithuanian folk dancing.

ISTORIJA | HISTORY
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Šokėjų grupės pavadinimas 
,,Juosta” simbolizuoja tautinę 
juostą, kuri apjuosia visų kartų 
šokėjus bendram tikslui - 
puoselėti lietuvių tautinę kultūrą 
ir bendrai dirbti Lietuvos labui. 
Koks spartus augimas! Malonu 
matyti buvusius vaikų grupės 
šokėjus įsipynusius į studentų 
,,Juostą”.

As the name Juosta suggests, the 
Lithuanian School and the Lithu-
anian Community have been 
woven together and continue 
bind our culture and commu-
nity and will do so for years to 
come. To see the youth dancers 
of last festival grow and become 
student dancers highlights how 
much we continue to weave our 
Juosta year to year.

• Dalyvavo XIV-oje 
tautinių šokių šventėje 
Boston, Massachusetts 
2012m.

• Pasirodė Vašingtono 
lietuvių bendruomenės 
Vasario 16-osios irKovo 
11-osios minėjimuose.

• Koncertavo Lietuvių 
dienose  Baltimore, 
Maryland.

• Dalyvavo  Kristijono 
Donelaičio lituanistinės 
mokyklos šventėse.

• Performed in the XIV 
lithuanian Folk Dance 
Festival, Boston, Mas-
sachusetts 2012

• Performed at a number 
of lithuanian Indepen-
dence Day programs in 
rockville and Baltimore, 
Maryland and in Wash-
ington Dc

• Performed at the Annual 
lithuanian Days - Balti-
more, Maryland

• Performed at Kristijonas 
Donelaitis lithuanian 
school events.

VADOVĖ | DIRECTOR

Ramunė Kligytė
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VYRESNIEJI | ADULT
Bačanskaitė- Statler, Lora 
Kligytė, Ramunė
Klimas, Paulius   
Locatis, Eglė   
Orentas, Linas    
Orentienė, Nerija   
Penkiūnas, Algis   
Penkiūnienė, Kiki   
Sriubiškis, Paulius   
Statler, Chris   
Tamošaitytė, Jovita   

                     



JUOSTELĖ
WASHINGTON, DC

KRISTIJONO DONELAIčIO 
LITUANISTINĖS MOKYKLOS 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ

2011 metais grupės ,,Juosta” vado-
vai subūrė jaunųjų šokėjėlių grupę 
,,Juostelė”, kurioje šoka Kristijono 
Donelaičio lituanistinės mokyklos 
mokiniai. ,,Juostelė” gražiai pasirodė 
XIV-oje Šokių šventėje Bostone. 
Šokėjėliai aktyviai šoka ir pasirodo 
Vašingtono ir Baltimorės lietuvių 
bendruomenių šventėse, šoka amba-
sadoje. ,,Juostelės” vadovės yra Vilija 
Smalinskaitė-Kirvelaitienė ir Ramunė 
Kligytė.
 

Washington, D.C. has had a Lithuanian 
folk dance group since 1979 that current-
ly performs under the name of “Juosta” 
(Sash).   In 2011, “Juosta”  spun off two 
groups of younger dancers and children 
called “Juostelė” (Little Sash) taught by 
Vilija Smilinskas-Kirvelaitis and Ramune 
Kligys. Its association with the Kristijo-
nas Donelaitis Lithuanian School (under 
Director Jūratė Bujanauskienė) helps to 
ensure that all generations have the op-
portunity to appreciate folk dancing.  In 
2012, Juostelė enthusiastically partici-
pated in the XIV Lithuanian Dance Festi-
val in Boston. The group has performed 
at the Lithuanian Embassy in Washing-
ton, D.C., and at numerous Lithuanian 
community festivals in the Washington, 
D.C. and Baltimore metro areas.

ISTORIJA | HISTORY

Šokėjų grupės pavadinimas 
,,Juosta” simbolizuoja tautinę 
juosta, kuri apjuosia visų kartų 
šokėjus bendram tikslui - 
puoselėti lietuvių tautinę kultūrą 
ir bendrai dirbti Lietuvos labui. 
Koks spartus augimas! Malonu 
matyti buvusius vaikų grupės 
šokėjus įsipynusius į studentų 
,,Juostą”. 

As the name Juosta suggests, the 
Lithuanian School and the Lithu-
anian Community have been wo-
ven together and continue to bind 
our culture and community and 
will do so for years to come. To 
see the youth dancers of the last 
festival grow and become student 
dancers highlights how much we 
continue to weave our Juosta year 
to year. 

• Dalyvavo XIV-oje Tautinių 
šokių šventėje Boston, 
Massachusetts 2012m. 

• Pasirodė Vašingtono 
lietuvių bendruomenės 
Vasario 16-osios ir Kovo 
11-osios minėjimuose. 

• Koncertavo Lietuvių 
dienose  Baltimore, 
Maryland. 

• Dalyvavo  Kristijono 
Donelaičio lituanistinės 
mokyklos šventėse. 

• Dalyvavo Lietuvos 
ambasados atvirų durų 
programoje. 
 

• Performed in the XIV 
lithuanian Folk Dance 
Festival, Boston, Mas-
sachusetts 2012 

• Performed at a number of 
lithuanian Independence 
Day programs in rockville 
and Baltimore, Maryland 
and in Washington Dc 

• Performed at the Annual 
lithuanian Days - Balti-
more, Maryland 

• Performed at Kristijonas 
Donelaitis lithuanian 
school events

• Performed at the 
lithuanian embassy’s 
“open Doors” open house 
program.
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Anahita, Abianeh
Vidas, Bostroem
Jonas, Bostroem
Taira, Čikotaitė
Magnius, Čikotas
Ingrida, Coleman
Vestina, Davidonytė
Ignas, Draugelis
Kovas, Kirvelaitis
Indraja, Kirvelaitytė
Laura, Klimaitė
Andrius, Krunkaitis
Martynas, Krunkaitis
Monika, Krunkaitytė
Kamile, Lickūnaitė
Karolina, Lickūnaitė
Matas, McGuire
Lukas, McGuire
Indraja, Meižytė
Aistė, Orentaitė
Aidas, Puškorius
Sigita, Puškoriūtė
Rokas, Skirpa
Julia, Velotta
Isabelle, Velotta
Izabele, Vilimaitė
Paulius, Vilimas
Violetta, Von Rossing
Torsten, Von Rossing
Gabriella, Zajaczkowski

Vilija Smalinskaitė-Kirvelaitienė 
Ramunė Kligytė

Malonūs PrIsIMInIMaI 
FonD MeMorIes

žYmESNI PASIROdYmAI | PERFORmANCE HIGHLIGHTS
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KRISTIJONO DONELAIčIO 
LITUANISTINĖS MOKYKLOS 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ KLEVELIS

CALGARY, AB
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Blažys, Loreta
Čepaitienė, Lina
Čepaitis, Saulius
Činčis, Artūras
Gedminas, Lukas
Grobovaitė, Dalia
Kasper, Tony
Petravičienė, Eglė
Petravičius, Saulius
Plungienė, Laura
Plungys, Ričardas
Rimavičienė, Rasa
Rimavičius, Remigijus
Ruzgaitė, Odeta
Williams, Jennifer
Žagelis, Juozas

Rasa Rimavičienė

Kalgario lietuvių tautinių šokių grupė 
,,Klevelis” buvo suburta 2012 m. speciali-
ai šokių šventės Bostone proga. Klevelio 
iniciatorė, įkūrėja ir šauni grupės vadovė 
Rasa Rimavičienė, kurios entuziazmo ir 
meilės lietuviškam šokiui dėka ,,Klevelis” 
sėkmingai ,,žaliuoja” iki šiol.

Calgary’s Lithuanian folk dance group 
Klevelis (Maple Tree) was formed in 
2012, for the upcoming Dance Festival 
in Boston. Rasa Rimaviciene is initiator, 
founder and director of Klevelis, which 
is still green because of her enthusiasm 
and love of Lithuanian folk dance.

ISTORIJA | HISTORY

Šokių šventė Baltimorėje yra 
trečioji ,,Klevelio” kolektyvui. 
Kiekviena šokių šventė palieka 
vis naujus, neišdildomus pri-
siminimus.
Maloniausias prisiminimas iš 
lietuvių Tautinių šokių šventės 
Bostone, kai visas ,,Klevelio” 
kolektyvas buvo pristatytas prieš 
kitus dalyvius eisenos metu. Tai 
buvo nuostabus jausmas, kad 
mes atstovaujame Kalgario 
lietuvių šokių kolektyvui. 

Laura Plungienė

Neišdildomas jausmas ir 
dižiausias atlygis už išlietą 
prakaitą - pilnutėlis stadionas 
žiūrovų, atsistoję plojo po 
pasirodymo!

Arturas Činčis

The XV Lithuanian Folk Dance 
Festival in Baltimore is the third 
festival for Klevelis. Every dance 
festival leaves new unforgettable 
memories.

The most pleasant memory is 
from Lithuanian Dance Festival 
in Boston when Klevelis group 
was introduced to all festival 
participants and spectators at the 
parade. It was amazing feeling 
that we represent Calgarỳ s 
Lithuanian dance group.
   
-Laura Plungienė

It was an amazing feeling that I’ll 
remember forever. The biggest 
reward was seeing the crowd 
give us a standing ovation for our 
performance. 
- Arturas Činčis

• 2012 m. lietuvių 
tautinių šokių šventė 
Bostone.

• 2014 m. lietuvos 
Dainų ir šokių šventė 
,,Čia Mano namai” 
Vilniuje.

• Pasirodymai lietuvių 
bendruomenės 
renginiuose Kalgaryje 
ir edmontone.

• Performance 
highlights
2012 lithuanian Folk 
Dance Festival in 
Boston

• 2014 Lithuanian Song 
and Dance Festival 
here is My home in 
Vilnius

• Numerous perfor-
mances at lithuanian 
community events in 
calgary and edmonton

Lyg šiandien, pamenu, kaip teko 
plušėti ir basomis kojomis repet-
uoti Dainų šventės išvakarėse. 
Nuo kaitros kamavo troškulys 
ir išdžiūvo burnos. Po ilgų 
repeticijų suplyšo batai,kurie ant 
kojų pritrynė pūslių. Ech! Kaip 
smagu buvo suktis šventinio 
džiugesio sūkuryje Lietuvos 
futbolo federacijos stadione!

Lukas Gedminas

Giliai atmintyje išlikęs prisimini-
mas, kai didžiulė minia šokėjų 
iš Lietuvos ir įvairių pasaulio 
kampelių vienu ritmu sukosi 
,,Bitute pilkoji” sūkuryje! (,,Čia 
Mano Namai” 2014 Vilnius)

Odeta Ruzgaitė

I remember the hard work 
and the pain we endured at 
the rehearsal on the eve of the 
Dance Festival. I had blisters on 
my feet because my shoes were 
torn from the sun’s heat and the 
dryness of my mouth. Ech! It was 
gross! But I still remember the 
happiness I felt from spinning 
around, joyfully dancing, in the 
Lithuanian Football Federation 
Stadium in Vilinius. 

-Lukas Gedminas

It was incredible to see a large 
crowd of dancers from Lithuania 
as well as people from all over 
the world dancing Bitute Pilkoji 
at the same time! Here is My 
Home, 2014 Vilnius.

-Odeta Ruzgaitė

žYmESNI PASIROdYmAI | 
PERFORmANCE HIGHLIGHTS



LANKAS
SEATTLE, WA

VADOVĖS | DIRECTORS
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Alumbaugh, Ona
Audėjaitis, Tomas
Audėjaitis, Rasa
De Bonte, Maja
Lukoševičius, Lukas
Mažeika, Kipras
Vaičekonytė, Kamilė
Vaštakas, Simonas
Weidig, Gediminas
Wylie, Aidas
Wylie, Asta

Linda Bushnell 
Austina De Bonte

,,Lankas” yra Seattle paauglių šokių 
grupė. Šokėjai repeticijoms renkasi kas 
savaitę ir pasirodo įvairiuose rengin-
iuose. Grupė yra dalyvavusi dauge-
lyje šokių švenčių. Buvusios grupės 
vadovės Violeta Kuprėnaitė-Jessen ir 
Neris Palūnas. Linda Bushnell grupei va-
dovauja nuo  2015m. Austina De Bonte 
šokti moko vaikų grupę ,,Labas”ir šiemet 
ji padeda pasiruošti paauglių grupei  
Tautinių šokių šventei.

Lankas (The Hoop) is Seattle’s teen Lith-
uanian folk dance group. The dancers 
rehearse weekly and perform at various 
local events. The group has participated 
in many Festivals. Previous instructors 
of the group were Violeta Kuprenaite-
Jessen and Neris Palūnas. Linda Bushnell 
started teaching in 2015. Austina teach-
es the children’s group “Labas” and has 
joined Linda to teach the teen group for 
the Festival.

ISTORIJA | HISTORY

Daugelis grupės narių pradėjo 
šokti dar ankstyvoje vaikystėje, 
vėliau perėjo į ,,Labas” ir 
,,Lankas”grupes. Išaugę šokėjai 
šoka suaugusiųjų grupėje 
,,Lietutis”. Labai smagu ma-
tyti augančius vaikus, kurie 
didžiuojasi savo lietuviška prigim-
timi ir noriai šoka , dainuoja ir 
stovyklauja su Seattle lietuvių 
bendruomene. 

Many members of the teen group 
started dancing as toddlers, 
graduating to the children’s group 
Labas, then to Lankas. Gradu-
ates of Lankas are now dancing 
with the adult group, Lietutis. It 
is wonderful to see the children 
grow up and enjoy their Lithu-
anian heritage through dancing, 
singing, and camping through 
the Seattle Lithuanian-American 
Community.

• Nepriklausomybės dienos 
minėjimai.

• Seattle  Šiaurės Vakarų 
folkloro festivaliai.

• Lietuvių šokių šventės 
Čikagoje 2004M., los 
angele 2008m. ir Bostone 
2012 m.

• Kasmetiniai festivaliai 
,,Baltijos pavasario spin-
duliai “ seattle centrinėje 
bibliotekoje.

• Kultūrinio paveldo dienos 
roslyn miestelyje.

• Lithuanian Independence 
Day commemorations in 
seattle

• Northwest Folklife 
Festival in seattle

• Lithuanian Folk Dance 
Festival in chicago 2004, 
los angeles, 2008, and 
Boston 2012

• Annual Baltic Rites of 
spring Festival at the 
downtown seattle Public 
library 

• Roslyn Heritage Days

Malonūs PrIsIMInIMaI 
FonD MeMorIes

žYmESNI PASIROdYmAI | PERFORmANCE HIGHLIGHTS
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CHICAGO, IL
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Bartkienė, Jurgita
Ežerskytė, Lina
Griciutė, Ieva
Indriliūnas Dainius
Indrilūnas, Vaida 
Moisėjava, Ilona
Mockūnas, Gendrutis
Mrazauskienė, Julija
Pabedinskas, Vytas
Paulauskas, Ramūnas
Pumputienė, Lilija
Kišonaitė, Auksuolė
Ruockutė, Rima
Šarauskas, Virginijus
Sipavičius, Renatas
Steponavičius, Raimondas
Stungienė, Asta
Vilimienė, Jolita
Vismantas, Vidurgis

Vaida Indriliūnas

Šokių grupė ,,Laumė” susikūrė 2008 me-
tais. Tuomet ,,Laumei” vadovavo Aušra 
Jasaitė Paulauskas ir Vaida Indriliūnas. 
Mūsų visų šokėjų susibūrimo tikslas 
buvo didžiulis noras dalyvauti Lietuvos 
Tūkstantmečio dainų ir šokių šventėje, 
vykusioje 2009 metais Vilniuje. 

Per tokį trumpą laiką jau suspėjome 
nudžiuginti savo pasirodymais 
žiūrovus. Dalyvaujame ne tik lietuvų 
organizuojamuose renginiuose, bet 
ir supažindiname amerikiečius ir 
kitataučius su nuostabia lietuviška 
kultūra, papročiais, tradicijomis bei 
šokiais.Šiuo metu su ,,Laume “dirba  Vai-
da Indriliūnas.

The dance group “Laume” was formed 
in 2008 and was led by Ausra Jasaite 
Paulauskas and Vaida Indriliunas. At first, 
our aim was to participate in the Lithu-
anian Millennium Song and Dance Fes-
tival in Vilnius in 2009. We were grateful, 
in such a short time, to perform well in 
front of large audience. Not only do we 
participate in Lithuanian events and fes-
tivals, we also share our wonderful cus-
toms and traditions with Americans and 
others around the world.

ISTORIJA | HISTORY



LAUmĖ
CHICAGO, IL

 Yra neapsakomai daug malonių prisiminimų, patirtų kartu su 
,,Laumės” kolektyvu. Sunku juos išskirti. Visada malonu prisiminti 
mūsų pirmąją išvyką su grupe į  “Tūkstantmečio dainų ir šokių 
šventę “ 2009m. Nepaprastai intensyvias repeticijas 30 C laipsnių 
karštyje ir  žaidimus ,,Dramblys”, ,,Statome gyvą piramidę.” 
Prisimename ir  kitus koncertus ir nuostabias repeticijas ,ku-
riose intensyviai dirbome, ginčijomės, juokėmės, pasakojome 
praėjusios dienos istorijas ir vėl dirbome. Daug nuostabių naktų 
praleidome siūdamos ir ruošdamos įvairiems projektams su 
grupe. 
,,Laumė” yra pakankamai jauna grupė, tačiau jau spėjusi su-
dalyvauti daugelyje projektų, festivalių, koncertų ir švenčių. Savo 
pasirodymais stengiamės nenuvilti žiūrovų, siekiame  kuo profe-
sionaliau šokti. 

Our group has so many pleasant memories, it’s difficult to distin-
guish any one of them. 
It’s always delightful to remember our first appearance as a group 
at the Lithuanian Millennium Song and Dance Festival in 2009. 
We had extremely intense rehearsals in 30 o C heat, played games 
like, “Dramblys”, and built a human pyramid. 
As well as other amazing concerts and rehearsals where we bick-
ered, joked around, talked about yesterdays and then simply went 
back to rehearsing. There have been plenty of wonderful nights 
where then we tailored, sowed, and created different items for our 
group’s events.  
While “Laume” is very much a young group, we have been fortu-
nate to present ourselves in many projects, festivals, concerts, and 
parties. We work very hard to have high quality performances 
and so we can bring pleasure to our audiences. 

• 2009 metų Tūkstantmečio dainų ir šokių šventė Vilniuje. 
2010 metų vasarą ,,tall ship” festivalis Čikagoje, navy Pier.
2011 metais ,,laumė” pristatė lietuvišką kultūrą ir šokį meno 
projekte ,,Focus on the arts 2011”, highland Park Il.
2011 metais  ,,laumė” dalyvavo t.Kalibataitės kūrybiniame  
vakare, organizuotame ansamblio ,,grandis”.
2012 metais XIV tautinių šokių šventėje Bostone .
2013 metais teatralizuotas koncertas, skirtas lietuvių grožinės 
literatūros pradininkui K.Donelaičiui, kartu su meno ansambliu 
,,Dainava”ir teatro sambūriu ,,Žaltvykstlė”.
2014 metų Dainų ir šokių šventėje  Vilniuje. 
 2014 metais ,,International holiday Fair Festival” Milwaukee 
Wisconsin valstijoje .
2015 metais ,,laumės “ organizuotas vakaras /koncertas ,,let’s 
celebrate arts”. 

2009: lithuanian Millennium song and Dance Festival in 
Vilnius.
2010: summer “tall ship” Festival in chicago (navy Pier).
2011: “laume” presented lithuanian culture and dance in 
highland Park, Il.
2011: “laume” participated in a creative evening organized by 
“grandis” ensemble.
2012: XV lithuanian Folk Dance Festival in Boston, Ma. 
2013: theatrical concert dedicated to poet and prose writer, K. 
Donelaitis with “Dainava” ensemble and “zaltvykste” theatre. 
2014: song and Dance Festival in Vilnius, lithuania. 
2014: International holiday Fair Festival in Milwaukee, WI.
2015: “let’s celebrate arts” evening/concert organized by 
“laume”. 
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Lb SPINdULYS
LOS ANGELES, CA

XV lietuvių tautinių Šokių Šventė  |  Page125

VADOVĖ | DIRECTOR

šOkėJAi | DAnCeRS
VAIKAI | CHILDREN
Bartulytė, Gintarė
Bruožis, Maximus
Gaidys, Povilas
Garbisch, Emma
Gedgaudas, Vincentas
Jarašiūnas, Aidas 
Memėnaitė, Liucė
Pakuckaitė, Gabija
Pakuckas, Andrius
Petrulytė, Breka
Puodžiūnaitė, Lina 
Puodžiūnas, Erikas
Remeika, Kajus
Udrytė, Julija       
Udrytė, Viktorija
Žukaitė, Melanija
Žukauskaitė, Gabija
Žukauskaitė, Lelija

Danguolė Razutyė-Varnienė

Los Angeles jaunimo ansamblis LB 
SPINDULYS, įsteigtas Onos Razutienės, 
gyvuoja nuo 1949 metų. Ansamb-
lis puoselėja dainų, tautinių šokių ir 
lietuviško žodžio meną. Jis yra išsilaikęs 
67-ius metus ir yra unikalus išeivijos 
grupių gretose, nes visada atlieka 
lietuviškų šokių programą, supintą su 
daina. Nuo 1987 metų LB „Spinduliui“ 
vadovauja Danguolė Razutytė Varnienė. 
Ansamblis tęsia steigėjos entuziazmą bei 
gastrolių ir švenčių tradicijas po platųjį 
pasaulį. Šiuo metu atskiroms amžių 
grupėms ,,Spindulyje” mokytojauja 
muzikas Viktoras Ralys, Rita Žukienė, 
Daina Žemaitaitytė, Danutė Augustė Sc-
ola, Valdas Varnas, Gytis Joga su padėjėja 
Andrėja Dabšyte. Taip pat nepamainomi 
talkininkai jau daugelį metų yra Aloy-
zas Razutis, Rasa Matulaitytė ir Kristina 
Dudor. Vaikai, ,,Spinduliukai”, kurie pir-
muosius žingsnius žengia Los Angeles 
šv. Kazimiero lituanistinėje mokykloje, 
šoka ir dainuoja su ,,Spinduliu” užaugę. 
Baltimorėje dalyvaus 123 Los Angeles 
spindulių ir spinduliukų.

The LB SPINDULYS (Ray of the Sun) Lithu-
anian youth ensemble was founded in 
1949 by Ona Razutis to teach and pro-
mote Lithuanian folk songs and dances 
to the youth of Lithuanian American her-
itage in the Los Angeles area. The group 
has flourished for 67 years and is unique 
among present day groups in its focus 
on song as well as dance. Danguolė Ra-
zutis Varnas worked tirelessly with her 
mother Ona Razutis for many years, then 
“inherited” leadership of the group in 
1987, continuing the dynamics and en-
thusiasm developed through the years 
in outstanding performances and cel-
ebrations at a variety of local and inter-
national events. The present invaluable 
collaborators include: V. Ralys, R. Zukas, 
D. Zemaitaitis, D.A. Scola, V. Varnas, G. 
Joga, A. Razutis, R. Matulaitis, K.Dudor, 
A. Dabsys. Children of the St. Casimir 
Lithuanian parish experience their first 
polka steps within the school setting, 
then further continue as Spindulys en-
semble members throughout their lives 
up to dancing in the Senior groups! Fam-
ilies of folk dancers numbering a total of 
123 are celebrating the 15th Lithuanian 
Folk Dance Festival in Baltimore.
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JAUNIMO ANSAMBLIS



• Dalyvavo gausiu šokėjų būriu visose išeivijos Tautinių šokių 
šventėse nuo 1963 m., jau  14 kartų, ir ypatingai padėjo 
organizuoti XIII – ąją Šokių šventę  los angeles, šventės meno 
vadovės D.Varnienės iniciatyva.  

• Dalyvavo 8-iose išeivijos Dainų šventėse su jaunimo ir vaikų 
chorais.

• Dalyvavo 6-iose pasaulio lietuvių Dainų ir šokių šventėse 
lietuvoje (1994m., 1998m., 2003m., 2007m., 2009m., 2014m.).

• Gastroliavo Europoje 1977m., Australijoje 1982m., 2010m., 
Pietų amerikoje 1986m., japonijoje 2005m. 
 
• Pasirodė  įvairiose televizijos programose, koncertavo 
Disneyland ir šoko pasaulinėse parodose (new york, spokane- 
Wa, aichi- japan).

• Sukūrė vaikams 3 vaizdajuostes/DVDs (,, Mes dainuojame”, 
,, Pavasaris”, ,,gintarėlė”), dainų albumą ,,Valio jaunyste!”ir 
knygą apie steigėją oną razutienę ir los angeles jaunimo 
ansamblį ,,spindulys”.

• Toliau tęsiame darbą, ruošiame archyvinę knygą, kurią 
išleisime 2018m., apie paskutiniuosius ,,lB sPInDulIo” 
gyvavimo 30 metų.

• Participated in all Lithuanian Folk Song (8) and Dance (14)  
Festivals of north america since 1963 Including hosting the 
13th Folk Dance festival in los angeles under the inspiration of 
our own artistic director,   D.Varnas.

• Participated in all 6 Lithuania’s  Folk Song and Dance festivals 
since 1994.

• Has performed internationally in Europe, Australia, South 
america and japan.

• Has appeared on television, at Disneyland, and three World 
Fairs.

• Has produced children songs and stories on DVD , recorded an 
album of songs of the youth choir, and written a book about 
the first 38 years of  the group and its founder ona razutiene 
(1994). continued work with archival material is being col-
lected in a book about the last 30 years of lB sPInDulys to be 
published in 2018. 
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Lb SPINdULYS
LOS ANGELES, CAšOkėJAi | DAnCeRS

JAUNIAI | YOUTH
Aleknaitė, Sofija  
Baipšys,  Gintaras 
Baipšytė, Saulė
Bernota, August 
Bruožis,  Remigijus 
Bruožytė, Aurelija 
Dargytė, Paulė
Gaidys, Dominykas 
Gedgaudaitė, Brigita 
Gedgaudaitė, Erika 
Gulbinaitė, Laura 
Jarašūnaitė, Aleksa
Jarašūnas, Lukas 
Hayden, Kristina 
Kasputytė, Julija 
Labutis,  Andrius 
Labutytė, Kristina 
Memėnas, Adomas 
Memėnas, Justinas
Pakuckaitė, Darija 
Paliulytė, Gabija 
Petokas, Viktoras 
Petokas, Vincas 
Petrulytė, Dainava 
Petrulytė, Gabija  
Rugienius, Andrius  
Rugieniūtė, Ema 
Ruplėnaitė, Karina 
Scola, Dantė 
Udrys, Aleksas 
Van der Sluys, Laura
Žmuidzinaitė, Lina
Žukaitė,  Sofija

jaunIaI | youth

žYmESNI PASIROdYmAI | PERFORmANCE HIGHLIGHTS



Ansamblis yra gastroliavęs visoje Šiaurės Amerikoje ir yra suruošęs 
nemažai koncertų užsienyje.  ,,Spindulys” nuolat dalyvauja Los Ange-
les ir visos Kalifornijos lietuviškoje veikloje: ruošia kasmet Užgavėnių 
blynų balių,  jaunimo šventę ir aktyviai prisideda prie Lietuvių dienų 
ruošos.  Atšventę ypatingus gyvavimo jubiliejinius metus garsiajame 
Hollywood Palladium teatre ir Trakuose, nuolat pasirodo renginiuose 
bei tarptautiniuose festivaliuose. ,,Spindulys” kviečiasi įvairias grupes 
į savo šventes, rūpinasi jų priėmimu.  ,,LB Spindulio” ansamblis 2009 
metais buvo apdovanotas Lietuvos liaudies kultūros centro (LLKC) 
garbinga ,,Aukso paukšte” už lietuviškos kultūros ir meno puoselėjimą 
išeivijoje - tai išskirtina garbė ir  reikšmingas istorinės veiklos 
pripažinimas.

The Ensemble showcases Lithuanian folk songs and dances in a variety 
of local and international events. Traditional Pancake Ball, Youth Fes-
tival and Lithuanian Fair performaces  are yearly events. Celebration 
of Jubilee years have graced the site of the world famous Hollywood 
Palladium and taken the benchmarks to Trakai, Lithuania.  Throughout 
the years, Spindulys has shared comraderie and friendship with many 
outside groups inviting them to our events, hosting them and celebrat-
ing together. Spindulys was active in organizing the 13th Folk Dance 
festival  2008 in Los Angeles, where its leaders were the artistic and 
organizing directors. Lithuania recognized LB Spindulys and its director 
Danguole Varniene with a prestigious award for nurturing and propa-
gating Lithuanian culture and folk dance tradition with awarding the 
“Golden Bird.”
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JAUNIMO ANSAMBLIS

šOkėJAi | DAnCeRS

JAUNIMAS | STUDENT 
Anelauskas, Danius
Bačinskaitė, Jonė 
Bandžiulytė, Daina  
Barysaitė, Ringailė
Berulytė, Domantė
Dabšys, Edvardas 
Dabšytė, Andrėja  
Dargis, Mykolas
Empakeris, Matas
Empakerytė, Arija
Gajauskas, Matas
Gulbinas, Tomas
Harris, Aleksa 
Joga, Gytis    
Joga, Viktoras 
Jogaitė,  Kristė
Kasputytė, Nina 
Krukonis, Vytenis 
Mikuckis, Tadas
Miller, Lana
Paulius, Viktoras
Pekinaitė, Rugilė
Polikaitis, Andrius
Polikaitytė, Lina 
Remeika, Lukas
Rugienius, Aleksas 
Ruplėnaitė, Alytė
Ruplėnas, Andrius
Sandoval, Sabyna  
Scola, Danutė Augutė
Stančiauskas, Ramūnas
Vaičiūnaitė, Geistė
Van der Sluys, Paula
Varnaitė, Darija 
Varnas, Valdas
Vilkas, Aleksas 
Vilkas, Marius
Vyšniauskas, Vilius
Žukaitė,  Ariana

                     

jaunIMas | stuDent

Malonūs PrIsIMInIMaI 
FonD MeMorIes
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Lb SPINdULYS
LOS ANGELES, CAšOkėJAi | DAnCeRS

VYRESNIEJI | ADULT   
Baipšienė, Laima
Baipšys, Aleksas 
Bartulienė, Daiva 
Bartulis, Albert 
Bruožis, Arūnas
Bruožienė, Vida 
Kasputienė, Daina 
Kasputis, Virgis
Petrulienė, Undinė 
Petrulis, Karis 
Polikaitienė, Regina 
Polikaitis, Linas 
Ruplėnas, Nestoras 
Ruplėnienė, Lina 
Udrienė, Tina
Udrys, Linas
Žemaitaitytė, Daina 
Žukienė, Rita

MOKYTOJAI | TEACHERS

Daina Žemaitaitytė, Dana Augustė Scola, Rita Čekanauskaitė-Žukienė, Valdas Varnas, Gytis Joga

VyresnIejI | aDult
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JAUNIMO ANSAMBLIS

šOkėJAi | DAnCeRS

PAGYVENUSIEJI | VETERAN
Adamavich, Donald
Avižienienė, Teresė
Bernota, Vincas
Bunkofske, Gary  
Janulis,  Irene 
Juodakis, Violet 
Keblienė, Onutė   
Keblys,  Vytas 
Kelley,  Yvette 
Raulinaitienė, Ramunė 
Reklaitis, Adelė 
Scola, Dana Augutė  
Scola, John 
Šepikas, Jonas 
Varnienė, Danguolė
Venckienė, Jūratė 

                     

Malonūs Prisiminimai | Fond Memories



LĖTūNAS
CHICAGO, IL

VADOVĖ | DIRECTOR

šOkėJAi | DAnCeRS

Anysienė, Dalia
Anysas, Jurgis
Balzėkienė, Sigita
Balzekas III, Stanley
Dirvonis, Rimantas
Karaitienė, Gražina
Karaitis,  Vytas
Meškauskas, Marytė
Mikrut, Bernard
Šlapkauskas, Algimantas
Šlapkauskienė, Rugilė
Tamulis, Arvydas
Tamulienė, Audronė

 lėtūnas dalyvavo V, VI, VII, VIII, 
IX, X, XI, XII, XIII, XIV  tautinių 
šokių šventėse.

lėtūnas has danced in the V, VI, 
VII, VIII, IX,  X,  XI, XII, XIII, XIV 
Folk Dance Festivals.
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Nijolė Jasėnaitė-Pupienė

Nijolė Jasėnaitė-Pupienė 1975 m. Čikagoje 
subūrė veteranus šokėjus V Tautinių šokių 
šventei ir grupę pavadino  ,,Lėtūnas’’ . Po 
trejų metų pertraukos vadovė sukviečia 
grupę repetuoti ir ruoštis artėjančiai 
šokių šventei. Mylėdami lietuvių tautinį 
šokį, lėtūniečiai repetuoja Čikagos Jauni-
mo centre, ruošiasi XV Tautinių šokių 
šventei. Grupei nuo susikūrimo vado-
vauja Nijolė Jasėnaitė-Pupienė.

In 1975 veteran dancers were included 
in the program of the V Lithuanian Folk 
Dance Festival.  In Chicago, a group of 
dancers, under the leadership of Nijolė 
Jasėnaitė-Pulienė formed a dance group 
- Lėtūnas. The group took a ”rest” for 
three years, they then began practicing 
at the Lithuanian Youth Center, in Chica-
go, for the upcoming Folk Dance Festi-
val. With a love for folk dancing, Lėtūnas 
members are dancing at the XV Folk 
Dance Festival.

ISTORIJA | HISTORY

Daugiau nei 20 ,,lėtūno’’ 
šokėjų vyko į lietuvą ir 
1994m., 1998m., 2003m. 
ir dalyvavo Pasaulio 
lietuvių dainų šventėje.  
Iš lietuvos ,, lėtūnas’’ 
parsivežė neišdildomus 
įspūdžius.

More than 20 lėtūnas’ 
dancers went to lithuania 
in 1994, 1998, 2003 to be 
part of the Dance Day of 
the lithuanian World song 
Festival in Vilnius.  each 
time they came back with 
irreplaceable memories.   

Malonūs PrIsIMInIMaI 
FonD MeMorIes
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CHICAGO, IL

LIETUTIS 
SEATTLE, WA
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VADOVĖ | DIRECTOR

šOkėJAi | DAnCeRS

JAUNIMAS | STUDENT
Buck, Jonas
Činčys, Andrius
Dunaravich, Ąžuolas
Dunaravich, Ipolitas
Dunaravich, Marina
Farler, Šarūnas
Gaurytė, Ieva
Gaurytė, Paulina
Harrison, Daina
Lee, Jenna
Lukoševičius, Marius
Lukoševičius, Tadas
Pendleton, Krysta
Sabet-Kazilas, Ignas
Sabet-Kazilas, Shiva
Vaštakas, Daumantas
Vaštakaitė, Taura
Želvytė, Beatričė

Zita Petkienė

Seattle lietuvių bendruomenės gerosios 
valios ambasadorius „Lietutis” daugiau 
kaip 35 metus atstovauja Amerikos 
šiaurės vakarų pakrantės lietuviams 
Amerikoje ir Kanadoje.  „Lietutis” gimė 
po Lietuvos nepriklausomybės minėjimo 
1981m. Zita Petkienė spontaniškai 
subūrė vaikus į ratą ir juos išmokė keletą 
šokių.  Tėvai apsidžiaugė ir tuojau pat 
prikalbino Zitą tęsti veiklą. Ne tik jauni-
mas, bet ir tėvai įsijungė į naują šokių 
grupę.  Nuo to laiko Zita ir yra grupės 
vadovė. Per 35 grupės gyvavimo me-
tus ,,Lietutis” dalyvavo 140 šventėse, o 
šoko beveik 150 dalyvių.  Dabar Seattle 
apylinkės lietuvių  veikla be „Lietučio” 
būtų tiesiog neįsivaizduojama!

The unofficial goodwill ambassador 
for the Washington State Lithuanian 
Community, Lietutis was “born” in 1981 
during the social hour following Se-
attle’s Lithuanian Independence Day 
Commemoration, when Zita Petkus 
spontaneously taught several dances 
to a group of interested children.  She 
had no idea there would be no turning 
back:  35 years, 140 performances, and 
two generations later, with nearly 150 
dancers having gone through its ranks. 
Lietutis has created its own momentum 
and continues to thrive, with Zita as its 
director to this day.  

ISTORIJA | HISTORY



LIETUTIS
SEATTLE, WA

Šilčiausi prisiminimai apie ,,Lietutį” visada siejami su šeima, bendruomenės 
puoselėjimu ir linksmomis mūsų tautinėmis  šventėmis. Sunku išskirti kokį vieną 
momentą, tačiau dažnai prisimename šį įvykį: pats dienos įkarštis, pilnutėlėje 
salėje liko tik stovimos vietos, „Lietutis” ant scenos, vyksta prestižinis Šiaurės 
vakarų folkloro festivalis. Jau pasirodymo finalas - šokame žiūrovų numylėtą ,, 
Malūną” ir tada atsitinka keistas dalykas. Pametame šokio ritmą ir šokis išyra ne-
bepataisomai. Tęsti neįmanoma. Vis dar grojant įrašui , susigėdę ir labai nuliūdę 
šokėjai nukiūtina nuo scenos.  Grupės pranešėja pajuokauja ir paklausia žiūrovų, 
ar sutiktų mums leisti dar kartą pabandyti.  Karšti plojimai suteikia antrą 
galimybę.  „Lietutis” vėl išeina ir šį kartą sušoka puikiausiai! Salė įsiaudrinusi, 
žiūrovai pakyla iš savo vietų ir pasigirsta audringi plojimai.

Ieva Gaurytė: „Lietutis” - tai gyvas, judantis mūsų tautinio palikimo pavyzdys.  Šokyje 
susipina džiaugsmas, tradicijos ir draugystė, atsiradusi čia, Seattle, Amerikos lietuvių 
bendruomenėje. Tas, kas šoka - niekada nesensta!

Tonya Dunaravich Floria: ,,Lietutis” man lyg antra šeima. Mano tėvai šoko, kiek tik aš 
atsimenu, o ir aš pati dalyvauju grupėje jau dvidešimt metų. Šokti su savo šeima ir 
draugais yra tikras mano gyvenimo džiaugsmas. Zita mus visus suvienija ir galutinis 
rezultatas išeina tikrai puikus. Mes šokame, juokiamės ir dirbame kartu, palaiky-
dami vienas kitą įvairiuose gyvenimo iššūkiuose. „Lietutis” yra neatskiriama Seattle 
bendruomenės dalis ir šokis pagyvina kiekvieną mūsų renginį.  Maloniausias mano 
prisiminimas -  matyti mano šokančio tėčio šypseną ir linksmai trypiančias kojas.

Jeanette Norris:  Pažintys - štai ką aš labiausiai vertinu būdama „Lietučio” dalimi. 
Žinojimas, kad turime šį bendrą kultūros pagrindą, tikrai suteikia šeimos jausmą. 

Marius Lukoševičius:  Kiekvieną savaitę aš laukiu, kada galėsiu šokti ir pabendrauti 
su savo vaikystės draugais. Nieko negali būti geriau už galimybę dalyvauti dideliuose 
festivaliuose kitose valstijose. Tai apvainikuoja viską, ką mūsų šokių grupė daro mūsų 
nuostabioje bendruomenėje.

Zita Petkienė:  Artėjant praėjusiai Šokių šventei, susituokė du „Lietučio” šokėjai. San-
tuokos Sakramentas buvo suteiktas po pietų. Tą patį vakarą janavedžiai atskubėjo į 
šokių repeteciją. Nepakartojamas pasišventimas!

Warm memories for Lietutis are always associated with family, community-
building, and joyful celebration of heritage.  It’s impossible to identify a single 
moment that above all others stands out as our warmest memory.  However, in 
the top tier is the following reminiscence:  It’s standing room only in the packed 
hall, as Lietutis is on stage during a prime performance time slot at the presti-
gious Northwest Folklife Festival.  The finale of the program, the show-stopping 
Malūnas is in progress – and then disaster strikes as a cue is missed and every-
thing unravels, domino effect, seemingly irretrievably.  There is no conceivable 
way to carry on with the dance, and the recorded music plays on as embarrassed 
dancers slink off the stage, disheartened.  The group’s announcer makes a joke 
and asks the audience if they’d give us another chance to get it right.  Enthusiastic 
applause signals new life. Lietutis comes out a second time and nails it; the audi-
ence goes wild and gives us a Standing O!

Ieva Gaurys:  Lietutis is a living, moving example of our heritage that intertwines 
joy, tradition and companionship to our Lithuanian-American community here in 
Seattle.  A person who keeps on dancing never grows old!    

Tonya Dunaravich Floria:  Lietutis has been my extended family for my entire life.  My 
parents were dancing before I remember and I have been in it since I was old enough 
to join (the past 20 years).  Dancing with my family both related by close blood and 
extended Lithuanian blood, with our director Zita holding our family glue together 
while making us look good, has been a true joy of my life.  We dance, we laugh and we 
work together and support each other through all of life’s challenges and successes.  
Lietutis is an essential part of our greater Seattle bendruomenė that adds life to each 
event.   My most pleasant memory with Lietutis is seeing my dad’s smiling face (and 
dancing feet!) at every performance.

Jeanette Norris:  What I value most about Lietutis is the relationships I have devel-
oped. Knowing that we all have this common cultural background really makes being 
in the group feel like family….there’s always a sense of belonging.

Marius Lukoševičius:  I dance with Lietutis because of its fantastic members. Every 
week I look forward to dancing and socializing with the friends that I grew up with. 
Getting to showcase our dances at large festivals in other states is just the cherry on 
top of our already amazing community cake. 

Zita Petkus:  I remember fondly that day in the month before the previous Šokių 
Šventė, when two of our dancers got married in the afternoon, and then - the epitome 
of dedication - came to dance practice that very same evening!  That’s hard to top!

• Dalyvavo VIII-oje, IX-oje, XII-oje, XIII-oje, XIV-oje Šokių 
šventėse.
•  Lietuvių dienose Los Angeles 1987, 2000 ir 2013 metais.
•  Pasaulinėje parodoje „Expo ‘86”, Vancouver BC.
•  Lietuvių dienose Roslyn WA 2009.
•  Lietuvių šventėje Seattle, miesto centro bibliotekoje, 2011.
•  Nuo 1983 metų dalyvaujame metiniame Amerikos šiaurės 
vakarų tautinio gyvenimo festivalyje seattle.
•  Skandinavų Joninėse Seattle.
•  Nuo jos įsteigimo 2004m. dalyvaujame metinėje Baltijos 
tautų pavasarinėje šventėje seattle.
•  Nuolatiniai pasirodymai vietinių lietuvių renginiuose bei 
platesnėje visuomenėje.

•  VIIIth, IXth, XIIth, XIIIth and XIVth International Lithu-
anian Folk Dance Festivals, 1988, 1992,  2004, 2008, 2012 
respectively
•  Los Angeles Lithuanian Days, 1987, 2000, 2013
•  Expo ’86, Vancouver BC
•  Participant at the annual Northwest Folklife Festival, Seattle 
since 1983
•  Many performances at Scandinavian Midsommarfest
•  Lithuanian Heritage Day, Roslyn WA, 2009
•  Annual participant in Baltic Rites of Spring, Seattle, since its 
inception in 2004
•  Lithuanian Extravaganza, Seattle Downtown Library, 2011
•  A multitude of local and regional Lithuanian and broader 
american community events 
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šOkėJAi | DAnCeRS

VYRESNIEJI | ADULT
Floria, Artūras
Floria, Tonya
Heine, Julija
Jasutytė, Izabelė
Paliulis-Manchanda, Sarah
Spaniola, Ona
Tarasevičiūtė, Agnė
Valančiauskienė, Aušra
Vasiliauskas,Julie

PAGYVENUSIEJI | VETERAN
Blekytė-Johnson, Irena
Buck, Steve
Činčienė, Vilma
Činčys, Virgis
Dunaravich, Joe
Jessen,  John
Kuprėnaitė-Jessen, Violeta
Lukoševičius, Arvydas
Lukoševičienė, Nomeda
Norris, Jeanette
Petkienė, Zita
Petkus,  Juozas
Vaštakas, Audrius
Vaštakienė, Aušra
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LIETUVĖLĖ
JACKSON, NJ
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šOkėJAi | DAnCeRS

Clemens, Silvia
Degutis, Amelia
Grigaliūnas, Gabia
Jasinskas, Simona
Karakaj, Kaya
Maštauskas, Rapolas
Biržis, Elenutė
Stančauskas, Rokas
Trzepizur, Simon
Vilimaitis, Lucas
Winkler, Petras
Winkler Liam, Vėjas

,,Lietuvėlės”  lituanistinė mokykla Jack-
son, NJ, įkurta 2010 metais. Mokykloje 
mokoma ne tik lietuvių kalba, grama-
tika ir istorija, bet vyksta dainavimo 
bei tautinių šokių pamokos. 2012 me-
tais mokykloje pradėjo dirbti Livita 
Skučaitė, kuri vadovauja tautinių šokių 
būreliui. Tautinius rūbus  sumodeliavo 
ir pasiuvo vadovė Livita Skučaitė.  Mo-
kiniai pasirodė mokyklos šventėse ir 
bendruomenės renginiuose. Šiemet  
tautinių šokių rateliui vadovauja Onytė 
Žukauskienė. 

Lithuanian Language School “Lietuvėlė” 
was established in 2010  by  the Lithu-
anian American Community Jackson, 
NJ.  Since its founding, it has continued 
with a full curriculum of academic stud-
ies. Folk dancing is offered as a cultural 
course, and the students have had the 
opportunity to perform several times a 
year at various ethnic functions. The folk 
dance group is now led by Onytė Zu-
kauskiene.

ISTORIJA | HISTORY

LITUANISTINĖ MOKYKLA 

Matyti  šokančius vaikus yra pats 
didžiausias džiaugsmas.  Dar 
smagiau matyti, kaip po kiekvi-
eno pasirodymo džiaugsmu 
nušvinta jų veidai. Koks 
pasididžiavimas jų veiduose, kai 
šoka mokyklos ir bendruomenės 
renginiuose!

To see children dancing is the 
greatest joy. Even more fun is to 
see how after every appearance 
their faces light up and their 
hearts are pleased. There is pride 
on their faces when dancing at 
community events.

• Pasirodė Lituanistinės 
mokyklos ,,lietuvėlė“  
ir centrinės nj 
bendruomenės rengin-
iuose. 2013 -2014 metais.

• Pasirodė Elizabeth, NJ 
bendruomenės orga-
nizuojamame lietuvos 
nepriklausomybės dienos 
minėjime 2014 metais.

• Performed at a number 
of lithuanian Indepen-
dence Day programs 
in lithuanian school 
“lietuvėlė” and   com-
munity of jackson, nj. 
2013-2014

• Performed at the 
elizabeth nj  lithuanian 
community of lithuanian 
Independence day.  2014

VADOVĖ | DIRECTOR

Onytė Žukauskienė
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Gabrėnaitė, Julija
Gurskaitė, Melanija
Gutaravičius, Gabija
Jakovleva, Kotryna
Jovanovič, Ana
Jovanovič, Andjelika
Karalūtė, Liepa
Likatavičiūtė, Rugilė
Likatavičiūtė, Urtė
Miškinis, Barbora
Stasytis, Gabrielle
Unguraitis, Benas
Unguraitis, Lukas
Unguraitis, Neda

Nuo pat grupės įsteigimo 1964 
m. ,,Lietuvos Vyčiai” kasmet be 
pertraukos pristatė lietuviškus 
šokius, tradicinę muziką ir 
kalėdinius papročius Čikagos 
Mokslo ir pramonės muziejuje 
(Museum of Science and In-
dustry) „Christmas Around the 
World and Holiday of Lights” 
šventėje penkiasdešimt vieną 
kartą.  Čikagos garbės konsulės 
Juzės Daužvardienės parašytas 
kalėdinių tradicijų tekstas buvo 
ne vieną dešimtmetį vaidintas 
scenoje.   1993 m. kartu su ,,Lietu-
vos Vyčių” choru sukūrė video 
juostą ,,A Lithuanian Country 
Wedding”. ,,Lietuvos Vyčiai” yra 
dalyvavę Lietuvių Tautinių šokių 
šventėse, koncertavę Čikagos 
Navy Pier „Day of Lithuania“ ir 
Navy Pier „Winter Wonderfest“ 
renginiuose, Los Angeles Lietuvų 
dienose, University of Chicago, 
North Central College, miesto 
tarptautiniuose festivaliuose, 
muziejuose, parapijos rengin-
iuose ir „Lietuvos Vyčių” bei kitų 
organizacijų minėjimuose. 

From its inception in 1964,  the 
Knights of Lithuania Dancers 
have participated annually in 
Chicago’s The Museum of Sci-
ence and Industry’s “Christmas 
Around the World and Holiday 
of Lights” festival – a total of 
fifty-one consecutive years - 
presenting Lithuanian dances, 
music, and traditional Lithu-
anian Christmas traditions to city 
audiences.  This annual Christ-
mas presentation was originally 
scripted in by Chicago’s Honorary 
Consul General to Lithuania Juzė 
Daužvardienė.  Together with the 
Knights of Lithuania Choir, a vid-
eo presentation of  “A Lithuanian 
Country Wedding” was written 
and filmed in 1993.    The group 
has participated in many Lithu-
anian Folk Dance Festivals and 
performed in Chicago area con-
cert venues such as Navy Pier‘s 
Day of Lithuania and Navy Pier‘s 
Winter Wonderfest, Los Angeles‘ 
Lithuanian Days, the University 
of Chicago, North Central Col-
lege, Chicago-area international 
festivals, parish events, Knights 
of Lithuania and other Lithu-
anian cultural events. 
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Lidija Ringienė

MOKYTOJA | TEACHER
Aušra Karalienė

Tautinių šokių grupė ,,Lietuvos Vyčiai” 
įkurta 1964 m. Chicago, IL valstijoje. 
Steigėjas ir ilgametis mokytojas buvo a.a. 
Frank Zapolis. Buvusios grupės mokyto-
jos: Rita Kėželienė, Ligija Tautkuvienė, 
Diana Gudavičiūtė, Birutė Matukonienė. 
Šiuo metu grupei vadovauja Lidija 
Ringienė ir Aušra Karalienė. 

The Knights of Lithuania Dancers (Lietu-
vos Vyčia) was organized in 1964, Chi-
cago, IL USA by its founder and teacher, 
the late Frank Zapolis.  The group’s in-
structors  have been Lidija Ringienė, 
Rita Kėželienė, Ligija Tautkuvienė, Diana 
Gudavičiūtė, Birutė Matukonienė, and 
Aušra Karalienė.  Today they are led by 
Lidija Ringienė and Aušra Karalienė. 

ISTORIJA | HISTORY

2000 m. ,,Millenium“ 
koncertai chicago cultural 
center, chicago historical 
society ir chicago Museum 
of contemporary art.
2009 m. lietuvos vardo 
tūkstantmečio minėjimo 
proga koncertavo univer-
sity of Illinois at chicago ir 
Peoria, Il civic center. 
nepamirštamas 
pasirodymas įvyko 2003 
m. Chicago‘s Midway 
aerouoste. 
,,lietuvos Vyčiai” su 
šokiais sutiko malo-
niai nustebintus į Čikagą 
atvykusius keleivius, 
kur buvo pakviesti 
Balzeko lietuvių kultūros 
muziejaus.

 to commemorate the 
Millenium year 2000, 
the Knights of lithuania 
Dancers performed at the 
chicago cultural center, 
chicago historical society, 
chicago Museum of 
contemporary art.   the 
dancers  participated in 
concerts at the  university 
of Illinois at chicago, and 
the Peoria, Il civic center 
to mark the historical 
lithuanian thousand-year 
anniversary of 2009.    the 
most memorable dance 
performance was in 
2003, when invited by 
the Balzekas Museum of 
lithuanian culture, the 
dancers performed in 
Chicago‘s Midway Airport, 
greeting happily surprised 
passengers to the city.
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mAIRONIO 
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Avicolli,Gabriella 
Baliukonis, Rokas
Chacar Palubinskas, Linas
Chacar Palubinskaitė, Nida
Domingo, Augusta
Ferrer, Rima
Garuzzo, Milda
Gessmann,Ava 
Gessmann,Emilija
Heerey, Sean
Heerey, Karolina 
Kungytė, Elžbieta
Keras, Lukas
Liogys, Sofia 
Lukosevičius, Jonas
Lukosevičiūtė, Arijana
Marijošius, Ethan
Marijošius, Kevin
Nemickas, Greta
Pranevičiūtė, Elena
Pranevičiūtė, Ona
Pranevičius, Vincas
Samsonas, Adelė
Schmedlen, Elena 
Schmedlen, Jonas
Schmedlen, Jurgis
Žukauskaitė, Elizabeth 
Žukauskaitė, Olivia 

Aldona Marijošienė, Rima Sekovaitė,
Monika Paulavičiūtė-Kungienė

New York Maironio lituanistinė mokykla 
- tai viena seniausių lietuviškų mokyklų 
JAV (įkurta 1950m.). Šioje mokykloje 
tautiniai šokiai  yra neatsiejama moko-
mosios lietuviškos kultūros dalis. Pirmoji 
tautinių šokių mokytoja buvo Jadvyga 
Matulaitienė, kuri vaikus mokino šokti 45 
metus. Jos veiklą perėmė Raimundas Bal-
sys, vėliau Aldona Marijošienė. Jai talkina 
mokytoja Monika Paulavičiūtė-Kungienė 
ir Rima Sekovaitė.

The Maironis Lithuanian school of New 
York is one of the oldest Lithuanian 
schools in the United States (founded in 
1950). Folk dancing is a huge part of Lithu-
anian cultural activities at Maironis school. 
Jadvyga Matulaitiene was the first artistic 
director for 45 years followed by Raimun-
das Balsys, Aldona Marijosiene and vari-
ous other faculty members. Currently, the 
group is directed by Aldona Marijosiene, 
Monika Paulaviciute-Kungiene and Rima 
Sekovaite.

ISTORIJA | HISTORY

Maironio lituanistinės mokyklos mokinių tėvai džiaugiasi, kai jų atžalos 
pasirodo New York’o miesto šventėse ir džiugina visuomenę renginiuose. 
Kai kurie jų prisimena, kai patys buvo Maironio lituanistinės mokyklos 
šokėjais. 
Nida Stankūnaitė Schmedlen, kurios trys vaikai šiuo metu šoka Mairo-
nio lituanistinės mokyklos vaikų grupėje prisimena, kad labiausiai jai 
patikdavo šventės: ,,Suvažiuodavom visi draugai iš skirtingų miestų, 
susipažindavom su naujais draugais, taip užsimegzdavo ilgametės 
draugystės. Repeticijos buvo nepaprastai sunkios, bet linksmos. Aš 
atsimenu p. Matulaitienės metodą mus išmokinti šokių žingsnius: ke-
lias savaites šokom tik ratelį, tuo pačiu žingsneliu pagal ritmą, kurį ji 
mušdavo lazda..viens – du, viens – du! Bet dėka to, mes tapom šaunūs 
šokėjai ir didžiavomės, kad buvom New York’o Maironio lituanistinės 
mokyklos vaikai, vėliau ,,Tryptinio” dalis!” 

The parents of NY Maironis Lithuanian School are delighted to see their 
children perform at New York City celebrations and Lithuanian commu-
nity events. Some of them remember when they themselves were part of 
the Maironis school dance group.
Nida Stankunaite Schmedlen, whose three children are current mem-
bers of the Maironis group, remembers that the folk dance festivals 
(“Šventės”) were the most exciting thing ever. “It was fun to renew old 
acquaintances and to make new friends at “Šventės”. Rehearsals were 
extremely hard, but rewarding. I remember how Mrs. Matulaitiene 
taught us:  for weeks we practiced the same step, in a circle, according 
to the same beat...one – two, one – two! But thanks to her we became 
great dancers and we were proud to be part of the Maironis Lithuanian 
school dance group and later, part of “Tryptinis”.

•  Dalyvavo rytinio pakraščio Tautinių šokių šventėje Hart-
forde, 1981 m.
•  Dalyvavo išeivijos Tautinių šokių šventėse 1984, 1988, 2008, 
2012 m.
•  Pasirodo Maironio mokyklos minėjimuose ir lietuvių 
bendruomenės rengimuose.

•   Participated in the Eastern Region Lithuanian Folk Dance 
Festival in hartford, ct, 1981
•   Participated in Lithuanian Folk Dance Festivals in 1984, 
1988, 2008 and 2012
•   Performs at Maironis school functions, as well as Lithuanian 
community events
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JAUNIMAS | STUDENT
Aranškytė, Rasa
Bader, Charlotte
Bauman, Emma
Boberienė, Liepa
Bradūnas, Gintas
Bradūnaitė, Rita
Brant, Birutė
Dainys,  Grinvydas
Grybauskas, Timothy
Howes,  Deanna
Howes,  Jonas
Kučas, Aleks
Leonavičius, Rita
Mašalaitytė, Daria
Meižytė, Gintarė
Miliūnas, Andrius
Pačerinskas, Tadas
Sajauskas, Tadas
Šaukstelytė, Elytė
Siegel Worsley, Juely 
Šlioževičiūtė, Eglė 
Surdokaitė, Maria
Zygmanta, Kęstas

Rytis Grybauskas

Grupė nuo 1950 metų, kaip šokėjų 
kolektyvas, atstovavo Baltimorei, o po 
1968 m. Čikagos III LTŠŠ, grupė ofici-
aliai pasivadino ,,Malūno” vardu. Grupę 
lankė vidurinės mokyklos mokiniai ir 
universitetų studentai, gyvenantys 
Baltimorės ir Vašingtono apylinkėse.

The Baltimore area Lithuanian folk dance 
group was formed in 1950 and took on 
the name Malūnas (The Windmill) in 
1968. It consisted of  students from the 
Baltimore and Washington, D.C. areas, 
closely aligned with the children’s group 
Kalvelis. Malunas and Kalvelis merged in 
1986, and have been performing ever 
since.

ISTORIJA | HISTORY

jaunIMas | stuDent
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 Mes turėjome nuostabių pasirodymų, netgi keliavome į Lietuvą. Man, 
kaip šokėjui ir mokytojui, mieliausi prisiminimai, išlikę atmintyje, iš 
repeticijų. Repeticijose geriausia proga pasireikšti draugystei: praleisti 
laiką kartu, kai niekas mūsų nestebi, pailsėti nuo varginančių šokių, 
pabūti savimi. Po repeticijų dalinamės prisiminimais ir džiaugiamės, 
kad esame lietuviais Amerikoje.

Over the years I am always being asked to write about our most pleasant 
memories. And though we have had amazing performances for incred-
ible audiences, including even travel to Lithuania, I think back over the 
past forty-eight years as a dancer and teacher and my most fondest 
memories are about the practices. Whether it was in sweltering heat 
or freezing cold, having some drinks afterwards or dancing until you 
dropped, those practices were the best part of dancing, where no one 
watched us but ourselves. Here we formed friendships, romances, got 
married, and remembered how much fun it was to be Lithuanian.

Malonūs PrIsIMInIMaI 
FonD MeMorIes
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•  LTŠŠ III – XV 1968 – 2016m.

•  Lietuvos Dainų šventė „Čia – mano namai“ Vilniuje 2014m.

•  Wolf Trap menų ūkyje, tarptautinėje vaikų šventėje   Washing-
ton, D.c. 1984m.

•  Tarptautinėje vaikų šventėje atstovavome Lietuvos Respub-
likos ambasadai 1989m.

•  Baltimorės lietuvių festivaliuose  1972-1984m., 1986-2016m.

•  Frackville, PA Lietuvių dienose, 1976m., 2008-2015m.

• Taste of Richmond, VA festivaliuose 1988-1994m.

• Wilkes-Barre, PA tarptautiniuose festivaliuose 1988-1992m.

• St. Petersburg, FL tarptautiniame  festivalyje.

• PBS Naujųjų metų išvakarėse televizijos programoje.

• Lietuvių dienose Los Angeles 2014-2015m. 

• North American Lithuanian Folk Dance Festivals III - XV, 1968 
- 2016

• Lithuanian Song Festival Dance Day, Vilnius, Lithuania, 2014

• International Children’s Festival, Wolf Trap Farm for the Per-
forming arts, 1984

• International Children’s Festival, The Mall, Washington, D.C. 
– representing the embassy of the republic of lithuania, 1989

• 43 Baltimore Lithuanian Festivals – 1972-1984,  1986-2016

• Frackville, PA Lithuanian Days 1976, 2008-2015

• Taste of Richmond, VA 1988-1994

• Wilkes-Barre, PA International Festivals 1988-1992

• St. Petersburg, FL International Festival

• PBS New Year’s Eve Network Television Program 1988

• LT Days, Los Angeles, 2014-2015

jaunimo ir Pagyvenusiųjų grupės Baltimorės lietuvių festivalyje | students and Veterans at the Baltimore lithuanian Festival
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mALūNAS
BALTIMORE, MD

Ilgus metus Rytis Grybauskas vadovavo 
šokių grupei “Malūnas”, kurioje šoko 
įvairaus amžiaus šokėjai, tačiau daugiau-
sia buvo jaunimas. Prieš 3 metus Eglės 
Baublytės-Noeth iniciatyva vyresnieji 
šokėjai susibūrė į atskirą grupelę ir pa-
sivadino ,,Malūno” senjorais. Šiandien 
,,Malūno” senjorai turi smagiai šokančias 
8 poras, kurie dalyvaus XV –oje Tautinių 
šokių šventėje savo mieste. 

Rytis Grybauskas has been the leader 
of the Malunas Dance Group for many 
years and while there were dancers of all 
ages, the group was mostly composed 
of students. Three years ago, under the 
initiative of one of his group dancers, 
Egle Baublyte – Noeth, a few older danc-
ers started a new group and called it 
Malunas Seniors. Today Malunas Seniors 
has 8 couples happily dancing at the XV 
Dance Festival in their home city. 

ISTORIJA | HISTORY

PagyVenusIejI | Veteran
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Eglė Baublytė-Noeth
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PAGYVENUSIEJI | VETERAN
Čeponytė-Von Rossing,  Lina
Daukantas,   Patricia 
Dulytė-Bauman,   Monika
Hoffman,   Randy
Howell,    Herb
Jakimavičienė,   Elytė
Laun,    Joseph
Markūnas- Howell,  Kathryn
Meižys,    Dennis
Miklušytė - Sullivan,  Raminta
Molytė- Hoffman,  Danutė
Podlogar,   Dan
Rekštys,   Arūnas
Sajauskas,   Sharon
Sajauskas,   Viktoras
Smith- Laun,   Joana

2015 metais šoko 
Baltimorės lietuvių 
namų 100-mečio jubi-
liejiniame koncerte. 
Kasmet koncertuoja: 
Baltimorės lietuvių 
bendruomenės orga-
nizuojamame lietuvos 
valstybės atkūrimo 
dienos minėjime,
amerikos – lietuvos 
legionierių posto #154 
minėjime,
lietuvių festivalyje 
Baltimorėje.
Knights of lithuania 
council #144 Festi-
valyje, Frackville, Pa 

Baltimore lithu-
anian hall 100th year 
anniversary concert 
in 2015. 
annual Baltimore 
lithuanian commu-
nity Independence Day 
Meeting concert 
annual american – 
lithuanian legion Post 
#154 Installation Party 
concert 
annual Baltimore 
lithuanian Festival, 
“Bring the Baltic to 
the Bay“ 
annual Knights of 
lithuania council #144 
Festival, Frackville, Pa

,,Malūno” senjorams dar tik 3 metai, tačiau mes jau galime pasigirti 
koncertų ir įdomaus gyvenimo gausa. Pirmaisiais gyvavimo mėnesiais 
į repeticijas atvykdavo  tik 2-3 poros, tačiau gretos netrukus išaugo ir 
korcertuoti pradėjome jau pirmojo sezono pabaigoje. Ypatingai smagiai 
buvo atšvęstas pirmasis grupės gimtadienis, į kurį atvyko JAV lietuvių 
bendruomenės krašto valdybos pirmininkė Sigita Šimkuvienė, XV-osios 
Tautinių  šokių šventės pirminkas Linas Orentas, Vašingtono lietuvių 
bendruomenės pirmininkė Danelė Vidutienė, ambasados atstovai. 
Garbingi svečiai šoko ir linksminosi kartu su šokėjais. Apie šventę buvo 
išspausdintas straipsnis ,,Draugo” laikraštyje. 

The Malunas Seniors group is only 3 years old, but we already have a 
great deal of experience dancing at concerts. It’s an interesting life ex-
perience. The first months after we became a group we started practic-
ing with only 2 to 3 couples. But the group grew quickly and we started 
performing at the end of our first season.  An especially happy event 
for us was our first birthday party where we were honored that the 
Lithuanian-American Community National Executive Committee Presi-
dent Sigita Simkuviene attended and celebrated with us. Other special 
guests such as XV Dance Festival President Linas Orentas, Washington 
DC Lithuanian Community leader Danele Vidutiene and important staff 
members from the Lithuanian Embassy in Washington celebrated and 
danced along with our dancers. “Draugas” newspaper presented an 
article about the celebration. 
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Barysienė,  Sigita
Andrulis,  Michael
Dabrukas,  Rolandas
Garbisch,  Giedrė
Garbisch,  Larry
Gajauskienė,  Laimutė
Gulbinas,  Ramutė
Kubilinskas,  Eduardas
Labrecque,  Normand
Past,   Angela
Remeika,  Laura
Šilkaitis,   Rasa
Šilkaitis,   Raimundas
Trimakas,  Paul
Vaitkevičienė,  Laima
Yuchourellu,  Iditta
Yuchourellu,  Vladas

Sigita Barysienė

,,Retro” šokių grupė sukurta 2003 me-
tais Los Angeles mieste. Noras ben-
drauti ir išmokti naujų šokių paskatino 
kurti savitą stilių - atkurti prieškarinės 
Lietuvos kultūrinį gyvenimą. Tai ir  
nulėmė šokių pasirinkimą. Šokame ne 
tik polką,valsą, tango, bet ir kitus 1920-
1930 metų  šokius. Kuriame teatralizuo-
tas programas. Nenorėdami per daug 
nutolti nuo lietuviškų šaknų, stengiamės 
dalyvauti visose šokių šventėse.

“Retro” was formed in Los Angeles in 
2003 initially as a way for people to so-
cialize while learning to dance.  The 
group was made up of people from all 
walks of life, in various shapes and sizes. 
Their common bond was dance. The 
group’s purpose is to teach everyone 
not just how to dance a polka, but to ap-
preciate twirling around the floor to a 
waltz, foxtrot, or even a tango. 

ISTORIJA | HISTORY



Jei šoki, vadinasi,  gyveni ! Man šokis - šaltinio čiurlenimas, kuris 
sujungia viską žmoguje: judesį, garsą, mintis , emocijas ir sva-
jones.  Džiaugiuosi, kad galiu šokti ir dalyvauti tokioje gražioje 
šventeje. - Laura Remeika 

Šiemet man bus jau trečia Tautinių šokių šventė, kurioje 
dalyvausiu kaip išeivijos lietuvė. Kiekviena iš jų palieka 
nepakartojamą šiltą prisiminimą. Juk niekur daugiau 
JAV neišvysi tiek  daug lietuvių susibūrusių vienoje viet-
oje. Visus sujungia šokio ritmas, muzika smagi nuotaika, 
pasitikėjimas ... - Laima Vaitkevičienė 

Pradėjau šokti  studentų ansamblio grupėje, kurioje 
mokytoja buvo žinoma piršlienė. Ji supiršo mane su vyru, 
su kuriuo mudu šoksime ir Baltimorėje! - Rasa Šilkaitis 

If you dance, then you are alive! Dancing for me is like a 
churning well which combines multiple feelings; move-
ment, sound, thoughts, emotions, and dreams. I am hap-
py I can continue to dance and share in this special festival. 
- Laura Remeika 

This year I will be participating in my third dance festival 
as a Lithuanian who now lives in the United States. I leave 
every festival with fond memories. There is no other event 
which brings together so many Lithuanians in one place, 
united by the rhythm of the music!  - Laima Vaitkevičienė

I joined a group as a college student whose teacher was 
also a “matchmaker”. I met my husband through this 
group and,many years later we are still dancing!
- Rasa Šilkaitis

grupė koncertavo ne tik los angeles, aplankė daugumą 
lietuvių bendruomenių: san Francisco, san Diego, cleveland, 
Detroit, toronto ir chicago. 
2007 m. paruošė dviejų valandų koncertą lietuvoje new york 
klube. 
Dalyvavo 2007 metų šokių šventėje lietuvoje, 2012 m. Bostone 
ir  2016 metais dalyvaus Baltimoreje!

retro has performed in many california cities as well as 
cleveland, Detroit, toronto and chicago.   retro enjoyed par-
ticipating in the lithuanian Dance Festival in 2012 in the city of 
Boston. Most memorable was our participation in the Kaunas 
Folk Dance Festival 2007 in lithuania.  retro is working hard 
and is excited to be participating in the Dance Festival hosted 
by the city of Baltimore!
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RETRO
LOS ANGELES, CA
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VAIKAI | CHILDREN
Adakauskas, Ema
Adakauskas, Vesta
Zviedris, Rapolas
Zviedris, Kornelia
Bellagamba, Sofia
Bellagamba, Valentina
Grigaravičiūtė, Greta
Zmuda,  Goda
Zmuda,  Maya
Indriliūnas, Vilius
Indriliūnas, Ema
Abbinanti, Rita
Valentukaitis, Emilia
Mrazauskas, Adomas
Tuska,  Matas
Felde,  Lukas
Stein,  Danielius
Sabaliauskas, Benas
Petkus,  Matilda
Cimiaška, Ieva
Strachan, Evelina
Evans,  Lukas

Nijolė černiauskienė

Tautinių šokių grupė ,,Rusnė” susibūrė 
2012 metais, kai į ,,Gedimino” lituanistinę 
mokyklą atėjo dirbti pedagogė 
baletmeisterė Nijolė Černiauskienė. Po 
mėnesio grupė sušoko savo pirmuosius 
šokius lietuvių bendruomenei - ,,Žirnis ir 
pupa”, ,,Kalvelis”.

Pavasarį ,,Rusnė” dalyvavo Vasario 16 
-osios koncerte, Kovo 11- osios minėjime 
Čikagoje, ČLKL Žvaigždžių dienose, Mil-
waukee, WI lituanistinėje mokykloje.

Dar po metų, 2014 metų gegužę ,,Rusnė” 
pakvietė mus į pirmąjį solinį koncertą 
,,Vasarėlės belaukiant“ (Estonian house 
Riverwoods, IL ).

Prieš du metus prie grupės prisidėjo 
GLM mokytojos ir tėveliai. Taigi dabar 
grupę sudaro 40 narių  (iš jų 26 vaikai, 
14 suaugusiųjų) ir jos repertuare yra 
daugiau nei 25 šokių. 

2015m. pavasarį visi susižavėję stebėjo 
baigiamąjį ,,Rusnės” koncertą ,,Pasikinki-
us jauną vėją”.

Didžiausias dabartinis ,,Rusnės” pro-
jektas - pasiruošimas XV-ajai Tautinių 
lietuvių šokių šventei  Baltimorėje.

Lithuanian national dance group 
“Rusnė” was established in 2012 after 
ballet master Nijolė Černiauskienė start-
ed working at the Gediminas Cultural 
School in Mundelein, Illinois. It began as 
a children’s dance group. After only one 
month the group performed  “Žirnis ir 
pupa”, “Kalvelis” for the local Lithuanian 
community. 

Every year “Rusnė” performs at the Navy 
Pier at an event organized by the Lithu-
anian Consulate showcasing Lithuania. 
The group participates annually at All-
Star Day in the Chicago Lithuanian Bas-
ketball League. 

The group now has 40 members, 26 chil-
dren and 14 adults. The adults are the 
teachers at Gediminas Cultural School 
and the parents of the children. Since 
2014 it has organized 3 year-end con-
certs for the local community that are 
both thorough and impressive. 

ISTORIJA | HISTORY
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Nuo savo įsikūrimo grupė 
,,Rusnė” kasmet dalyvauja 4 -5 
koncertuose.
• ,,Rusnė” ruošia nedidelius 
koncertus Vasario 16-osios 
minėjimuose 2013, 2014, 2015, 
2016 metais.

• Dalyvauja Kovo 11- osios 
renginiuose Čikagoje.

• ČLKL Žvaigždžių dienose 2013, 
2014, 2015, 2016 metais.

• Šoko Milwaukee WI 2013 
metais.

• Lemonte diplomo gynimo 
koncerte 2015 sausio 24d.

• Suruošė puikius įspūdingus 
baigiamuosius koncertus 
visuomenei: 
- 2014m. gegužės 17d. ,,Vasarėlės 
belaukiant”. 
- 2015m. birželio 6d. ,,Pasikinkius 
jauną vėją”.
- 2016m. birželio  4d. ,,Kur bakūžė 
samanota”.

7.,,Rusnė” dalyvauja Joninių 
koncertuose. 

“Rusnė” has performed at over 
20 events since 2012 with more 
scheduled in 2016. “Rusnė” 
participates in events that 
commemorate Lithuanian 
Independence organized by the 
Lithuanian Consulate (Navy Pier-
Chicago) and events organized by 
the local Lithuanian community 
(Gediminas Cultural School).  The 
group participates annually at 
All-Star Day in the Chicago Lithu-
anian Basketball League. “Rusnė” 
has been invited to perform at 
the Lithuanian Saturday School 
in Milwaukee in 2013. In 2016 the 
dance group has been a part of a 
choreography thesis presentation 
in Lemont.  “Rusnė” has orga-
nized year-end concerts for the 
local Lithuanian  community.

Patys mieliausi širdžiai 
yra ,,rusnės” baigiamieji 
ataskaitiniai koncertai, 
kuriems visi ruošiamės su 
didele meile ir įdėdami 
daug nuoširdaus darbo 
tiek į šokių programą, tiek 
į kostiumus ir dekoracijas. 
nors ir plušame tikrai 
daug, koncertui pavykus, 
jo vaisiai be galo džiugina 
ir prisiminimai lieka visam 
gyvenimui.

In 2014, 2015 and 2016  
“rusnė” has organized 
impressive concerts for 
the local lithuanian com-
munity. these events take 
a lot of time, communal 
effort and good will to put 
together. the members 
make their own costumes 
and decorations, but the 
reward of the successful 
concert is priceless and 
will be remembered for 
many years. 

RUSNĖ
CHICAGO, ILšOkėJAi | DAnCeRS

JAUNIMAS | STUDENT
Kelpšas,  Lukas
Janisch,  Dylan
Pavilonytė, Greta
Gurklys,  Ieva
Felde,  Alina
Holloway, Sandra
Zmuda,  Ineta
Grobe,  Eglė
Stein,  Jolanta
Cimiaškaitė, Deimantė
Tuska,  Loreta
Tuska,  Karolina
Rėklaitytė, Giedrė
Jonaitienė, Rasa
Pavilonienė, Edita
Glyvka,  Romena

Malonūs PrIsIMInIMaI 
FonD MeMorIes
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RūTA 
DENVER, CO
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VADOVAS | DIRECTOR

šOkėJAi | DAnCeRS

Beebe,  Brent
Beebe,  Giedrutė
Bulota,  Rimas
Dagytė,  Gražina
Gedgaudas, Mindaugas
Jarašiūtė, Daiva
Juodzevičius, Donatas
Krakauskienė, Alexa
Krakauskas, Paulius
Lapinskaitė, Siga
Liepas,  Algirdas
Liepienė, Asta
Martinez, Adriana
Prekeris, Mantas
Prekeris, Rytis
Prekerienė, Lilė
Prekerytė, Miglė
Ragulis,  Kęstutis
Raudytė, Vaida
Sužiedelis, Matas
Sužiedelytė, Rasa

Rimas Bulota

Grupė įkurta 1976 metais Denveryje 
su nepasiektu tikslu dalyvauti V-oje 
tautinių šokių šventėje.  Steigėjai – Al-
bertas ir Regina Vaitaičiai.  Vadovai 
– Regina Vaitaitienė, Regina Suffian ir 
Vytautas Beliajus (1976-1978); Antanina 
Bulotienė (1978-1992, 1996-2008); Lionė 
Kazlauskienė (1992-1996) ir nuo 2008 
metų Rimas Bulota.  Mokytojai nuo 2004 
metų Arvidas ir Laima Jarašiai.

Rūta was founded in 1976 in Denver by 
Albertas and Regina Vaitaitis. Leaders 
include Regina Vaitaitis, Regina Suffian, 
Vytautas Beliajus (1976-1978); Antanina 
Bulota (1978-1992, 1996-2008); Lionė 
Kazlauskas (1992-1996) and since 2008, 
Rimas Bulota.  Teachers since 2004 have 
been Arvidas and Laima Jarašius.

ISTORIJA | HISTORY

Mūsų grupė ypatinga tuo, kad per 
keletą metų  Denverio apylinkėje  
gimė ir užaugo vos keli šokėjai . 
Beveik visi esame atvykę iš skirt-
ing miestų (Čikagos, Bostono, Los 
Andželo, Klivelando, Omahos, 
Filadelfijos, Floridos, Vašingtono, 
DC ir iš Lietuvos) ir net dabar 
esame išsiblaškę per visą Denverio 
apylinkę.  Šiais metais švenčiame 
mūsų 40 metų jubiliejų.  Kadaise 
pasirodydavome po kelis kartus 
kasmet lietuvių, latvių bei Kolo-
rado ,,Folk Arts Council” rengin-
iuose, tačiau paskutiniu metu mes 
pasirodome žymiai rečiau, pa-
prastai tik tautinių šokių šventėse.   
Esame labai dėkingi Arvidui ir 
Laimai Jarašiams, kurie mielai 
atidaro savo namus repeticijoms. 

Vienas iš mano maloniausių 
prisiminimų buvo VII-osios 
šventės generalinės repeticijos 
1984 metais.  Repeticijos akor-
deonistas nemokėjo pagroti 
veteranų šokių ir neturėjo natų, 
tai mano mama pasiūlė meno 
vadovei, kad aš akomponuočiau, 
nes visus šokius mokėjau.  Tai 
buvo mano 15 minučių šlovė . – 
Rimas Bulota

Our group is unique in that down 
through the years, only a handful 
of dancers were actually born and 
raised in the Denver area.  Most of 
us came from elsewhere (Chicago, 
Boston, Los Angeles, Cleveland, 
Omaha, Philadelphia, Florida, 
Washington, DC and even Lithu-
ania) and even now, we’re spread 
out all over the Front Range.  This 
year our group is celebrating its 
40th anniversary.  We used to 
perform several times a year at 
Lithuanian, Latvian and Colorado 
Folk Arts Council events, but in 
recent years, our performances 
have been less frequent, usually 
Folk Dance Festivals.  We are ex-
tremely grateful to Arv and Laima 
Jarašius, who graciously open up 
their home for dance practices. 

One of my most pleasant memo-
ries was the dress rehearsal at 
the seventh festival in 1984.  The 
rehearsal accordionist didn‘t 
know any of the veteran‘s dances 
and there was no music to be had, 
so my mother suggested to the 
artistic director that I play those 
dances since I knew the music.  
It was my 15 minutes of fame. – 
Rimas Bulota

Dalyvavome visose 
išeivijos tautinių šokių 
šventėse nuo VI-osios.
Dainų ir šokių šventė – los 
angeles 1981
   lietuvių dienos – los 
angeles  1987, 1989
  nepriklausomybės 
minėjimas - omaha  1982, 
1987
  nepriklausomybės 
minėjimas -  Phoenix  
1981, 1983, 1985, 1988                 

Participated in every Folk 
Dance Festival abroad 
since the sixth.
song and Dance Festival – 
los angeles 1981
lithuanian Days – los 
angeles  1987, 1989
Independence com-
memoration – omaha  
1982, 1987
Independence commemo-
ration – Phoenix  1981, 
1983, 1985, 1988

MOKYTOJAI | TEACHERS

Arvidas ir Laima Jarašiai

Malonūs PrIsIMInIMaI 
FonD MeMorIes
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SAmbūRIS
BOSTON, MA

VADOVAS | DIRECTOR

šOkėJAi | DAnCeRS

VAIKAI | CHILDREN
Bernard,  Kristė
Bazikaitė,  Austėja
Bazikaitė,  Ula
Braunfelds,  Aistė
Braunfelds,  Jonas
Dilbaitė,  Aleksa
Gavelytė,  Kristina
Kazlaitė,  Liepa
Kazlas,   Tanas
Johnson,  Arijus
Markuns,  Agata
Markuns,  Renata
Markuns,  Vitalij
Purins,   Lilija
Rinkevičiūtė,  Ula
Saffo,   Lokys
Šermukšnytė,  Monika
Šležaitė,  Amelija
Šležaitė,  Sofija
Veidis,   Maris
Veidis,   Taris
Zaprauskytė,  Vėja

Tomas Mikuckis

Bostono Lietuvių Tautinių Šokių 
Sambūris buvo įsteigtas 1937 metais 
Bostone ir tebėra seniausias lietuvių 
šokių ansamblis pasaulyje. ,,Sambūrio” 
steigėja ir ilgametė vadovė buvo Ona 
Pivoriūtė-Ivaškienė, vadovavusi 50 metų. 
Vėliau vadovavo sūnus Gediminas. Jam 
išvykus iš Bostono, ,,Sambūriui” vado-
vavo Rūta Mickūnienė, Naida Šnipaitė-
Johnson ir Daiva Veitaitė-Neidhardt.

Nuo 2004 metų, ,,Sambūrio” meno va-
dovas yra Tomas Mikuckis. Tomo vado-
vaujamas ansamblis atšventė 70 ir 75 
metų jubiliejus, dalyvavo XIII, XIV, ir XV 
Lietuvių Tautinių Šokių Šventėse su virš 
100 šokėjų, ir šoko 2014 Pasaulio Lietuvių 
Dainų Šventėje Lietuvoje.

Tomas mokina jaunimo, vyresniųjų, ir 
jaunių grupes.Sambūrio kitos mokyto-
jos: Audra Veitaitė-Avižonienė, Daiva 
Veitaitė-Neidhardt, ir Rūta Mickūnienė.

The Lithuanian Folk Dance Ensemble of 
Boston, “Sambūris” was established in 
1937 in Boston, and to this day remains 
the oldest Lithuanian folk dance en-
semble in existence.  It’s founder and 
long-time instructor was Ona Ivaška.  
Having taught the folk dance group for 
50 years, she handed over the reigns 
of the ensemble to her son Gediminas 
Ivaška.  Subsequently, Sambūris was di-
rected by Rūta Mickūnas for eight years, 
and by Naida Šnipas-Johnson and Daiva 
Veitas-Neidhardt for a few years after-
wards.  Since 2004, the artistic director 
of “Sambūris” has been Tomas Mikuckis.  
Under his leadership, the ensemble cel-
ebrated its 70th and 75th anniversaries, 
participated in the XIII, XIV, and XV Lithu-
anian Folk Dance Festivals with well over 
100 dancers, and in 2014 performed 
in the World Lithuanian Song Festival 
in Vilnius. Tomas teaches the student, 
youth, and adult groups.  The ensem-
ble’s other teachers include: Audra 
Veitas-Avižonis, Daiva Veitas-Neidhardt, 
and Rūta Mickūnas.

ISTORIJA | HISTORY

VaIKaI | chIlDren
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jaunIaI | youth
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LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ SAMBŪRIS

šOkėJAi | DAnCeRS

JAUNIAI | YOUTH
Alinskaitė,  Veronika
Auštraitė,  Krista
Avižonytė,  Ginta
Avižonytė,  Rasa
Bernard,  Vyja
Dilbaitė,  Veronika
Grauslys,  Darius
Kazlaitė,  Vėja
Juodaitytė,  Sofija
Lapšys,   Aleksas 
Perkins,  Victoria
Purins,   Zylė
Saffo,   Kovas
Štuopytė,  Katerina
Wronski,  Gretchen
Wronski,  Kristina
Zak,   Laryssa
Zak,   Matthew
Zaprauskytė,  Saulė

JAUNIMAS | STUDENT
Alinskaitė,  Brigita
Altman,  Darius
Auštraitė,  Elytė
Bacevičiūtė,  Kima
Bonda,   Styvenas
Budrytė,  Aurėja
Caruccio,  Matt
Dilbaitė,  Darija
Girniūtė,  Monika
Jakubėnas,  Aidas
Juozelskytė,  Aleta
Juozelskytė,  Siga
Kazlauskaitė,  Aista
Kazlauskas,  Dainius
Kerikas,  Tomas
Leveckis,  Matas
Leveckytė,  Monica
Limantaitė,  Reda
Lukošiūtė,  Kamilė
Masterson,  Julytė
Masterson,  Mikas
Mickūnaitė,  Aurelia
Miller,   Nicholas
Narbutas,  Tomas 
Narkevičius,  Andrius
Narkevičius,  Lukas
Narkevičiūtė,  Kristina
Pileikaitė,  Deana

Daiva Veitaitė-
Neidhardt

PADĖJĖJOS | ASSISTANTS:

MOKYTOJOS | TEACHERS

Audra Veitaitė-
Avižonienė

Rūta Mickūnienė

Kima Bacevičiūtė, Aista Kazlauskaitė, Aurelija Mickūnaitė.



šOkėJAi | DAnCeRS

JAUNIMAS | STUDENT
Rasytė,   Alisa
Shubert,  Darius
Sidrys,   Mike
Siliūnaitė,  Andrytė
Šimkus,  Jonas
Šimkutė,  Kristina
Simone,  Greg
Šoliūnas,  Rimvydas
Strazdytė,  Emilia
Strazdytė,  Rūta
Vainauskas,  Jogirdas
Wronski,  Nicholas
Zikaraitė,  Jessica

VYRESNIEJI | ADULT (1)
Adomaitytė,  Rasa
Bazikas,  Vytas
Bazikienė,  Renata
Gutauskas,  Tomas
Gutauskienė,  Rasa
Justaitė,  Ginta
Kerikas,  Saulius
Kerikienė,  Daneta
Korsakaitė,  Aušrinė
Linkus,   Gintautas
Petronis,  Tadas
Račkutė,  Ieva
Rinkevičius,  Darius
Rimkus,  Henrikas
Rimkuvienė,  Vida
Sakalauskas,  Gintaras 
Šležas,   Andrius
Šležienė,  Eglė
Trukanavičius,  Arūnas
Ūsaitė,   Auksė
Ziukas,   Saulius

SAmbūRIS
BOSTON, MA

VyresnIejI | aDult (1)

jaunIMas | stuDent

,,sambūrio” jubiliejiniai koncertai:
50 metų jubiliejinis koncertas .
70 metų jubiliejinis koncertas.
75 metų jubiliejinis koncertas.

-50th anniversary concert
-70th anniversary concert
-75th anniversary concert 
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BOSTON, MA

VyresnIejI | aDult (2)

•   Dalyvavo visose (15 ) lietuvių Tautinių šokių šventėse.
•   Šoko 1994m., 1998m., 2003m., ir 2014m. Pasaulio Lietuvių Dainų Šventėse.
•   Koncertavo daugiau nei 55 kartus ,,New England Folk Festival”.
•   Maloniausi prisiminimai tai ansamblio 50, 70 ir 75  metų jubiliejiniai
    koncertai. 
•   Daugybė pasirodymų  lietuvių bei amerikiečių renginiuose.

•    Paticipated in all 15 Lithuanian Folk Dance Festivals
•   1994, 1998, 2003, and 2014 World Lithuanian Song Festivals
•   Over 55 consecutive performances at the New England Folk Festival 
•   50th Anniversary Concert
•   70th Anniversary Concert
•   75th Anniversary Concert 
•   Numerous performances for Lithuanian and American community events

PagyVenusIejI | Veteran
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LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ SAMBŪRIS

šOkėJAi | DAnCeRS

VYRESNIEJI | ADULT (2)
Auštras,  Rimas 
Avižonis,  Petras
Braunfelds,  Daiva
Cahill-Dilba,  Nancy
Dilba,   Andrius
Dilba,   Tadas
Goštautas-Zaprauskis, Maya 
Juodaitis,  Diana
Kligys,   Gailutė
Kobs,   Ray
Matulaitis,  Vaidas
Pratt,   Robert
Purins,   Matiss
Šležaitė,  Dana
Šnipas Johnson, Naida
Štuopis,  Cecilia
Štuopis,  Paul
Valaitis Walat,  Petras
Veitas-Avižonis, Audra
Veitas-Neidhardt, Daiva
Veitas-Purins,  Nida
Zaprauskis,  Alex

PAGYVENUSIEJI | VETERAN
Alinskas,  Linas
Bonda,   Dan
Bonda,   Vilija
Grigonis-Regan, Angelė
Lounsbury,  David
Lounsbury,  Zita
Markuns,  Jeffrey
Markuns,  Kim
Masterson,  Kristina
Mickūnienė,  Rūta
Pileikienė,  Deborah
Regan,   Joseph
Savickas,  Paulius
Veršelienė,  Daiva
Veršelis,  Sigitas 
Žukas, kun.  Stepas

Malonūs PrIsIMInIMaI 
FonD MeMorIes



SPINdULYS
 LEMONT, IL

VADOVAS | DIRECTOR

šOkėJAi | DAnCeRS

VAIKAI | CHILDREN
Januškis, Dahlia
Petruškaitė, Kamilė
Rafacz,  Leonardas
Rafacz,  Viktoras
Šoliūnas, Vėjas
Stakauskaitė, Ema
Vaikutytė, Gailė
Viduolytė, Gabija

Kai žmonės prisijungia prie ,,Spindulio”, jie tampa  ,,Spindulio” grupės 
dalimi.  Geriausi prisiminimai dažnai siejami kartu su gastrolėmis. 
Prisimename, kaip grupė pasimetė Kaune, kai pirmą kartą šokome 
Lietuvoje, kaip  bendravome su motociklininkais  Sheboygan— visi 
prisiminimai mus vienija. Draugystės ryšiai išlieka ilgam: mes kartu 
juokiamės, verkiame, dalyvaujame vestuvėse, tampame vieni kitų 
vaikų krikštatėviais.  Džiaugiamės, kad esame ne tik ,,Spindulio” 
šokėjai, bet ir artimi draugai. Bendraujame ne tik grupės veikloje, bet 
ir šeimų šventėse.

When people join Spindulys, they are joining something more than a 
dance group—they are joining a family.  Some of the most memo-
rable moments occur when we travel for a performance.  Whether it’s 
getting stuck or lost on a bus in Kaunas, hanging out with bikers in 
Sheboygan, redecorating the Marc Plaza Hotel elevators, or carpooling 
to Cleveland, it is during those times people grow closer together.  The 
bonds that are formed tend to last a long time—sometimes forever.  
We have laughed together, cried together, stood up in each other’s 
weddings; serve as Godparents to each other’s children.   What starts 
out as simply joining a dance group evolves into something much 

Kastytis Šoliūnas

Lemonto apylinkės tautinių šokių 
grupė ,,Spindulys” buvo įkurta 1976 
m.  ,,Spindulio” steigėja, vadovė bei 
akordeonistė nuo pat įkūrimo buvo 
a.a. Rasa Šoliūnaitė-Poskočimienė, kuri 
mirė 2009m. pavasarį po ilgos kovos su 
vėžiu.  Šiuo metu grupėje šoka maždaug 
100 šokėjų.  ,,Spindulio” šokių grupei 
dabar vadovauja Kastytis Šoliūnas.  
Grupės mokytojai: Kastytis Šoliūnas, 
Audra Lintakienė, Aušra Norušytė, Lina 
Poskočimaitė, Rita Kušeliauskaitė ir Rima 
Lintakaitė.

Spindulys was founded in 1976 by Rasa 
Šoliūnaitė-Poskočimienė, who was the 
original director and accordionist.  Al-
though the original group was made up 
of only eleven girls and seven boys of 
high school and college age, Spindulys 
currently boasts a membership of over 
100 dancers.  In the spring of 2009, after 
a long battle with cancer, the founder, 
director and heart of Spindulys, Rasa 
Šoliūnaitė-Poskočimienė, passed away.  
The group is presently being led by her 
younger brother, Kastytis Šoliūnas.

ISTORIJA | HISTORY

VaIKaI | chIlDren

Malonūs PrIsIMInIMaI 
FonD MeMorIes
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 LEMONT, IL

jaunIaI | youth

VADOVAS IR MOKYTOJOS | DIRECTOR AND TEACHERS
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šOkėJAi | DAnCeRS

JAUNIAI | YOUTH
Avina,  Andrius
Chiapetta, Ariana
Katauskaitė, Erika
Kostic,  Marko
Lapp,  Olivija
Mažeika, Adomas
Mažeika, Matas
Pranaitytė, Simona
Putrius,  Liam
Simonaitytė, Arija
Skeberdis, Matas
Skeberdytė, Ieva
Stakauskaitė, Saulė
Vaikutis, Paulius
Vaikutis, Petras
Viduolis, Paulius
Žukauskaitė, Inga

Kastytis Šoliūnas, Audra Lintakienė, Aušra Norušytė, Lina Poskočimaitė, Rima 
Lintakaitė, Rita Kušeliauskaitė



šOkėJAi | DAnCeRS

JAUNIMAS | STUDENT
Berner,  Marius
Butkūnaitė, Liana
Černevičiūtė, Ieva
Chiapetta, Maja
Čyvas,  Tomas
Čyvaitė,  Marija
Daugirdas, Šarūnas
Degesys, Vytautas
Degesytė, Kristina
Degesytė, Sofija
Grybauskas, Rimas
Gungor,  Rima
Jokubauskas, Jonas
Kazlauskas, Raimundas
Kelečius, Kęstutis
Kušeliauskaitė, Rita
Kušeliauskas, Gintas
Lagunavičiūtė, Vaiva
Lapp,  Julija
Lietuvininkaitė, Lina
Lietuvininkas, Julius
Lintakaitė, Rima
Marcalytė, Liucija
Mikalūnaitė, Krista
Misiūnaitė, Ieva
Ozers,  Julia
Petry,  Olivija
Petry, Jr., Terrence “TJ”
Pocius,  Alissa
Poskočimaitė, Lina
Poskočimaitė, Sigita
Poskočimas, Marius
Quinn,  Kristina
Quinn,  Tomas
Raudytė, Jazmina
Razgaitis, Paulius
Rušėnas, Petras
Rušėnas, Viktoras
Rušėnas, Vincas
Siliūnaitė, Daiva
Siliūnaitė, Darija
Siliūnaitė, Monika
Siliūnas,  Lukas
Šoliūnaitė, Lile
Šoliūnas, Dainius
Šoliūnas, Kazimieras
Vaznelytė, Natalija
Viktoraitė, Alicija
Viktoraitė, Karina
Volertas, Virgus
Zimkus,  Grigas
Žliobaitė, Ariana

• Dalyvavo visose išeivijos lietuvių Tautinių šokių 
šventėse nuo V-osios.

• Atstovavo lietuviams Illinois valstijos festivaliuose 
1981-1987m.

• Dalyvavo lietuvių dienoje Čikagoje 1983m., 1988-
2008m.

• Drauge su ,,Dainavos” ansambliu statė spektaklius 
,,lietuviškos vestuvės“ ir ,,Kai papartis žydi“.

• Nuo 1981m. kasmet pasirodo ,,Holiday Folk Fair In-
ternational” šventėje, Milwaukee, WI.

• Dalyvavo  ,,Juventus“ jaunimo šventėje Cleveland, 
oh  2010m., 2013m.

• Dalyvavo koncerte ,, Iš kur svečiai atvažiavo?” To-
ronto, canada, 2015m.
• Vyko į pasaulio lietuvių Dainų šventės šokių dieną 
lietuvoje 1994m., 1998m., 2003m., 2007m., 2009m. 
ir 2014m.

• Rengia metinius pokylius ir koncertus.

• Participated in all quadrennial Lithuanian Folk 
Dance Festivals starting with the V-th

• Represented Lithuanians at the Illinois State Fair  
1981-1987

• Lithuanian Day performances at the Daley Center 
Plaza, chicago, 1983,  1988-2008

• “A Lithuanian Wedding” and “The Fern Blossom” 
joint concerts with the Dainava choir

• Since 1981 appears at the annual Holiday Folk Fair 
International festival, Milwaukee, WI

• Participated in the “Juventus”  festival  in Cleveland, 
oh,  2010, 2013

• Participated in the concert Koncerto “Iš kur svečiai 
atvažiavo?” in Toronto, Canada, 2015

• Participated in the Lithuania World Song Festivals 
in 1994, 1998, 2003, 2007, 2009, 2014

• Various annual concerts and a multitude of other 
performances

SPINdULYS
 LEMONT, IL
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VyresnIejI | aDult
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šOkėJAi | DAnCeRS

VYRESNIEJI | ADULT
Misevičiūtė, Jurgita
Motužienė, Rasa
Norušytė, Aušra
Ramonytė-Rafacz,Viktorija
Šoliūnas, Kastytis
Stakauskas, Mindaugas
Stirbienė, Giedrė
Stirbys,  Tomas



SUKTINIS
CHICAGO, IL

VADOVĖ | DIRECTOR

šOkėJAi | DAnCeRS

MERGINOS | WOMEN
Germanaitė, Greta
Giedmintaitė, Miglė
Janušauskaitė, Iveta
Jaškevičius, Giedrė
Karalienė, Aušra
Krupskis, Rasa
Laužonytė, Eglė
Miežlaiškis, Daina
Šlajuvienė, Ingrida
Steigvila, Erika

VAIKINAI | MEN 
Gaigalas, Julius
Jarulis,  Arvydas
Knieža,  Algirdas
Miežlaiškis, Kernius
Pranckevičius, Deividas
Rimkus,  Mindaugas
Škimelis, Evaldas
Umbrasas, Linas

Giedrė Elekšytė-Knieža

Vienas populiariausių ir daugiausiai koncer-
tuojantis Šiaurės Amerikoje lietuvių tautinių 
šokių kolektyvas „Suktinis“, įsteigtas 2005 
metų vasario mėnesį. Steigėjai ir pirmieji vado-
vai buvo Salomėja ir Vidmantas Strižigauskai. 
Dabartinė vadovė Giedrė Elekšytė-Knieža 
kolektyvui vadovauja nuo 2009 metų. „Suk-
tinis“ - dar pakankamai jaunas, bet nemažai 
nuveikęs kolektyvas. „Suktinis“ jau devintus 
metus iš eilės pristato Lietuvą „Science and 
Industry“ muziejuje. Daugelį metų bendradar-
biauja su Lietuvos generaliniu konsulatu 
Čikagoje, ruošdami lietuvišką programą Navy 
Pier organizuojamuose renginiuose. Taip pat 
bendradarbiauja su Lietuvių Opera Čikagoje, 
ruošiant choreografinius numerius. Dalyvavo 
Los Angeles ir Bostono šokių šventėse bei 
atliko vaizdinę dalį Dainų šventėje, Čikagoje 
2006 ir 2015 metais (2006 metų šventėje taip 
pat atliko vakarinę programą). 2014 metais 
dalyvavo šokių šventėje Lietuvoje. 2013 ir 2015 
metais buvo pakviesti į Los Angeles lietuvių 
dienas. Du kartus lankėsi Cleveland‘e, OH su 
koncertine programa, koncertavo Madison, 
WI. Šešerius metus iš eilės pasirodė konsulato 
organizuojamoje „Lietuvos dienoje“ Daley 
Plaza, Čikagoje. Šoko „Sister Cities“ festivalyje 
Čikagos miesto centre. Nuolatos dalyvauja 
nesuskaičiuojamuose lietuvių bendruomenės 
renginiuose ir įvairiuose projektuose. 

One of the most popular and actively per-
forming Lithuanian folk dance groups in 
North America is Suktinis. Formed in February 
2005, the first directors and instructors were 
Salomėja and Vidmantas Strižigauskas. The 
current director Giedrė Elekšytė-Kniežienė has 
led the group since 2009. Even though Sukti-
nis is relatively young among Chicago Lithu-
anian folk dance ensembles, it has an extensive 
performance history. For 9 consecutive years 
it has presented a Lithuanian Christmas pro-
gram at the Museum of Science and Industry. 
At the invitation of the Republic of Lithuania’s 
Chicago Consulate, Suktinis has staged many 
performances at Chicago’s Navy Pier orga-
nized events, as well as choreographing and 
dancing in Chicago’s Lithuanian Opera Com-
pany productions. The ensemble has danced 
in the Los Angeles and Boston Lithuanian Folk 
Dance Festivals, in the visual segment of the 
Lithuanian Song Festivals of 2006 and 2015 in 
Chicago, as well as in the song festival’s eve-
ning celebration gala in 2006. In 2014 Suktinis 
traveled to Lithuania as a participant in the 
Lithuanian Song Festival. In 2013 and 2015 the 
group was invited to perform in the Los An-
geles “Lithuanian Days,” has danced twice in 
Cleveland, OH, as well as in Madison, WI. Suk-
tinis performed for 6 consecutive years at the 
Republic of Lithuania’s Chicago’s Consulate’s 
organized “Lithuanian Day” program stage at 
Daley Plaza, as well as in the Sister Cities festival 
in downtown Chicago. The group continues to 
participate in countless Lithuanian community 
events and projects.

ISTORIJA | HISTORY
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Kaip ir daugeliui mūsų šokėjų, „Suktinis“ man yra antra šeima. Visus 
iki vieno myliu, nuo naujokų iki pačių pirmų suktiniečių. Aš nuo pat 
mažens, kai dar šokau „Lietuvos Vyčiuose“, svajojau būti „Suktinio“ 
šokėja ir labai to siekiau. Vieni įsimintiniausių renginių - Madison kon-
certas, po kurio įvyko mano krikštynos (kolektyvo naujokų tradicija), 
Bostono šokių šventė, Lietuvos šokių šventė, Padėkos dienos paradas, 
ir visi koncertai Mokslo ir Pramonės muziejuje. (Miglė Giedmintaitė)

Kuo „Suktinis“ kitoks? Daug kuo. Į kolektyvą ateini kaip į šeimą. Turi 
ją priimti arba pasitraukti! Mes į repeticijas renkamės ne kaip į sporto 
klubą (pašokai ir išėjai), o kaip į didelę šeimą. Žinoma, šokame iki 
devinto prakaito, nes be sunkaus darbo nebus ir rezultatų, bet po to 
dar valandą sėdime ir nenorime išsiskirstyti. O kaip mes švenčiame 
gimtadienius! Aš tikiu, kad ir kitos grupės vieni kitus sveikina švenčių 
proga, bet mūsų dovanos ne materialinės, ne gėlių puokštės, o įdomūs 
pasveikinimai. Mes ruošiame šventes vieni kitiems. Visos šokių grupės 
turi savo logo, bet mums, suktiniečiams, net ir bevertis daiktas, 
pažymėtas mūsų logo, tampa neįkainojamas! Aš nemačiau, kad nors 
viena šokių grupė važinėtų su savo šokių grupės ženklu, užklijuotu ant 
automobilio. Ir man patinka, kad kostiumus, dekoracijas ir visokią 
šokių atributiką mes kuriame visi kartu, o ne kiekvienas sau. O kon-
certai tai visi įdomūs. Kiekvienas pasirodymas scenoje mums suteikia 
naują pamoką. (Daina Miežlaiškis)

Kol nepriklausiau  „Suktiniui“, visada stebėdavausi, koks nuostabus 
kolektyvas, kuris kartu taip gražiai moka koncertuoti ir leisti laiką. 
„Suktinis“- tai kolektyvas, kuris moka susitelkti ir pašokti bei pasi-
linksminti per įvairiausias šventes. Džiaugiuosi, kad „Suktinis“ tiek 
daug keliauja ir koncertuoja įvairiuose renginiuose. Įsimintiniausi pa-
sirodymai -  tai šokių šventės Bostone ir Lietuvoje, koncertai Navy Pier 
Winter Wonderfest ir Navy Pier botanikos sode. (Iveta Janušauskaitė)

Like most of our members, Suktinis is my second family. I love all the 
dancers, from the newest ones to the original members. From child-
hood, while dancing with Lietuvos Vyčiai, I dreamed of being a Suktinis 
dancer, and strove to join them. One of my favorite performances was 
the one in Madison, WI, where later I was “christened” as a member; I 
loved the Folk Dance Festival in Boston, the dance festival in Lithuania, 
the McDonald’s Thanksgiving Parade, and all the performances at the 
Museum of Science and Industry. (Miglė Giedmintaitė)

How is Suktinis different? In many ways. When a dancer joins the en-
semble, it‘s almost like joining a family. We don’t come to rehearsals 
like to a sports club workout (dance, then leave), but we gather like a 
big family after work. Of course, we practice until we drop, but there 
are no results without effort! How we celebrate birthdays! I’m sure 
that in other groups there are occasions to congratulate each other, 
but our own presents are not material, not bouquets, but colorful good 
wishes. We arrange celebrations for each other. All groups have their 
own logos, but we treasure anything, no matter how humble, that has 
our priceless Suktinis logo! I’ve never even seen any other dance group 
display their own symbol as a car sticker. Our costumes, decorations, 
and program props are created by all of us together, not individually. 
Every stage performance is unique. Every performance onstage is a 
new lesson learned. (Daina Miežlaiškis)

Before joining Suktinis, I always noticed what an amazing ensemble 
it was, how everyone could dance as well as enjoying spending time 
together. Suktinis is a group which knows how to seriously perform 
dances, and yet happily share various celebrations. I am happy that 
Suktinis travels frequently and that it holds programs in such a va-
riety of venues. The most memorable performances were the Folk 
Dance Festivals in Boston and Lithuania, and the concerts at the Navy 
Pier Winter Wonderfest and the Navy Pier Botanical Garden. (Iveta 
Janušauskaitė)

Vienas įsimintiniausių renginių – 2015 me-
tais laimėta atranka žymiajame Čikagos Mc-
Donald‘s Padėkos dienos parade, kurį stebi 
milijonai žiūrovų gatvėse bei televizoriaus 
ekranuose.

one of the most memorable events was 
the earned honor for suktinis to march in 
the well-known 2015 chicago McDonald’s 
thanksgiving Day parade, an event watched 
by millions of viewers along the parade route 
as well as on television screens.

Malonūs PrIsIMInIMaI 
FonD MeMorIes
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ŠALTINIS
DETROIT, MI

VADOVĖ | DIRECTOR

šOkėJAi | DAnCeRS

JAUNIMAS | STUDENT
Danius   Anužis
Karolina  Balčiūnaitė
Katrina   Barauskaitė
Kazys   Barauskas
Elytė   Busuito
Julia   Caravias
Nick   Caravias
Sofia   Duobaitė
Kristina  Gobytė
Michelle  Harp
Lukas   Mitrius
Ugnė   Orentaitė
Stasys   Orentas
Lukas   Pekorius
Rimas   Stapušaitis
Simas   Stapušaitis
Deimantė  Tuskenytė
Emilija   Vilkaitė
Vilius   Vilkas

Viktorija Viskantienė

,,Šaltinyje” šoka  jauniai, studentai ir 
pagyvenusieji šokėjai. Jaunimas kartu 
su savo tėvais ir seneliais labai vertina 
lietuviškų šokių tradicijas ir didžiuojasi, 
kad dalyvauja šventėse. ,,Šaltinis” kon-
certuoja ne tik savo mieste, bet ir kitu-
ose miestuose, lietuvių ir amerikiečių 
renginiuose. Šokėjai yra dalyvavę nuo 
VIII - osios iki  XIV-osios Tautinių šokių 
šentėse ir  pasaulio lietuvių Šokių ir Dainų 
šventėse Lietuvoje 1994m., 1998m. 
ir 2003m., kuriose patyrėme malonių 
įspūdžių. Šioje šventėje dalyvauja 50 
šokėjų. Nuo ,,Šaltinio” susikūrimo ( nuo 
1988m.) grupei kantriai vadovauja Vikto-
rija Viskantienė.

The participants of the folk dance group 
Šaltinis vary in age from the younger 
youth group to students and on to 
adults and even senior age members. 
The members come from a variety of 
professions and backgrounds, but all 
are brought together by their love of 
the Lithuanian culture, especially as it 
is expressed so vividly in it’s tradition-
al dance movements and costumes. 
Šaltinis has performed in the Detroit 
metropolitan area as well as out of town 
and state. Šaltinis has participated in the 
VIII through XIV Lithuanian Folk Dance 
Festivals as well as the Song and Dance 
Festivals in Lithuania in 1994, 1998 and 
2003.
There are 50 dancers performing in 
this year’s festival. Viktorija Viskantas 
has been the director and instructor of 
Šaltinis since it was established in 1988.

ISTORIJA | HISTORY
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DETROIT, MI

,,Šaltinio” maloniausi prisiminimai iš kelionės į Lietuvą  1994m.  Nuo 
pat pirmos dienos buvome šiltai priimti ne tik giminių, bet ir visai 
nepažįstamų žmonių. Šokių aikštėje buvome drauge su Lietuvos šokių 
ansambliais, kurie džiaugėsi mumis,  kartu bendravo, šoko, dainavo 
ir dalinosi savo gyvenimo istorijomis. Dienomis  repetuodavome, o 
vakarais linksmai leisdavome laiką vakaronėse.

Įspūdingiausias momentas mums buvo, kai žygiavome į Vingio parką. 
Žmonės, stovintys ir stebintys eiseną, plojo, mus bučiavo , braukė 
ašaras ir šaukė :,, Sveiki! Atvykę iš Amerikos!” 

Šaltinis’ fondest memories were during our first journey to Lithuania 
in 1994. We were greeted with warmth not only from our relatives but 
also from complete strangers.  We spent countless hours at rehearsals 
together with fellow dancers from the homeland and shared many 
evenings of conversation, singing and learning about each others 
lives. 

Our greatest impressions would have to be during the march to Vin-
gio Parkas. We were cheered, kissed, embraced and greatly honored 
by the countless number of people crowding the entire length of our 
march  with their tears of joy.

,,Šaltinio” grupės svarbiausi pasirodymai vyksta kas ketveri 
metai, kai yra proga dalyvauti tautinių šokių šventėse.

Šaltinis folk dance members look forward to their most memo-
rable performance which occurs every four years as participants 
in the lithuanian Folk Dance Festival.

Malonūs PrIsIMInIMaI 
FonD MeMorIes
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šOkėJAi | DAnCeRS

VYRESNIEJI | ADULT
Kristina  Adair Sankar
Pratap   Sankar
Kazys   Adomkaitis
Daina   Anužienė
Lina   Anužienė
Andrius  Anužis
Kristina  Barauskaitė-  
  Szymanski
Diana   Busiuto
Nida   Černiauskaitė-  
  Del Pup
Algis   Duoba
Vytautas  Kasputis
Ilona   Mitrienė
Aleksas  Mitrius
Aida   Viskantaitė-  
  Adomkaitienė
Andrius  Viskantas
Vytautas  Viskantas

PAGYVENUSIEJI | VETERAN
Laura   Garnytė
Rita   Kasputienė
Edmundas  Kasputis
Nijolė   Plečkaitienė
Algirdas  Plečkaitis
Kristina  Reinhardt
Alma   Sventickienė
Edis   Sventickas
Artūras   Stapušaitis
Rasa   Šostakienė
Jonas   Šostakas
Saulius   Tunkūnas
Danguolė  Tuskenienė
Tomas   Tuskenis
Nijolė   Zelwinder



ŠVYTURYS
CLEVELAND, OH

VADOVĖS | DIRECTORS

šOkėJAi | DAnCeRS

VAIKAI | CHILDREN
Hermandez,  Nikolas
Hermandez , Diego
Glusauskaitė,  Evelina
Neiberkaitė,  Monika
Neiberkaitė, Simona
Sopaitė,  Samanta
Sopa,   Robertas
Ogorodnikas,  Robertas
Beržinskas,  Vilius
Banzaitė,  Ieva
Šilgalis,   Joris
Drublionis,  Simonas
Drublionis,  Lukas
Zuzindlak, Lynette
Zuzindlak,  Marc
Zuzindlak,   Michell
Šlehticovas,  Sofija
Žulkutė, Vilnė
O’Meara,  Elizabet
Mieldažytė,  Gabija

Eglė Žukauskienė

Cleveland‘o  lietuvių tautinių šokių grupė 
„ŠYTURYS“ susikūrė 2003m. Tuo metu 
grupėje šoko 16 gimnazijos amžiaus 
šokėjų. Nei vadovai, nei šokėjai negalvo-
jo, kad ši grupė išsiplės ir išsilaikys iki šių 
dienų. Šiandien mes džiaugiamės 
ir didžiuojamės švęsdami tryliktąjį savo 
gimtadienį. Šiuo metu ,,Švyturį“ sudaro 6 
šokių grupės:
	 •	vaikučiai nuo 4 iki 7 metų, 
	 •	vaikai	nuo	7	iki	10	metų,	
	 •	jauniai	nuo	10	iki	14	metų,	
	 •	studentai	nuo	14	iki	25	metų,
	 •	suaugusieji,		
	 •	pagyvenusieji.

Grupėje dabar šoka 82 švyturiečiai, ku-
rie nenuilsdami repetuoja, keliauja ir 
koncertuoja. Grupei vadovauja Aušrinė 
Širvinskienė ir Eglė Žukauskienė. Moky-
tojauja: Julija Newberry, Eimantas 
Žukauskas, Izabelė Rubinski ir Aurelija 
Žulkutė. Techninius ir administracinius 
reikalus tvarko Ričardas Širvinskas, Mar-
ius Juodišius, Beata Čiurlionienė ir Vir-
ginija Rubinski.

The Cleveland dance group “Švyturys 
“ (the Beacon) was established in  2003 
when 16 young dancers gathered to-
gether to prepare for the XII Lithuanian 
Folk Dance Festival in Chicago.  Over 
the years “Švyturys” grew, was joined by 
new dancers and  in 2007, a new group 
of younger dancers, “Švyturiukai”, was 
formed.   In 2011 parents of the danc-
ers decided to gather and form an adult 
dance group. This year ŠVYTURYS grew 
even bigger when a veteran/senior 
group formed. Eighty two “Švyturys”  
dancers are participating in the Festival 
in Baltimore.

From its inception “Švyturys” has been 
led by Aušrinė Širvinskienė and Eglė 
Žukauskienė. Ričardas  Širvinskas, Mari-
us Juodišius, Beata Čiurlionienė and Vir-
ginija Rubinski assist in technical and ad-
ministrative matters of the group.  Julia 
Newberry, Eimantas Žukauskas,Aurelija 
Žulkutė and Izabelė Rubinski help with 
teaching and instructions.  

ISTORIJA | HISTORY

VaIKaI | chIlDren

Aušrinė Širvinskienė
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Labiausiai džiaugiuosi šokėjų draugiškumu. Jie su dideliu entuzi-
azmu renkasi į sunkias, daug jėgų ir ištvermės reikalaujančias dviejų 
dienų darbo ir kūrybos stovyklėles, kuriose be intensyvaus šokimo jie 
švenčia praėjusius gimtadienius, krikštija naujus grupės narius, su-
tinka artėjančias šv. Kalėdas. Šios stovyklėlės tampa dar viena grupės 
tradicija, kuri uždega mus visus noru draugauti,  keliauti, šokti, kurti, 
siekti kažko gražesnio, geresnio ir tobulesnio. Jie myli vienas kitą, o aš 
juos visus. - Grupės vadovė Aušrinė Širvinskienė

Dažnai prisimenu paskutinių penkių sekundžių jaudulį prieš išeinant 
į sceną, todėl visada šypsausi matydama šio jaudulio spindesį savo 
šokėjų akyse. - Vadovė, mokytoja Eglė Žukauskienė

Mes mokinam vaikus, o vaikai mokina mus. Koncertų metu tyras 
nuoširdumas spindi vaikų akyse ir plaka mažose jų širdelėse. - Moky-
toja  Julija Newberry

Labiausiai jaudina jėga: šypsenos ir energijos mišinys  vyraujantis kon-
certo metu tarp žiūrovo ir šokėjo . - Mokytoja Izabelė Rubinski

I am happiest about the friendships that are created among the danc-
ers and their desire to be together. This is the main reason why they 
gather with great enthusiasm for a very difficult and strenuous two-
day work camp at the end of December. At this camp the dancers not 
only have intense practices, but also celebrate birthdays, initiate new 
members and celebrate upcoming Christmas and New Year. 
These camps are therefore a grand new tradition that ignites the desire 
for new friendships, travels, dancing, and creativity and encourages us 
to strive for the more beautiful and better. There is great love between 
the dancers and I have a great love for each and every one.  - Group 
Director Aušrinė Širvinskienė

I remember very often the excitement you feel right before going on 
stage. And now I see the same excitement in the eyes of my dancers 
and it always puts a smile on my face.  - Group Director -Teacher Eglė 
Žukauskienė

We teach children, and children teach us - the simple, pure sincerity 
that shines in their eyes, and beats in their little hearts.   - Teacher 
Julija Newberry

The power wihich is felt between the audience and the performer – 
the combination of excitement, smiles and energy. - Teacher Izabelė 
Rubinski

jaunIMas | stuDent

Malonūs PrIsIMInIMaI 
FonD MeMorIes

XV lietuvių tautinių Šokių Šventė  |  Page157

šOkėJAi | DAnCeRS

JAUNIAI | YOUTH
Beržinskaitė,  Aistė
Biliūnas,  Mikas
Dicevičiūtė,  Daina
Dicevičiūtė,  Emilė
Glusauskaitė,  Gabrielė
Hansen,  Medėja
Milevičius,  Lukas
Muliolytė,  Anika
Newberry,  Amanda
O’Meara,  Marija
Sasnauskaitė,  Indrė
Sasnauskas,  Vidas
Šilgalis,   Dominykas
Šilgalis,   Justas
Stungys,  Gytis
Tessman,  Jonas
Tessman,  Vija



šOkėJAi | DAnCeRS

JAUNIMAS | STUDENT
Biliūnaitė, Daiva
Biliūnas,  Andrius
Čapaitė, Arbela
Čepulis,  Darius
Čiurlionis,  Kristoforas
Kižys,   Rene
Kižys,   Rita
Klimas,   Aras
Ogorodnikas,  Rokas
Pyle,   Jonas
Raulinaitis,  Erikas
Raulinaitytė,  Emma
Rubinski,  Izabelė
Staniškytė,  Miglė
Stungys,  Aras
Stungys,  Mantas
Sušinskaitė,  Aleksa
Širvinskaitė,  Eglė
Šlehticova,  Valentina
Vaičikauskas,  Edvinas
Žukauskas,  Eimantas
Žukauskienė,  Eglė • Grupė koncertavo keliuose Cleveland’o miesto tarptautiniuose 

festivaliuose ir yra apdovanota cleveland ,,International ser-
vices” centro žymeniu už jos įnašą į kultūrinį miesto gyvenimą.

• Pasirodė Vengrų nepriklausomybės 50-mečio jubiliejiniame 
koncerte.

• Koncertavo Pasaulio vaikų olimpinėse žaidynėse Cleveland 
2004m.

• Dalyvavo Šiaurės Amerikos šokių šventėse 2004m., 2008m., 
2012m.

• 2007m. ir 2014m. dalyvavo Dainų ir šokių šventėse Lietuvoje.

• Suorganizavo du jaunimo tautinių šokių festivalius  ”Juventus 
– 2010”  ir  “juventus – 2013” Kitais metais planuojame orga-
nizuoti trečiąjį.

• Gastroliavo Detroite, Toronte, Čikagoje, Niujorke, Majamyje, 
stokholme ir lietuvoje.

• Suorganizavo septynis „Draugystės vakarus“, į kuriuos 
pakvietė kitų lietuvių bendruomenių šokantį ir dainuojantį 
jaunimą.

• The group has performed in Cleveland International Services 
center Folk Festivals and was recognized by Isc for its contribu-
tion to the cultural life of the city.

• Performed at the concert celebrating 50 years of Hungarian 
independence at cleveland state university.

• Performed at the International Children’s games in Cleveland, 
2004.

• Participated in the  Lithuanian Folk Dance Festivals, Chicago, 
2004, los angeles, 2008, Boston, 2012.

• Participated in the Lithuanian Song Festivals in Lithuania, 
2007 and 2014.

• In 2010 and 2013 organized very first Youth Folk Dance Festi-
vals “juventus 2010” , “juventus 2013 in cleveland.

• Appeared in concerts in Detroit, Toronto, Chicago, New York, 
Miami, stockholm and lithuania.

• Over the span of 8 years organized seven “Concerts of Friend-
ship.” young dancers and singers from other lithuanian colo-
nies were invited to participate. 

ŠVYTURYS
CLEVELAND, OH

VyresnIejI | aDult

žYmESNI PASIROdYmAI | PERFORmANCE HIGHLIGHTS
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VADOVĖS– Aušrinė Širvinskienė ir Eglė Žukauskienė
       MOKYTOJAI – Julija Newberry, Eimantas Žukauskas, Aurelija Žulkutė, Izabelė Rubinski



CLEVELAND, OH

PagyVenusIejI | Veteran

šOkėJAi | DAnCeRS

VYRESNIEJI | ADULT
Bartkus,  Saulius
Jokša,  Arūnas 
Jokšienė,  Eglė
Milevičienė,  Gaja 
Milevičius, Liutauras
Newberry,  Julija
Širvinskas,  Ričardas 
Širvinskienė,  Aušrinė
Staniškienė,  Asta 
Staniškis,  Darius 
Stungienė,  Aldona 
Stungys,  Petras 
Vaičikauskas,  Vilmantas 
Vaičikauskienė,  Sondra 
Žukauskas,  Eimantas
Žukauskienė,  Eglė
Žulkutė,  Aurelija

PAGYVENUSIEJI | VETERAN
Abriani,  Danutė
Bacevičius,  Antanas
Gudėnas,  Algis
Gudėnienė,  Loreta
Valaitienė,  Vida
Valaitis,  Gintas

žYmESNI PASIROdYmAI | PERFORmANCE HIGHLIGHTS
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VADOVĖS IR MOKYTOJAI | DIRECTORS & TEACHERS

VADOVĖS– Aušrinė Širvinskienė ir Eglė Žukauskienė
       MOKYTOJAI – Julija Newberry, Eimantas Žukauskas, Aurelija Žulkutė, Izabelė Rubinski



TILTAS
SAN FRANCISCO, CA

žYmESNI PASIROdYmAI | PERFORmANCE HIGHLIGHTS

VADOVĖ | DIRECTOR

šOkėJAi | DAnCeRS

VYRESNIEJI | ADULT
Lina  Jurkūnaitė 
Kalmintas Kupčiūnas
Aras  Mattis
Rasa  Schleicher
Aistė  Solly
Marija  Steiblienė 
Lukas  Steiblys
Rita  Rosicker
Julius  Narkus
Dalia  Bačinskienė 
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Marija Steiblienė

San Francisco apsigyveno daugiau 
lietuvių ir 2007 m. rugsėjo mėnesį kilo 
mintis vėl sukviesti žmones į šokių 
grupę. Spalio mėnesį sukvietėme 
šokėjus. Danute Janutienė, kuri vado-
vavo San Francisco tautinių šokių gru-
pei ,,Vakarų vaikai”, prieš 15 metų mie-
lai sutiko padėti šokių grupei. Kristina 
Mattiene iš Čikagos ir Lina Šeštokaitė iš 
Filadelfijos, atvykusios į San Franciską, 
sutiko vadovauti šokių grupei. Naujai 
suburta grupė buvo pavadinta ,,Tilt-
as”.   Taip nutarėme pavadinti,  kadan-
gi  Šiaurės Kalifornijoje mus visus su-
jungia tiltai, mes visi važiuojame tiltais 
iš įvairių San Francisko rajonų:  Marin 
County, Contra Costa County, Alam-
eda County, San Jose County ir  San 
Francisco County, - susitikti su šokių 
grupe. Esame dėkingi Kristina Mattiene 
už admistravimą, Marijai Steiblienei už 
vadovavimą grupei.  Žemė dreba, kai 
mes šokam! 

In 2007, a small group of new Lithuanian 
San Francisco residents decided that it 
was time to renew the local Lithuanian 
folk dance group. As interest grew, Kris-
tina Mattienė from Chicago and Lina 
Šeštokaitė-Scroggins from Philadelphia 
took on the roles of directors and teach-
ers. With the gracious help of Danutė 
Janutienė, who was the dance group’s 
first teacher, the newly rejuvinated 
group, once again, began establish-
ing itself. The remaining question was 
the issue of the group’s name. Should 
it remain as Vakarų Vaikai or should we 
choose a new name to represent the 
new generation? Tiltas was the winning 
suggestion, since its translation means 
“bridge” and bridges help unite the Bay 
Area Lithuanians. We are now very ex-
cited to have Vanesa Kašelionytė join 
Kristina in helping prepare Tiltas for the 
XIVth Lithuanian Folk Dance Festival.

ISTORIJA | HISTORY

• San Francisco Lietuvos nepriklausomybės minėjime, 2008 ir 
2009 metais
• XIII Lietuvių šokių šventė, Los Angeles, 2008 metais
• Los Angeles Lietuvių dienos, 2008 metais

• San Francisco’s Lithuanian Independence Day celebration – 
2008, 2009
• XIII Lithuanian Folk Dance Festival, Los Angeles, 2008
• Los Angeles Lithuanian Days, 2008



SAN FRANCISCO, CA

TRYPTINIS
NEW YORK, NY
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VADOVĖ | DIRECTOR

šOkėJAi | DAnCeRS
VYRESNIEJI | ADULT
Stanislauskas, Milda
Glinskis,  Vainius
Sabalis,  Paul A.
Sabalis,  Monika A.
Sekovaitė, Rima
Baliukonis, Simas
Pranevičius, Julius
Pranevičienė, Diana
Palubinskaitė, Milda
Chacar,  Rany 
Semanavičiūtė, Lina
Marijošius, Vydas
Žukauskienė, Jūratė
Žukauskas, Mindaugas
Schmedlen, Dan
Stankūnaitė-
Schmedlen, Nida
Redikaitė, Eglė
Šližys,  Matas
Bričkus,  Ligia
Ferrer,  Rafael
Vidžiūnaitė, Laura
Rutkiewicz, Adam
Jankauskas, Jonas
Kvedaraitė, Rūta 
Harris,  Kristina
Angeliadis, Krista 
Avicolli,  Jennifer
Rociūnas-
Englert,   Gabrielė
Rociūnas-
Englert,   Lukas
Lukosevičienė, Maria
Lukosevičius, Algirdas

Aldona Marijošienė

Jadvyga Matulaitienė 1950m. įkūrė New 
York šokių grupę ,,Tryptinis” ir jai vado-
vavo 45 metus. Jos veiklą perėmė Aldo-
na Marijošienė. Pastaraisiais metais šokių 
grupė nuolat nerepetuoja, bet susiburia 
šventėms. Šiais metais ,,Tryptinį” sudaro 
didelis, skirtingo amžiaus šokėjų skaičius 
(net 50 šokėjų suaugusiųjų ir veteranų 
rateliuose). Grupei vadovauja Aldona 
Marijošienė, Nina Jankauskaitė ir Rima 
Sekovaitė.

New York “Tryptinis” (Foot Stomper) 
was founded in 1950 by Jadvyga Matu-
laitiene, who directed the ensemble for 
45 years. At present, “Tryptinis” does not 
rehearse regularly - it resurrects itself for 
important events.  Currently, the group 
consists of a large number (50) of adults 
and veterans of various ages, and is led 
by Aldona Marijosiene, Nina Jankaus-
kaite and Rima Sekovaite.

ISTORIJA | HISTORY



TRYPTINIS
NEW YORK, NY

Malonūs PrIsIMInIMaI 
FonD MeMorIes

VADOVĖ | DIRECTOR

šOkėJAi | DAnCeRS

PAGYVENUSIEJI | VETERAN
Glinskis, Judita
Glinskis, Rimvydas
Bell,  Tracey
Šližys,  Raimundas
Augylienė, Aldona 
Augylius, Kęstas
Milukienė, Cheryl
Milukas, Juozas
Chotin,  Peter
Norvila,  Dana 
Bulotaitė-
Belzer,   Aldutė
Ročiūnas, Ligija
 
 
 
 
 

• Šokėjai prisimena pirmąją ,,Tryptinio” vadovę Jadvygą Matulaitienę, 
kaip profesionalią choreografę, lietuviškų tautinių šokių puoselėtoją, 
Tautinių šokių instituto veikėją.  Jos dėka šimtai jaunuolių  susipažino 
ir pamilo lietuviškus tautinius šokius bei tradicijas. Savo talentu ir mei-
le tautiniam šokiui J. Matulaitienė paliko didelį palikimą New York’o 
lietuvių tautinių šokių gyvenime. 

• Šiais metais Niujorko generalinis konsulas su žmona šoks  ,,Trypti-
nyje” ir kartu su grupe dalyvaus šokių šventėje.

• Dancers remember “Tryptinis” first director Jadvyga Matulaitiene as 
a professional choreographer, a distinguished teacher, a member of 
the Lithuanian Folk Dance Institute. Thanks to her, hundreds of Lithu-
anian youth learned to cherish Lithuanian folk dances and traditions 
by participating in numerous Lithuanian and American festivals and 
celebrations.

• Consul General of the Republic of Lithuania in New York and his wife 
joined “Tryptinis” and will perform at the dance festival with the group 
this year.

ŠauKIa ten taVe KelIonĖ  |  BaltIMore  july 3, 2016

Rima Sekovaitė

• Dalyvavo beveik visose (12) JAV ir Kanados tautinių šokių 
šventėse.

• Pasirodė  Pasaulinėje parodoje ir Amerikos 200-metinių 
renginiuose.

• Šoko laisvės statulos 100 – mečio minėjimo iškilmėse NY 
(1986).

• Dalyvavo Romoje Lietuvos krikščionybės 600-metų minėjime  
(1987).

• Atstovavo lietuviams Jungtinių Tautų  iškilmingame parade 
(1991).

• Dalyvavo Tautinių šokių ir dainų šventėje laisvoje Lietuvoje 
(1994).

• Dalyvavo įvairiuose tarptautiniuose festivaliuose, pabaltijo 
dienose, tarptautinėse parodose, pavergtų tautų savaitėse, 
universitetų ir muziejų renginiuose.

• Šoko įvairiuose lietuvių ir amerikiečių renginiuose ir koncer-
tuose.

• Participated in 12 Lithuanian Folk Dance Festivals

• Performed at the U.S. Bicentennial celebration and the New 
york World’s Fair

• Participated at the celebration of the 600th anniversary of 
lithuanian christianity in rome

• Represented Lithuania at the UN Parade of Nations

• Participated at the Lithuanian Song and Dance Festival in 
Vilnius in 1994

• Performed at numerous Lithuanian, American and interna-
tional functions.

VADOVĖ | DIRECTOR

Nina Jankauskaitė 

žYmESNI PASIROdYmAI | PERFORmANCE HIGHLIGHTS



NEW YORK, NY

VAKARINĖ
PHILADELPHIA, PA

Malonūs PrIsIMInIMaI 
FonD MeMorIes
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VADOVĖ | DIRECTOR

šOkėJAi | DAnCeRS

Babinskas, Valdas
Babinskienė, Ilona
Baraitė Kučienė, Renata
Bendžiūtė - 
Šalčiūnienė, Vida
Brogaitė - 
Kazlauskienė, Daiva
Krivickaitė, Daina
Krušinskas, Antanas
Kučas,  Linas
Maciūnas, Vytas
Makrakis, Kostas
Matsuk,  Kristie
Puodžiūnaitė – 
Krušinskienė, Roma
Ročiūnaitė – 
Volertienė, Kristina
Šalčiūnas, Algis
Šalčiūnas, Andrius
Stirbys,  Rimantas
Surdėnaitė – 
Mačiūnienė,  Alė
Volertas, Virgus

Kristina Ročiūnaitė-
Volertienė

Philadelphijos ,,Vakarinė” , kuriai  vadovo Ei-
mutis Radžius, buvo suburta 1981m. Vėliau 
grupei vadovavo Kazys Razgaitis , paskui 
prisijungė ir  Aušra Bagdonavičiūtė. Studen-
tai šoko ir dalyvavo   VI, VII, VIII Tautinuų šokių 
šventėse. ,,Vakarinė” šoko keliuose miesto 
kultūriniuose renginiuose. Grupės veikla buvo 
nutrūkusi dvidešimčiai metų. Vėl susibūrė 
norėdami dalyvauti  XV –oje Tautinių šokių 
šventėje, Bostone. Grupei vadovavo Kristina 
Rociūnaitė-Volertienė ir Linas Kučas. XVI –oje 
Tautinių šokių šventėje , kuri vyks Baltimorėje, 
dalyvaus pagyvenusiųjų grupė.  Vadovė ir 
mokytoja Kristina Rociūnaitė-Volertienė. 

Vakarinė was formed in 1980 under the di-
rection of Eimutis Radzius. Kazys Razgaitis 
took over the leadership in 1981.  Aušra 
Bagdonavičius later joined him to assist in 
teaching.  The group performed in local ethnic 
festivals and Lithuanian celebrations.  Vakarinė 
participated in the VI, VII, and VIII Lithuanian 
Folk Dance Festivals in the U.S. and Canada.  
As family responsibilities took over, the group 
went on hiatus and reformed to participate 
in the 2012 Lithuanian Folk Dance Festi-
val in Boston under the direction of Kristina 
Ročiūnaitė- Volertienė and Linas Kucas. Once 
again Vakarinė dusted off their dance shoes to 
participate in the Baltimore festival.

ISTORIJA | HISTORY

Yra keli  gyvenimo etapai, kada jau pats viską organizuoji ir planu-
oji. Ir kiekviename etape yra nuostabių akimirkų, kurios nesikartoja! 
,,Vakarinė” yra pats nuostabiausias mūsų gyvenimo etapas! Čia visada 
malonu,  visi esame vertinami , čia malonu praleisti laiką ir nesinori 
skirstytis! Vadovė maloni ir reikli, kantriai viską paaiškina, stengiasi su-
prasti šokėjų problemėles!   - Ilona Babinskiene

Stebint tautinių  šokių šventę išeivijoje, kyla pasididžiavimas, kad esi 
lietuvis. Dalyvaudamas  šventėje tampi lietuvių išeivijos istorijos dalis. 
- Kristina Rociunaitė Volertienė

Aš prisimenu  vieną šokių šventę, kai mes nemokėjome tinkamai įeiti 
ir išeiti iš aikštės. Vadovas mums liepė nesirūpinti, nes išmoksime per 
šventės repeticiją. Man ir dabar skamba ausyse: ,,Filadelfija nemo-
ka”. Net kelis kartus pakartojo per garsiakalbį.  Mes žinojome, kad 
nemokėjome, bet tada ir visi kiti tai išgirdo. - Virgus Volertas

Mes repetuodavome Lietuvių namų rūsyje.  Mūsų susitikimo vieta buvo 
baras.  Kai nuvykome į šventę, dažnai klausdavome, kur baras, kad 
žinotume, kur susitikti.  - Virgus Volertas

I remember the year we went to Šventė without learning the entrances 
and exits.  Our fearless teacher said not to worry because we would learn 
them at the Saturday practice.  I can still hear “Philadelphia doesn’t 
know it” ringing over the loud speaker.  We knew we didn’t know it, but 
now so did everyone else. Virgus Volertas

We used to practice in the basement of the Lithuanian Music Hall.  We 
used the bar as our point of orientation (OT) to know in what direction 
we needed to position ourselves.  When we got to practice at the Svente 
we all kept asking, “Where’s the bar?” - Virgus Volertas



VARPELIS
ELIZABETH, NJ

DR. V. KUDIRKOS 
LITUANISTINĖS MOKYKLOS 
ŠOKIŲ GRUPĖ

Malonūs PrIsIMInIMaI 
FonD MeMorIes

VaIKaI | chIlDren

VADOVĖ | DIRECTOR

šOkėJAi | DAnCeRS

VAIKAI | CHILDREN
Aidas   Aleknavičius 
Matas    Aleknavičius 
Urtė   Bazevičius 
Laura   Benetis 
Ethan   Coskay 
Jonas   Covalesky 
Matas   Covalesky 
Veronika  Covalesky 
Greta   Galavackas 
Danielius  Giusti 
Matteus  Kascenas 
Elizabeth  Meizys 
Arnas   Mikulėnas 
Gabija   Plikaitis 
Greta   Siernos 
Lina   Siernos 
Lukas   Siernos 
Tadas   Simone 
Gabrielle  Simonauskas 
Sandra   Simonauskas 
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Aušra Aleliūnaitė-Covalesky  

ISTORIJA | HISTORY
Dr. V. Kudirkos lituanistinės mokyklos 
šokių grupė ,,Varpelis” susikūrė 2015m. 
rugsėjo mėnesį. Tradicijos perimtos iš 
ilgus metus gyvavusio Elizabeth Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčios choro ,,Var-
pelis”, vadovė B. Mockienė. Dauguma 
dabartinių šokėjų yra daug metų buvę 
choro ,,Varpelis”nariai. Pirmoji šokių 
grupė susibūrė 2011m. ir sėkmingai 
pasiruošė Bostono šokių šventei, vadovė 
M. Murauskas. Labai džiaugiamės 
,kad Baltimorės šokių šventei ,,Varpe-
liui” atstovauja dvi pilnos vaikų ir jaunių 
grupės. Iš viso 38 šokėjai. Jaunių grupei 
vadovauja Zita Poderis, o vaikų grupei - 
Aušra Aleliūnaitė-Covalesky.

 The Dr. V. Kudirka Lithuanian School 
dance group “Varpelis’ was estab-
lished in September of 2015.  It built 
upon traditions from the  long-lasting 
“Varpelis” choir led by B. Mockiene at 
the Church of Saints Peter and Paul in 
Elizabeth.  Most of our current danc-
ers sang with the “Varpelis” choir for 
many years.  The first dance group 
was formed in 2011 under M. Mu-
rauskas and performed at the Boston 
Dance Festival. We are very pleased 
that “Varpelis” will be represented in 
Baltimore by two full dance groups 
of youth and children, numbering 38 
dancers in all. The youth group is di-
rected by Zita Poderis and the chil-
dren’s by Aušra Aleliūnaitė-Covalesky.

Mes išgyvenome maloniausius jausmus matydami šokėjų 
šypsenas per pasirodymus ir jausdami jų pasididžiavimą savo veikla. 
Niekaka napamiršime bendrų darbų prieš šventes: kūčiukų kepimo, 
karūnų darymo...Šokis sujungė ne tik vaikus, bet ir jų tėvelius!

The most important memory we take away from this extraordinary 
cultural experience is to see the smiles of the dancers as they share their 
pride in dancing, the result of their dedication and hard work. We will 
never forget the joy we experienced in making Kūčiukai and crowns for 
our group. A strong bond of heritage has been formed between the chil-
dren and their parents! 



ELIZABETH, NJ

DR. V. KUDIRKOS 
LITUANISTINĖS MOKYKLOS 
ŠOKIŲ GRUPĖ

jaunIaI | youth
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VADOVĖ | DIRECTOR

šOkėJAi | DAnCeRS

JAUNIAI | YOUTH
Justina   Benetis 
Bernardas  Covalesky 
Greta   Donnelly 
Andrius   Dunčia 
Vytis   Dunčia 
Emilija   Girgis 
Marija   Klimik 
Neringa   Liutikaitė 
Nojus   Liutikas 
Lukas   Mikulėnas 
Rachel   Miller 
Julija   Murauskas 
Veronica  Murauskas 
Thomas   Petruškevičius 
Jonas   Rociunas-Englert 
Elena   Stankevičius 
Karolis   Sniras 
Russell   Van Liew

Zita Poderis  

 • Labdaros renginys ,,Pažadink savyje gerumą”2015metų lapkritis.
• Dr. V.  Kudirkos lituanistinės mokyklos kalėdinis renginys 
2015metų gruodis.
• Nepriklausomybės dienos minėjimas Elizabeth 2016 metais.
• Mamos dienos šventė 2016 metų gegužė.

• Benefit concert “ Pažadink savyje gerumą” -2015, November
 • Dr. V. Kudirka Lithuanian School Christmas play-2015, December
  lithuanian Independence Day, elizabeth,nj-  2016
 • Mothers day Concert-2016, May

PADĖJĖJOS | ASSISTANTS

Jurgita Kašiuba Lina Jokilaitytė-Giusti

žYmESNI PASIROdYmAI | PERFORmANCE HIGHLIGHTS



VERSmĖ
LONDON, UK

LIETUVIŲ KRIKŠčIONIŲ 
BAŽNYčIOS LONDONE 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ANSAMBLIS

VADOVĖ | DIRECTOR

šOkėJAi | DAnCeRS

Rita   Adomaitienė  
Rolandas  Balčiūnas
Orinta   Baranauskaitė
Teresė   Burdyn
Laima   Černauskienė
Aleksas  Dubinskas
Aira   Grigonienė
Donatas  Mačiulis
Brian   Nuttgens
Dalia   Petrašiūnienė
Vilius   Portapas
Vilija   Ruočkienė
Svajūnas  Stasytis
Milda   ŠiaučIūšnienė
Irmantas  Šiupšinskas
Christopher   Tally

Gražiausius įspūdžius palieka dalyvavimas tradiciniuose lietuviškuose 
renginiuose: Vasario 16-osios minėjimai, Sekminės, Joninės ir kt.  
Būti lietuviško kultūrinio gyvenimo Londone dalimi mūsų kolektyvui 
yra didžiulis įvertinimas.  Mums, išeivijos lietuviams, yra malonu, 
kad galime dalyvauti ir vietinės savivaldybės rengiamuose pasiro-
dymuose ir supažindinti kitataučius su lietuvišku šokiu ir kultūra.  Vi-
eni įspūdingiausių prisiminimų išlieka iš didelių tarptautinių renginių: 
šokių švenčių, tautinių šokių festivalių.  Mūsų kolektyvui teko sudaly-
vauti XIV-oje  Tautinių šokių šventėje Bostone, JAV,  Dainų ir šokių 
šventėje Vilniuje ir Tarptautiniame tautinio šokio  festivalyje Graikijoje.  
Tokie renginiai ne tik augina mūsų kolektyvo tautinę savimonę, bet ir 
kiekvieną  mus praturtina.  

The group’s most beautiful memories are from participating in tradi-
tional Lithuanian events, such as Lithuanian Independence Day, Sek-
mines, Jonines (midsummer), etc. It is a privilege for our dance group 
to be part of Lithuanian cultural life in London.  It is a pleasure for us 
as Lithuanians to participate in the events organised by local councils 
where we can introduce Lithuanian dance and culture to other nation-
alities.  Some of our most memorable experiences are from big interna-
tional events and dance festivals.  Our group participated in XIV Lithu-
anian Folk Dance Festival, Boston, USA, Lithuanian Song and Dance 
Festival in Vilnius, Lithuania, and International Folk Dance Festival in 
Greece.  Such events not only strengthen our national identity, but also 
enrich each of us personally.   
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Terese Burdyn

Londono lietuvių Krikščionių bažnyčios 
tautinių šokių kolektyvas ,,Versmė” 
susikūrė 2011 metų liepos mėnesį. Kole-
ktyve šoka įvairaus amžiaus tiek prade-
dantieji , tiek nemažai patirties turintys 
šokėjai.  Mus visus vienija meilė šokiui ir 
savo tautinei kultūrai. Kolektyvui vado-
vauja choreografė Teresė Burdyn. 

The London Lithuanian Christian 
Church folk dance group “Versmė” was 
established in July 2011 through the ini-
tiative of some dance enthusiasts.   We 
have dancers of different dance expe-
rience, from very beginners to quite 
experienced dancers.  The age of the 
dancers vary from the young to elder-
ly.  We are all united by the love of the 
dance and love of our national culture.  
The group is led by the choreographer 
Teresa Burdyn.  

ISTORIJA | HISTORY

• 2012m. XIV-oji Tautinių  šokių šventė Bostone, JAV.
• 2013m. Tarptautinis kultūrų festivalis Woolverhampton, JK.
• 2014m. Lietuvos dainų ir šokių šventė, Vilnius.
• 2015m. Tarptautinis tautinio sokio festivalis ,,Halkidiki” Graikija.
• 2015m.  Tarptautinis šokių festivalis Londonas, JK.

• 2012 -  XIV Lithuanian Folk Dance Festival, Boston, USA
• 2013 – International Cultural Festival, Woolverhampton, UK
• 2014 – Lithuanian Song and Dance Festival, Vilnius, Lithuania
• 2015 – International Folk Dance Frestival. Halkidiki, Greece
• 2015 – Dance Around The World, International Dance Festival, 
london, uK

Malonūs PrIsIMInIMaI 
FonD MeMorIes
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Bražinskaitė  Monika
Bražinskas Virgis
Balčaitytė Aina
Balčaitis Žilvinas
Baltrušaitienė Jolita
Dagilis  Valentinas
Jefimovas Edvardas
Ješkevičiūtė        Emilija
Ortiz  Jolanta 
Pangonytė Berta
Šilalė   Albertas
Šukys  Karolis

2010 – 2012 m. idėja suburti tautinių šokių 
kolektyvą gimė šventės ,,Lietuviais esame mes 
gimę” metu. Kolektyvui vadovauja Džaneta 
Bublienė, buvusi Kauno dainų ir šokių ans-
amblio ,,Nemunas” šokėja. 2012 – 2014 m. 
vadovavimą perima Onytė Žukauskienė, 
1972 m. baigusi Vilniaus Kultūros ir meno 
mokyklos choreografijos skyrių. 2014 – 2015 
m. energingoji seniūnė Livita Skučaitė peri-
ma vadovavimą. 2015 – 2016 m. kolektyvą 
papildė nauji, energingi nariai. Nuo 2010 m. 
grupę lankantys šokėjai, su meile vadinami 
veteranais,padeda naujiems šokėjams mokytis 
šokių žingsnių ir gerai jaustis kolektyve. Grupei 
vadovauja Onytė Žukauskienė.

The idea of forming a Lithuanian folk dance 
group in Jackson, NJ came about during the 
“Lithuanians We Are Born” festival.  Džaneta 
Bublienė, former dancer with the Kaunas, 
Lithuania, ensemble “Nemunas,” directed the 
group from 2010 to 2012.  Onytė Žukauskienė, 
who graduated in choreography from the 
Vilnius School of Culture and Arts, directed 
the group from 2012 to 2014. Livita Skučaitė 
took over the group from 2014 to 2015. Since 
then many young and energetic dancers have 
joined. Since 2010, the group has been blessed 
with the presence of several dancers, lovingly 
referred to as “veterans,” who help demon-
strate dance steps to the new members and 
show how to work smoothly together.  Onytė 
Žukauskienė has returned to lead the group.

ISTORIJA | HISTORY

Šviesūs ir smagūs prisiminimai 
šokėjams liko iš 2012 m. Bostono 
Tautinių šokių šventės. Malo-
numas yra kiekvienais metais 
organizuoti ir dalyvauti  Joninių 
šventėsę ir kituose renginiuose. 
Smagu , kad buvę šokėjai domisi 
kolekltyvo gyvenimu, linki sėkmės 
ir visada padeda.

The dancers’ most memorable 
moments were spent at the 2012 
Lithuanian Folk Dancing Festival, 
Boston MA. Every year the group 
helps organize and participates 
in the Central New Jersey sum-
mer festival “Joninės” as well as 
other Lithuanian celebrations in 
the area. It is also heartwarm-
ing that all previous dancers who 
no longer dance in the group are 
supportive and are always ready 
to help.

• Lietuvos 
nepriklausomybės dienos 
minėjimas jackson, nj 
(2011, 2015).
• Renginyje ,,Arts Auction” 
estų namuose jackson, nj 
(2011).
• Lietuvių festivalyje  
elizabeth, nj (2011).
• Lietuviškoje šventėje 
,,tėvų ir protėvių takais” – 
jackson, nj (2011).
• ,,Baltic Bash” – Jackson, 
nj (2011).
• ,,Baltic Unity Day” – 
jackson, nj (2011).
• JAV LB 19 šaukimo III 
tarybos delegatams – 
elizabeth, nj (2011).
• Užgavenės – Jackson NJ 
(2012).
• Kovo 11-osios minėjimas 
– Philadelphia (2012).
• XIV –oji Tautinių šokiu 
šventė – Boston, Ma 
(2012).
• ,,Baltų dienų” šventė – 
jackson, nj (2013).
• Kovo 11-osios minėjimas 
- Philadephia ir new york 
(2013).
• Joninės - Jackson, NJ 
(2012, 2013, 2014, 2015).
• ,,NY Times Travel Show” - 
new york (2013, 2014, 2015, 
2016).

• Lithuanian Independence 
Day commemoration – 
jackson, nj (2011)
• “Art Auction” – Jackson, 
nj (2011)
• Lithuanian Festival – 
elizabeth, nj (2011)
• “In Steps of Our Forefa-
thers” – jackson, nj (2011)
• “Baltic Bash” – Jackson, 
nj (2011)
• “Baltic Unity Day” – 
Freehold, nj (2011)
• Lithuanian American 
community Board of Direc-
tors conference – elizabeth, 
nj (2011)
• “Užgavenės” – Jackson, 
nj (2012)
• March 11th honoring – 
Philadelphia (2012)
• XIV Lithuanian Folk Dance 
Festival – Boston, Ma 
(2012)
• “White Day” Lithuanian 
festival – jackson, nj 
(2013)
• LT Rebirth Festival – 
Philadelphia and new york 
(2013)
• “Joninės” – Jackson, NJ 
(2012, 2013, 2014, 2015) 
• “NY Times Travel Show” 
– new york (2013, 2014, 
2015, 2016)

Malonūs PrIsIMInIMaI
FonD MoMents
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Onytė Žukauskienė
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Alperavičienė  Loreta
Alperovich  Rasa
Benjaminovich  Victoria
Blumenzon  Rima
Gibly   Ingrida
Kaušinytė  Rūta
Mouyal  Noya
Sakal   Ariela

Tikimės, kad maloniausiu pri-
siminimu taps dalyvavimas 
Baltimorės šokių šventėje.

We expect that our most pleas-
ant memories will be partici-
pation in the Baltimore dance 
festival.

ŠauKIa ten taVe KelIonĖ  |  BaltIMore  july 3, 2016

Daiva Sakal

Grupė įkurta 2015m. rugpjūčio mėnesį. 
Lapkričio mėnesį šokių kolektyvui  su-
teiktas vardas,,Vija”. Šiuo metu kole-
ktyve yra 9 šokėjos. Čia šoka įvairių 
profesijų merginos ir dvi moksleivės, 
mylinčios lietuvių liaudies šokį. Rep-
ertuare tik autentiški lietuvių liaud-
ies šokiai. ,,Vija” skatina šokti įvairaus 
amžiaus ir sugebėjimų turinčius 
žmones, gyvenančius Izraelyje. Grupės 
meno vadovė Daiva Sakal.

History will be made at this year‘s Šokių 
Šventė when, for the first time, one of 
the participating dance groups will 
come from Israel. “Vija” was established 
in August 2015. Its nine members are 
excited to come to America and join 
fellow Lithuanians at this year’s Šokių 
Šventė. The group’s members come 
from various professions and include 
two young schoolgirls who love tradi-
tional Lithuanian dance. The members 
of “Vija” say their purpose is not just to 
enjoy fun and fellowship, but to popu-
larize authentic Lithuanian folk dance 
in Israel and internationally. The group’s 
director is Daiva Sakal.

ISTORIJA | HISTORY

Kolektyvas planuoja savo veiklą, ruošia naujas programas. ruošiant 
šokių programą naudojami gerai žinomi lietuvių autorių kūriniai, 
daug dėmesio skiriama autentiškam XXa. aukštaitijos regiono kos-
tiumui. Kolektyvo ,,Vija” pagrindinė užduotis yra lietuvių liaudies 
šokio populiarinimas ne tik Izraelyje, bet ir kitose svečiose šalyse. 
nors ,,Vija” yra labai jauna merginų šokių grupė, tačiau visos narės 
aktyviai dalyvauja įvairiose valstybinėse ir kalendorinėse šventėse, 
organizuojamose Izraelyje. 

the group plans their own programs and uses well-known lithu-
anian choreographic dances, paying particular attention to the 20th 
century aukštaitija (highland) region national costume. Its members 
regularly attend various Israeli national events and public holiday cel-
ebrations.the hard work and dedication of “Vija” has been rewarded 
with appearances not only in Israel, but other countries as well. It is an 
impressive tribute to the group’s commitment to lithuanian culture 
and they will find a warm welcome at this year’s Šokių Šventė.

žYmESNI PASIROdYmAI | PERFORmANCE HIGHLIGHTS
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žAIbAS
MADISON, WI
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Etzwiler, Christopher-  
  Semenas
Etzwiler, David
Etzwiler, Michael
Garvin,  Dan
Jonylaitė, Asta
Juozevičienė, Daina-    
  Žemliauskaitė
Juozevičius, Jonas
Juozevičiūtė, Aura
Kmetz,  Debbie
Penkiūnaitė, Daina
Šepetys, Asta
Swissler John
Vidugirienė, Jolanta
Wachtner, Kristina
West,   Mozė  Šepetys 
West,   Žiema  Šepetys 

Nijole Semenaite Etzwiler

Žaibas buvo įsteigtas 1991 Vidos Ka-
zlauskaites Stark, su tikslu skleisti lietuvių 
kultūrą Wisconsin’e. Trylika metu viene-
to vadove buvo Asta Šepetytė, o nuo 
2004 vadovauja Nijole Semenaite Etz-
wiler . 2009 m. buvo įsteigta vaiku grupe: 
Žaibutis, dauguma vaiku is Baraboo. 
Žaibas, remtas Madison-Vilnius Sister 
Cities Inc. jau švenčia 25 metų jubiliejų.

Žaibas was founded in 1991 by Vida Ka-
zlauskaite Stark, and sponsored by Mad-
ison Vilnius Sister Cities, to promote Lith-
uanian culture in Wisconsin. For 13 years, 
Asta Šepetys was our director, succeed-
ed by Nijole Semenaite Etzwiler in 2004. 
In 2009, a children’s group, Žaibutis, was 
added, with dancers from Baraboo, WI.

ISTORIJA | HISTORY

Žaibas “sužaibavo” pirma karta, 1991m., Madisono Tarptautiniame 
Festivalyje, ir nuo to laiko pasirodo jame kasmet, jau 25 metų. Taip 
pat dažnai pasirodo įvairiuose lietuvių, universitetų, ir tarptautiniuose 
renginiuose. Kartu su Madison-Vilnius Sister Cities Inc., veikia Madisono 
lietuvių naudai: rengiami susirinkimai, minėjimai ir šventės.  Dauguma 
Žaibo šokėjų gyvena Madisone, bet net keletas atvažiuoja iš toliau 
Wisconsin’e, iš Mineapolio ir Chicago’s.
2002 m. Žaibas buvo išrinktas atstovauti Wisconsin’o liaudies pavylda 
Japonijoje, ir buvo pakviestas šokti “Draugo” koncerte, Chicago’je, ir  
dalyvauti Pietu Amerikos Šokių Sventej, Argentinoje,  2009 m. 

Žaibas’ first performance was at the Madison International Festival in 
1991, and we have danced there annually for 25 years.  In 2010,  two of 
our little Žaibutis girls were featured on the Festival’s posters, brochures 
and webpage. Žaibas has appeared at other ethnic and cultural fairs, 
staffed information tables, and given demonstrations, talks and slide 
shows at organizations and schools. Together with Madison-Vilnius 
Sister Cities, Inc., Žaibas promotes our Lithuanian heritage by organizing 
meetings and social events.  Although most of our dancers are Madisoni-
ans, many also come from other Wisconsin cities, and St. Paul, MN, and 
Chicago. 
Žaibas has participated in Lithuanian dance festivals in Chicago, Toronto, 
Los Angeles, Boston and Argentina, and was chosen to represent Wiscon-
sin at a cultural festival in its Sister State of Chiba, Japan. 

• IX , X , XI, XII, XIII ir XIV Tautinių Šokių Šventėse, Chicago’je, 
toronte,  los angelese, ir Bostone
• Madisono Tarptautiniame Festivalyje, Madison, WI, 1991-
2016
• Dainu Šventėj, Vilniuje, 1998 
• Festivale Chibo, Japonijoje, 2002. 
• Pietu Amerikos Sokiu Sventėj, Berisso, Argentinoje, 2009

• The IX, X, XI, XII, XIII and XIV Lithuanian Dance Festivals in 
chicago, toronto, los angeles, and Boston
• The Madison International Festival, Madison, WI, 1991-2016
• Dainu Svente, Vilnius, 1998.
• Cultural Festival in Chiba, Japan, 2002
• The South American Lithuanian Dance Festival in Berisso, 
argentina, 2009
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VAIKAI | CHILDREN
Izabela   Atanaskovski
Lawrence  Baker
Ona   Baker
Kristina   Balčiūnaitė
Justas   Del Pup
Sigita   Jurgutytė
Emma   Kanopsky
Eva   Latvėnaitė
Greta   Latvėnaitė
Karina   Mitriūtė
Karolina  Mondro
Lukas   Mondro
Aleksas   Savickas
Adrija   Skiotytė
Agnė   Tunkūnaitė 
Gabrielius  Tunkūnas
Lukas   Tuskenis

JAUNIAI | YOUTH
Alexandras  Abarius
Adomas  Anužis
Danius   Anužis
Gabriela  Atanaskovski
Karisa   Barauskaitė
Koleta   Barauskaitė
Olivija   Duobytė
Lukas   Mitrius
Romas   Mitrius
Miglė   Orentaitė
Stasys   Orentas
Ignė   Savickaitė
Aleksa   Skiotytė
Kristina   Skiotytė
Vaiva   Stapušaitytė
Rimas   Stapušaitis
Ula   Tuskenytė
Vilius   Vilkas

,,Žiburio” mokyklos maloniausi 
prisiminimai visada būna iš šokių 
švenčių. Čia suvažiuoja tiek daug 
šokėjų iš įvairių JAV miestų, iš Kana-
dos, iš Pietų Amerikos ir net iš Lietu-
vos. Yra galimybė pamatyti  daug 
jaunimo iš įvairių pasaulio vietų. Jie 
visi myli savo tėvų ir senelių brangią 
tėvynę Lietuvą, išlaiko tradicijas ir  
lietuvių kalbą. Jaunimas džiaugiasi 
matydamas mažuosius lietuviukus, 
kurie dar lanko darželį ir dainuoja 
,,Du gaideliai”, bet jau ateina mokytis 
lietuvių tautinių šokių.  Jiems tai kelia 
prisiminimus iš savo vaikystės. 

Ziburio Lithuanian school students 
always enjoy participating in the 
dance festivals every four years. They 
are always impressed by the great 
numbers of fellow Lithuanians their 
own age who are also involved in 
the same activities, carrying on their 
parents and grandparents traditions, 
language and cultural heritage. It 
always interests the students to see 
the new children coming into the 
school every year. They watch with 
fond memories as they remember 
taking their first dance steps to the 
accompaniment of their favorite – 
Du Gaideliai.

ŠauKIa ten taVe KelIonĖ  |  BaltIMore  july 3, 2016

Viktorija Viskantienė

Detroito ,,Žiburio” lituanistinė mokykla 
įsteigta 1949 m. ir globojama lietuvių 
bendruomenės. Mokyklos vedėja yra 
Vida Pekorienė. Mokykloje be akademi-
nio ugdymo mokiniai šoka ir dainuoja. 
Mokiniai koncertuoja Kalėdų šventėje, 
Vasario 16-osios minėjimuose, mok-
slo metų uždarymo šventėse. Jie yra 
dalyvavę nuo šeštosios iki keturiolikto-
sios Tautinių šokių šventėse JAV ir Ka-
nadoje. Šioje šventėje dalyvauja vaikų ir 
jaunių grupės –  35 šokėjai. Nuo 1986m. 
,,Žiburio” šokių mokytoja yra Viktorija 
Viskantienė.

Since its founding in 1949, the “Žiburio” 
Lithuanian School of Detroit has of-
fered an academic curriculum as well as 
folk singing and dancing.  It is currently 
headed by Viktoria Pekorienė. Žiburio 
performs at Christmas pageants, In-
dependence Day celebrations, and 
graduation ceremonies. The group has 
participated in every North American 
Lithuanian Folk Dance Festival since 
the VI one in Chicago in 1980.  This year 
in Baltimore, 35 dancers from the chil-
dren’s and youth groups will partici-
pate.  Their leader since 1986 has been 
Viktorija Viskantienė.

ISTORIJA | HISTORY

,,Žiburio” mokyklos svar-
biausi pasirodymai vyksta 
kas ketveri metai, kai yra 
proga dalyvauti tautinių 
šokių šventėse.

ziburio lithuanian 
language school students 
look forward to their most 
memorable performance 
which occurs every four 
years as participants in 
the lithuanian Folk Dance 
Festival.

žYmESNI PASIROdYmAI | PERFORmANCE HIGHLIGHTS
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žILVINAS
PHILADELPHIA, PA
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Ann   Bies
Lisa   Blanco
Alex   Cox
Daniel   Cox
Jenny   Cox
Lynne   Cox
Laurie   Kosis Dezao
Steve    Epstein
Christopher  Minnick
Laura   Pierce-Foglia
Johannes  Ponsen
Henrikas  Satinskas
Vytautas  Sirusas
Gail   Stepnowsky
Loreta   Vainius
Danutė   Van Sant
Juozas   Van Sant

Ramune Zinkute Cobb

,,Žilvinas” buvo įsteigtas 1963 m. Pirmoji 
mokytoja buvo Genovaitė Maciūnienė. 
Daug metų grupei vadovavo Estera 
Washofsky, vėliau Alexa Krakauskienė, 
dabartinė vadovė Ramunė Zinkutė 
Cobb. ,,Žilvinas” pasirodė įvairiuose 
lietuvių ir kitataučių renginiuose Penn-
sylvania, New Jersey ir Delaware valstijo-
se ir dalyvavo šokių šventėse Lietuvoje, 
Šiaurės Amerikoje ir Australijoje.

Founded in 1963 and initially led by 
Genovaitė Maciūnienė, the “Žilvinas” 
dance group was headed for many years 
by Estera Washofsky and later by Alexa 
Krakauskienė.  Its current director is 
Ramunė Zinkutė Cobb.  Žilvinas has per-
formed in various Lithuanian and inter-
national festivals in Pennsyvlania, New 
Jersey and Delaware and participated in 
dance festivals in Lithuania, North Amer-
ica and Australia.

ISTORIJA | HISTORY

,,Žilvinas” remia lietuvių 
bendruomenę savo pasirody-
mais ir priima visus, kurie domisi 
lietuvių šokiais. Grupė dalyvavo 
triskart šokių šventėse Lietuvoje. 
Kasmet vyksta į Frackville daly-
vauti lietuvių dienose. Grupė 
dalyvauja vestuvėse ir  ypatingose 
šeimų šventėse .  2010 metais 
,,Žilvinas” keliavo į Australiją 
ir dalyvavo šokių šventėje Mel-
bourne. Šokėjai smagiai pra-
leido laiką ne tik šokdami, bet ir 
grožėdamiesi Australijos gamta.

Zilvinas is a community group, 
welcoming all who share an 
interest in Lithuanian dance cul-
ture. The group has performed at 
three dance festivals in Lithuania, 
travels to Frackville PA annu-
ally to be part of the Lithuanian 
Days weekend there and enjoys 
dancing at private functions such 
as weddings and special family 
celebrations. The group traveled 
to Australia in 2010 to participate 
in the Lithuanian Days dance 
festival in Melbourne, where 
they spent many pleasant hours 
together enjoying the scenery, 
wildlife, and a midsummer Kucios 
“Down Under.”

• II, III, IV Šokių šventėse 
lietuvoje.

• IX - XIV Šokių šventėse 
Šiaurės amerikoje.

• XXVI -oje Australijos 
lietuvių Šokių šventėje 
Melbourne.

• Metiniai pasirodymai 
lietuvių dienose Frackville, 
Pa.  

• Pasaulinio ,,Dragon Boat 
“ festivalio atidaryme 
2002m.

• Pasirodymai vestuvėse, 
gimtadienių sukaktuvėse, 
mokyklose.

• II, III IV Folk Dance 
Festivals in lithuania

• IX - XIV Lithuanian Dance 
Festivals in north america

• 26th Lithuanian Dance 
Festival, Melbourne,  
australia

• Annual performances at 
the Frackville lithuanian 
Days

• Opening ceremony of the 
International Dragon Boat 
Festival, 2002

• Weddings, birthday 
celebrations, school 
performances
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FonD MoMents
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INSPIRATION FOR 
THE 2016 ŠOKIŲ ŠVENTĖ 
EVENING EVENTS

jurgio Didžiulio koncertą remia 
Kalifornijos lietuvių Kredito 
Unija | Jurgis Didžiulis‘ concert 
is sponsored by california 
lithuanian credit union

Baltimore is a rich and charming his-
toric city.  The inspirations for the 2016 
Šokių Švente evening events come 
from being a tourist in this ethnically 
diverse city, where there is truly some-
thing offered for every resident and 
visitor.  Your 2016 Šokių Švente orga-
nizing committee set out to offer all 
festival dancers, guests and attendees 
evening experiences that capture the 
charming heart of the city of Baltimore.  

Music has been a part of Baltimore 
for nearly three centuries; the oldest 
conservatory in the United States, The 
Peabody Institute was founded in 1857.  
Jazz and blues developed around the 
turn of the 20th century and Baltimore 
was a major stop on the East Coast 
touring circuit for musicians.  Famous 
jazz musicians such as Billie Holiday, 
Cab Calloway, and Mickey Fields came 
from Baltimore.  Jazz has influenced 
the modern music sounds we listen to 
today.  The theme of Sunday evening’s 
adult banquet, The Klumpe Klub high-
lights Baltimore as a prominent music 
city.  Guests will enjoy a live jazz trio 
during a seated dinner and later dance 
the night away to big band sounds of 
Sodžius.  Other musical entertainers 
over this year’s July 4th weekend in-
clude Sam Grow, Jurgis Didžiulis, Ave 
Vita and Šokių Švente’s DJ, Donatas So-
kas.  

Baltimore has been the home to fa-
mous American writers such as Edgar 
Allen Poe, who is considered the inven-
tor of the detective fiction genre.  Many 
of our own famous writers, poets and 
critics from the Lithuanian community 
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have called the Baltimore-Washington, 
DC area their home.  Saturday eve-
ning’s poetry presentation highlights 
their work and literary connections to 
the city.  Sunday’s young adults Mys-
tery Evening gala pays homage to Poe 
with a unique, creative and intriguing 
music-light-sound program geared to-
wards our high school and university 
aged guests.

During the 19th century, Baltimore was 
the second largest port for immigrants 
arriving in America.  Today, Baltimore 
opens its port to both Royal Caribbean 
Cruises and Carnival Cruise Line offer-
ing excursions to such destinations as 
Bermuda, Bahamas, and the Caribbe-
an.  This inspired the theme for a new 
and unique gala created specifically 
for young families with children and 
a children’s gala. The Creativity Island 
gala will feature the local company, 
Snapology, whose staff will enhance 
the evening experience by providing 
these young creative minds with spe-
cial Lego building activities and a take-
home keepsake. 

Baltimore is the perfect location to cel-
ebrate this year’s 240th Independence 
Day weekend.  Take the opportunity 
and experience for yourselves what 
makes this city “charming.”  Baltimore, 
after all, provided the inspiration for 
Francis Scott Key to write our National 
Anthem, The Star Spangled Banner.  
From the youngest to our most senior 
seasoned festival attendees, the 2016 
organizing committee looks forward 
to seeing and celebrating with you at 
Šokių Švente!
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ŠVENTĖS RĖmĖJAI
FestIVal Donors
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california lithuanian credit union
Kazickas Family Foundation
andrius & Vilija Kiršonis
leidos
lietuvių Fondas
algis & Vaida Mikuckis
tomas Mikuckis
Klevelando lietuvių Plėtros Fondas

ŠAURINĖS ŽVAIGŽDĖS RATELIS 
NORTH STAR’S CIRCLE

$5,000+

Violeta abad (aa jorge r. abad)
Dr. gintaras & ruta Degesys
algis & Dr. teresė Kazlauskas
ramune Kligys
almis & Danguole Kuolas
Vytenis & elzyte lietuvninkas
gediminas naujokaitis
oak tree Philanthropic Foundation
objects Found-regina sajauskas
Drs. jonas & terri Prunskis
Veitas Family

SAULĖS RATELIS 
SUN’S CIRCLE

$2,500 – $4,999



                    AČIŪ UŽ JŪSŲ PARAMĄ!                          THANK YOU FOR YOUR SUPPORT!

XV Lietuvių Tautinių Šokių Šventė  |  Page181

liūda & Petras avižonis
B&B Duplicators, Inc.
jonas & rima Bacanskas
Baltimore lithuanian hall association
Bge
Dr. Danute Bieliauskas
Biergarten haus-arturas Vorobjovas
tadas & Dana Dabsys
antanas & elizabeth Dambriunas
rimas & Pranute laučkaite Domanskis
Donatas & Viktorija empakeris
Mindaugas & Violeta gedgaudas
tomas glavinskas/Blind Pass Marina 
enterprises, llc
global lithuanian leaders & sinickas 
communications
health-ade
john & Izabele laučkaite howes
romas & angele jarasunai
jurgis & regina joga
Danguole jurgutiene
jovita Kloviene
Paulius & rasa Kuras
jurate Maciunas landwehr & carl landwehr
gražina liautaud
los angeles lithuanian Days Festival

Paul Majauskas
Dr. joseph & aldona (andrusis) Mccarthy
Dalia Musonis goodman
Vidas & adria neverauskas
leonard linas & nerija orentas
rimas orentas
ann rackas Pate & jimmy Pate
tolandas & aldona Petraitis
Prisimenant a.a. Dr. Broniu ir Monika 
Povilaicius - Kubiliu seima
red lion tavern
rotary club of chicago
gedas & Dana sakus 
lina sestokaite scroggins
Dr. raimundas & rasa silkaitis
george sirusas
gina & Donatas skucas
Dr. renaldas Šmidtas & lina Šmidt
south Boston lithuanian citizens’ as-
sociation
taupa lithuanian Federal credit union
gintaras & gloria Vaišnys
Vydūnas youth Fund, Inc.

AUŠROS RATELIS 
DAWN’S CIRCLE

$1,000 – $2,499
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KELIONĖS VADOVO RATELIS 
GUIDE’S CIRCLE

$500 – $999

remigijus & Danute Balciunas
Daiva & arvydas Barzdukas
Veronica Budreckas Mariani
andreja Dabsyte & tomas Dabsys
Vilija Dedinas & chris gair
Dainius & roma Degesys
jonas Domanskis
Maria Domanskyte
the Dulys Family
laima & Vacys garbonkus
Daiva grieze-jurgelevicius
Virginija & algimantas gureckai
randy hoffman & Danute Molyte-hoffman
Deanna Izabele howes
jonas howes
grazina joyce
Dr. Petras Kaufmanas
Vytenis Kirvelaitis
Victor lapatinskas
algis lukas
rita Medziukaitė Bureikienė
ruta Mulokas
george & Milda napjus
saulius & sigita naujokaitis
Maria orentas
Vytautas Penkiunas & Birute Balciunas
gintaras & regina Puskorius
rimas & ruta Puškorius 

egidijus & Vida radvenis
algis ratkelis
ligija rociunas
tomas & ruta skucas
laima sileikis hood
Danguole spakevicius
jonas & giedre stankunas
josephina senken
gytis sernas
Ms. Marrianne & Ms. clare soponis
nemira Šumskienė
Kęstutis & rūta sušinskas
gintautas taoras
tautos Fondas
Danutė, joana, aldona Vaičiulaitytės ir šeimos
loreta Vainius
rimas & elona Vaišnys
Kazys & gena Vasaitis
Marius Vismantas
joseph Vizgirda
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stefa alsenaite urban
Peter alunans
annapolis cleaning service, Inc.
john antonitis
Birute ashebergas
alberta astras
Vita & ed austras
angele Bailey
gediminas Balanda
Vytas Bankaitis
aleksas & laima Bapsys
astra & Kestutis Bileris
Birute zalatoriene/lithuanian 
Women’s club
rimantas & Dalia Bitėnas
grazina Blekaitis
Balys & janina Brasauskas
john Brasunas
ruta Bucinskas
ramune Buivys
Daina Buivys
Diana Busuito
jonas Butkus
Kevin & stephanie carbaugh
audra Deveikis (to honor tomas 
Mikuckis)
Paul Domalakes
arunas & Irena Draugelis
Daniela Draugelis
john & Vitalija Duncia
Dalia Dzikas
juozas gaila
nida gailaite
genovaite & Vytautas gedminas
juris germanas
Kastytis giedraitis
regina & richard goebel
Birute & David gorrell
romualdas gruodis
algimantas & Mary gustaitis
julia hawrylo

Douglas hough
Mary Frances jablonskis
Dalia jakas
Vida jankauskas
john jasin
jaV lB Brighton Park
Kansas city lithuanian community
Kastytis & rasa Karvelis
Valdone Kiciauskas & edward 
horgadon
audrius & Vilija Kirvelaitis
andrius Kirsonis
roma & algis Kliciai
Morgan Dodd & jurate Koncius
alfredas Kudirka
aidas & gita Kupcinskas
alfred Kyliavas
algimantas & teresė landsbergis
Dr. juozas laukaitis & lya Karm
Irena laurinaitiene
Margita lavallee
lithuanian american community of 
omaha
joseph & elizabeth ann liudzius
ramunas liutikas
anne lockwich
al & elaine luschas
carol luschas
Vytas & alė Maciūnas
Dolores Maminski
tadas & Meile Mickus
ramute zdanyte Mills
Victor & Kristina nakas
george & Milda napjus
robert & egle noeth
alfred a. & Daiva I. orentas
Marija Patlaba
Patricia nelia Paulauskas
Mr. john & Mrs. gema Phillips
aldona Pilius
john j. Pocius

Irena & juozas Polikaičiai
ruta raudys-Muldowney
Irena raulinaitienė
ginta remeikis
linas & Bernadeta rimkus
ritone & teodoras rudaitis
judita ruskyte
Vida rutenis
raymond sciuckas
Kestas & onile sestokas
Viktoras siaurusaitis
jurgita sidlauskaite
algirdas Šilas
Dr. eugenijus simaitis
jane simanis
zita simutis
Vitas & Danutė sirgėdas
geraldine & emanuel skrabek
Milda skucas napjus
jane & William sneeringer
liana sonta
regina stankaitis
Darius stankevicius
lina & gintatas subatis
antanas suziedelis
arvydas & audrone tamulis
linas & tina udrys
rasa Valaitis
algirdas & lois Veliuona
Diana Vidutis
laurynas Vismanas
Katrina Vitenas
ada Vodopalas
loreto Vogel
Paul Weisengoff
Irene zarbetski
jonas & nida zilevicius
alma zilinskaite
rick & jane zilinskas

DRAUGO RATELIS 
FRIEND’S CIRCLE

$150 – $499
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KELEIVIO RATELIS 
TRAVELER’S CIRCLE

$0 – $149
anonymous
gintas adomkaitis
aldona affleck
Vytautas & Irena alksninis
elena alkus
Marius ambrose
gabriel ambrozaitis
Danius anelauskas
algis & Dalia ancevicius
Danute & Vytautas anoniai
Birute ashebergas
Valerija aukstikalnis
aldona Backaitis
audra Backaitis
Vaidotas & rimvyda Baipsys
judith Baker
Daiva Balkus
ricahrd W. Balt
Baltimore lithuanian Museum
thor Balunis
Balzekas Museum
julija Banys
john Baronas
elaine Beelat
Mark Bell
terese Berzinskas
abe Bieliauskas
grazina Biknevicius
guoda & sigitas Bobelis
robert Boris
alma Borm 
rita Bradunaite
gintas Bradunas
nijolė Bražėnas
Brighton Park lithuanian home own-
ers association
Vida Bucmys
antanas & jūratė Budriai
Peter Bulota
linda Bushnell
antole Butas
henri Butkevicius

Vladas Butkys
gediminas campe
Kazimieras & Diane campe
Fran cannon
lisa cavallaro
janina Čekanauskas
Vytautas & aldona cepenas
Vytautas & Dalia cernius
algirdas Česnavičius
lillian chaplik
robert christian
Mrs. stanislava cibas
Ingrind & Kestutis civinskas
sigita clark
jacquelyn clarkson
Mitchell cohen
Barbara & joseph conaty
elizabeth coolahan
Matas & Vaiva Čyvas
sally zemaityte Dannov
stase & ruta Daugela
sarunas P Daugirdas
ruta Daukus
Vitas & audra Kubiliūtė Dauliai
salomeja Dauliene
robert Davis
Marilyn slapikas Deasy
eleanor & alfred Ditchkus
ron & carolyn Drach
Danute Dunduras
rita Durickas-Moore
raymond Dysas
Davis Feickert
Bernard & regina galinaitis
ausra garbauskas
algis & egle garsys
Ieva gaurys
Paulina gaurys
eleanor gauvin
algimantas & terese geciai
aniceta giedraitis
Danius giedraitis

Dr. Dalia giedrimiene
antanas & Vida gilvydis
zivile gimbutas
Dana grajauskas
Dalia grigaitis
joseph grikis
gražina griniene
charles gross, jr.
jurgita gvidas
Dana gylys
Mary habra
Maria hanley, honoring our alansky, 
radausky and lobichusky ancestors 
and Family
jared hasten
james healy
catalina holiday
holy trinity roman catholic church
Vaida & Dainius Indriliunas
International Development corp-
Voldemaras Kancas
romualdas jagminas
elena jasaitienė
t. edmund janeliunas
jaV lB lemonto apylinke
sofija jelioniene
aldona jensen
Valeria & john jodwalis
erika joeckel
Vytautas jonaitis
stephanie jorgensen Walter
loreta juseviciene
Mr. & Mrs. s. juska
Birute Kairiene
algis Kalvaitis
Dr. joseph Kalvaitis
ramūnas & Irena Kalvaitis
ausra Kaminskas
Maksiminas Karaska
Bridget & joseph Kasinskas
juozas & Birute Kasperavicius
joy Kassett
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Peter Kauneckas
aldona Kavaliunas
Dr. robert c. Kazlauski
ona Kearn
Kestutis Keblys
grazina Kenter
Irena Kerelis
jurate Keziene
george Kirkutis
Irena Kirkyla
Karin Marie Kirsch
christina Kiser
Vaclovas Kleiza
audrė Kleven
Valerija Kligys
jadvyga Kliorys
Kenneta Kloba
Knights of lithuania c-20
Knights of lithuania c-141
jonas Kodis
e.a. Komer & D.W. Komer
Izabele Korsakiene
Birute Kozica
aldas Kriauciunas
romualdas Kriauciunas
gene r. Krokys
jurate Krokys
Pauline Kruk
ramunė Kubiliute
aleksas Kučas
aldona Kudirkiene
stasys Kuliavas
luda Kuprėnas
jennifer Kurtinitis
Milda Kvedaras
Dr. Marius & eglė laniauskai
Domas lapkus
lark Moteru saj 20 Kuopa evelyn 
ozelis
henrikas & Ilona laucius
anna F. laukaitis
Dalia grybinas lee
Mary lingis
anne r. linonis
Birute lintakas
lithuanian american community 
Midwest District
lithuanian Folk Dance group ausra
lithuanian language & cultural club

lithuanian national library
Dalia liubinskas
cindy lockwich
loreta’s living Foods, Petras and 
loreta Vainius
carolyn lovell
Diana Bachanas luedtke
stanley lukas
Mark & Mary ann Maciulaitis
raminta & algirdas Marchertas
george Markelonis
joseph & silvia Marunas
Vidmantas Matusaitis
Mary Mazens-sullivan
Vida & tom Mcandrew
giedre  & lee Mccandless
alina Meile
andrius Mikaila
aida Mikalauskas
Marija Mikonis
ruta & linas Mikulionis
andrius Miliunas
Bronislaw Mogenis
William Morris
john Morris
algirdas & amanda Muliolis
Mutual Federal Bank
Bronius nainys
romuald nakas
Vida nakas
elena namikas
gintas narkevicius
Bernardas & regina narusiai
alina naujokaitis
romas & angele nelsai
Vita neverauskas
Dijana norkiene
robert novak
elvira ošlapienė
Martin Paliokas
Franca Paplauskas
Mindaugas Pautienis
Donna Penkauskas
algis & Kiki Penkiunas
rūta Penkiūnas
raymond Petniunas
Frank Petrauskas
tomas & laima Petroliunas
laura Pierce-Foglia

Virgis Pikturna
aldona Pintsch
Dolores Plasewicz
Darius Polikaitis
aldona Prapuolenyte
ruth a. Prouty
Vyta Puleo
Karina Puskorius
Barbara Puzanskas
ramunė račkauskas
Vidmantas raisys
Donatas ramanauskas
angele raulinaitis
rožė & Kazys ražauskas
Paulius razgaitis
Kimberly reed 
rokas reipa
andrew retz
Dianne roche
zoe ann rohm
juozas ryckis
linas & Dalia sadauskas
emilia & robert sadonis
tadas sajauskas
Dana saldaitis
Dalia saulys
edward saurusaitis
charles l. schwartz
Maria schwartz
ruta sepetys
Milda sermuksnis
james & Dorothy setcavage
Barbara sewell
helen shabunas
Daiva sheety
algirdas siaurusaitis
eugene silgalis
rimas siliunas
Pranas & lili simkus
raminta sinkus
Vytas & Monica sirusas
Valdas sirutis
Danute siupiniene
sonia Birute skricki
rugile slapkauskas
richard slepetys
Ieva Šmidt
joan smith
aldona Šmulkštiene
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linda soaper
ona & chuck spaniola
Pete spiro
jonas & ruta spurgis
romas stadalnikas
richard stahl
joseph stankaitis
Darius stankunas
Dalia stonys
Danute surdeniene
Birute tamoliunas
eileen tarulis
Kestutis & Birute tautvydas
tevynes garsai lietuviu radija, hartford
jonas & ramune totoraiciai
anne totoraitis
William turc, sr
Frauke uogintas
ada ustjanauskas
andrius uzpurvis
jonas Vaicikonis
Petras Vaiciunas
Dana & saulius Vainauskas
Vincent Vaise
Virginia Vaitas-russell
Kestutis Vaitkus
jurate Vaitkus lenkaitis
Violeta Valadka
Patti Valancius
thomas & luis Valancius
ruta Vardys
jonas & rasa Vazbys
terese Vekteris

aldona Venckunas
aušra Venckus
Virginija Vengris
Paul & Barbara Vilcinskas schmidt
Irena Vilkas
Donata Virkutis
elvyra & jurgis Vodopalas
Virgus Volertas & sofija Degesys
Marija Vygantas
rytas Vygantas
Vytis tours
erika Wagner
Dr. lorin V Waitkus
angela Walker
yvonne M. Waytekunas
Melissa Williams
carol Wyble
Ieva young
robert & lynne zalis
Marius & Birute ziaugra
robert zelonis
gintas zemaitaitis
Dwight zilinskas
richard zilinskas
rimas zinas
eugene & regina ziurys
antanina zmuidzinas
elena zobrak
andrea zotovas
alan zube
julija & Vladas zukauskas
Dennis zutant
rasa zutautaite
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NUPINSIM MARgą 
ŠOKIŲ PyNę

Šiaurės Amerikos lietuvių 
tautinių šokių švenčių istorija

2016 m. liepos 3 d.
XV LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖJE

Royal Farms Arena
201 West Baltimore St.
Baltimore, MD 21201

PARODA

LITUANISTIKOS TYRIMO IR STUDIJŲ CENTRAS

RĖMĖJAI

 

Lietuvos Respublikos ambasada  
 

LIETUVIŲ 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ
INSTITUTAS

LIETUVIŲ 
FONDAS







Quatrefoil Associates
is proud to 

celebrate and support 
the 

XV Lithuanian 
Folk Dance Festival 

2016

Museum exhibit planning, design and fabrication
Laurel, MD

www.quatrefoil.com



www.mantasphoto.com



AS THE OFFICIAL AUDIOVISUAL PROVIDER, 
LSAV IS PROUD TO BE A PART OF THE 
2016 LITHUANIAN DANCE FESTIVAL. 

Visit us at www.lsav.tv or 
call (866) 491-0123 for more information



Objects Found 

ANTIQUES 
COLLECTIBLES 

ART 
CONSIGNMENT      

www.objectsfound.com  / 410-744-9000 

Welcome to Baltimore! 
You are only a 15-minute drive from the largest  

Lithuanian-owned  
estate liquidator and consignment shop.  
We have treasures arriving fresh daily, so 

please visit, shop and have fun!  We can ship worldwide! 
Regina Laskauskaite Sajauskas, Owner 



russiahouselounge.com
1800 connecticut ave nw

dc 20009

biergartenhaus.com
1355 h st ne
dc 20002

“ leiskite mums pranokti jŪsŲ lŪkesČius “
let us exceed your expectations

please join us and celerate lithuanian culture
at any of these locations and receive a 

15% discount
on your entire visit during the month of july

lithuanian 
owned & operated

alphonsedc.com
1212 u st nw

 dc 20009

nonnaskitchendc.com
1212 u st nw
dc 20009





Migracija yra globalizacijos realybė. Būdama imigrante, puikiai 
suvokiu kaip svarbu laiku gauti informacija apie migracijos galimybes ir 
teises. Klovas Immigration Law Group PLLC, teikia teisines paslaugas 
susijusias  su šeimos ir darbo imigracija, vizomis, suteikiančiomis 
galimybę studijuoti, dirbti, koncertuoti bei investuoti į naują ar veikiantį 
verslą.   

Migration is inseparable part of globalization. As an immigrant myself, I understand the importance 
of timely obtained information about immigration possibilities as well as rights in the face of 
challenging immigration laws. Klovas Immigration Law Group PLLC, exclusively practices immigration 
law, including family and  employment based immigration, visas providing opportunities to study, 
intern, work, perform and invest in new or established business.    

Nuoširdžiai sveikinu XV Lietuvių Tautinių Šokių Šventės dalyvius, svečius ir 
rengėjus. Džiaugiuosi tokiu dideliu susidomėjimu švente, kuri ne tik perduoda 
iš kartos į kartą tautinio šokio meną, bet ir garsina Lietuvos vardą. Lietuvių 
kalba, tradicijos ir šokis yra mūsų tautos vienybės pagrindas.

My most sincere congratulations to all participants, guests, and organizers of the XV Lithuanian Folk Dance 
Festival. I am thrilled to see so much interest in this Festival, which preserves Lithuanian folk dance and 
significantly contributes to creating awareness about Lithuania. Lithuanian language, culture and folk dance 
have historically been and will always remain a great unifier for our nation.    

Pagarbiai, 
Jovita Klovas, Esq.
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Penkioliktosios Lietuvių Šokių Šventės proga 

sveikiname  komitetą, šokėjus, svečius. 

Tegul šokiai ir jaunatviška, šventiška nuotaika  

skatina toliau puoselėti lietuvybės šakas išeivijoje, 

pastiprinti mūsų Tėvynėje Lietuvoje įleistomis šaknimis. 
 

 

KLEVELANDO LIETUVIŲ PLĖTROS FONDAS 

Rimantas Aukštuolis, Nijolė Balčiūnienė, Edvardas Kižys 

Pranas Laukiavičius, Vilija Nasvytytė Klimienė, 

Kęstutis Petraitis 

 



Randy Sweetman 
Owner

818 18th Street, NW
Lower Level 15
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Membership open to Lithuanians in the U.S.A.  
All deposits insured to $250,000 by NCUA

Web: www.taupaboston.com    
E-mail: info@taupaboston.com
Phone: (617) 269-1450

368 West Broadway 
P.O. Box 95 
South Boston, MA 02127

Products and Services
•  Savings
•  Checking Accounts
•  CD's
•  Loans - Auto & Mortgage 
•  Credit Cards (MasterCard)
•  •  International Wires
•  Notary

Debit Card
•  Free online banking
•  Free bill pay
•  Reward points
•  No annual fee
•  Mobile banking
••  Remote deposit

Your savings federally insured to at least 
$250,000 and backed by the full faith of 
credit of the  United States Government.



Through charitable contributions, 

outreach and support programs, 

we support arts and culture 

programs that contribute to the 

health and vitality of the BGE 

community. Now that’s smart 

energy. To learn more, visit  

BGE.COM/Giving.

artsCelebrating
the

in our neighborhoods

M O V I N G  S M A R T  E N E R G Y  F O R W A R D  S I N C E  1 8 1 6
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 leidos.com

Leidos supports the communities where we live and work and the multiple perspectives
that make them unique. 

We use these multiple perspectives to find solutions for the world’s toughest
challenges in national security, health, and infrastructure.

Leidos is proud to be a featured sponsor of the 
XV Lithuanian Folk Dance Festival.  




