
52014 GRUODŽIO 2,  ANTRADIENISDRAUGAS

DANGUOLĖ R. VARNIENĖ

Lapkričio 15 d. Čikagoje Lietuvių tautinių šokių ins-
tituto (LTŠI/LFDI Inc.) naujos kadencijos vadovybė bu -
vo susirinkusi į metinį tary bos/val dy bos darbo su-
sirinkimą. Jo tikslas – peržiūrėti ir patvirtinti būsi-
mosios – XV – Tautinių šokių šventės repertuarą.

Lietuvių tautinių šokių institutas, įkurtas
prieš beveik 60 metų, toliau ryžtingai veikia
siekdamas suburti JAV ir Kanados tautinių šo-

kių šokėjus ir užtikrinti, kad tęstųsi šokių švenčių
tradicija. Veikiame kartu su krašto LB-ne. Di-
džiuojamės, kad nuo pirmosios Šokių šventės 1957
m. Čikagoje jau vyko 14 tokių švenčių, kurios vyko
ir kituose JAV miestuose – Clevelande, Los Angeles,
net ir Kanadoje – Hamiltone, Mississaugoje. 14-toji
Šokių šventė vyko Bostone 2012 metais. Tai rodo,
kad tradicijos siūlas nenukirptas, kad tikslas – su-
siburti, švęsti ir bendrauti  – gyvuoja.

Nelengva kas 4–5 metus prisitaikyti prie naujų
sąlygų ir iššūkių, bet šokių vadovai ir mokytojai iš-
eivijoje yra užsispyrę. Ir maži miestukai kartu su di-
deliais lietuvių telkiniais svajoja apie būsimas šo-
kių šventes. Šokėjų šeimos, kurios šoko pirmosio-
se šventėse, į šokių grupes atveda savo vaikus, ir gru-
pės gyvuoja toliau.

Kai prieš 25 metus atsidarė „geležinės uždangos”
langas ir iš Lietuvos į JAV ir Kanadą atvyko naujų
gyventojų, sustiprėjo ir mūsų išeivijos ryžtas gyvuoti
užsieny je. Šiemet į Lietuvą iš viso pasaulio buvo su-
važiavę apie 600 šokėjų lietuvių, kurie įsijungė į Lie-
tuvos šokių šventės dieną. Iš Amerikos stipriausi
miestai pasirodė – Čikaga, Torontas, Bostonas ir Los
Angeles, subūrę daugiau kaip 300 šokėjų, kurie ke-
liavo į Lietuvą ir dalyvavo Šokių šventėje!

O mūsų žemyne pasisekusi 14-toji Šokių šven-
tė 2012 metais Bostone sustiprino norą šokių šven-
čių tradiciją puoselėti JAV rytuose. Tais metais su-
sirinko daug žiūrovų, nes į Bostono miestą žmo-
nės galėjo atvykti automobiliais. Pamatėme, kaip
sma gu suburti rytinio pakraščio žiūro vus, ypač tuos
iš Pennsylvanijos angliakasių miestelių ir pasi-
džiaugti lietuvybės „Lithuanian roots”. Atvy ko ka-
nadiečiai, „atsibudo” keli „miegantys” šokėjų mies-
tai, atvyko atstovai net iš tolimojo Montrealio ir Cal-
gary! 

2013 metais pasisekė, kad mažos kolonijos Bal-
timorėje ir Washington, DC (paskatinti ambasado-
riaus Žy gimanto Pavilionio ir LB veikėjo Al gio
Luko ) subūrė puikų  XV Šokių šventės organizaci-
nį komitetą, dabar vadovaujamą Lino Orento.  

Pasisekė LTŠI organizacijai at rasti ir išrinkti
būsimos šven tės me no vadovą. Visos jėgos kartu su
LB veikėjais sklandžiai bendradarbiauja įgyven-
dindamos XV Šokių šven tės sva  jo nę. Jau užtikrin-
ta stadio no salė, o dabar vyksta progra mos repertua-
ro kūrimas.

Pagal LTŠI tradicijas, bendromis jėgomis su-
darytas repertua ras tu ri tu rėti viziją, kuri rodytų
mūsų evoliuciją ir meilę tautiniam šokiui toli nuo
tėvynės. Šiuolaikiniai Lie tuvos šokiai ne visiems
mums pri einami. Išeivijos šokių repertuaras turi ro-
dyti  mūsų istorinį kelią ir sau goti tradicijas.

LTŠI pirmininkė Nijolė Semė naitė Etzwiler
iš  Madison, Wiscon sin,  „Žaibo” šokių grupės va-
dovė, kartu su dvi kadencijas buvusia LTŠI pirmi-
ninke Danguole Varnie ne iš Los Angeles glaudžiai
dirba toliau su Tomu Mikuckiu, kuris yra išrinktas
šios šventės meno vadovu bei LTŠI valdybos iždi-
ninku.  Svarbu rašyti prašymus  Lietuvių Fondui,
kad šis toliau remtų būsimų šokėjų kursus, reika-
lingus paruošti šią programą. Reikia užtikrinti, kad
mokytojai ir vadovai būtų paruošti ir galėtų „įkąs-
ti” repertuaro mokymo užduotis. Dėl to LTŠI vado-
vybė nuoširdžiai  ir pasišventusiai dirba.

Bendramintis LTŠI komitetas gražiai bendra-
darbiauja su Baltimo rės komitetu. Rytis Grybaus-
kas, Baltimorės „Malūno” šokių gru pės vadovas, yra
ne tik LTŠI valdybos vicepirmininkas, bet ir XV Šo-
 kių šven tės Organizacinio komiteto vicepirminin-
kas. Turėdami daug patirties visuomeniniame dar-
be LT ŠI nariai žino kaip susikal bėti. Savo patirtimi
prisideda ir naujoji sekretorė Rūta Mickūnienė – il-
gametė Bostono „Sambūrio” šokių mokytoja ir bu-
vusioji XIV Šokių šventės registracijos vadovė. Vi-
sas LTŠI komitetas yra prityręs rengiant išeivijos šo-

Visi keliai veda į Baltimorę

Kent ir Šiaulių universitetų ryšiai

kių šventes. Visi supranta, kaip sunku surinkti ir pa-
skatinti šokių grupes Amerikoje, kad jos gyvuotų ir
įsijung  tų į šventes.

Mūsų gyvybinė užduotis  – kad mokytojų ir va-
dovų atsirastų mažesnėse vietovėse, kad išeivijos vei-
das atsispindėtų ne tik didelėse ir seniai gyvuojan-
čiose grupėse, bet ir mažuo se miesteliuose ir šia pro-
ga susitiktume Baltimorėje. Svajonė – kad bū tų kiek
daugiau šokėjų, ypač jauniausių kartų!

Kviečiame visus įsijungti į mūsų planus, o 2016
m. liepos mėn. įtraukti į savo kalendorius. Sekite

spaudą ir  skelbimus www.lttsi.org   tinklala pyje.
Gyvename  ypatingais laikais, kada informacija
lengvai prieinama ir per „Facebook”. Ten lengva su-
rasti ir įsirašyti šokių muzikos bei pastudijuoti ar-
chyvinę medžiagą.

2015 metais dainų ir šokių mylėtojus keliai ves
į Dainų šventę Či ka goje. Iškart po to,  rugpjūčio mė-
ne sį, bus organizuojama šokių kursų sa vaitė Daina -
voje, MI. O 2016 metais – visų keliai suks į BALTIMO -
RĘ!

Iki malonaus pasimatymo! 

DR. VIKTORAS STANKUS

Dr. Marcello Fantoni, Kent universiteto pro-
rektorius globalinei edukacijai, grįžęs iš pa-
sitarimų Šiaulių universitete bei pokalbių su

Kauno technologijos ir Vilniaus universiteto atsto-
vais lapkričio 24 d. Kente tarėsi su LR garbės kon-
sule Ingida Bubliene ir Kent Lituanistinės progra-
mos pirmininku dr. Viktoru Stankumi.

Dr. Fantoni papasakojo apie pasitarimus su
Šiaulių universiteto rektoriumi, kaip toliau vysty-
ti fakultetų ir studentų mainų programas. Esama pla-
nų Šiaulių universitetą įtraukti į Istorijos magistrų
programą, kurioje su Kent universitetu bendradar-
biauja Vokietijos Wurzburg universitetas. Kent uni-
versitetas pasiryžęs išleisti knygą „Lietuvių ben-

druomenių istorija Amerikoje”, kurią rengia Šiau-
lių universiteto profesoriai. 

Kent universiteto prorektorius minėjo ir apsi-
lankymą Kauno Technologijos universitete, kur ta-
rėsi dėl galimybės pradėti technologijos, sveikatos
ir farmakologijos (su naujuoju Farmakologijos ir
sveikatos technologijos centru) mokslų mainus.
Vilniaus universitete gvildenta galimybė pradėti ben-
dradarbiauti su fizikos fakultetu.

Konsulė I. Bublienė (kuri yra ir Kent Lituanis-
tinės programos valdybos narė) ir dr. V. Stankus su-
tiko, kad itin svarbu pradėti glaudžiau bendradar-
biauti ir su Šiaulių universiteto biblioteka dėl Kent
lietuviško archyvo/rinkinio tyrinėjimo. 

Lietuvių bendruomenės atstovai išreiškė pasi-
tenkinimą, kad dr. Fantoni nuoširdžiai rūpinasi aka-
deminių santykių su Lietuva plėtojimu.

LTŠI valdyba – Rytis Gry baus kas, vicepirmininkas ir tinklalapio vedėjas, Danguolė Razutytė-Var nie nė, narė, Nijolė Se -
mėnaitė Etzwi ler, pirmininkė, Tomas Mikuckis, XV Šo kių šventės iždininkas ir meno va do vas, ir Rūta Mickūnienė, sek-
re torė.

Dr. Marcello Fantoni, Kent pro rektorius globalinei edukacijai (kairėje), LR garbės konsulė Ingrida Bublienė ir Kent
Lituanistinės programos pirm. dr. V. Stankus. Shui Yu nuotr.


