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Gera reklama Boston šokių šventei. Plakatą, raginantį visus vykti į šokių šventę, laiko
Varnienės sūnus Valdas. Šalia jo – sesuo Darija Varnaitė, apsirengusi blyno kostiumu.

,,LB Spindulio” studentų grupės šokėjai.
Inos Petokienės nuotr.

Tradicija tęsis dar ilgai
Įvyko50-asis,,Blynųbalius”
DANGUOLĖ VARNIENĖ
ai, koks puikus buvo mūsų
tradicinis – jau 50-tasis – Užgavėnių ,,Blynų balius”, įvykęs vasario 11 d. Gal kiek per anksti,
bet ir gerai, nes galėjome Užgavėnes
ir toliau švęsti savo namuose iki pat
tikrųjų Užgavėnių! Į renginį netilpo
žmonės – Šv. Kazimiero parapijos
salėje susirinko per 400, neįskaitant
100 ,,LB Spindulio” šokėjų ir dainininkų, kurie atliko programą. Dar
nebuvo mūsų salėje tokio gausaus
pokylio! Programoje buvo ne tik
paradas, bet ir daug lietuviškų šokių,
dainų! Kiek džiaugsmo, kiek triukšmo, kiek prisiminimų!
Nors visiems sakiau, kad tai mano ,,paskutinis” balius, niekas tuo
netikėjo. Užtat dabar po šio finansiškai sėkmingo pokylio užtikrinome, kad tradiciją tęsime dar ilgai –
kol visi būsime sveiki, gyvi ir draugiški!
Nors Los Angeles ,,LB Spindulys” (tada vadinosi Jaunimo ansamblis) įkurtas nuo 1949 m., ,,Blynų baliaus” tradicija mūsų mieste prasidėjo daug vėliau ir tik dėl vieno tikslo –
dėl lėšų, skirtų paremti lietuvišką
jaunimą iš Los Angeles, kuris troško
nuvykti į II Lietuvių tautinių šokių
šventę Čikagoje. Tai buvo 1963 m. Tad
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ir šiemet dalis ,,Blynų baliaus” pelno
bus skirta paremti mūsų dabartinį
jaunimą (jau naujos kartos) ir jo kelionę į Boston – jau XIV Šokių šventę.
Kita dalis pelno bus skirta išsaugoti mūsų archyvą ir net perrašyti
,,LB Spindulio” plokštelę (gamintą
1979 metais) į CD! Tai dar didesnis
džiaugsmas, kad mūsų vaikučiai galės džiaugtis jų tėvelių įrašytomis
dainomis, mokytojos Onos Razutienės vadovautu choru!

Padėka ,,Blynų baliaus” šeimininkėms: Daliai Ragauskienei ir Danai Augutei-Scola, kurios daugiau nei 20 metų vadovauja šio renginio ūkiniams reikalams. Joms įteikta dovana – prijuostės su jubiliejinėmis šokančiomis bulvytėmis! (ženklas sukurtas Rasos
Kęsto Kazlausko nuotr.
Matulaitytės).

Danguolė Varnienė.
Džiaugiamės visi, kad siūlas nenutrūko. Dėkojame mūsų Onai Razutienei, kuri vertindavo tokius susirinkimus, tokius darbus – vedė
tokias šventes, tęsė tradicijas, kad
galėtumėme, net ir būdami tolimame
Los Angeles, prisijungti prie dar
didesnio lietuviško paveikslo JAV.

,,Blynų baliaus” ištvermingiausi muzikantai (iš k. į d.): Česlovas Geštautas, Linas PoliKęsto Kazlausko nuotr.
kaitis, Viktoras Ralys ir Rimas Polikaitis.

Į renginį netilpo žmonės – Šv. Kazimiero parapijos salėje susirinko per 400, neskaitant 100 ,,LB Spindulio” šokėjų ir dainininkų, kurie atliko programą.

Inos Petokienės nuotr.

