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Šiemet Los Angeles Lietuvių Bendruomenės ansamblis
„Spindu lys” švenčia savo 65-erių metų jubiliejų.  Jubi-
liejinių metų viršūnė, be abejo, buvo dalyvavimas Dainų

šventėje Lietuvoje „Čia – mano namai”. An samblis buvo įkur-
tas 1949 metais, ir Dainų šventėje Lietuvoje dalyvavo jau šeš-
tą kartą. „Spindulio” vadovė Danguolė Razutytė-Varnienė
yra ke lių premijų laureatė. Už XIII Tautinių šokių šventės ruo-
šimą 2008 m. Los Angeles jai buvo skirta JAV Lietuvių Ben-
druomenės Krašto valdybos Metų kūrėjo premija. 2009-tais me-
tais Lie tuvos liaudies kultūros centras ją apdovanojo „Aukso
paukšte” už Lie tuvos nacionalinės kultūros ir dainų švenčių
tradicijos puoselėjimą. Šie met „Aukso paukšte” buvo apdova-
notas Čika gos lietuvių meno ansamblis „Dai nava”, vadovau-
jamas  Dariaus Po likaičio. 

Liepos 7 dieną Trakuose Lietu vos Respublikos užsienio rei-
kalų vice ministras Neris Germanas įtei kė „Spindulio” vado-
vei Danguolei Varnienei ir ansamblio atstovams užsienio rei-
kalų ministro Lino Lin kevičiaus sveikinimą. Ministras  rašė:
„Puoselėdami gy vąjį santykį su Tėvyne, sa vo kasdie niais dar-
bais, energija ir patirtimi kuriame Lietuvos ateitį, kad su pa-
sididžiavimu galėtume tarti:  ‘čia mūsų namai’”. 

Dalyvavimas Lietuvos dainų šventėje paliko visiems an-
samblio nariams daug įspūdžių. Šios nuotraukos ilgai primins
šventės da ly viams, kokia smagi ir įspūdinga buvo šiemet jų va-
sara Lietuvoje.

Pagal D. Varnienės pasakojimus parengė
Rimas Černius

Los Angeles Lietuvių Ben druo menės ansamblis
„Spindulys” – Dainų šventėje Lietuvoje Fotoreportažas

Jau pasiruošę  Šokių dienos programai – Los Angeles jaunimo ansamblis LB Spindulys. 

Los Angeles LB Spindulio vadovė Danguolė Varnienė – puikios nuotaikos!

Išeivijos vėliavnešiai, belaukdami šventės atidarymo išk ilmių, ap supa
Lietuvių liaudies kultūros centro Choreografijos skyriaus direktorę
Snieguolę Einikytę ir Šokių die nos meno vadovą Vidmantą Ma čiulskį.
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Vidmantas Mačiulskis, Šokių dienos „Sodauto” meno vadovas ir Snieguolė  Einikytė, Lietuvių liaudies
kultūros centro Choreografijos skyriaus vadovė, apdovanoti padėkos juostomis. Ačiū, kad pakvietė-
te išei vijos šokėjus dalyvauti Šokių dienos programoje. Juostas užrišo JAV šokių grupių vadovės V.
Fabianovich (vidu ryje) ir D. Varnienė (dešinėje).

Prie Prezidentūros ,,Spin dulio” šokėjai Gytis  Joga ir Andrėja Dabšytė ne -
kantriai laukia susitikimo su Lietuvos Respublikos prezidente Dalia
Grybauskaite ir Lietuvių liau dies kultūros centro direktoriumi Sauliumi
Liausa.

Kartu su išeivijos šokėjais, kurių buvo apie 600, Los Angeles LB Spindulys šoka „Lėk, gerve”. Mus apkabino Lietuvos vaikai.  Tarp šokėjų – Valdas Varnas, Andrius
Po likaitis ir Giedrius Kerezis. 

LB Spindulys prie Trakų pilies, kur ir atšventė ansamblio 65-erių metų jubiliejų.   LB Spindulys nuotraukos

Antrosios Šokių dienos programos pabaiga – įspūdinga. 
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