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Virginija Bruozytė ir Birutė Kymantienė 
išpildo programų,

Australijos “Svajonės” atskrido su daina...
Nuotrauka -V. Baltušienės

"Svajonių'" trio: B. Kymantienė, Z. Prašmutaitė ir V. Bruozytė.
Nuotrauka — V. Baltušienės

Los Angeles lietuviškoji kolonija, sausio 
m. 4 d., turėjo nepaprasta muzikos 
popietę, kuria suteikė trys jaunos 
lietuvaitės iš Australijos.

Programa sudarė lengvosios muzikos ir 
liaudies dainos. Dainų perdavimas, dikci
ja ir laikysena scenoje — žavinga, jaunat
viška, uždegančiai gyva, taip kad ne vienas 
iš klausytojų į gyva tempą, o vėliau ir plo
jimais i. taktą prisidėjo.

Pirmąja koncerto dalį pradėjo Virgini
jos Bruožytės ir Birutės Kymantienės 
duetu, išpildydamos tris dainas: Jauni
mėly taip smagu; Nemuno kloniai ir Papar- 
tėlis žydi. Po to Virginijos solo: Sugrįžtanti 

gulbė; Saulėlydis tėviškėj. Birutės solo: 
Ulijona; Rauda. Vėl duetas: Mėtaujėla 
(aukštaičių liaudies daina); Augo obelėlė 
(1. daina). Trio (įsijungė akompaniatorė 
Zita): Gale lauko toli. Vėliau ir vėl duetas: 
Gimtinės padangėj; Kalnai ten dainavo.

Jau iš šios programos aiškiai matosi, kad 
programa įvairi, nenuobodi. Po trumpos 
pertraukos — antroji koncerto dalis pradėta 
įprastinėmis, gal ir kiek šabloniškomis, ari
jomis, klasinės muzikos dainomis. Kodėl 
kiekviename, netgi lengvosios muzikos 
koncerte, antroji dalis pradedama klasine 
muzika? Toks paprotys? Deja, laikai keičia 
papročius... Noras pasirodyti, kad ir šis
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muzikos žanras nesvetimas? Gaila, kad po 
tipiškai liaudiškai, a capelia, sudainuotų 
liaudies dainų ir raudų, nelabai prie 
raliavimo įpratusioms. gana įtempė balso 
stygas, gal tai ir buvo priežastis, kad 
Leharo “Vilija”, Schuberto “Upėtakis” 
irOffenbacho “Barkarolė” neturėjo balso 
skaidrumo ir skambesio. Jaunos daininin
kės vėl buvo pilnoje “formoje” sugrį- 
žusios prie lengvosios muzikos ir liaudies 
dainų. Puikiai nuskambėjo: Trys berželiai; 
Plaukia sau laivelis; Nemunas atves; Pary
žiaus tango; Prisimink; Ten už aukščiausių 
kalnų; ypatingai puikiai pavyko — Dai
nuokim po du; Dar anksti.

Publika įvertino dainininkių puikų pa
siruošima koncertui, užtektinai praktikos 
įgavo koncertuodamos, visose didesnėse 
Amerikos lietuvių kolonijose, Kanadoje. 
Los Angeles buvo jų paskutinis koncertas, 
pakeliui atgal į namus. Tikrai Melbournas 
gali džiaugtis ir didžiuotis savo jaunomis 
“ambasadorėmis”, sužavėjusiomis net ir 
lepiausia publikų, kuri savo plojimais 
nepaleido merginų nuo scenos ir išsiprašė 
net kelias dainas bisui...

Visam koncertui pianinu akompanavo 
Zita Prašmutaitė. išskyrus dainą “Gale 
lauko toli”, kur ji įsijungė į trio. Be 
pianino gitara pritarė muzikalus los ange- 
lietis Dobilas Steikūnas, būgnu pritarė 
John.

Iš viso koncertas buvo labai puikus, 
gaivinantis, tokių galėtų būti ir daugiau. 
Neatsibostų!

Kad ta trijulė taip puikiai sugebėjo per
duoti dainas gal padėjo ir tas faktas, kad 
kiekviena iš jų studijavo muziką ar 
dainavimą. , , n
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TAIKA, DRAUGYSTĖ IR ...
DVIVEIDIŠKUMAS.

Savo “Literatūroje ir mene’’ išspausdintuose įspūdžiuose iš 
neseno apsilankymo Amerikoje, Kazys Bagdonavičius rašo, kaip 
sovietinei delegacijai atvykus į San Diegą “atsidūrėme tarp 
maloniai besišypsančių amerikiečių — mus entuziastingai sveikino 
Jungtinių Valstijų—Tarbų Sąjungos Draugystės draugijos 
aktyvistai’’. Toliau jis tvirtina, jog Amerika pilna tokių draugiškų 
“paprastų amerikiečių’’, taikos mylėtojų, kurie pradžiunga ir ima 
krykštauti pamatę pačius narsiausius “taikos gynėjus’’ — Sovietų 
Sąjungos piliečius.

Tokia Amerikos-Sovietų Sąjungos Draugystės draugija Ameriko
je tikrai egzistuoja, nors jos narių skaičius nepergausiausias. Jos 
oficialus tikslas yra pagerinti santykius tarp dviejų pasaulio galybių 
ir tuomi išsaugoti taiką. Draugijos nariai labai įvairūs — joje rasi 
idealistų, naivių optimistų, JAV komunistų partijos slapukų 
nenuilstančių sovietinės santvarkos teisintojų.Ir draugijos nariai, 
ir jų vadai labai nekritiškai ir naiviai žiūri į Sovietų Sąjungos 
veiksmus ir dažnai tekartoja sovietinę propagandą.
, Tokios draugijos ir tokios iliuzijos Vakarų pasaulyje nenaujiena. 

Žymusis italų rašytojas, socialistas Ignazio Silone, pasakojo, kaip 
jis kalbėjo su būsimu Italijos komunistų partijos vadovu Palmiro 
Togliatti Paryžiuje, sovietinės ambasados pobūvyje. Būrys 
prancūzų svečių prie ikros ir vodkos be perstojimo liaupsino 
“pažangiausiąją ir išmintingiausiąją” tarybinę santvarką. Jiems 
išėjus, Silone ir Togliatti pasveikino tarybinius šeimininkus su 
tokiais uoliais sąjungininkais. “Idioti utili” (naudingi idiotai)- 
ironiškai atsakė sovietinis pareigūnas.

Nuo to įvykio praėjo daugiau negu 50 metų, bet “naudingų 
idiotų’’ vis dar atsiranda.

Į užsienį emigravęs rusų žurnalistas Viktoras Suvorovas parašė 
knygą “Sovietinės karinės žvalgybos viduje’’ (Inside Soviet 
Military Intelligence), kurioje jis pasakoja, kaip sovietinis elitas 
žiūri į tokių užsienyje veikiančių Draugystės su Sovietų Sąjunga 
draugijų narius. Oficialiai kalbėdami,, sovietiniai pareigūnai juos 
kelia į padanges, bet privačiai juos vadina necenzūrišku žodžiu 
“govnojedais“. (Panaši panieka ir nepaprastas pranašumo jausmas 
ryškūs ir Bagdonavičiaus ipūdžiuose iš Amerikos).

Anot Suvorovo, karinės žvalgybos (GRU) ir KGB pareigūnai 
daug daugiau respektuoja savo agentus užsienyje, negu “govno- 
jedus“. Sovietiniams piliečiams visai neįmanoma suprasti, kodėl 
užsienyje yra Sovietų Sąjungos draugų. Kai Sovietų Sąjungoje 

norima pabrėžti, kad koks nors daiktas yra geros kokybės, sakoma, 
jog tai “iš užsienio’’. Ir, staiga, užsienyje atsiranda Sovietų 
Sąjungos bičiuliai, kurie naudojasi visomis laisvėmis ir gėrybėmis, 
bet garbina Sovietų Sąjungą. Logiška sovietinio piliečio išvada: 
tokie žmonės turi būti “govnojedai”.

JAV-jose ir kitose Vakarų šalyse tokių draugystės su Sovietų 
Sąjunga draugijų veikla yra teisėta. Politinio naivumo atviroje 
visuomenėje negalima uždrausti. Padėtis visai skirtinga Sovietų 
Sąjungoje, kur “draugystės“ su užsieniu ir “taikos sąjūdžius“ 
griežtai kontroliuoja partija ir vyriausybė, juos naudodama kaip 
sovietinės užsienio politikos instrumentus. Jų vadovai automatiškai 
kartoja Maskvos šūkius, niekad nei žodeliu neužsimena apie 
Sovietų Sąjungos ginklavimąsi ir agresyvius veiksmus. Tokių 
organizacijų nariai turi pilną teisę smerkti Ameriką ir liaupsinti 
sovietų politiką. Ir plakatai ir šūkiai iš anksto paruošti — tie patys 
ir Maskvoje ir Vilniuje.

Kai Sovietų Sąjungoje buvo įsteigtas neoficialus Taikos Sąjūdis 
— “Pasitikėjimo tarp JAV-ijų ir Sovietų Sąjungos Įgyvendinimo 
Grupė’’— taiką karštai mylinti sovietų valdžia į šią iniciatyvą atsakė 
areštais, trėmimais ir psichiatrinėmis ligoninėmis. Taip įvyko, 
nepaisant to, kad Grupės nariai nekritikavo sovietinės valdžios. 
Tačiau sovietai nuolatos giria Amerikos-Sovietų Sąjungos 
Draugystės organizacijų veiklą ir kalba apie jų didžius nuopelnus 
“taikos“ labui. Toksai dviveidiškumas yra būdingas sovietinės 
politikos bruožas — kilnūs taikos ir draugystės idealai naudojami 
agresyvios imperijos politikai užmaskuoti.

M. T.
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MARCELLA AUGUS
President

CROWN ESCROW CORPORATION
2839 Sunset Blvd., Los Angeles, CA 90026 

Tel.: (213) 413-3370
★i***********************************

CHRISTOPHER TRAVEL SERVICE 
JONAS PETRONIS 

2472 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 90039 

Tel.: (213) 986-9247 (213) 660-6600

Home: (213) 664-0791 
*************************************

HOLLYWOOD LOS FELIZ
Vokiečių Maisto ir Delikatesų krautuvė 
5126 Hollywood Blv., Los Angeles, CA 90027

Puikios dešros—Fred Reich ir Vienos skanumynai 
Duona — German and Lithuanian Bakery

Alus, vynas, kosmetikos reikmenys. Įvairūs dalykai dovanoms, kristalas. 
Šalti užkandžiai baliams ir šeimos šventėms

Atidaryta: ant.-ketv. nuo 9-6, penkt. 9-7, šešt. 9-5.
Sekm. ir pirm.-uždaryta. Tel. 663-4747

Krautuvę perėmė nauji savininkai
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LOS ANGELES APYLINKIŲ LIETUVIŲ VEIKLA

Knygos pristatymo programos dalyviai. Išk.tmuz. O. Metrikienė, autorė M. R. Tūbelytė-Kuhlman, 
R. Šakienė, sol. A. Dičiūtė-Trečiokienė, Algirdas Gustaitis, R. K. Vidžiūnienė ir V. Baltutienė.

Nuotrauka —arch. E. Arbo

Dar viena nauja knyga

Jei negalime pasidžiaugti gausiu 
skaičiumi lietuvių politikų užimančių 
augštas vietas amerikiečių valdžioje, tai jau 
tikrai negalime skųstis įvairiausio žanro 
rašytojų skaičiumi, išskyrus dramaturgus 
(veikalų tinkančių scenai labai trūksta, tą, 
patvirtins kiekvienas dramos sambūris; 
atrodo, reikalo nepataiso ir skiriamos 
premijos).

Sausio 18 d. Los Angeles Tautinių 
Namų salėje buvo pristatyta dar viena, 
naujai pasirodžiusi novelių knyga — Mari
jos R. Tūbelytės-Kuhlman “Įsibrovėlė”.

Knygos pristatymą pradėjo L. A. 
Žurnalistų S-gos pirm. R. K. Vidžiūnienė, 
trumpai peržvelgė autorės gyvenimo 
ypatingesnius momentus, jos gabumus ne 
tik rašybos, bet ir dailės srityse (knygos 
viršelis pieštas pačios autorės), gyvenimą 
įvairiuose kraštuose, kuriuos autorė gerai 
pažino ir, žinoma, tų kraštų foną įjungė į 
noveles. R. K. Vidžiūnienė prisiminė ir 
vieno profesoriaus pasakymą: “Rašyk tik 
apie tai ką gerai žinai ir pažįsti...”. Jei taip 
tikrai gyvenime būtų, jei rašytojai nenau
dotų savo lakios vaizduotės, tai neturėtu
mėm nei Jules Vernes “Kelionė į mėnulį”, 
nei Stankiewicz “Dykumose ir giriose”, 
nei “Paskutinis mohikanas”, nei kitų 
įdomių knygų, kurias jaunystėje su dideliu 
užsidegimu skaitėme...

Knygą pristatė Algirdas Gustaitis, trum
pai peržvelgęs novelių turinį. Valerija 
Baltušienė paskaitė novelę “Įsibrovėlė”. 
Sol. Alodija Dičiūtė-Trečiokienė, akom
panuojant muz. Onai Metrikienei, su
dainavo ariją iš operos “Faustas”.

Pristatymo oficialiąją dalį baigė autorė, 
padėkodama visiems atlikusiems progra
mą, šio pristatymo rengėjoms R. K. 
Vidžiūnienei ir R. Šakienei, ir visiems 
jaunystėms draugams, kurių čia, Los 
Angelėse, turi gana daug, nepamiršo 
padėkoti ir į knygos pristatymą gausiai 
atsilankiusiems.

Po programos visi pavaišinti užkandė
liais ir kavute, dar turėjo progos 
pasišnekėti su autore ir gauti jos 
autografus.

Buvęs

Pasikeitimai redakcijoje
Susirgus nuolatiniam raidžių rinkėjui ir 

“L. D.” žurnalo suklijuotojui Adolfui 
Casperui, teko šiek tiek pasitempti ir jo 
darbą kitiems atlikti. Šiuo metu žurnalo jau 
antrą numerį puikiai sudėstė inž. Valen
tinas Varnas, patį žurnalą surinko “L. A. 
V.” laikraščio redaktorė-sekretorė Valeri
ja Baltušienė. Dėl tos priežasties “L. A. 
V.” šiek tiek vėluoja. Labai atsiprašome! 
Tuo pačiu linkime Adolfui greitai 
pasveikti!

Melodingas gimtadienio 
koncertas

Vieną tokių progų, kur vykusiai su
jungiame ir pramogą ir kultūrini momentą, 
turėjome sausio 25-tą dieną, kai L. D. 
Kunigaikštienės Birutės draugijos narės 
sukvietė visus į savo garbės narės Lietuvos 
Operos solistės Vincės Jonuškaitės- 
Zaunienės gimtadienio pietus, norėdamos 
pagerbti šios veiklios moters didžiulius at- 
siekimus tiek visuomeninėje, tiek mūsų dar 
tokios jaunos operos scenoje, tiek visą 
gyvenimą pabrėžiant mūsų liaudies dainos 
grožį. Iš tiesų, niekas iš operos “didžiųjų" 
neparodė tiek meilės savo šaknims, savo 
gimtinės senoms dainoms ir raudoms, savo 
tautiniam rūbui bei liaudies menui aplamai.

Salėje viešpatavo tikrai šventiška nuo
taika. Tautiniais rūbais pasipuošusios 
birutietės puikiai pravedė visą programą. 
Svečius pasveikino pirm. Agutė Dudienė, 
programos eigą pranešinėjo Liucija Ma
žeikienė, gi turiningą žvilgsnį apie sol. V. 
Zaunienę labai patraukliai mums perdavė 
jau Lietuvoje buvus birutiečių eilėse 
Aldona Audronienė.

Gauta daug sveikinimų iš savo padangės 
ir iš toliau. Sveikinimą atsiuntė generalinis 
Lietuvos konsulas Vvtautas Čekanauskas 
su žmona, Lietuvos Valstybinio Baleto ar
tistas Adolfas Butkus su žmona, Los An
geles Dramos Sambūris, (pasirašė rež. 
Petras Maželis ir V-bos pirm. Vincas 
Dovydaitis), JAV Liet. Bendruomenės 
Vakarų Apygarda (pasirašė Angelė Nel- 
sienė, pirm.), Balfo vardu žodžiu sveikino 
Vladas pažiūra ir savo eilėraštį, skirtą 
sukaktuvininkei paskaitė mūsų poetė Dana 
Mitkienė.

Kai meninėje šios popietės dalyje mūsų 
kompozitorių harmonizuotų liaudies dainų 
dainuoti pasirodė tautiniu rūbu ir puikiu 
nuometu pasipuošusi solistė Birutė Vizgir
dienė, sukilo katučių audra. Ją palydėjo 
pianistas Rimas Polikaitis, darąs puikų 
įspūdį, giliu įsijautimu į dainų atlikėjos 
besikeičiančias dainų nuotaikas, galingai 
suskambėdamas savo solo įtarpų vietose.

Solistė Zaunienė jautriu žodžiu padėkojo 
už tokį gražų jos 85-to gimtadienio pami
nėjimą, trumpai perbėgdama savo meilės 
kelią į lietuviškus dainos laukus, o ypač 
atveriant tų dainų liūdna grožį svetimų 
kraštų publikai. Amžinai nuo grobikų 
besiginanti tauta juk ir negalėjo kitaip 
dainuoti.

Toliau sekė vaišės ir pokalbiai.

RKV
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L. A. D. Sambūrio suvaidinta Mykolaičio-Putino drama “Valdovas", Čikagos scenoje 
Festivalio metu. Iš k.: Antanas Kiškis — Mauras, Vincas Dovydaitis — Valdovas Krušna.

Nuotrauka —Jono Tamulaičio

Teatro festivalio atgarsiai

Vincui Dovydaičiui — “Valdovo” Krušnai — laurais papuoštam 
per teatro festivalį, bičiuliškai:

Krušna — valdovas — valdė šalį, 
užgrobęs ją ginklų valia, 
o tu valdei žiūrovų, salę 
puikia vaidybiška galia

‘‘Valdovo spindinčioji rampa, 
džiugių ovacijų griausme 
vaidybos aukuru tetampa, 
kai žydi veikalo esmė

Kai scenoj, lyg pečius surėmė, 
ir dramaturgas ir Krušna, 
abu žiūrovų salei lėmė 
gyvent legenda divina

Tespindi Vincas Mykolaitis!
Teklesti Vincas Dovydaitis!

Pagarbiai Jurgis Gliaudo
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Jūratė Nausėdaitė-An n Jillian
pasirodė per Phil Donahue programą 

sausio 15 d. Si programa buvo artimai 
susiejusi sujos nesenai susukta filmą “Nu
teistoji— motinos istorija” (Convicted A 
Mother’s Story), kuri buvo rodoma vasa
rio 2 d. per 4-tą kanalą. Filmos turinys: 
motinos, pakliuvusios [kalėjimą už “pa
siskolinimą” dešimties tūkstančių dolerių, 
kova išlaikyti savo vaikus šeimoje, kad jų 
valdžia neatimtų ir neatiduotų svetimiems 
auginti. Tai mylinčios ir kitais pasitikin
čios moters drama, kuri, vis dėlto, gerai 
pasibaigia. Jūratė puikiai įsigyveno į sa
vo rolę, ir vietomis, tiesiog norėjosi verkti, 
jau nekalbant apie sukeltą neapykantą ir jos 
draugui ir jos seseriai. Tai jau kelintą kartą 
ji parodo savo talentus: lengvos scenos 
artistė, pasigėrėtinai šoka ir dainuoja, gerai 
vaidina komedijose, puiki dramatinėse 
rolėse, ką jau prieš tai įrodė, suvaidinusi 
filmose “Baltoji orchidėja”, “Žudikė 
veidrodyje” ir paskutinėje, kurią daugu
mas matėme pirmadienį.

Nuo vasario 17-tos iki kovo 1 d., kiek
vieną dieną 9 vai. vakaro ir 11 vai. vakaro, 
Jūratė duos muzikinę programą garsiame 
San Francisco viešbutyje FAIRMONT. 
Būtų tikrai pats laikas ir mums susiprasti 
ir ne tik gausiai atsilankyti įjos programą, 
bet pasistengti po programų susitikti ir 
pabendrauti. Ji lietuvius labai mėgsta, jais 
didžiuojasi, visur pabrėžia savo lietuvišką 
kilmę ir, jei publikoje yra lietuvių, net 
uždainuoja lietuviškai... Kur mes tiek 
veltui propagandos gausim?
Visi dar gerai prisimenam, kaip ji apsirė

džiusi tautiniais rūbais kepė lietuvišką žąsį, 
pasakojo apie lietuviškus papročius, pasa
kojo kaip jos tėvai dviračiais pabėgo nuo 
rusiško maro. Toje pačioje programoje 
“Hour Magazine” ir vėl pasirodė sausio 
30 d., sudainavo dainą iš savo naujai 
išleistos plokštelės.

Ilgai laukta Jūratės įrekorduota Lon
done, palydint 40 instrumentų orkestrui, 
plokštelė “Introducing Ann Jillian the 
Singer” (taip pavadinta jos plokštelė), jau 
pasirodė rinkoje sausio mėnesio gale ir 
gaunama Los Angelese “Tower Record” 
krautuvėse, arba dar geriau gauti tiesiog 
iš Mr. Brad Rumble, c/o Andrew Murcia, 
4241 Woodcliff Rd., Sherman Oaks, CA 
91403. Brad Rumble, jaunas, nesenai 
UCLA baigęs dar studentaudamas vado
vavo “Jūratės draugų klubui” (Friends of 
Ann Jillian). Gražu ir džiugu, kad Jūratė 
turi per kelis tūkstančius tokių^ draugų 
išsisklaidžiusių po visą pasaulį. Žinoma, 
būtų dar maloniau, kad lietuviai turėtų savo 
Jūratės draugų klubą...

Kovo m. 11 d. per CBS kanalą Jūratė 
praves specialią David Coperfield progra
mą.



(atkelta iš 1-mo puslapio)

Virginija Bruožytė 1983 m. įstojo į 
muzikos fakultetą Melbourno universitete. 
1984 m. gavo dainavimo stipendiją ir buvo 
perkelta į Garbės (Honour) kursą, kurį 
užbaigė 1986 m. Yra daug pasirodžiusi 
įvairiuose australiečių renginiuose, laimė
jusi įvairių premijų ir stipendijų dainavime. 
Solo dainuoja “Dainos” sambūryje.

Birutė Kymantienė dainos meną studi
javo pas Australijoje gerai žinomą Carmel 
Pali. Priklauso “Dainos” sambūriui, para
pijos chorui, dažnai dainuoja solo lietuviš
kuose renginiuose. 1978 m. laimėjo Lie- v
tuvių Žurnalistų Sąjungos pirmą premiją 
jaunimui, 1983 m. Australijos jaunimo 
premiją. Pagrindinę solo partiją įdainavo 
į “Pakštumos” plokštelę.

Zita Prašmutaitė muziką studijavo lais
valaikiu. Nuo 1970 m. reguliari choristė 
ir vargonininkė Melbourno parapijos 
chore, “Dainos” sambūrio akompania- 
torė, kurį laiką vedė “Dainavos” mergai
čių muzikinę grupę.

Visos trys yra veiklios skautės, aktyviai 
dalyvaujančios skautiškame Australijos 
lietuvių gyvenime.

įdomi ir šios dainuojančios grupės istori
ja: po paskutinių 1984 m. įvykusių Aus
tralijos Lietuvių Dienų Canberroje, kada 
galutinai buvo nuspręsta ruošti sekantį 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo kongresą Aus
tralijoje 1987 metais, visas Australijos 
jaunimas sujudo su įvairiausiais meniniais 
pasirodymais. Jaunimo kongreso komitetas 
atkreipė dėmesį į tris talentingas lietuvai
tes Melbourne: Virginiją Bruožytę, Birutę 
Šaulytę-Kymantienę ir Zitą Prašmutaitę. 
Kilo mintis sudaryti vokalinį vienetą, kurio 
tikslas būtų garsinti Jaunimo kongresą ir 
tuo pačiu sutelkti lėšų. Taip ir gimė 
vokalinis vienetas “Svajonės”.

“Svajonės” debiutavo 1985 metais. Po 
to su koncertais ir kongreso propagavimais 
aplankė visas didesnes lietuvių kolonijas 
Australijoje: Adelaidę, Perth, Brisbane, 
Sydnejų, Hobart, Melbourną ir Geeolon- 
gą. 1986 metais, po trumpo poilsio, su
ruoštas antras koncertų ciklas su nauju 
repertuaru, bet šį kartą apsiribojant tik 
didesnėmis kolonijomis: Melbourne, Syd- 
nejum ir Adelaide. Tai buvo lyg ir genera
linės repeticijos prieš pasileidžiant į 
koncertinę kelionę po Šiaurės Ameriką, 
kur jos, kaip ir Australijoje, dainavo su 
dideliu pasisekimu, nemažesniu pasise
kimu jos išreklamavo ir busimąjį Jaunimo

Australijos “Svajonės”

Kongresą. Po jų koncertų ir reklamos, ėmė 
gausiai plaukti aukos į Jaunimo Kongreso 
iždą, jau nežiūrint to, kad jų koncertų 
pelnas irgi eina Jaunimo Kongresui. Jau
nimo Kongreso rengėjai turėtų būt dėkingi 
“Svajonėms” už tokią didelę paramą ir 
dvasiniai, ir materialiai ir gerą propagan
dą, taip pat didelė padėka priklauso ir 
Danai Levickienei, “Svajonių” muzikos 
direktorei.

Šis puikus merginų koncertas, kuris 
nežiūrint lietaus, pritraukė pilną šv. 
Kazimiero parapijos salę, parodė mums los 
angeleiečiams, kaip esame ištroškę leng
vos, linksmos muzikos ir jaunų veidų, 
scenoje. Turime puikų vyrų kvartetą, kuris 
ne tik mus, bet ir kitas lietuvių kolonijas, 
pasiekęs net ir Australiją, savo dainomis 
džiugina, bet pasiilgstam ir moterų 
vieneto.

Savo laiku “Išlaisvintos moterys” buvo 
gana populiarios, kad ir su liūdnesnėm 
dainom, kad ir su santūresne vaidyba. 
Turėjo puikią pradžią, puikius balsus ir 
gerą muzikinės dalies vadovą ir “Aguonė
lės”, kurios kažkodėl per anksti ir per 
greitai ‘ ‘nuvyto’ ’...Ojų visi labai pasigen
da... Keista, kad Los Angeles lietuviai turi 
tiek daug talento, tiek daug gerų balsų, tiek 
daug jaunimo, bet nesugeba suorganizuoti 
jaunesnės kartos į muzikinį vienetą, kuris 
tikrai labai praverstų, nes parengimų yra 
tiek daug, beveik kiekvieną savaitgalį. 
Turime talentingų, balsingų, turime ir 
muzikų ir kompozitorių, tik nesugebam 
suorganizuoti lengvos muzikos grupės. Ir 
kodėl? Valerija Baltušienė

Komp. Giedros Gudauskienės 
“VILNIAUS PRISIMINIMAI”

kūrinys (suita) įtrauktas į Brentwood- 
Westwood simfonijos koncerto programą 
ir bus atlikta š. m. kovo mėn. 1 d., sek
madienį, 3 v. p. p. Paul Revere Junior 
High School salėje, 1450 Alienford Ave, 
Brentwoode. Važiuojant Santa Monikos 
greitkeliu išsukti 26-oje gatvėje ir važiuoti 
į šiaurę, pravažiavus Sunset g-vę leistis į 
pakalnę, kur privažiuosite minimą 
mokyklą.

Važiuojant pro San Fernando Valley, 
imkite Sunset, važiuokite į vakarus iki 
Allenford Avė, tada sukite į kairę. Įėjimas 
nemokamas. Visuomenę kviečiame 
atsilankyti.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
69-IŲ METŲ PASKELBIMO 

MINĖJIMAS

Vasario 16-ji Lietuvos Nepriklausomy
bės atkūrimo šventė yra mūsų didžiausia 
šventė. Kiekvieno lietuvio, mylinčio savo 
kraštą ir trokštančio laisvės Lietuvai, yra 
šventa pareiga dalyvauti pamaldose, 
minėjime, auka remti Lietuvos laisvės 
kovų darbus.

Vasario 15 d,, sekmadienį, minė
sime Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 
šventę. Tai dienai numatyta tokia progra
ma:

10:15 vai. ryto, vėliavų pakėlimas 
šv. Kazimiero parapijos kieme. 
Organizacijos prašomos dalyvauti 
su savo vėliavomis.

10:30 vai. ryto, iškilmingos pamaldos su 
pritaikintu pamokslu. Per mišias 
gieda parapijos choras ir solistai, 
vadovaujami komp. B. Budriūno.

12:00 vai. p. p., Akademija-Minėjimas 
šv. Kazimiero parapijos salėje. Pa
grindinę kalbą pasakys dr. Jonas 
Račkauskas, Čikagos un-to profe- 
sorius-visuomenininkas. Meninę 
dalį atlieka Jaunimo “Spindulio” 
choras vad. O. Razutienės, akomp. 
komp. Aloyzas Jurgutis. Režiso- v
rius— Algimantas Žemaitaitis.

Po minėjimo PIETŪS apatinėje 
parapijos salėje. Kaina asmeniui $10.00. 
Vietas prašome rezervuoti iš anksto pas:

Ramūną Bužėną, tel.: 254-6048 
Simą Kvečą, tel.: 393-3367 
Antaną Skiriu, tel.: 664-2919

Pageidaujame, kad moterys ir 
mergaitės pasipuoštų tautiniais rūbais.

Laikas apskaičiuoti pajamų 
mokesčius

Šiais metais pajamų mokesčių 
apskaičiavime nėra didelių pasikeitimų. 
Tuo tarpu 1987 metais pasikeitimų bus 
gana žymių, todėl pajamų apskaičiuotojai 
lankė specialius kursus.

A. Skiriaus įstaiga yra pasiruošusi tą 
darbą atlikti.

Apskaičiavimo laikas pagal susitarimą, 
skambinkite (213) 664-2919.
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Tadas Gintautas Dabšys 

pagaliau susilaukė įvertinimo...

Tadas Gintautas Dabšys, laimėjęs 
Kriaučeliūnų premija.

Baigė šv. Kazimiero parapijos mokyklą, 
savo klasėje antruoju mokiniu. Be parapi
jos mokyklos lankymo Tadas dar aktyviai 
dalyvavo O. Razutienės vedamoje tautinių 
šokių grupėje ir, tur būt, nuo gimimo 
dienos priklausė skautams... (ir tėvas ir 
mama, ir brolis Vytautas ir sesuo Audra 
visi — veiklūs skautai). Ne tik priklausė 
skautams, bet ir kiek jo jauni metai leido 
dirbo, stovyklavo.

Baigė Daniel Murphy gimnaziją ir vėl 
antruoju mokiniu savo klasėje. Lankyda
mas gimnaziją priklausė lietuviškam spor
to klubui “Banga”, kur pasižymėjo, kaip 
geras atletas, ilgų distancijų bėgikas, 
tinklinio komandos narys. Pasižymėjo kaip 
geras atletas ne vien tik “Bangos” sporto 
klube, bet ir savo lankomos gimnazijos 
(vairiuose sporto klubuose, įvairiose sporto 
srityse.

Be amerikiečių gimnazijos taip pat baigė 
ir Lituanistikos kursus. Nenuostabu, kad 
Tadas gerai kalba ir rašo lietuviškai, nes 
tos kalbos mokėsi per 8 metus.

Tadas pradėjo šokti tautinių šokių gru
pėje, kai dar buvo mažas “spinduliukas” 
ir iki šios dienos grupės neapleido ir vis 
dar dalyvauja “Spindulio” ansamblyje, ne 
tik šokių grupėje, bet taip pat, reikalui 
esant, dainuoja jaunimo vyrų trio kartu su 
L. Polikaičiu ir D. Tėti; arba įsijungia į 
mišrią dainininkų grupę. Su “Spindulio” 
grupe dažnai šoko įvairiuose tarptauti
niuose ir amerikiečių pasirodymuose. Su 
tuo pačiu “Spinduliu” 1982 ir 1985 metais 
keliavo po Australiją, o 1986 metų vasarą 
— po Pietų Ameriką. Prieš išskrendant 
gastrolėms į Pietų Ameriką Tadas aktyviai 
dirbo komitete, kuris rūpinosi “Spindulio” 
kelionės ir maršruto reikalais, kelionei lėšų 
sukėlimu ir visomis kitomis detalėmis, 
surištomis su didelės grupės kelione. Tadas 
buvo ir dar tebėra šios grupės vyriausiu 
seniūnu. Dabar ir vėl ruošiasi kelionei į 
Australiją, ir kaip PLJS atstovas, dalyvaus 
Australijoje ruošiamame Jaunimo Kongre
se.

(nukelta į 8-tą puslapi)

************ i.*** i. ■S*^it**it***-k'ii***1t**1i:*

Šiais metais los angeliečiai gali pasi
džiaugti vienu mūsų tarpe gimusiu ir augu
siu jaunuoliu, laimėjusiu p. p. Kriaučeliū
nų premija. Ši premija skiriama kasmet 
labiausiai lietuviškoje veikloje pasižymėju
siam jaunuoliui-jaunuolei. Kad Tadas labai 
veiklus ir daug dirba, mes, los angeliečiai, 
tai puikiai žinom, bet dabar sužinos apie 
jo darbštumma ir kitų kolonijų lietuviai.

Tadas Gintautas Dabšys, Birutės ir Rim
tauto Dabšių antrasis sūnus, gimė mūsų 
“Angelų mieste” 1965 balandžio 2 d.

LELYA’S DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ
7706 Santa Monica Blvd., Los Angeles, CA 90046 
tek: (213) 656*1962 arba 874*3813 (po 7 vai vakaro)

Paštu reguliariai siunčia! Lietuvą dovanų siuntinius, taip pat sudaro 
iškvietimo dokumentus.

Lelya’s krautuvėje galite gauti: “Kola” moteriškų kailinių paltų ir 
švarkų; vyriškų, moteriškų ir vaikiškų avies kailio paltų ir švarkų, 
suknelių, sijonų, megstinių, džinsų, kelnių, Japoniškų vilnonių šalikų, 
bliuskučių. “Cripko” laikrodžių, žaislų, lietsargių ir Rusijos gamybos 
automobilių.

Visi siuntiniai apdrausti ir pristatymas jūsų giminėms garantuotas.
Krautuvė atdara nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vakaro. Antradieniais— 

uždaryta.
************************************* *************************************

CALIFORNIA CREDIT UNION
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA

2802 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, California 90404 

Tel.: (213) 828-7095

ROQUE and MARK CO., INC.

Realtors ★ Insurance ★ Income Tax * Notary Public

2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA. 90404 
Phone: (213) 828-7525 Res. (213) 395-0410

ALBINAS MARKEVIČIUS ir bendradarbiai

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
3352 Glendale Blvd., Los Angeles, Ca 90039 

Tek: (213) 661-5276
ATIDARYTAS

pirmadieniais uždaryta 
antradieniais nuo 10 v. ryto iki 7 v. vakaro 

trečiadieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. p. p.

šeštadieniais nuo 10 vai. ryto iki 12 vai.
Kooperatyvas duoda įvairių rūšių paskolas palankiosiomis 
išsimokėjimo sąlygomis ir žemiausiais procentais. Nekilno 
jamu turtu garantuotos paskolos (I ir II morgičius) duodamos 

iki 100,000 dol.
*************************************
RŪTA, INC. - INVESTAVIMO BENDROVĖ

2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA 90404
Telefonas: (213) 828-7525

Valdyba: E. Jarašūnas, A. Markevičius, R. Nelsas
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LIETUVIAI PREKYBININKAI - PROFESIONALAI

Advokatai

JACK ALEX 
NIDA BRINKIS

Attorneys at Law

Law Offices of

ALEX & BRINKIS
1500 W. Covina Pkway, Suite 103 

West Covina, CA 91790
Tel.: (818)337-0777 or

(818)962-6644

WALTER J. DUDOR
Attorney at Law

Law Offices of
CRAIN & DUDOR

Practice Limited to Estate Planning, 
Business Planning, Real Estate 

and Tax Planning

10880 Wilshire Blvd., Suite 915 
Los Angeles, CA 90024

(213) 470-3555

M&R AMERICANA 
Insurance Service, Inc.

A. “Mark” MARKEVIČIUS 
All Lines of Insurance 

2802 Santa Monica Blvd. 
Santa Monica, CA 90404 

453-1735 828-7525

Dantistai

BIRUTA BARVIKS, D.D.S.

Member American Dental Society 
10900 Warner Ave., Suite 116

Fountain Valley, CA 92708 
(Corner Warner & Euclid 

Tel.: 1 (714)968-5525

A. BLAKIS, D.D.S.
Dantistas (Latvių kilmės)

2901 Wilshire Boulevard
Santa Monica, CA 90403 

Phone 828-4613 by Appointment

JONAS KREGŽDĖ, M.D.
Internal Medicine Including Cardiology 

1760 Termino Ave., #207
Long Beach, CA 90804 

Telefonas: (213) 498-6676

General Contractors

A. PEČIULIS
REMODELING and CONSTRUCTION

Sav. Aloyzas Pečiulis
947 - 18th St., #7 

Santa Monica, CA 90403
Tel.: (213) 829-2428

ROMAS ŽEMAITAITIS
Home Improvements 

Electrical - Heating - Plumbing

2227 Meadow Valley Terr. 
Los Angeles, CA 90039 
Phone: (213)664-1661

KOSTAS MAKAUSKAS
Plumbing—Electrical—Carpentry—
Cement Work—Construction—Remo

deling—Repairs 
EXPERIENCED

3823 Evans St., L.A. Ca 90027 
Tel. (213) 669-0316

JEFFREY C. KRIVIS
Attorney at Law

LAW OFFICES
ROTENBERG & KRIVIS

Suite 301
14260 VENTURA BOULEVARD 

SHERMAN OAKS, CALIFORNIA 91423-2734 
(818) 784-6899

MARGIS MATULIONIS
Attorney at Law

412 W. Broadway Ave., Ste. 204 
Glendale, CA 91204

(818) 243-6223

VIOLETA SUTKUS
Attorney at Law 

7060 Hollywood Blvd., Suite 616 
Los Angeles, CA 90028 

Tel.:(213) 871-8999

Rolandas Giedraitis, D.D.S. 
Danutė Giedraitis, D.M.D. 

Alma Vilkas-Stočkienė, D.D.S.
Lietuviai dantistai 

3151 Glendale Boulevard 
Los Angeles, CA 90039 

Tel.: 660-1205

Escrow Kompanijos

MARCELLA AUGUS

President

CROWN ESCORT
CORPORATION

2839 Sunset Blvd 
Los Angeles, CA 90026 

413-3370

Nuosavybių pardavėjai

Albinas Markevičius
Heal Estate Broker

ROQUE & MARK CO.
2802 Santa Monica Boulevard 

Santa Monica, CA 90404
Phone: 828-7525 Res.: 395-0410

ROMAS JASIUKONIS
Realtor

Residential • Commercial
Exchanges

Personalized service with a smile
Res. (818) 785-7358 Office: 666-8895

Member of L.A. Board of Realtors

Sąskaityba

Apdrauda Gydytojai

ANTANAS F. SKIRIUS
Apdraudos agentas 
4366 Sunset Blvd.

Los Angeles, CA 90029 
Tel. (213) 664-2910

JOSEPH GUDAUSKAS, M.D. 
gydytojas ir chirurgas 

Įstaigos telefonas: 826-3090 
3231 Pico Boulevard 

Santa Monica, CA 90405

VINCENT JUODVALKIS
Certified Public Accountant

3352 Glendale Blvd.
Los Angeles, CA 90039

(213) 667-3080
14659 Limedale St.
Panorama City, CA 91402
(818) 894-0136

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE-7



PARENGIMŲ
KALENDORIUS

Vasario mėn.
8 d. sekmadienį, 12:30 v. šv. 

Kazimiero parapijos salėje Amerikos 
Piliečių Klubo pietūs.

13 d. penktadienį 8 v. v. Tautinių 
Namų salėje, PLJS rengiami “Širdžių” 
(Valentine) šokiai.

15 d. sekmadienį, šv. Kazimiero 
parapijos patalpose rengiamas Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimas.

22 d. sekmadienį, 12:30, šv. Kazimiero 
parapijos patalpose, Skautų Sąjungos ruo
šiama Tarptautinė skautų sueiga.

28 d., šeštadienį, 7:30 v. v. šv. 
Kazimiero parapijos salėje “Spindulio” 
ruošiamas Blynų Balius.

Kovo mėn.
1 d., sekmadienį, po pamaldų, 12 vai. 

apatinėje šv. Kazimiero salėje, šaukiamas 
Kalifornijos Lietuvių Radijo Klubo metinis 
narių susirinkimas.

8 d. sekmadienį, šv. Kazimiero parapi
jos patalpose skautų-čių rengiama tradicinė 
Kaziuko mugė.

- TRUMPAI -
Virginija Bruožytė, Birutė Šaulytė-Ky- 

mantienė ir Zita Prašmutaitė, Australijos 
“Svajonės”, iš Melbourne, Australijos, 
sausio 2 d. atsilankė į L. D. redakcija, ir 
įsigijo daug lietuviškų suvenyrų ir knygų.

Australietes viešnias atlydėjo Marytė ir 
Onutė Šepikaitės, kurios dainininkes glo
bojo.

SKAUTU PAVASARIO BALIUS

Visi tur būt žinote, kad įdomiausias ir 
garsiausias parengimas Los Angelėse yra 
skautų PAVASARIO BALIUS.

Šis balius šiais metais įvyks po Velykų, 
gegužės 2 d., šeštadienį.

Los Angeles organizacijos yra prašomos 
ta diena nerengti kitų renginių, kad nebūtų 
konflikto. Prašome taip pat nedaryti didelių 
asmeniškų švenčių, nes mes kviečiame 
visus lietuvius atsilankyti į

PA VASARIO BALIU.
Atsilankę linksmai praleisite vakarų savo 

draugų tarpe ir paremsite skautų 
stovyklavietę Rambyną.

Stovyklavietės Komitetas

Tadas Gintautas Dabšys
(atkelta iš 6-to puslapio)

Suglaudus visas žinias (kitaip reikėtų 
pašvęsti visų laikraščio numerį visiems jo 
atliktiems, atliekamiems ir ateityje atlik- 
siamiems(?) darbams surašyti): Tadas 
buvo Lietuvių Jaunimo Sąjungos pir
mininku 1982—83 m., tais pačiais metais, 
kaip Jaunimo atstovas dalyvavo Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo V kongrese, kuriame 
buvo išrinktas įPJS valdybų. 1985-86 m. 
ir vėl Los Angeles LJS pirmininkas. Būda
mas valdyboje Tadas irgi nesnaudė, sure
dagavo porų jaunimo laikraščio “Žinia
raštis” numerių, buvo administratorium ir 
PU VI kongreso ryšininku su kitų kolonijų 
PLJS, taip pat atstovavo PLJS valdybų 
Europos kraštų LB ir LJS suvažiavime 
įvykusiame Vokietijoje. 1985 m. keliavo 
po Europa ir aktyviai dalyvavo Taikos ir 
Laisvės žygyje.

Įstojęs į Lietuvos skautų brolijos eiles ėjo 
įvairias pareigas: vilkiukų dr-vės adjutan
to, Rajono vado adjutanto, Rajono komen
danto, dabar berniukų tunto adjutanto. 
Tadas — skautas vytis ir skautas— 
akademikas.

Tadas jau keli metai kai: yra Kaliforni
jos Jaunimo atstovu Tautos Fondui; rašo 
straipsnius apie OSI ir kitomis lietuviams 
svarbiomis temomis į jo lankomo univer
siteto (UCLA) dienraštį; laikas nuo laiko 
parašo ir “Lietuviai Amerikos Vakaruo
se” laikraščiui; renka parašus visokioms 
“peticijoms”, siunčia laiškus prezidentui 
ir kitiems valdžios atstovams, kai atsiran
da reikalas iškelti lietuviškas problemas; 
renka jaunimo žinias Kalifornijos Lietuvių 
Radijo Klubui; JAV LB Vakarų apylinkėje 
jau 5 metai atstovauja LJS, taip pat yra XI 
Tarybos (JAV LB) narys; nesenai įsijungė 
į Kalifornijos Lietuvių Respublikonų Są
jungų, kur atstovauja jaunimų.

Visus jo darbus ir valandas pašvęstas 
lietuviškai veiklai sudėjus, lieka tik 
paklausti, kada jis randa laiko savo priva
čiam gyvenimui, kada turi laiko studi
juoti? Atrodo, kad Tado diena turi 48 
valandas ir jis visur spėja, nes jau baigia 
studijas UCLA, kur studijavo ekonomijų 
ir buhalterijų (Accounting) ir dabar baigia 
psichologijų.

Baigęs studijas ruošiasi mokytojauti 
privačioje gimnazijoje, kur tikisi, kad turės 
įtakos jaunimui, paruošdamas juos būti 
naudingais Amerikos piliečiais ir įdiegti 
jiems daugiau patriotizmo savam kraštui. 
(Kaip mes visi gerai žinom, sovietai puikiai 
supranta mokytojų reikšmę formuojant

L 
busimuosius k 
tus, sovietai si 
koše — būsiir
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gėsi, kaip ga 
j ančių, arba I 
įsodinti ne vien tik į universitetus, bet ir 
gimnazijas, netgi privačias, kaip pav. Los 
Angeles Immaculate Heart High School, 
kur seselės istoriją va kaip mokina... 
"Lietuva savanoriškai įsijungė į Sovietų 
Sąjungų...” gal ir dabar dar tų pačią 
dainelę dainuoja, nežiūrint lietuvių ir 
mokinių ir tėvų protesto ir mėginimo 
faktais įrodyti, kad ne tokia tikroji Pabaltijo 
istorija... vb).

Tadas, turėdamas puikių asmenybę, 
žvalų protų, gerų iškalbų, tolerancijų ir 
visus kitus gabumus, būtų puikus lietuvių 
atstovas politikoje... deja tos srities 
nepasirinko, nes, atrodo, jam stinga 
dviveidiškumo meno, kaip daugelis 
politikierių, kad turi: vieną prižadėti 
rinkimų metais, o visai kitką daryti po 
rinkimų...

Mums — nuostolis, bet lieka tik dar 
viena viltis, kad jis ir mokytojaudamas 
galės daug gero padaryti ne vien tik 
Amerikai, bet ir lietuviams. ,, .

PADĖKA
Nepajėgdamas kiekvienam atskirai 

padėkoti, noriu Jums visiems pareikšti 
padėkų už maldas, a. a. Antaninai dar esant 
gyvai ir mirus, karsto nešėjams, už paskir
tas aukas įvairioms organizacijoms, už 
gausybę užuojautos pareiškimų; rašytojai 
A. Rūtai ir H. Y. Petkienei už aprašymų 
laikraščiuose ir solistei St. Pautėnienei už 
gražų Antaninos ir jos laidotuvių paminė- 
mų per radiją.

Tegul Dievas Jums visiems atlygina.
Jonas Kutra

Mieli prenumeratoriai
Norime Jums paaiškinti, kad į 

prenumeratos atnaujinimo vokelius, įdėtus 
(gruodžio mėnesio “L. A. V.” laikraščio 
vokus, tie, kurie jau prenumeratų 
sumokėjote anksčiau, nekreiptumėt 
dėmesio.

Vedama prenumeratorių kartoteka, 
kurioje sužymėti susimokėjusieji, įdedami 
vokeliai nėra sųskaita, tik priminimas 
nesusimokėjusiems. Vokeliai dedami į 
kiekvieną voką, nes gana sunku išrankioti 
pagal kartoteką.

Labai atsiprašome, kad viso to reikalo 
nepaaiškinome prieš išsiunčiant vokelius.

Administracija
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