
ESAME DĖKINGI UŽ GERĄ DARBĄ
Amerikos lietuvių krepšinio 

rinktinės išvyka į Australiją pa
sibaigė. Mūsų sportininkai grįžo 
atgal su dideliais ir gražiausiais 
laimėjimais. Jie atliko stambų 
pasaulio lietuvių vieningumo ir 
lietuvybės žadinimo darbą. Jie 
susitiko su visomis didesnėmis 
Australijos lietuvių kolonijomis, 
žadino džiaugsmą, entuziazmą ir 
pasididžiavimą ypač lietuvių jau
nimo tarpe. Jie atliko naudingą 
propogandą ir Lietuvos vardui 
tolimojoje Australijoje, turėdami 
uaug sėkmingų rungtynių su aus
tralų krepšinio komandomis ir 
nugalėdami Australijos olimpinę 
rinktinę.

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės Valdyba turi džiaugsmo ir 
jaučia pareigą pareikšti padėką 
visiems, kurie padarė galima įgy
vendinti šį lietuvių sportininkų 
žygi-

Pirmiausia PLB Valdyba nori 
padėkoti jauniesiems Amerikos 
lietuvių sportininkams, kurie su 
pasiaukojimu nepagailėjo laiko, 
pastangų ir valios šį malonų, 
sunkų ir tolimą žygį paversti 
tikru lietuvišku laimėjimu, visur

ISTORINĘ IŠVYKĄ PALYDINT
Šiaurės Amerikos lietuvių krep

šinio rinktinės išvyka į Australiją 
jrikiuoja 1964 metus į svarbiausių 
Lietuvos sorto istorijos datų eilę. 
Kartu su 1937 ir 1939 metų laimė
jimais Europoje bei 1959 metų per
galėmis Pietų Amerikoje, šis vizi
tas ir jo metu iškovoti laimėjimai 
yra vienas iš didžiausių lietuvių 
pasiekimų krepšinio sporte. Apie 
šios išvykos nuopelnus Lietuvai ii 
lietuviams plačia prasme yra kal
bama kitur, šiame rašinyje norima 
iškelti jos reikšmę Australijos lie
tuvių sporto gyvenime ir ypač 
krepšinyje.

Didžioji dalis mūsų sporto klu
bams priklausančio jaunimo kul- 
tyvuoja krepšinio sportą. Tai yra 
normalus dalykas, nes jau po pir
mojo Europos pirmenybių laimė
jimo ši sporto šaka Lietuvoje ne
paprastai išpopuliarėjo ir tapo 
žaidimu, kuriuo gėrėjosi ir kurį 
žaidė visa mūsų tauta. Šiandien, 
krepšinį žaidžiąs mūsų jaunimas, 
apie didžiąsias lietuvių pergales 
Europoje žino tik iš tėvų pasako
jimų ar rašinių, kuriuose apie tai 
užsimenama. Taip senai buvęs ir 
jų pačių nematytas bei neišgyven
tas įvykis momentais sukelia aki
mirksninį susidomėjimą, bet tuoj 
pat vėl išblėsta, nepalikęs jauni
mui didesnio įspūdžio. Nupasako
tas anuometinis lietuvių pranašu
mas krepšinyje daugumai jaunimo 
nuskamba kaip legendarinis mitas.

Tačiau, vos prieš kelias savaites 
turėjome laimės pamatyti Austra
lijoje žaidusią Amerikos lietuvių 
rinktinę, kuri neginčytinai atsto
vavo aukščiausią už tėvynės ribų 
(neturint galimybės palyginti jė
gų, gal net ir joje) lietuvių žai
džiamo krepšinio klasę. Savo per
galėmis jie suvirpino vyresnės kar
tos lietuvių širdis ir skaisčia švie
sa nušvietė jaunųjų akis — taip, 
lietuviai moka puikiai žaisti krep
šinį! Bet kodėl čia, Australijoje, 
mes taip atsilikę?

Visi žinome, kad prieš 15 metų 
mūsų tuometinės krepšinio koman
dos dominavo visoje Australijoje. 
Laikui bėgant australų krepšinin
kai pasiekė ir pralenkė lietuvius, 
nustumdami mus į antraeiles vie
tas. Viena iš svarbiausių to prie
žasčių yra labai mažas skaičius 
prieauglio t. y. beveik nebeegzis
tuojanti pasirinkimo galimybė su
daryti stiprius vienetus, kai tuo 
tarpu australai gali skinti pačius 
geriausius žiedus iš didžiulio jau
nimo atžalyno. Viena iš prieaug
lio trūkumo priežasčių yra mūsų 
jaunimo per mažas susidomėjimas 
krepšiniu, pasėkoje australų mo
kyklose kultivuojamų įvairių kitų 
sporto šakų, žymiai stipriau propo- 
guojamų, negu krepšinis.

Todėl pirmoji didžiulė viešėju
sios rinktinės padaryta paslauga 
mūsų sportui yra sužtidinimas su
sidomėjimo krepšiniu lietuvių jau
nimo tampė. Malonu buvo matyti 
kaip mūro sieną tankiai vienas 
prie kito susėdusj mūsų jaunimą 
palaikantį rinktinę raginimo šū
kiais ir pergalės riksmu įsijungusį 
į visuotinį Australijos lietuvių 
džiaugsmo svaigulį. Neabejotinai 
iš to jaunimo nemažas skaičius ne

parodė tikrą sportišką, puikų 
žaidimą ir pavyzdingą laikyseną. 
Tai patvirtino visos mūsų gau
tos žinios iš spaudos, organiza
cijų ir pavienių laiškų.

PLB Valdyba lygiai dėkoja 
Krepšinio rinktinės treneriui Vy
tautui Grybauskui, išvykos vy
riausiam vadovui ir organizato
riui Valdui Adamkavičiui ir 
krepšinio teisėjui dr. R. Gaškai, 
pavadavusiam išvykos vadovą 
grįžimo laikotarpyje.

Ši didelė išvyka, susijusi su jos 
organizavimu ir stambiomis iš
laidomis, nebūtų buvusi įmano
ma be eilės kitų organizacijų ir 
pavienių asmenų pagalbos.

PLB-nės plotmėje išvyką or
ganizavo Amerikos FASKO Lie
tuvių Krepšinio Rinktinės Išvy
kos į Australiją Organizacinis 
Komitetas, talkininkaujamas J. 
A.V. Liet. B-nės, Kanados Liet. 
B-nės ir Amerikos bei Kanados 
lietuvių visuomenės, bendradar
biaujant su Australijos Lietuvių 
Karšto Bendruomenės Valdyba, 
Australijos Lietuvių Fizinio Auk
lėjimo ir Sporto Valdyba bei Fe- 
deraline Australijos Krepšinio 

sportuojančių, rinktinės pergalių 
paveikti, įsijungs į mūsų sporto 
klubus.

Antras svarbus momentas, išryš
kėjęs rinktinės vizito metu, yra tai, 
kad lietuvių Šiaurės Amerikoje 
žaidžiamas aukštos klasės krepši
nis nėra monopolizuotas tik anoje 
pusėje Pacifiko, bet jį gali pasiekti 
ir mūsų krepšinio atstovai. Tokio 
kalibro žaidėjai kaip Adelaidės 
VYČIO Jonas Gumbys, gali užimti 
pilnateisę vietą Amerikos lietuvių 
rinktinėje. Tai jis įrodė rungty
nėse su svečiais Adelaidėje, tai pa
tvirtino ir Amerikos lietuvių rink
tinės vadovai. Vadinasi mes gali
me ir mokame užsiauginti stiprių 
žaidėjų, kurie vėl sugrąžintų mus 
į pirmaujančių komandų tarpą.

Trečioji svečių rinktinės patvir
tinta taisyklė — krepšinio ir visų 
kitų sporto šakų aukšto lygio išlai
kyme 'vieną iš svarbiausių rolių 
vaidina treneris. Tai ką rinktinė 
parodė technikos, kombinacijų ir 
visų kitų žaidimo plonybių srityje, 
didžiausia dalimi yra Vytauto Gry
bausko, o taip pat ir prieš jį savo 
žinioje žaidėjus turėjusių trenerių 
nuopelnas. Šis faktas turi giliai 
įsmigti į sporto klubų vadovybių 
ir dar giliau į mūsų sporto vetera
nų sąmonę. Baigę aktyvų sporta
vimą, mūsų žymesnieji sportinin
kai neturėtų visiškai pasitraukti 
iš sportinės veiklos. Jų pareiga 
yra perduoti savo žinias ir mokė
jimą jauniesiems. Tik stiprų tre
nerių kadrą turėdami galime tikė
tis užsiauginti stiprų krepšinio 
prieauglį, kuris padėtų mums vėl 
atsistoti pirmaujančiose vietose. 
Todėl į šį svarbų darbą be didelų 
prašymų, klubų vadovybių kvie
čiami, turėtų įsijungti veteranai 
ir, kur reikia, tebežaidžia mūsų 
krepšininkai. Kito kelio nėra: 
arba jauną medį lenks prityrusios 
rankos su tikslu užsiauginti stiprių 
reprezentacinės klasės krepšininkų, 
arba mūsų krepšinis ir toliau te
beegzistuos tik kaip viena iš eili
nių klubuose kultivuojamų sporto 
šakų.

Negalima praeiti pro dar vieną 
svarbų faktą. Sporto aikštėje žai
džiantiems nepaprastai didelės 
reikšmės turi žiūrovų moralinė pa
rama. žaidžiant vien oponentus 
palaikančių šalininkų apsuptiems, 
sunku kartais rasti pakankamai 
dvasinių jėgų tinkamai kovoti. Pa
raginimo šūkiai ir padėkos išraiš
ka ovacijomis už gražius derinius 
arba metimus yra žaidėjams būti
nai reikalingas maistas. Jį duos- 
niai ir iš širdies davėm mūsų sve
čiams iš Amerikos, tad kodėl jo 
taip gailimės saviesiems? Kaip 
jaustųsi Amerikos lietuvių rinkti
nė palaikoma tik poros dešimčių 
saviškių? Jai žaidžiant sueidavom 
po kelis šimtus, bet skaičiumi mus 
pralenkiančius australų žiūrovus 
lengvai atsverdavom ir dažnai 
perrėkdavom savo džiaugsmo šū
kiais: smagu buvo ir mums ir žai
dėjams. Tokios pačios paramos iš 
mūsų laukia ir pirmenybėse daly
vaujančios mūsų klubų komandos. 
Suraskime laiko bent kartas nuo 
karto atsilankyti į krepšinio rung
tynes ir palaikyti savuosius.

Sąjunga. Jiems visiems priklauso 
mūsų padėka, ypač Australijos 
Lietuvių Krašto Bendruomenės 
valdybos pirmininkui inž. I. Jo
naičiui ir ALFAS pirmininkui 
Jurgiui Jonavičiui už gerai pa
rengtą dirvą mūsų sportininkams 
vietoje, kaip lygiai Australijos 
lietuvių visuomenei, kuri šią iš
vyka nepaprastai rėmė, suteikė 
vaišingos globos ir reiškė mūsų 
sportininkams daug lietuviškos 
meilės.

Dėkojame Jungtinių Amerikos 
Valstybių, Kanados ir Australi
jos lietuvių visuomenei už au
kas ir finansinę paramą išvykai 
pravesti. Nors išlaidų buvo šiek 
tiek daugiau, negu pajamų, ti
kimės, kad susidariusias skyles 
pavyks užlopinti, jeigu visuome
nė, dabar įtikinta to žygio ver
te ir prasmingumu, nepagailės 
prisiųsti papildomų aukų išvykos 
iždininkui Vincui Grėbliūnui, 
6941 So. Washtenaw Ave., Chi
cago, Ill. 60629.

Amerikos, Kanados ir viso pa
saulio lietuviai turėjo progos ne
mažai skaityti apie išvyką ir mū
sų krepšininkų laimėjimus. Tai 
mes dėkojame visiems lietuviš
kiems laikraščiams, kurie negai
lėjo vietos straipsniams ir pra
nešimams, naudingai tarnavu
siems išvykos pasisekimui, ypač 
J. Šoliūnui už vaizdžiai rašytus 
reportažus “Drauge” ir kituose 
laikraščiuose. Juos skaitydami, 
mes jautėme, lyg patys drauge 
dalyvautume.

Tai visiems ir visiems, kurie 
vienu ar kitu būdu prisidėjo prie 
šios istoriško Lietuvos vardo pa
garsinimo ne tik po Australiją, 
bet ir po visą pasaulį, praplėtė ir 
sustiprino tautinio solidarumo 
rvšius tarp viso pasaulio lietu
viu. da rkartą nuoširdžiausiai dė
kojame.

Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Valdyba

V. Grybauskas ir A. Adzima padeda gėles prie paminklo Adelai

dėje, lietuvių Koplyčios kieme. Čia yra saugojama Lietuvos žemės 

atminimas. poto Fišerio

Australijos Lietuviams
Bendros idėjos vedini, jungtinėmis pastangomis 

išrašėme naujų lietuvių išeivijos istorijos lapų. Šiau
rės Amerikos lietuvių krepšinio rinktinė, viešėjusi 5 
savaites Australijoje, nebūtų pajėgusi garbingai ir iš
kiliai sporto aikštėje parodyti pasauliui lietuvių jau
nimo pranašumo bei nuoširdžios globos ir taurios 
meilės, kuria Jūs apgaubėte ir lydėjote mus per visų 
Australijos kontinentų. Jūsų visų pasiaukojimas lei
do mums sustiprinti savame jaunime lietuvybės mei
lę, ir toji meilė sužibėjo ir virto pasididžiavimų suke
liančia vertybe. Visos krepšinio rinktinės vardu galiu 
nuoširdžiai pareikšti, kad padarėme tiek, kiek mūsų 
jėgos išnešė, atlikome taip, kaip mūsų protas ir širdis 
diktavo.

Esu tikras jog mūsų jaunime sužibėjusi lietuvy
bės liepsna neišblės iš jų širdžių, kaip Jūsų pasiauko
jimas ir nuoširdumas gyvens mumyse.

* LUžverpiant šios sportinės išvykos lapų, reiškiu 
padėkų be išimties visai Australijos lietuvių bendruo
menei: visuomeninėms, religinėms ir sporto organi
zacijoms, spaudai, pavieniams asmenims, be kurių 
pagelbos savo užsibrėžto tikslo nebūtume atsiekę.

Tikiu, kad šis jungtinis Amerikos ir Australijos 
lietuvių bendruomenių atliktas darbas bus paskati
nimas tolimesniems ir didesniems užsimojimams bei 
darbams savosios tautos garbei.

Valdas V. Adamkavičius
Organizacinio komiteto pirmininkas 

ir Š. Amerikos lietuvių krepšinio 
rinktinės išvykos vadovas.

Čia iškeltos kelios mintys įvai
riomis progomis buvo pareikštos 
anksčiau ir mūsų sporto darbuoto
jams bei sportu besidomintiems 
jos nėra naujos, tačiau Amerikos 
lietuvių rinktinės atsilankymas jas 
dar kartą pabrėžia ir tuo pačiu 
turėtų paskatinti visus paliestuo
sius imtis konkretaus darbo šias 
mintis įgyvendinti. Jei mūsų 
krepšinio klasė po šio vizito nepa
kils ir jei mūsų klubai ir toliau 
turės kęsti trenerių trūkumą, tuo
met Australijos lietuvių krepšiniui 
šis vizitas nebus atnešęs jokios
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NEATLEISKIME SPARNU 
I

Amerikos lietuvių sportininkų vienagės įspūdžiams tebesant 
šiltiems ir pergalių aidams dar neaprimus, A.L.B. Krašto Valdyba 
leidžia šį specialų “Mūsų Pastogės” numerį, norėdama išsamiau 
apžvelgti svečių viešnagės padarytus įnašus Australijos lietuvių 
Bendruomenei, išgirsti iš svečių jų nuotaikas ir įspūdžius apie Aus
tralijos lietuvius. Čia su ypatingu dėkingumu kreipiame žvilgsnį Į 
tuos jaunus vyrus — rinktinės dalyvius, jų trenerį, vadovus ir juos 
lydėjusius spaudos atstovus. Dėkingi esame J.A.V. ir Kanados Lie
tuvių Bendruomenėms, o ypač P.L.B. Valdybai ir jos pirmininkui 
p. J.J. Bačiūnui, kurio iniciatyva ši sportininkų išvyka buvo orga
nizuota. Džiaugiamės š. Amerikos Išvykos į Australiją Organiza
ciniu Komitetu ir ALFAS Valdyba, kurie tiesioginiai vykdė svečių 
išleidimo ir priėmimo naštą, ir ją išpldė su kaupu. Tik visi, veikda
mi vieningai, tegalėjome įvykdyti šį kalosalinės reikšmės darbą — 
sužadinantį mūsų jaunimo tautinį sąmoningumą bei jiems pajau- 
čiant garbę esant lietuviais ir bendrai iškeliant Lietuvos ir lietuvio 
vardą svetimiesiems. Tikėkime, kad šis bendradarbiavimas, tarp 
pasaulyje išblaškytų lietuvių ir ateityje dar gyviau bus vykdomas. 
Pradžia gera, derlius numatomas puikus, tik mokėkime jį susemti.

I. Jonaitis
A.L.B. Krašto Valdybos Pirmininkas

naudos. Kad taip neįvyktų, mūsų 
sportinė organizacija plaukdama 
svečių vizito sukeltos entuziazmo 
bangos tėkmė, turi visomis jėgomis 
stengtis išnaudoti ją lietuvių spor
tinę veiklą pagyvinti ir ypač mūsų 
krepšinio klasę pakelti.

Ta pačia proga, nemažinant visų 
kitų mūsų tautos privalumų, norisi 
dar kartą pabrėžti visiems, kad 
šis istorinis įvykis mūsų gyvenime 
ir su juo surišta didžiulė propo- 
ganda Lietuvai ir lietuviams buvo 
pasiekta per sportą, šiuo atveju 
krepšinį. Niekas negalėtų užgin

čyti, kad bent šiuo metu, jokia ki
ta mums prieinama priemone ne
būtumėm galėję suorganizuoti pen
kias savaites trukusio ir beveik 
visą Australiją apėmusio Lietuvos 
vardo garsinimo. Žinome, kad šios 
išvykos įvykdymą nulėmė Ameri
kos ir Australijos lietuvių suaukoti 
pinigai, tačiau sunku įsivaizduoti, 
kad juos sunaudojus kitokiu būdu, 
lietuviškų reikalų kėlimas būtų vy
kęs tokiu pat plačiu mąstu ir pa
siektų tokias plačias mases kita
taučių, kaip per krepšinį.

Svarbiausia tačiau yra tai, kad

SUSIŽEIDĖ M.P.
REDAKTORIUS

V. KAZOKAS

S.m. rugsėjo mėn. 5 d. ryte, 
automobilio avarijoje, sunkiai 
susižeidė “Mūsų Pastogės” re
daktorius V. Kazokas. Jis pagul
dytas Bankstown’o ligoninėje. 
Sveikata palengva gerėja. Sį M. 
P.” specialų numerį — skirtą 
Amerikos lietuvių sportininkų iš
vykai į Australiją paminėti, re
dagavo Sporto Skyriaus redak
torius Antanas Laukaitis.

Prisimindami redaktoriaus V. 
Kazoko atliktą Amerikos lietu
vių krepšininkų propogavimo 
darbą “Mūsų Pastogėje”, nuo
širdžiai jam dėkojame ir kartu 
užjaučiame jį šioje skaudžioje 
nelaimėje, linkėdami greito su
stiprėjimo.

A.L.B. Krašto Valdyba 

šis būdas buvo suprantamiausias 
mūsų jaunąjai kartai, kuri šia iš
vyka domėjosi visa širdimi ir at
sidavimu nuo pirmos iki paskuti
nės dienos; ją stebėdama, moraliai 
remdama ir įvairiomis progomis 
bendraudama su jaunaisiais Ame
rikos lietuviais, atlikusiais tokį 
puikų Lietuvos garsinimo darbą 
šioje pasaulio dalyje. Tame ir glū
di didžausias šios išvykos laimė
jimas.

J. Janavičius
ALFAS V-bos PirmininJOas
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IŠVYKOS PRASMINGUMAS V. ADAMKAVIČIUS
IŠVYKOS VADOVAS

Mūsų Australijos lietuvių gyve
nime, per paskutinius 10 metų, la
bai retai kam nors iš mūsiškių, 
gal išskyrus vienų kitų dailininkų, 
teko australų spaudoje, televizi
joje ar radio pro.gramose iškelti 
lietuvio ir Lietuvos vardų. Tai 
buvo mums lyg ta “geležinė už
danga”, neleidusi prasimušti aukš
čiau savojo bendruomeninio gyve
nimo.

Ir štai, Amerikos lietuviai spor
tininkai atskrenda savo 5-kių sa
vaičių viešnagėn į Australiją. 
Kažkaip keistai visas mūsų gyve
nimas suverda, sukunkuliuoja, lyg 
magiška lazdelė pašalina tų “gele
žinę uždangų” ir mūsų vyrai su 
užrašu “American Lithuanians” 
matomi visur, aikštėse, televizijo
se, girdimi per radio stotis, skai
toma ne tik apie juos, bet ir apie 
buv. laisvos Lietuvos krepšinio 
laimėjimus visuose Australijos di
džiuosiuose ir mažesniuose laik
raščiuose. Tas penkias savaites, 
jau ne tik krepšinio mėgėjai, bet 
ir visi sporto entuziastai, o jų 
Australijoje labai ir labai daug, 
mato ir girdi lietuvius. Neužten
ka to, visuose miestuose surengti 
burmistrų, konsulų ar šiaip kitų 
žymių žmonių priėmimai sve
čiams, kuriuose kartu dalyvauja ir 
vietiniai lietuviai, iškelia mūsų 
tautų ir jos žmones jau ne tik ei
linio žmogaus, bet ir aukštųjų 
miestų pareigūnų, net ambasado
rių ir gubernatorių akyse.

Ar galėtume mes kada nors iš 
žmogaus, kaip Newcastle burmis
tras, jo ruoštojo priėmimo metu, 
dalyvaujant šio miesto aukštie
siems pareigūnams, išgirsti viešai 
pasakojant apie mūsų tautos isto
rijų, apie mūsų valstybės atsikū
rimų, jos laisvų gyvenimų ir paga
liau žiaurią mūsų okupacijų? Ar 
kada nors mes galėtume tikėtis ne 
tik Newcastle, bet ir Sydnejaus, 
Melbourne, Adelaidės, Hobarto ir 
Perth’o miestų galvas, daugiau ar 
mažiau, pasakoti apie mus, apie 
mūsų valstybę ir mūsų įnašų į da
bartinį Australijos gyvenimą. Ar 
pagaliau galėtume mes kada nors 
tikėtis, kad Amerikos konsulas 
Adelaidėje, keliems tūkstančiams 
žiūrovų, viešai išgirtų mus ir savo 
kalbų lietuviškai pabaigtų: “Aš ir 
jūs žinome, kad laisvės troškimas 
gyvena visų liet, širdyse,” lygiai 
kaip kad Amerikos konsulas Per- 
th’e to miesto aukštiesiems parei
gūnams pasakotų apie lietuvių 
kalbų kaip vienų iš seniausių pa
saulyje ir labai artimų sanskrito 
kalbai. O argi mes galėjom dar 
ko daugiau tikėtis, kaip ir Perth’e 
Vakarų Australijos Gubernato
riaus prieš rungtynes pasakytų la
bai šiltų žodžių apie lietuvius apie 
jų įnašą į senąją Europos kultū
rų, apie mūsų gražiuosius tauti
nius šokius.

Ar galėtume mes tikėtis iš J.A. 
V. Valstybės Departamento spe- 
cailaus rašto, išsiuntinėto Ameri
kos Ambasadoriui ir konsulams, 
kur lietuviai krepšininkai prista
tomi kaip puiki sportinė grupė, 
reprezentuojanti visą Ameriką. 
Tame rašte Ambasadorius ir 
konsulai prašomi visais atvejais 
padėti mūsų lietuviams krepšinin
kams Australijos viešnagės metu.

Tikrai ne. Australų ir amerikie
čių tarpe mes tur būt ir už di
džiausius pinigus nebūtume atsie
kę tos mūsų tautai propogandos, 
kurių čia padarė šie Amerikos 
lietuviai krepšininkai. O kur gi 
dar eilinė spauda, kuri talpino vi
sus rungtynių aprašymus, mūsų 
krepšininkų sutikimus aerodro
muose, kur daugumoj buvo mato
mos mūsų tautiniais rūbais pasi
puošę merginos, segančios tauti
nius kaspinus, papuoštus žaliomis 
rūtomis, šių laikraščių iškarpų, 
didelių ir mažų, prisirinko per tas 
kelias savaites didžiausias pundas 
ir jos, kaip liudininkas, kartu su 
svečiais išvažiavo Amerikon, kad 
ten būtų parodytos tiems lietu
viams, kurie šių krepšininkų ke
lionę rėmė ir tiems, kurie į ją 
skeptiškai žiūrėję, patys galėtų 
įsitikinti, ką Australijoj padarė 
šie vyrai.

Jeigu kai kuriuose miestuose 
spauda, dėl savo biznieriškų su
metimų ir buvo šykštesnė, tai ra
dio ir televizijos stotys savo dar
bu viską pralenkė. Sydnejuj, Mel- 

bourne ir Adelaidėj buvo filmuo
jama ištisos rungtynės, jau neskai
tant kone visuose miestuose da
rytų kronikinių filmavimų. Ir pvz. 
kai pirmoji Sydnejuj daryta žai
dynių filmą, kuri buvo rodoma 
visoj Australijoj, buvo parodyta 
Adelaidėj, televizijos stotis gavo 
tiek daug telefoninių ir raštiškų 
prašymų filmų pakartoti, kad jie 
turėjo ja dar antrų kartų rodyti. 
Vėliau, žaidžiant Adelaidėj, jie ir 
patys vienas rungtynes filmavo.

Siaurės Amerikos lietuvių krepšinio rinktinės organizacinis komitetas
Sėdi iŠ kairės: Dr. P. Kisielius, inž V. Adamkavičius (išvykos vadovas), Tėv. J. 
Borevičius, V. Grybauskas. Stovi iŠ kairės: J. Soliūnas, K. Dranga, P. Petrutis ir 
inž. B. Nainys.

Grupės vadovai ir paskiri žaidė
jai buvo paskirose vietose tiesiog 
gaudomi padaryti interview per 
radijų ar televiziją. Oro ir televi
zijos bangomis mūsų vardas skam
bėjo nuo Newcastle iki Perth’o ir 
ši propoganda ir mūsų išgarsini
mas turėjo Lietuvai ir mums ne
įkainuojamos vertės.

Kaip Amerikoj, taip ir Austra
lijoje, yra nemažas skaičius mūsų 
vyresniųjų, kurie dar ir šiandien 
labai skeptiškai žiūri į visą lietu
viškąjį sportinį gyvenimą ir jo 
veiklą. Kodėl taip yra pas mus, 
kad mūsų vyresnioji karta, nega
lėčiau sakyt visi, negali sau įsi
sąmoninti, kad gyvenimas visų 
laiką eina pirmyn ir jeigu jų jau
nystės laikais, jaunimą buvo ga
lima pritraukti kuo nors kitu, tai 
šiandien, ne tik jaunimui geriau
sias vaistas išlikti lietuviškoje 
bendruomenėje yra sportas, bet 
taip pat, kaip parodė buvusi krep
šininkų rinktinė, kad per sportą 
mes galime daug laimėti savo 
kraštui ir patys sau propogandos 
atžvilgiu. Aš tikrai manau, kad pa
našios išvykos ir sportinės rung
tynės mums gali duoti daug dau
giau draugų užsieniečių ir dar 
aukštų pareigūnų tarpe, negu pa

V. GRYBAUSKAS
TRENERIS

Būdamas rinktinės treneris, ar 
sutikote didelių sunkumų tvarkyti 
komandą, sudarytą iš įvairių ki
tų komandų?

Nežiūrint, kad rinktinė susidė
jo iš įvairių klubų žaidėjų, susi
klausymas buvo geras tiek aikštė
je ,tiek ir už aikštės ribų. Ypatin
gai tai jautėsi sunkiose rungty
nėse, kas matėsi iš žaidėjų, sėdin
čių už ribų, kurie savo draugus 
daugiau ragino negu žiūrovai.....

Koks Australijos krepšinio ly
gis, lyginant jį su P .Amerikos ir 
Amerikos mėgėjais krepšininkais.

Australijoje yra keletas gerų 
komandų ir apie 20 gerų žaidė
jų, kurie prilygsta P. Amerikos ir 
Europos krepšinio klasei, tačiau 
po to pasidaro perdidelė tuštuma, 
kurios nėra nei P. Amerikoje, nei 
Europoje, ši tuštuma, greičiausiai, 
per kokį 5-tą metų išsilygins, ta
rint galvoje, kad Australijoje 
sportas tari labai puikias sąlygas 
ir prieaugliui priduodamas nepap
rastas dėmesys. Gerosios Austra- 

skiri rašomi laiškai, rezoliucijos 
ir kt., kurie daugiausiai, net ne
perskaičius, atsiduria kitokios rū
šies krepšyje. Kaip grupės va
dovas inž. V. Adamkavičius iš
sireiškė, kad panašios išvykos mū
sų sportininkų į P. Amerikų, Aus- 
tralijų ir dar j Kanadų, daug dau
giau davė Lietuvai ir lietuviams, 
negu mūsų visų politikų atliktas 
darbas ir išleisti pinigai per pas
kutiniuosius 20-tį metų.

Su šia lietuvių rinktinės išvy- 

kš Australijon, mūsų liet, sporti
nis darbas neturi baigtis nei Ame
rikoj, nei Australijoj, nei Kana
doj. šis krepšininkų žygis turi bū
ti lyg paskatinimas mūsų sporti
nėms vadovybėms, kad jos dar su 
didesniu intensyvumu dirbtų savo 
darbą, įtraukiant visuose kraštuo
se kuo daugiau jaunimo, kuris įsi
jungęs į lietuviškąją sportinę vei
klą, be sporto su laiku taps ir lie
tuviškosios bendruomenės dalis.

Šios išvykos ir mūsų vyrų lai
mėjimai ne tik sporto aikštėse, 
bet ir lietuvybės propogavime, bei 
svetimose padangėse lietuvio var
do kėlime, tegul galutinai išbudi
na iš miego visus tuos mūsų tau
tiečius, kurie iki šiol gana rezer
vuotai žiūrėjo į lietuvį sportinin
kų ir lietuviškus sporto vienetus. 
Mes, sportininkai ir sporto dar
buotojai, turim gauti moralinę ir 
materialinę paramą iš savo tau
tiečių laisvai ir jau gerai gyve
nančių plačiajam Vakarų pasau
lyje, kad ir netolimoje ateityje 
galėtumėm vėl pradėti ruoštis ?r 
pakartoti savo žymiųjų krepšinin
kų išvyką ir kartu su jais galėtu
mėm ir vėl Lietuvos ir lietuvio 
vardų iškelti iš eilinės gyvenimo 
vagos.

A. Laukaitis

lijos komandos būtų gal kiek ge
resnės už vidutinę koledžio ko
mandą Amerikoje.

Ar žaidėjai rado didelį skirtu
mą tarp Amerikos ir Australijos 
taisyklių.

Taisyklės nesudarė problemos, 
nes mes su jomis susipažinoms dar 
Amerikoje, tačiau nepaprastą skir
tumą pajutome jų interpretavime, 
ypatingai Sydnejuje ir Melbour
ne.

Prieš kurią, Jūsų nuomone, ko
mandą buvo sunkiausia žaisti?

Sunkiausiai buvo žaisti prieš 
olimpinę rinktinę, nes ši komanda 
prilygo mums techniškai, netrūko 
ūgio ir net buvo gal kiek geres
nė metimuose.

Kokia Jūsų nuomonė apie Atts- 
tralijos krepšinio sales?

Išskyrus tai, kad žiūrovams ne
buvo užtektinai vietų, visos salės 
buvo geros ir mes jomis buvome 
patenkinti. Liūdniausia tai, kad 
Sydnejus netari psecialaus krep- 
šinio stadiono, kuo visi kiti mies-rų klasę.

rėjo į Šią Jūsų vadovaujamos 
grupės išvyką Australijon?

Jau pats faktas, kad mes esa
me čia duoda atsakymą kelionės 
atžvilgiu ir tas jų teigiamas nu
sistatymas buvo nukreiptas į tris 
aspektus:

a) Reprezentacija Lietuvos, 
nes mes esame tokia grupė, kuri 
gali išeiti į tarptautinę plotmę.

b) Tautinis, kur buvo įžiūrėta 
reikalas lietuvių bendruomenei 
palaikyti savo gyvybę asmeniniu 

tai teisėtai gali pasigirti.
Ar turi galimybių Australijos 

krepšinis išeiti į tarptautinę kla
sę?

Australijos krepšinis tari daug 
galimybių išeiti į tarptautinę plot
mę. Aš manau, kai pas jus pakils 
krepšinio klasė, tai dalis žaidėjų 
pereis iš australiškojo futbolo į 
krepšinį, tuo būdu užsipildys šiuo 
metu stokojimas ūgio, o Austra
lijoje entuziazmo ir jėgų netrūk
sta.

Koks būtų palyginimas tarp 
Amerikos ir Australijos latvių 
rinktinių?

Australijos latvių rinktinė pa
sirodė labai gerai ir sudarė mums 
daug vargo pirmame puslaikyje. 
Tačiau, nežiūrint to, Amerikos lat
vių rinktinė yra apie 10 taškų ge

resnė, nes turi didesnį greitį ir la
biau balansuota.

Kokia nuomonė apie Australijos 
lietuvių rinktinę?

Australijos lietuvių krepšiniui 
pagrindinis trūkumas yra prieaug
lis, kurio tik šiek tiek matėsi Ade
laidėje. Reikia tikėtis, kad mūsų 
rinktinės pasirodymas priduos lie
tuvių jauniesiems to trūkstamo 
entuziazmo.

Ko galite palinkėti mums ir ypa
tingai mūsų krepšininkams?

Atsisveikinant norėčiau palinkė
ti visų lietuvių sporto klubų vado
vams įdėti dar daugiau darbo ir
pasišventimo dirbant su lietuvišku 
jaunimu, nes tai vienintėlis kelias 
išeiti iš vidutiniškumo ir įeiti į ge-

kontaktu.
c) Parodyti jaunimui, kad, 

kaip tautinė grupė, mes galime 
savo tautai duoti daugiau, negu 
tik tvirtinti jog esame lietuviai.

Koks buvo pirmasis įspūdis 
atvykus į Australiją?

Aš nustebau, kad Australija 
yra daugiau suamerikonėjusi, 
negu, kad aš tikėjausi! Tai ga
lima taikyti ir ekonominiam bei 
kultūriniam gyvenimui. Bend
ras mūsų Amerikos lietuvių gy
venimo standartas yra, gal būt, 
šiek tiek aukštesnis, su kai ku
riomis išimtimis, kurios gal pra
lenkia ir mus. Amerikoje ekono
miniai.

Ar galvojate, kad ši išvyka 
pateisina visus įdėtus Jūsų ir 
mūsų darbus ir vargus?

Ji ne tik pateisino, bet ir pra
lenkė mūsų visas viltis. Tai, ką 
mes matėm Lietuvos reprezenta
cijos atžvilgiu, vargu ar visas 
įdėtas 20-ties metų propogavimo 
darbas tą atsiektų. Kas liečia lie
tuvius, tai jų toks dvasinis trium
fas prašoko net ir Pietų Ameri
kos atgijimą lietuviškumui ir sa
vo tautai.

Ką galvojate apie mūsų lietu
viškąjį eyvenimą ir veiklą Aus
tralijoje?

Jeigu iki pirmojo p. Bačiūno 
atsilankymo Australijoje iš vis 
nieko nežinojom apie Australijos 
lietuvius, tai po antrojo jo vizito 
iau gėrėjomės Australijos lietu-
vių kultūriniais atsiekimais, kaip 
n. Vasiliauskienės ir kt. Gi per 
ši atsilankymą įsitikinom, kad 
jūsų bendruomenė yra kūrybin
ga ,gwa, pajėgi, gyvena tais pa
čiais lietuviškais reikalais ir yra 
atsiekusi to paties kaip ir kitos, 
nors ir gausingesnės, Amerikos 
lietuviu bendruomenės.

Kokia nuomonė apie Austra
luos sportinį, ypatingai krepšinio 
lygi?

Krepšinio Iveiu esame nuste
binti, nes radome daug geresnį, 
negu apie jį buvo kalbama, nors 
dar vra ilgas kelias nueiti iki pa
saulinio kreošinio lydo. Indivi
dualiniai žaidėiai padarė gerą js- 
oūdi. Australijoje yra labai ge
ras nrieaudio paruošimas, kas
.,.V.,.W.Y.VAW.,A‘.,/.W.,I.W.,.,AWAW1W<VA,A,AV
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ateityje gali jiems leisti iškilti i 
pirmąjį frontą krepšinyje. Stinga 
dar populiarumo, nors jeigu pu
sė ar dar mažiau dėmesio būtų 
vietoj futbolo skiriama krepši
niui, tai jau būtų gerai.

Ar yra didelis skirtumas tarp 
buv. išvykos į P. Ameriką ir da
bar į Australiją?

Mūsų rinktinė Australijoje yra 
pajėgesnė. Jei P. Amerikoje tu
rėjom gerų žaidėjų, tai trūko 
ūgio. Sį kartą buvo išlyginta. 
Tautiniu požiūriu tiek P. Ame
rikoje, tiek Australijoje, turėjom 
tą pačią misiją.

Ar galvojate, kad kada atei
tyje bus įmanoma pakartoti pa
našią išvyką į Australiją?

Aš manau, kad tiek mūsų, tiek
ir Australijos lietuvių noras bū
tų susitikti dar kartą, bet ar fi
nansiniai ištekliai leis tą padary
ti, parodys tik ateitis. Vieninte
lio, ko aš norėčiau1 vadovams ir 
organizatoriams palinkėti, tai, 
kad jie nepabūgtų jokių kliūčių 
ir dėtų visas pastangas, kad toks 
susitikimas tarp Amerikos ir 
Australijos jaunimo įvyktų.

Jūsų linkėjimai Australijos 
lietuviams.

Aš linkiu jums išlaikyti savy
je tą tyrą lietuviškumą, gilų nuo
širdumą ir meilę lietuvio lietu
viui, kuria buvote apgaubę, mus 
visus per visą viešėjimą Austra- 
liįoie. Jūsų jaunimui aš linkiu iš
nešioti savo širdyse pasididžiavi
mo jausmą, kad esame lietuviai.
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LIETUVOS LAISVĖS RAKTAS 
MŪSŲ RANKOSE

ŠIAURĖS AMERIKOS LIET. KREPŠINIO RINKTINĖS 
IŠVYKOS VADOVO VALDO ADAMKAVICIAUS ŽODIS 
ADELAIDĖS LIETUVIAMS, PASAKYTAS RUGPJŪČIO 1 D. 
KREPŠININKŲ PAGERBIMO VAKARIENĖS METU.

Ši diena kelia manyje tautinį pasididžiavimą, teikia dvasinės 
stiprybės, viltingai nuteikia ateičiai. Manau, kad tą patį jaučia ir 
mano kolegos išvykos dalyviai. Krepšinio aikštėje mes kalbėjome 
lietuvybės tema tiesiai į mūsų jaunimo ir “senimo” jausmus. Leis
kite keletai minučių, šioje salėje, prabilti ta pačia tema, tik ne ka
muolio pagelba, bet žodžiu.

S
 Mūsų visa išvyka yra paremta ne kuo kitu, bet lietuvybės apaš
talavimu, nes turime viešai deklaruoti, kad šioje plotmėje pasirin
kimo tarp laimėjimo ar pralaimėjimo neturime. Todėl lietuvybės 
išlaikymo dvasia lydėjo ir lydi visus mūsų darbus, nes tai yra mūsų 
lovos pozicijos ir iš tų pozicijų trauktis neturime teisės. Prasmingi 
ir teisingi yra žodžiai, kad gyvenime laimi tik stiprieji, o silpnieji 
žūsta. Šie žodžiai ne kam kitam, bet turi būti taikintini mums, 
kurie esame išeivijoje ir, atleiskite už atvirumą, mus tautiniai žu
dančioje aplinkoje. Esame išėję iš namų tvirti nusistatyme išlikti 
gyvais, gerais lietuviais, ar net tapti geresniais. Šį nusistatymą turi
me ir bandome pagrįsti konkrečiu darbu, ne vien žodžiais.

Lietuviškas darbas šiandien reikalauja visiško nuoširdumo vi
suose Lietuvą liečiančiuose darbuose. Tas nuoširdumas turi paliesti 
mūsų santykius lietuvio su lietuviu. Esamose sąlygose nematau 
didesnės pareigos, kaip laimėti kiekvieną lituvį ir išlaikyti jį kovo
jančiųjų eilėse. Lietuvis man yra šventa relikvija. Kai kurie iš mū
sų turime atsivežę žiupsnelį Lietuvos žemės, arba kokį kitą dalykė
lį, kurį gerbiame ir mylime, nes tai juk pačios Lietuvos relikvija! 
Bet ar ne brangesnė ir gražesnė relikvija už tą lietuvišką žemės 
Žiupsnelį yra kiekvienas lietuvis, su kuriuo tūkstančiais dvasinių 
siūlų esame surišti? Esu įsitikinęs, kad nesvarbu, kokiai grupei 
ar partijai kas bepriklausyttų, nesvarbu kokių įsitiki 
nimų būtų, jeigu jis yra taurus lietuvis, jis turi būti mums brangi 
laisvos Lietuvos relikvija. Jis yra reikalingas mūsų tautos laisvės 
kovai, todėl niekur jo neatstumkime, bet šaukime, kvieskime, eiki
me jam į pagelbą, nes kiekvieno lietuvio talka šioje svarbioje laisvės 
kovoje yra tokia laukiama ir taip didžiai brangintina. Štai kodėl ir 
šios išvykos metu mūsų akys nukreiptos į kiekvieną lietuvį, į kiek
vieną šeimą, kur auga jaunoji karta. Kiekvienas šeimos židinys yra 
tautinės kovos laukas. Todėl tame židinyje sukaupkime visas jėgas 
ir supažindinkime jaunąją kartą su savosios tautinės kultūros tur
tais, nes tik sava kultūra padarys mūsų vaikams savą ir tautą. Lie
tuvybės meilė įsižiebs, kai bus į ją įaugta. Mūsų ryžtas ir pasiau
kojimas kasdieninėje lietuvybės kovoje, bus pareigos atlikimas, pa
grįstas meile tai tėvų žemei, kuriai išeidami prisiekėme ištikimybe. 
Laisvos Lietuvos prisikėlimo raktas yra dalinai kiekvieno iš mūsų 
rankose, nes jos prisikėlimas yra surištas su tautinės bendruomenės 
gyvybės išlaikymu ir sąmoningumu. Nuo mūsų pareigos išpildymo 
priklausys tautinės gyvybės išlaikymas išeivijoje. Istorinis lietuvių 
tautos ryžtas ir pastangos gyventi laisvais yra ne tik laidas gimti 
naujai Vasario 16-tajai, bet drauge paskatinimas ir šaukimas į mus 
likti tvirtais ir ištikimais bei sąmoningais tautos vaikais. Mes nega
lime atremti savo tautos laisvės kovos į bet kokius tarptautinius 
pažadus. Yra tik viena ir tvirta atrama, tai mes patys. Kiek mes pa
tys į tai įtikėsime, kiek mes patys dėl to kovosime, tiek tos kovos 
laimėjimo viltis į save galėsime atremti. O mūsų viltis yra sąmonin
ga jaunoji karta. Jai šią kelionę bei laimėjimus ir skiriame. Jeigu ji
nai savo širdyse išnešios lietuvybės pasididžiavimo liepsną, jeigu ji
nai pamils savo tautinę kultūrą, mūsų darbai įsiprasmins. Bet neuž
mirškime vieno, kad lietuvybė yra daugiau negu vien lietuvių kalba. 
Lietuviu būti yra daugiau nei būti gimusiu vien iš lietuvių tėvų. Čia 
ir iškyla lietuvybės koncepcija pilnumoje, visu atsakomybės svoriu 
krenta ant mūsų pečių, kurie esame su ja suaugę. Štai kodėl mums 
tenka jaunajai kartai ne lietuvybės pareigą įkalti galvon, o iš tiesų 
juos išugdyti lietuviais. Aš tikiu, kad panašios išvykos bus sėkmin
ga priemonė ir pavyzdys šiame ugdymo ir auklėjimo darbe.

Baigsiu viltingu noru: išlikime tvirti savo tikėjimu lietuvybei, 
nepalūžkime dvasioje, bet spindėkimejaunatvę ir drąsa, ginant savo 
interesus, nes drąsiųjų ateitis: išlikime savoje bendruomenėje ir pa
dėkime vieni kitiems, nes savųjų meilės niekas nepakeis; nesitrau
kime iš lietuviško darbo, nemeskime jo, nes nedirbantieji miršta 
jaunatvėje. Visa tai išlaikys mus stipriais, priartins prie tikslo, su
teiks jėgos ir drąsos atlikti savąsias pareigas taip, kaip mes jas su
prantame.

J.J. Bačiūnus — Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės Pirmininkas, pirmasis iškėlęs ir vėliau labai 
daug prisidėjęs prie Amerikos lietuvių krepšinin
kų išvykos į Australiją.

A. VARNAS
KOMANDOS KAPITONAS

Gynęs lietuvių rinktinės garbę 
ir P. Amerikoje, ką galėtumėte 
pasakyti, apie lietuvių gyvenimo 
skirtumą tarp P. Amerikos, Ame
rikos ir Australijos?

Skirtumas yra didelis tarp P. 
Amerikos ir Š. Amerikos lietuvių 
gyvenimo, bet tarp Š. Amerikos ir 
Australijos beveik jokio skirtumo 
nėra tiek ir kultūriniam, tiek ir 
ekonominiam naujųjų ateivių gy
venime, kas ir man nepadarė jokio 
skirtumo tarp namų ir Australijos.

Ar radote skirtumo tarp buv. 
■priėmimų P. Amerikoje ir pas mus 
Australijoje?

Visi priėmimai buvo labai malo
nūs ir ten, ir čia. Sunku būtų man 
pasakyti kur geriau, tačiau aš tik 
viena žinau, geriausiai yra ten kur 
yra lietuvių ir kuriuos jie rengia.

Koks būtą palyginimas tarp P. 
Amerikos ir Australijos krepšinio?

Brazilija ir Uragvajus yra ge
resni, nes jau Pasaulio Meisterio 
vardas ir II-sios vietos paėmimas 
Pan Amerikos pirmenybėse savo 
pasako. Tačiau, bendrai imant, 
Australija, taip greit žengdama 
priekin, gal yra ir stipresnė. At
važiuojant apie krepšini Austra
lijoje aš labai mažai žinojau. Jį 
lyginau su P. Amerika. Lyginant 
su Amerika, jūsų gerosios koman

dos, mano manymu, būtų nuo Ame
rikos atsilikę apie 5-rius metus.

Ką galvojate apie Australiją ir 
jos lietuvius?
Atvažiuojant pas jus, mes nesiti-' 

kėjome, kad viskas bus taip kaip

Amerikoje, bet taip pat negalvo
jome, kad ir kengūros bėgios po 
gatves. Viskas man labai patiko, 
o lietuvių toks mūsų priėmimas ir 
pasirodymas, tiesiog mane nuste-

Dr. R. GAŠKA
TEISĖJAS

Ką tikėjotės rasti atvažiavęs į 
Australiją?

Amerikos spauda daug infor
muoja apie jus, ir aš turėjau gana 
gerų vaizdų apie Australijų ir čia 
gyvenančius lietuvius. Ypatingai 
gerai man buvo žinomas Australi
jos sportinis gyvenimas. Būdamas 
dar Amerikoje aš tikėjausi, kad 
Australijos miestai bus daug jau
nesni. Priemiesčiai gal ir yra, bet 
tik ne centras. Išskirtina, žinoma, 
Canberra.

Koks betų palyginimas tarp P. 
Amerikos ir Australijos krepši
nio?

Į P. Ameriką važiavo mūsų silp
nesnė rinktinė, nors, išskyrus Bra- 
zilijų ir Uragvajų, kitos P. Ameri
kos valstybės būtų apylygus aust
ralams priešas ir jie galėtų apyly
giai kovoti.

Būdamas tarptautinis teisėjas, 
ką galėtumėte pasakyti apie čia 
žaidžiamas olimpines taisykles?

Pačias taisykles mes gerai išstu- 
dijavom dar Amerikoje, tik, jas 
interpretuojant, čia leidžiamas 
daugiau fizinis dengimas. Tas 
labiausiai kliuvo Varnui, kuris ko
mandoje yra švelniausias žaidėjas.

Kokia būtų jūsų nuomonė apie 
lietuvių įsikūrimą P. Amerikoje, 
Australijoje ir Š. Amerikoje?
P. Amerikoje daugiausiai yra seni 
gyventojai, ne pokariniai emigran
tai. Jų gyvenimas yra skirtingas 
nuo naujai atvykusių. Iš visų 
kraštų blogiausiai gyvena Uragva- 
juj ir Argentinoj. Venezueloj nau
jieji ateiviai gyvena geriau. Ame
rikoj ir Australijoj, išskyrus gal 
mažus vidujinius įrengimus, nega
lima būtų padaryt skirtumo, t. y. 
lietuviai pas mus ir čia yra įsikūrę 
maždaug vienodai, nekalbant apie 
išimtis.

Kaip teisėjas ką galvojate apie 
Australijos žiūrovus?

Australijos žiūrovai įsitikinę, 
kad teisėjas, turįs būti ar esųs, vie
našališkas. Jeigu kartais ir pasi
taiko koks netikslus sprendimas, 
tai dar nereiškia šališkumo. Tei
sėjas Amerikoj yra labai aukštai 
statomas ir jo balsas galutinis. 
Žiūrovai Australijoj yra labai par

tizaniniai, gad dar daugiau, negu 
P. Amerikoj.

Ar manote, kad ši kelionė visais 
atžvilgiais buvo verta?

Mano manymu mūsų krepšinin
kų kelionė buvo vertingesnė dau
giau negu 100 proc. Buvo naudin
ga ji visiems: jums lietuviams — 
dėl Lietuvos vardo išpopuliarinimo

Australijoje, australams dėl krep
šinio ir mums Amerikos lietuviams 
dėl to, kad ji išjudino ne tik mūsų 
jaunimų, bet ir daugelį skeptikų. 
Tokios kelionės kelia moralinę mū
sų ir jūsų sportininkų reikšmę ir 
įdiegia jaunimui pasididžiavimų 
būti lietuviu.

Kaip patiko Australijos mies
tai?

Statybos atžvilgiu man geriau
siai patiko Canberra. Sydnėjus 
daro didelio didmiesčio įspūdį, kai 
Adelaidė yra rezidencinis ramus 
miestas. Iš vis Australijos miestai 
dvelkia europietiška atmosfera ir 
daro kultūringų įspūdį.

Ką išvažiuodamas galėtumėt pa
linkėti Australijos lietuviams?

Sportuojančiam jaunimui linkiu 
ir toliau tęsti savo gražias sporto 
idėjas kalbant kuo daugiau lietu
viškai. Australijos lietuvių ben
druomenei linkiu darnaus sugyve
nimo tarpusavyje, kadangi mes 
esame ir turime likti lietuviais. 
Dirbkime vieningai, nes to iš mūsų 
laukia Lietuva.

Rungtynėse, prieš P. Australiją, Varnas meta į krepšį, kai Jesevi- 
tius, pašokęs bando pataisyti metimą. Toliau matosi Cekauskas.

AUSTRALIJOS KREPŠINIS
(DR. R. GAŠKOS, KAIP TEISĖJO, NUOMONĖ PASAKYTA 
PER SYDNEY 2BL IR VISOS AUSTRALIJOS ABC RADIO 
STOTIS)

Turėdamas galimybę, kartu su 
Amerikos Lietuvių Krepšinio 
Komanda keliauti per visą Aus
traliją, aš stebėjau šio krašto 
krepšinį žaidžiant nuo Sydney iki 
Hobart’o, nuo Adelaide’s iki Per- 
th’o ir kt. ir a manau, kad aš 
galiu su jumis pasidalinti savo 
įspūdžiais apie Australijos krep
šinį.

Aš turiu būti teisingas ir pri
pažinti, kad krepšinis Australi
joje yra geras ir daug geresnis 
negu kad mes tikėjomės atva
žiuodami pas jus. Žinant, kad 
krepšinis tik paskutiniaisiais ke
liais metais buvo pas jus inten
syviai pradėtas žaisti, aš galvoju, 
kad Australijoj buvo padaryta 
labai didelė pažanga šiame žai
dime.

Kas mane užimponavo dau
giausiai, tai buvo matytas skai
čius žaidžiančio jūsų prieauglio. 
Vien tik Melbourne aš mačiau 
krepšinį žaidžiant vienoje salėje 
iš karto net skirtingose septynio
se aikštėse po tris rungtynes 
kiekvieną vakarą, šešias naktis 
savaitėje. Toks aktyvumas tikrai 
gi eitu laiku turi atnešti labai pui
kių rezultatų.

Būnant jaunam kraštui krep
šinio žaidime, yra tikrai sunku 
rungtyniauti su tų kraštų koman
domis, kur šis žaidimas jau yra 
žaidžiamas kelias kartas. Tačiau 
aš galiu jus užtikrinti, kad Aus
tralijos krepšinis gali būti paly
gintas iš gerosios pusės su kai 
kuriomis P. Amerikos ir Euro
pos valstybėmis.

Vienas iš stipriausių Australi
jos krepšinio punktų yra jų ge
ras komandinis žaidimas ir jų to
limi metimai. Geresnio žaidimo 
lygio išvystymui, mano nuomo
ne, trūksta komandom ūgio. 
Nors, bendrai paėmus, australų 
sportininkams ūgio netrūksta, ta
čiau, kiek man teko patirti, dau
gumoje juos pačiumpa australiš
kasis futbolas ,su kuriuo krep
šinis dar negali konkuruoti. Jei
gu vėliau ir randama aukštas žai
dėjas. tai greičiausiai jau būna 
pervėlu iš jo padaryti ką nors 
labai gero, nes krepšinį turima 
pradėti žaisti nuo pat jaunų die
nu. kad vėliau, gavus gerą kon
diciją, jis pajėgtų įsigyti ir gerą 
žaidimo techniką. Žinoma ,tas 
galima padaryti tik turint didelį 
jaunimo prieauglį.

bino. Jie parodė tai, ko geriau 
nieks negalėtų įstengti padaryti.

Kas daugiausiai nepatiko pas 
mus?

Daugiausiai nepatiko tai per 
daug ir per dažnai žaidžiamų rung
tynių skaičius, ypatingai prieš 
silpnas komandas, kas, mano ma
nymu, buvo nereikalinga.

Koks, jūsą manymu, yra skirtu
mas tarp Amerikos ir Australijos 
moterų?

Mano manymu, tai skirtumo be
veik jokio nėra, nes Australija, sa
vo gyvenimu, yra viena iš arti
miausių kraštų Amerikai.

Ką palinkėtumėte Australijos 
lietuviams.

Jūsų lietuviškosios kolonijos yra 
geros, todėl aš joms linkiu ir toliau 
taip išsilaikyti. Ypatingai linkiu 
jūsų lietuviškųjai bendruomenei 
padėti kuo geriau išlaikyti savo 
turimus lietuvių sporto klubus, nes 
tik per sportų, daugumoje, mes 
galime išlaikyti savo lietuviškų 
jaunimų, kuo pavyzdžiu gali būti 
Amerika, turinti daug sporto klu- 
kų, kuriuose priklauso ir žaidžia, 
aktyviai dalyvaudami lietuviškame 
gyvenime, labai daug jaunuolių, 
gimusių Amerikoje ir Lietuvos vi
siškai nemačiusių.

Antrą dalyką ką aš pastebė
jau, tai australų mėgiamą fizinį 
kūno dengimą, ypatingai priešo 
žaidėjo dengime, kas pas mus 
Amerikoje ir kituose aukšto žai
dimo kraštuose, yra daug mažiau 
praktikuojama. Aš manau, kad 
tas galima būtų lengvai pašalin
ti. įgyjant daug gerų žaidimo sa
vybių.

Jūsų praktikuojamas kai kurių 
Amerikos žinomų trenerių pasi- 
kvietimas į Australiją yra tikrai

sveikintinas ir tas, kartu su tarp
tautiniais susitikimais, atneš 
jums ateityje daug naudos krep
šinio lygio pakėlime. Krepšinis 
Australijoje daro tikrai didelius 
progreso žingsnius į priekį ir, aš 
manau, kad greitu laiku jūs atsi
stosite lygiagrečiai su geriausio
mis pasaulio komandomis.

Baigus šias gastroles, aš noriu 
pareikšti, kad man buvo tik ma
lonumas kartu bendrauti su jū
sų krepšinio žaidėjais. Geros 
sėkmės ateityje.

J. Jonavičius įteikia V. Adamkavičiui dovaną nuo 
ALFAS Valdybos.
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PASISAKO P. PETRUTIS
ŠIAURĖS AMERIKOS IŠVYKOS ORGANIZACINIO KOMITETO 

SPAUDOS VADOVAS

J. SOLIU NO MINTYS
“DRAUGO” SPORTO SKYRIAUS 

REDAKTORIUS
Ar Tamsta su Šią reprezenta

cine krepSinio rinktine atvykote, 
kaip korespondentas ar dar tu
rite ir kitų pareigų?

Išvykos metu mano pagrindi
nė pareiga, tai buvo korespon
dento. Tačiau mane pareigos 
laukia sugrįžus į namus. Mano 
pareiga sugrįžus, bus suredaguo
ti du leidinius. Pirmasis leidinys 
turėtų pasirodyti maždaug šešių 
savaičių laikotarpy, tai būtų dau
giau albuminio pobūdžio leidi
nys, kuriame tilps visos nuotrau
kos, darytos išvykos metu ir kon
densuotas tekstas. Kiek vėliau, 
galvojame išleisti didesnį leidinį, 
kuriame tilps platus aprašymas 
visos į Australiją krepšinio išvy
kos ir be to, tame leidinyje gal
vojame patiekti medžiagos iš 
prieš penkis metus Pietų Ameri
koje įvykusio mūsų krepšinio 
rinktinės pasirodymo.

Kokių laikraSčių esate bendra
darbis?

Gyvenant Amerikoje tenka 
bendradarbiauti keliuose laikraš
čiuose. Tačiau, lankantis Austra
lijoje, bendradarbiauju “Dirvo
je”.

Ar raSote tik sporto klausi
mais ar ir kitomis temomis?

Pasitaiko, nors pagrinde, gal 
tikriau pasakius, sportinėmis te
momis, tačiau tenka paliesti ir 
kitas lietuvių kultūrinio gyveni
mo temas.

Ar Tamstai pirmą kartą tenka 
lydėti krepSinio rinktinę į kitas 
valstybes?

Tai jau bus antrasis kartas. 
1959 m. teko lankytis Pietų 
Amerikoje. Lankantis P. Ameri
koje, organizacinis darbas buvo 
tvarkomas kiek kitaip; nebuvo 
sudarytas didesnio masto organi
zacinis komitetas ir tai išvykai 
prieš penkis metus p. Adamka- 
vičiui ir man teko vadovauti.

Ar visi Amerikos lietuvių lai
kraščiai pritarė Šiai istorinei 
krepSinio išvykai į Australiją?

Šiuo atveju turėčiau pasaky
ti, kad pritarimas buvo visuoti
nas. Joks laikraštis, joks žurna
las neatsisakė šios išvykos pa
remti, išskiriant komunistų lei
džiamus laikraščius.

Gal Jums yra žinoma, ar pri
sidėjo prie propogavimo veda
mos lietuvių radio stotys?

Taip, nemažiau kaip spauda. 
Sakysiu Čikagoje, veikia dvi lie
tuvių radio programos — Mar
gutis ir Sofia Barkus šeimos ra
dio programa. Man pačiam ten
ka artimai bendradarbiauti Mar
gutyje, tai Margučio radio pro
grama, galima sakyti, kiekvieną 
dieną labai plačiai ir išsamiai 
reklamavo krepšinio išvyką į 
Australiją.

Ar Tamstai teko prisidėti prie 
organizacinio darbo ruošiant Šią 
reprezentacinę krepSinio rinkti
nės iSvyką?

Teko. Aš pats priklausiau kaip 
spaudos vadovas išvykos organi
zaciniam komitetui, kuriam va
dovavo inž. Valdas Adamkavi- 
čius.

Kokios Tamsta nuomonės dėl 
sporto skyriaus "Mūsų Pastogė
je?

Mano nuomonė labai gera ir 
šią nuomonę jau buvau susidaręs 
prieš atvykstant į Australiją. Gal 
sakyčiau, tik reikėtų didesnio 
bendradarbiavimo su spaudos 
bendradarbiais Amerikoje.

Tamsta užmezgęs asmeninius 
ryšius su "Mūsų Pastogės" re
daktorium p. Kazoku ir su spor

Svečiai ir dalis adelaidiškių prie Valstybinės Adelaidės T.V. stoties, pamačius žaistų rung
tynių j Urną. Nuotrauka A. Fišerio

to skyriaus redaktorium p. Lau
kaičiu, gal paskelbsite bendra
darbiavimo komunikatą?

Oficialaus komunikato gal ir 
nereikėtų paskelbti, kažkaip 
skambėtų labai iškilmingai, bet, 
artimiau susipažinęs su redakto
rium p. Kazoku ir su sporto sky
riaus redaktorium p. Laukaičiu, 
jau dabar galiu pažadėti — ne
rašyti į “Mūsų Pastogę” negalė
čiau.

Ar Tamstai teko dalyvauti mū
sų solistės p. Vasiliauskienės 
koncerte, jai viešint Amerikoje?

Taip. Su ponia Vasiliauskiene 
pirmoji pažintis buvo Tabor 
Farm vasarvietėje. Kiek vėliau 
teko su ja susitikti Čikagoje įvy
kusiame koncerte, kuris buvo 
bendras su “Dainava” veikian
čiu ansambliu.

Kaip žiūrite į kultūrinius vi
zitus tarp Amerikos ir Australi
jos lietuvių?

Penkias savaites praleidęs Aus
tralijoje, aš įsitikinau, kad pa
našūs vizitai, būtent, kaip solis
tės Vasiliauskienės atsilankymas 
Amerikoje ir dabar krepšininkų 
viešnagė, turėtų būti būtinybė ir 
panašūs vizitai būtinai turėtų bū
ti ir ateityje.

Dalyvavęs P.L.B-nės p-ko p. 
Bačiūno sukviestame laikraščių 
bei žurnalų redaktorių ir spau
dos bendradarbių suvažiavime 
gal galėtumėt pasakyt ar suva

riaus redaktorius Antanas Laukaitis, svečias Petras Petrutis, 
"Mūsų Pastogės” redaktorius Vincas Kazokas ir svečias Jo
nas Soliūnas.

LIETUVIAI

Sovietu S-gos rinktinėje
Š.m. liepos 25-26 dienomis Los 

Angeles Coliseum sporto stadione 
{vyko Sov. S-gos ir JAV lengvo
sios atletikos varžybos, kurias per 
abi dienas stebėjo po daugiau kaip 
50.000 žiūrovų.

Sov. S-gos rinktinę atstovavo 
ir trys lietuviai. 5000 metrų Kęs
tutis Orentas nubėgo per 14:18,0, 
toli palikęs rusą P. Bolotnikov. Jo 
geriausias 5-kių km. laikas yra 
13:45,0, kai Bolotnikov laikas yra 
13:38,1.

1.500 metrų bėgime dalyvavo 
Adolfas Aleksiūnas, atbėgęs ket
virtuoju. Rutulio stūmime Adol
fas Varanauskas tegavo ketvirtą 
vietą, pasiekęs 59,10. Jo geriausias 
rezultatas yra 61,10 pėdų. 

žiavimas buvo sukviestas speci
finiams reikalams aptarti, ar tik 
asmeniniam susipažinimui?

Gal sakyčiau, suvažiavimas 
buvo sukviestas aptarimui abie
jų klausimų, kuriuos tamsta čia 
iškėlėte. Tačiau, vis dėlto, reikė
tų pasakyti, kad suvažiavimas 
daugiau pasitarnavo asmeniško 
pobūdžio suartėjimui.

Pone Petruti, mes į Ameriką 
žiūrime kaip į aukso šalį, kur ant 
medžių noksta doleriai, kur mi
lijonai žeria kam reikia ir ne
reikia, būtų įdomu sužinoti, ko
kia amerikiečių pažiūra, nevien 
lietuvių, apie šią Jums tolimą 
kengūrų žemę?

Augančių dolerių ant medžių 
deja man Amerikoje neteko pa
stebėti. Amerikiečių pažiūra yra 
labai šilta. Pavyzdžiui: dabar 
neseniai, praėjusią savaitę lan
kantis Pertho mieste ikilmingų 
pietų metu prabilo Amerikos 
konsulas, reziduojąs Perth’o 
mieste. Tą dieną kaip tik buvo 
iškilę politiniai įvykiai Vietna
me, Azijoje ir, konsulas teikėsi 
oficialiai pabrėžti, jog iškilus vi
su šturmu politinei problemai ir, 
amerikiečiams griežtai pasisa
kius, jog kova bus tęsiama, pir
mą pritarimą Amerika susilaukė 
kaip tik iš Australijos vyriausy
bės. Žodžiu Amerika į Australi
ją žiūri kaip į vieną savo stip
riausių sąjungininkių. Tačiau

Kalifornijoj gyvenąs lietuvis 
žurnalistas Alg. Gustaitis po ilgų 
vargų buvo prileistas rusų vadovų 
paskalbėjimui su lietuviais. Prieš 
pradėdamas juos klausinėti, jis pa
siteiravo jų visų ar jie ką nors yra 
girdėję ir žino apie Amerikos lie
tuvių krepšininkų sėkmingą 1959 
metais išvyką j Pietų Ameriką, 
apie šių metų krepšininkų gastro
les Australijoj? Jis klausinėjo ar 
jie ką Lietuvoj žino apie 1963 
metų istorinį lietuvio buriuotojo 
Atlanto vandenyno nugalėjimą ir 
1.1.

Visi trys sportininkai lietuviai 
tik dairėsi ir pasisakė nieko apie 
lietuvius sportininkus svetur ne
žino. Iš viso tolimesniame pasikal-

Kaip vienas iš didžiausių Ame
rikos lietuvių laikraščių, dienraš
tis "Draugas” ir jo redaktoriai 
Žiūrėjo į šią išvyką?

Dienraščio “Draugo” redakto
riai ir visa vadovybė šią išvyką 
sutiko kaip ir kiekvienas kitas 
nuoširdus lietuvis; rėmė visomis 
priemonėmis ir talkininkavo sa
vo vedamaisiais bei įvairiausiais 
straipsniais. “Draugo” nusistaty
mas šios išvykos atžvilgiu buvo 
aiškus ir nesvyruojantis. Žinant, 
kad išvyka nėra tik vienų sporti
ninkų uždavinys, bet visos lietu
vių visuomenės įsipareigojimas 
mūsų žemės vardo garsinime, 
buvo dedamos visos pastangos 
padėti išvykos organizatoriams. 
Nepaprastas mūsų sporto vado
vybės pastangų įvertinimas 
‘Draugo” redakcijos buvo įrody- 

apie Australiją mūsų spaudoje 
vis dėlto reikia pasakyti labai 
mažai žinių.

Jums teko nors ir trumpai pa
buvoti didesniuose Australijos 
miestuose, kuris iš jų geriausiai 
patiko?

O, į šį klausimą būtų labai 
nelengva atsakyti. Man atrodo 
kad pradėjus Sydnėjum ir bai
giant Sydnėjum, nuoširdumas 
buvo nepaprastai didelis ir visur 
buvo parodyta tikrai lietuviška 
širdis.

Ar šia kelione į Australiją esa
te patenkinti?

Be abejo! Nepaprastai esame 
patenkinti.

Kokie Jūsų linkėjimai Austra
lijos lietuviams?

Linkėjmai, kokia nuotaika 
juos beišreikštum, linkėjimais ir 
bepalieka. Tačiau mano asme
niškas linkėjimas būtų trumpas 
ir drūtas — išlaikyti lietuvišką 
širdį.

bėjime jie buvo labai santūrūs ir 
prašė jokiu būdu neliesti ideologi
nių, santvarkos ir politinių daly
kų. Savo pasikalbėjime jie noriai 
kalbėjo apie sportinį gyvenimą Lie
tuvoj. Jie visi labai nustebo Kali
fornijoj sutikę jaunų lietuvių ir 
lietuvaičių, Lietuvos visai nema
čiusių, kurie gražiai kalbėjo lietu
viškai. Jie buvo girdėję, kad Ame
rikos lietuviai yra nutautėję, o 
jaunimas visiškai suamerikonėjęs.

Atsisveikinant žurnalistas A. 
Gustaitis norėjo įteikti jiems do
vanų, bet jie nepriėmė, sakydami, 
kad jie visko turi užtektinai. Iš
vykstant aerodrome kai kas bandė 
duoti sportininkams pasiskaityti 
amerikoniškos spaudos, magazinų, 
tačiau nei vienas iš jų nepaėmė, 
sakydami, kad visas žinias jie ran
da savoj spaudoj. Ot, tau ir lais
vė, atvažiavus draugiškoms rung
tynėms į Ameriką.

SPORTO ŽINIOS
TARPT. OLIMPINIS KOMI

TETAS atskiroms lengvosios atle
tikos rungtims yra nustatęs “nor
mas”. Sportininkas, neįvykdęs jų 
bent vieną kartą prieš olimpijadą, 
negali dalyvauti žaidynėse. Tuo 
norima užkirsti kelią nuo gausių 
dalyvių ir silpnų pasekmių kvali
fikacinėse varžybose. Štai vyrų 
“normos”:

100 m. — 10,4 sek., 200 — 21 
sek., 400 — 47 sek., 800 — 1 min. 
48 sek., 1500 — 3 min. 43,5 sek., 
5000 — 14 min. 2 sek., 10.000 — 
29 min. 25 sek., 110 m. su kliūtim 
— 14,2 sek., 400 m. su kl. — 
51,8 sek., šuolis į tolį — 7,60 m., 
į augštį — 2,06 m., trišuolis — 
15,80 m., su kartim — 4,60 m., 

tas pasisakant už šios išvykos 
reikalingumą ir jos visapusišką 
rėmimą.

Būdamas vienas iš "Draugo" 
redaktorių, ką galvojate apie 
spaudos reikšmę šiai išvykai?

Spauda — viskas. Tai mūsų 
ausys ir akys pasauliui. Be mūsų 
spaudos žmonių pritarimo ir tal
kos, visos mūsų pastangos liktų 
be vaisių. Gal būt apie šią išvy
ką, jos nepopuiiarinant spaudo
je, ir būtų žinoję tik daugumas 
sporto klubų, tačiau tai ir viskas. 
Žodžiu, be spaudos visas daly
kas būtų virtęs tik parapijiniu 
menkniekiu.

Koks Jūsų įspūdis apie Aus
tralijos lietuvių spaudą?

Sunku spręsti nepažįstant Aus
tralijos lietuvių spaudos iš ar
čiau. Ligšiol esu daugiau susipa
žinęs tik su “Mūsų Pastoge” ir 
todėl kalbėti plačiau apie visą 
jūsų lietuvišką spaudą negaliu. 
Šios išvykos atžvilgiu, kiek pa
stebėjau, buvo visuotinis Austra
lijos lietuvių spaudos pritarimas 
ir geri rungtynių aprašymai.

Koks susidarė įspūdis apie 
australų spaudą, ypatingai jūsų 
išvykos atžvilgiu?

Australų spauda, ypatingai 
sporto įvykių aprašymo atžvil
giu, yra labai jau parapijiška. 
Aprašymai nevykę, neįdomiai, 
savaip perduodami, dažnai net 
paprastą žinią paverčiant edito- 
rialine nuomone. Todėl ir mūsų 
atsilankymas, bei rungtynių ap
rašymai buvo silpni. Pridurtina, 
kad mažesnių miestu laikraščiai 
mūsų atvykimą aprašydavo daug 
smulkiau ir objektyviau. Kai ku
riose vietovėse, pvz. Newcastle, 
Melbourne ir Adelaide’je, vietos 
snauda pasirodė net nepriaugusi 
tikriesiems žurnalistikos reikala
vimams. Sakykime. Newcastle 
laikraščiai, negalėdami suvirš
kinti saviškiu pralaimėjimo, mū
sų laimėjimą nuvertino iki tokio 
taško, kad pralaimėtojai jų apra
šymuose atrodė geresni ir iški
lesni sportininkai, nei mūsiškiai.

Ar manote, kad buvusi radio, 
snaudos ir TV propaganda pa
dėto lietuviams Australijoje?

Jeimi kai kuriose vietovėse ir 
oasieedom platesnių spaudos ap- 
rašvmu anie mūsų pasirodymus, 
tai visiškai nriešinoai nuteikė ra
dio ir televizija. Tiek radio, tiek 
ir TV komentatoriai visur ir vi
sada mus sutiko palankiai. Jie

J. B U L I O N I S
ŽURNALISTAS

IS KANADOS

Kaip Kanados lietuviai sutiko 
šią išvyką Australijon?

Kanadiečiai lietuviai šiai išvykai 
pritarė ir parėmė pinigais. Nega
lėčiau to pasakyti apie Montrealio 
koloniją. Atrodo, kad trūko or
ganizatorių.

Kaip įvertino Kanados lietuvių 
spauda šį žygį?

Lietuvių spauda, , t. y. abudu sa
vaitraščiai . “Tėviškės Žiburiai” ir 
“Nepriklausoma Lietuva” talpino 
visą propogandinę medžiagą bei 
kitus straipsnius, liečiančius iš
vyką ir jos idėją rėmė visomis jė
gomis.

Koks yra krepšinio populiaru
mas Kanadoj ir ar būtą didelis 
lygio skirtumas tarp Kanados ir 
Australijos?

Kanadoj krepšinis nėra populia
rus, nežiūrint kad jį žaidžia kiek
vienoje gimnazijoje. Šiuo metu 
Kanados krepšinio lygis būtų to 

rutulys — 17,80 m., diskas — 55 
m., jietis — 77 m., kūjis — 63 m. 
ii- dešimtkovė — 7 tūkst. t.

Moterų pusėje normos taip augš- 
tos: 100 m. — 11,7 sek., 200 m. 
— 24,2 sek., šuolis į tolį — 6 m., 
jietis — 51 m. ir t.t.

IŠ VOKIETIJOS futbolo “bun- 
deslygos” iškrito Saarbruecken ir 
Preussen Muenster. Aštuonios ko
mandos kovoja patekti į pasitrau
kusiųjų vietas. K.B. 

kvietė mūsų rinktinės vadovus ir 
paskirus žaidėjus pasikalbėji
mams, rodė ištraukas ir ištisas 
filmas iš mūsų rungtynių ir visa
dos surasdavo palankų žodį ne 
tik mūsų sportininkams, bet taip 
pat bendrai ir visiems lietuviams 
ir Lietuvai. Be to, neįkainuoja
mos vertės buvo ir keletos rung
tynių tiesioginis perdavimas ir 
transliavimas per radio ir televi
ziją.

Žinant Jus, kaip kritiškomis 
akimis žiūrintį žurnalistą, gal ga
lite pareikšti savo nuomonę apie 
mūsų Australijos lietuvių gerą
sias ir blogąsias puses?

Nesu nei žinovas, nei joks 
ekspertas šituo klausimu. Kaip ir 
visur, taip ir čia, viešnagės me
tu, girdėjau nusiskundimų įvai
riomis bendruomenės gyvenimo 
problemomis. Ne visi žmonės 
angelai ir ne visi namai — be 
dūmų. Mūsų nuomone atrodo, 
dažnai Australijos lietuvių įvai
rūs nesutarimai yra labai smul
kūs ir dėl jų būtų labai nevyriš
ka nesutarti.

Be "Draugo" kam daugiau 
davėte žinių apie šią išvyką?

Duodu žinių tiems, kurie jų 
prašo arba pageidauja. Tačiau 
savo talkos niekuomet nesiūliau 
ir nesiūlysiu. Be “Draugo”, kiek 
žinau mano pastabomis naudoja
si kanadiškis laikraštis “Tėviškės 
Žiburiai” ir jūsiškė “Mūsų Pas
togė”.

Ką galvojate apie buvusią žai
dynių programą Ausstralijoje?

Programa perkrauta. Keletas 
rungtynių buvo visai be reikalo. 
Turėtų būti mažiau rungtynių ir 
tik su geresnėmis komandomis, 
kas būtų atnešę daugiau naudos 
ir mūsų rinktinei, ir vietos lietu
viams.

Jūsų linkėjimai Australijos lie
tuviams.

Užmiršus visas vaikiškas ne- 
santalkas, griebtis gelbėti skęs
tančio laivo — jaunimo. Jūsų 
jaunimas jau yra paskendęs iki 
ausų. Dar vieni kiti metai ir net 
tokia viešnagė liks beprasmė, jei 
nebus dedamos pastangos išgel
bėti jaunųjų.

Linkiu, kad ši mūsų rinktinės 
išvyka padėtų jaunimą išlaikyti 
prie lietuviško kamieno. Viliuo
si, kad parodytasis rinktinės pa
vyzdys krepšinio aikštėje padės 
Australijos lietuviams krepšinin
kams vėl tapti šios sporto šakos 
galiūnais.

paties lygio kaip ir Australijos, 
bet, manau, kad su laiku austra
lai gali kanadiečius pralenkti.

Koks būtų, Jūsų nuomone, skir
tumas tarp Kanados ir Australi
jos gyvenimo ir pokarinių lietuvių 
įsikūrimo ?

Aš galvočiau, kad Kanados gy
venimo standartas, lyginant jį su 
Australija, yra pažengęs priekin 
maždaug tarp 5-kių ir 10-ties metų. 
Mano nuomone, Kanados naujieji 
lietuviai yra geriau įsikūrę, kaip 
Australijos.

Ka galvojate apie visą ši<j 
išvyką?

Esu pilnai įsitikinęs, kad ši iš
vyka yra pilnai pavykusi. Daug 
jaunimo buvo laimingą būdami lie
tuviais, nes krepšinyje buvome 
pranašesni už australus.

4
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Tikimės vėl juos pamatyti

/. Jonavičius A.L.F.A.S. Valdybos Pirmininkas

Ar galvojate, kad Amerikos lie
tuviu išvyka i Australiją yra pa
sisekusi!

Amerikos lietuvių krepšinio 
rinktinės išvykų į Australiją lai
kau visapusiškai pasisekusia. Sa
vo puikiais laimėjimais rinktinė 
ne tik ištisas penkias savaites gar
sino šiame žemyne jau retai be
minimą Lietuvos ir lietuvių vardą, 
bet taip pat iš pagrindų sujudino 
visą mūsų bendruomenę, nevieną 
vėl lietuviškam gyvenimui iš le
targo prikeldama. Mūsų jaunimui 
uždėtas gilus antspaudas, kurio 
pasėkos bus jaučiamos dar ilgus 
ateities metus.

Jūsų šios išvykos darbe lar su
tikote pilną darbo pritarimą iš 

Australijos lietuvių ir tnetinių 
australų pusės?

Australijos lietuviai šios išvy
kos norėjo ir laukė visi kaip vie
nas. Neteko sutikti žmogaus, kuris 
jai nepritartų ar ja nesidžiaugtų. 
Todėl ir pagelbos bei paramos su
silaukta iš visų pusių be išimties. 
Ta pabrėžia ir, palyginus, stambi 
suma pinigų, kuriuos Australijos 
lietuviai suaukojo šiai kelionei pa
remti. Australai šia išvyka taip 
pat labai domėjosi: rinktinė visur 
buvo oficialiai priimta aukštų vie
tos pareigūnų (Vakarų Australi
joje net paties gubernatoriaus), 
filmuojamas jos atvykimas vieto
vėse, rodomos per televiziją rung
tynės ir iš jų spaudoje talpinamos 

nuotraukos ir aprašymai.
Gal jau dabar buvo kas pramaty

ta ape išvykos pakartojimą atei
tyje1!

Su atvykusios rinktinės vadovy
be buvo aptartas eventualus tokios 
pačios išvykos pakartojimas. Nors 
dabar dar apie tai per anksti kal
bėti, tačiau yra labai daug vilčių, 
kad panaši išvyka po 4 — 5 metų 
galės vėl įvykti. ALFAS Valdy
ba yra numačiusi šiuo reikalu pa
laikyti ryšį su Šiaurės Amerikos 
lietuvių sporto vadovybe ir, nau
dojantis šios išvykos patirtimi, 
kartu bandyti išdirbti planą se
kančiam Amerikos lietuvių krepši
nio rinktinės vizitui Australijoje.

Kokia Jūsų nuomonė apie visą 
Amerikos lietuvių krepšininkų 
grupę!

Amerikos lietuvių krepšinio 
rinktinė paliko puikų įspūdį: visi 
kaip vienas rinktinės žaidėjai savo 
drausme, mandagumu ir draugiš
kumu pavergė mūsų širdis. Ge
resnę grupę jaunuolių, taip gražiai 
reprezentavusią Š. Amerikos lietu
višką jaunimą sunku beįsivaizduo- 
ti. Amerikos lietuviai gali ja pil
nai ir pagrįstai didžiuotis, lygiai 
kaip ir mes didžiuojamės prieš 
australus šiais savo bendrataučiais.

Ką norėtumėt pasakyti mūsų 
krepšininkams svečiams visos Aus
tralijos lietuvių sportininkų var
du.

Pirmiausiai noriu padėkoti už jų 
laimėjimus, kuriais jie išgarsino 
Lietuvos ir lietuvių vardą ne tik 
Australijoje, bet, mus pasiekusio
mis žiniomis, ir visame pasaulyje, 
nes šios išvykos metu įvykusių žy
mesnių rungtynių rezultatai buvo 
perduodami tarptautinių pasaulio 
žinių agentūrų. Noriu padėkoti 
už rinktinės vadovų ir' žaidėjų 
draugiškumą, visuomet mums dė
kojant, niekad mūsų klaidomis ne
siskundžiant. Noriu taip pat pa
linkėti, kad netolimoje ateityje mes 
vėl susilauktumėme Australijoje 
savo brolių sportininkų iš Ameri
kos.

Ar manote, kad mūsų visi pasi
ruošimai svečiams sutikti buvo 
pavykę!

Tokio didelio mąsto parengime 
kaip ši išvyka, neišvengiama, kad 
geriausiai bei smulkiausiai išdirbti 
planai kartais paskutiniu momen
tu nesiduoda įvykdomi arba pa-

G. VI
RINKTINĖS

Ką galvojate apie Australijos 
lietuviškąjį jaunimą?

Jūsų jaunimas dar nėra suga
dintas, tik jam reikalinga stiprių 
vadovaujančių rankų. Mano nuo
mone, didesnių miestų, kaip Syd- 
nejaus, Melbourno ir Adelaidės 
jaunimas yra daug daugiau suame- 
rikonėjęs, negu aš tikėjausi rasti.

Ką galvojate apie Australijos 
lietuvių įsikūrimą?

sikeičia įvairių sunkiai sukontro
liuojamų aplinkybių veikiami. Pa
sitaikė, kad vienas kitas mūsų už
simojimas nepraėjo taip, kaip tu
rėjo būti įvykdytas. Tačiau, ben
drai skaitau, kad prie esamų sąly
gų, priėmimo komitetai ir sporto 
klubai savo užduotį atliko labai 
gerai. Tą, kas įvyko ne taip, kaip 
norėjome, pasistengsime pataisyti 
kitos Amerikos lietuvių sportinin
kų išvykos metu. Pirmojo svečhj 
vizito patirtis bus geriausiu kelro
džiu ateinančią išvyką organizuo
jant.

Pasitinkant Amerikos lietuvių sportininkų grupę Sydney aerodrome. Grupės vado
vą p. V. Adamkavičių sveikina Kr aito Valdybos p-kas p. I. Jonaitis. Toliau matosi 
ALFAS p-kas p. J. Jonavičius, N.S.W. svečių priėmimo k-to p-kas p. V. Augusti- 
navičius ir kiti. Foto E. Karpavičiaus

TKUS
STATISTAS
Kiek man teko matyti, tai Aus

tralijos lietuviai įsikūrę tikrai pui
kai. P. Amerikoje, kur man teko 
būti, po karo atvažiavę lietuviai 
daug blogiau įsikūrę. Iš jų tik pro
fesiniai žmonės gerai įsitaisę, bet 
ir jie gyvena su nežinia dėl viso
kių politinių perversmų. Mano 
nuomone, Australijos lietuviai net 
geriau įsikūrę ir už Kanados tau
tiečius ir nebūtų beveik jokio skir
tumo tarp mūsų ir jūsų gyvenimo.

Kims Australijos miestas ge
riausiai patiko?

Geriausiai man patiko Sydnejus 
savo mūriniais namais, raudonų 
čerpių stogais, kurie labai gražiai 
atrodo iš lėktuvo ir savo didmies
čio vaizdu. Melbournas, Adelaidė 
ir, ypatingai Perth’as, turi daugiau 
parkų, bet gyvenamieji kvartalai 
menkesni.

Kuo jus Australija, nuvylė?
Australijoj tikėjausi pamatyti tą 

anglišką džentelmeniškumą ir an
glišką kultūrą, bet to neradau. Ma
no nuomone, jūs ne tik sekate ame- 

rikonizmą, bet daugeliu atvejų jį 
ir prašokate, pvz. mados, rekla
mos, sensacijos.

Ar buvo didelis skirtumas tarp 
kelionės su krepšininkais į ,P. 
Ameriką ir Australiją?

Ši kelionė mums daug lengves
nė, nes gyvenimas pas jus panašus 
kaip ir Amerikoje ir mums nebuvo 
jokio skirtumo tarp namų ir čia.

Ką galvojate apie mūsų lietuviš
ką kultūrinį gyvenimą?

Matydamas Jūsų “Australijos 
Lietuvių Metraštį”, lietuvių chorų 
plokštelę .laikraščius ir kt., aš tik
rai stebiuosi jūsų darbu ir atsieki- 
mais, kas yra tikrai fantastiška.

Ko galėtumėt palinkėti Austrą- 
jos lietuviams?

Linkiu jums, kad ką jūs bedirb
tumėte ir kaip jūsų lietuviškasis 
darbas sektųsi, kad jūs neskaldy- 
tumėt lietuviško jaunimo. Mano 
nuomone, per sportą jaunimą gali
ma geriau ir ilgiau išlaikyti. Bū
tų labai gražu, jeigu jūs iškilius 
lietuvius, jaunus ar senus, kuo 
daugiau įvertintumėte ir jais di- 
džiuotumėtės.

JOVARAS

PRISIMINIMAI...
Anksčiau būdavo paskaitai lietuviškus Austra

lijos laikraščius, tai ir klausi pats savęs, aš lietuvis 
ar australas? Visur tik ir skambėjo: jaunimas nu
tautėją, jaunimas neina į chorą, jaunimas nepalai
ko “Romuvėnų”, jaunimas guli gatvėse laukdamas 
bilietų į ’’bitelių” koncertą ir taip be galo...

“Mūsų Pastogės” pirmojo puslapio kairiajame 
krašte — lietuvis, pasirašąs “v.k.”, graudino mus 
visus ir šaukė į didžią talką mūsų jaunimui, skęs
tančiam nutautėjimo baloje. Retkarčiais jisai duo
davo mums dar vilties, kad jaunimas atsilaikys 
tranzistorių ir “biteliškų” plokštelių propogandai. 
Toki linksmesni straipsniai tilpdavo po kokios nors 
stovyklos, talentų vakaro, tautinių šokių pasiro
dymo ir ypatingai po abiturijentų išleistuvių...

Priešpaskutiniame “Mūsų Pastogės” puslapyje, 
kur telpa skelbimas apie pūkines antklodes, dabar 
dažnai apie Baltic vodką, na ir krepšinio pralai
mėjimus, — atsiliepdavo kitoks balsas. Iš čia, ėjo 
šauksmas; — mums reikia pagalbos, paramos, pa
šalpos ir kitokio paramstymo.

Visi šie šauksmai nenuėjo veltui. Broliai iš ki
tos, geresnės pusės, marių — vandenų, nutarė ką 
nors daryti. Juos truputį graužė dėl mūsų likimo 
šitame atvirkščiame krašte. Vokietijoje, kada dali
no afidevitus, tai jie greičiausiai per klaidą gavo 
ir mums skirtus... Antraip gal mes būtume kur 
nors Clevelande važinėję 30 pėdų ilgumo “Biuiku”. 
Nebūtų jokio pavojaus vaikams suaustralėti, o ką 
čia bekalbėti apie praturtėjimą... Broliai sujudo, 
kaip čia mums padėjus, — siųsti pakietukus su pie
no milteliais ar ką nors... Atvyko Bačiūnas žval
gybai — faktų surinkimui.

Adelaidėje, beveždamas pas svarbius veikėjus, 
Forestvilles krepšinio stadijone pamatė jaunuolius 
su užrašais ant krūtinių “Kovas” “Vytis” “Varpas” 
ir susidomėjo. Buvo svečiui paaiškinta, kad čia 
yra tokia Sporto šventė, kur dienomis sportuoja
ma, o vakarais švenčiami laimėjimai, susimetus į 
“partijėles”. Svečias užsuko į salę — pamatė žai
dimą — matyti nepatiko — silpnai žaista, tai ir 
pasakė — atvežime jums Amerikos lietuvius, ku
rie pamokins jus kaip žaisti krepšinį. . .

Nuo čia prasidėjo suktis ratas. Australijos lie
tuviai, amerikonams suminkštinti, pasiuntė pas 
juos dainininkę. Spauda pradėjo rašyti kaip kvai
lai bus išmestas maišas pinigų dėl kokio tai spor
to. Kaip kas norėjo matyti atvežtą operą, sielos 
atgaivinimui, arba nors buvusį ministerį, prisimi
nimų papasakojimui...

Amerikonai metė dolerius į krūvą, suko galvą, 
vežti lietuviškai kalbančius, ar krepšinį žaidžian
čius jaunuolius. Australijoje pradėjo darytis neį
prasti dalykai... Lietuviai, kurie anksčiau tarpe sa
vęs buvo “karo stovyje”, pradėjo tartis kaip čia ge
riau priėmus amerikonus. Jaunimas, kuris anksčiau 
teskaitė T.V. magaziną ar komikus, tėvams nema
tant (matyti gėdijosi) pradėjo peržiūrinėti “Mūsų 
Pastogę” ieškodamas žinių apie rinktinės atvyki
mą. Australų laikraščiai, anksčiau terašę apie ark
lių lenktynes ir “top less” kostiumus, kartas nuo 
karto pradėjo įsidėti žinutes apie atvykstančius 
“lithuanians” krepšininkus... Darbe teko aiškinti 
kur ta Lietuva randasi, iš kur mes mokame krepši
nį žaisti, ką ten lietuviai veikia Amerikoje, koki 
velniai atnešė mus į Australiją... iš ko padaryta 
gintarinė cigarnyčia...

Lietuvių sporto klubuose padaugėjo mergaičių 
sportininkių, norinčių pradėti žaisti. Pasklido gan
dai, kad tas ir tas tai, gausią apgyvendinimui ame
rikoną... Paskiau jau, — viskas užvirto iš karto. 
Sujudo subruzdo Australijos lietuviai nuo šaltosios 
Tasmanijos, iki smėlėtos Vakarų Australijos.

Sportininkams, jų valdžioms ir palydovams, 
kojomis pasiekus australišką žemę Sidnėjaus aero
drome, prasidėjo penkios sportiškos savaitės. Kiek 
laimėjimų, pralaimėjimų matėme patys, arba iš- 
skaičiavi mums šoliūnas. Sįportininkai išėjo iš savo 
aikščių, atsidūrė T.V. programose, pas burmistrus, 
konsulus — žodžiu visur kur iki šiol kuklus lietu
vis vengė užsukti. Mes bėgome į rungtynes, keikė- 
mės negavę bilietų, šaukėm, plojom ir koliojomės 
su australų žiūrovais. Galima sakyti, kad visi ak
tyviai įsijungėme į sportą. Be pačių rungtynių, 
kamuolio mėtymo į krepšį, vyko dar visoks papil
domas veikimas.

Nepaprastai smarkiai veikė autografų — para
šų rinkimas. Čia daugiausia darbavosi pačios jau
niausios ir jauniausi. Buvo prieita prie azarto, 
kas greičiau iš visų žaidėjų surinks parašus. Žai
dėjams dažniausiai paspęsdavo pinkles įėjus į salę, 
arba išėjus iš persirengimo kambario. Puolimas 
būdavo gerai organizuotas. Užblokuojamas kelias 
pirmyn ir atgal, tada jau tiesiamos rankos su pieš
tukais, programomis, fotografijomis netgi kamuo
liais. Riečiamos galvos į viršų su maldaujamu 
žvilgsniu — parašo... Taip vyko Adelaidėje, neži
nau kitur, gal būt kitokias gudrybes naudojo. Vė
liau jau perimdavo iniciatyvą vyresnės sesės, ši
tos tai daugiau rūpinosi partijomis, svečius sten

gėsi nepalikti nuobodžiavimui. Solidarumas tarp 
visų organizacijų čia buvo nuostabus. Vienodai 
meiliai šypsojos sportininkės, tautinių šokių šokė
jos, studentės, ateitininkės ir, dar nespėjusius 
niekur pritapti...

Iš toliau, pritariančiais žvilgsniais, dukrų veiklą 
sekė mamytės. Joms tai buvo didelio prestižo rei
kalas; turėti amerikoną apsigyvenimui, o dar ge
riau matyti dukrą turint pasisekimą tarp še- 
šiapėdžių.

Vyrai tai vaikščiojo kaip apsinuodinę krepši
niu. Visi užkimę ką tai viens antram aiškino, skė- 
rečiojosi rankomis, gulė ir kėlėsi driblinguodami 
kamuolį su išraitymais, kaip Cekauskas. Vieną 
Edą tegalėjo merginos prisišaukti padėti suorga
nizuoti partijikes. Iš pradžių atrodė, kad parti
joms uždėtas griežtas karantinas ir, nieko nepra
eis. Vėliau po truputį merginos ėmėsi pogrindinio 
darbo toje srityje. Merginų pastangos organizuoti 
partijikes — pobūvius rado pritarimą ne tik pas 
Edą, bet ir žaidėjų tarpe, žodžiu, merginos po 
truputį pradėjo kęsintis paveržti valdžią iš Adam- 
kavičiaus ir Jonavičiaus. Dar vėliau, Adamkavi- 
čius, bijodamas perversmo, ruošiamo Adelaidės 
gražuolių dėl draudimo žaidėjams vykti į partijas, 
perleido valdžią Gaškai ir pats, apsirūpinęs bume
rangais, pasakė sudiev...

Amerikiečiai sportininkai be trupučio čia būtų 
nukonkuravę “bitelius” lietuvaičių tarpe. Reikė
jo pabūti šiek tiek ilgiau ir jų paveikslai, būtų pa
keitę Ringo ir kitų vabalų atvaizdus mergaičių 
kambariuose. Tokio jau Presley paveikslų, už vie
ną krepšininko amerikiečio, galėjai gauti nors 
tuziną...

Labai jau populiarus tarpe jaunesnių mergai
čių buvo Larry. Jeigu jisai ir neįmesdavo, vistiek 
mergaitės šaukė viena už kitą garsiau Larry, La
rry... Visų jo garbintojų nusivylimui, jisai vėliau 
buvo nusisavintas vienos šviesiaplaukės teniso 
žaidėjos. Nemažiau populiarus buvo ir jauniau
sias žaidėjas Bazėnas. Jisai per balių buvo “pa- 
kidnapintas” vienos studentės, šilingas tai turėjo 
visą laiką dainuoti, jam trūko laiko nusižiūrėti ko
kią nors gražuolę. Du didžiuosius, Slomčinską su 
Adzima, po vieno pobūvio, stalo tenisistė su viena 
krepšininke, pasikvietus j pagalbą daktarą (ne Gaš
ką), nuvežė į kalnus, iš aukštybių pamatyti Ade
laidę. Jankauskas buvo geroje globoje tautinių 
šokių šokėjos. Varną, komandos kapitoną, suvi
liojo australų šnipinėti pasiųsta australikė... Sed- 
lickui, susižeidus koją, jisai buvo atiduotas gerai 
globai, kur greitai pasitaisė. Labai populiarus tar • 
pe sportininkų tėvelių ir, ypatingai mamyčių, buvo 
Modestavičius su Motiejūnu. Atrodo, kad jie pa
tekdavo į keblumus dėl puikaus lietuvių kalbos 
mokėjimo. Matote, mūsų sportininkės, prasčiau 

lietuviškai kalbėdamos, vengdavo su jais per daug 
leistis į kalbas. Nesvarbu, jie visų mamyčių buvo 
nubalsuoti kaip tinkamiausi į žentus...

Cekauskas, atrodo, kūną ir sielą pardavęs 
krepšiniui. Tarp kitko jam nebuvo daug laiko, 
reikėjo galvoti kaip per sekančias rungtynes 
įmesti kokį 25 — 30 taškų.

Grybauską gerai prižiūrėjo ir niekur neišlei
do Sidabras. Matyti norėjo duoti jam gero poil
sio, kad laimėjus lauko tenisą prieš Remeikį. Gaš
ka tai buvo visur, kalbama kad jisai buvo asmeniš
kas Adamkavičiaus seklys žaidėjams...

Daugiausiai Australiją pamatė tai Vitkus, Me
menąs ir Kapačinskas. Vitkus tai beveik galima 
būtų paskirti gubernatorium, jisai apie Australiją 
žino labai daug, greičiausia turi žinių ir apie tokį 
Ned Kelley... Vieną vakarą, atrodo, smarki ade- 
laidiškė atskaitė jam pamokslus už amerikiečių iš
didumą — puikybę, ar kaip tai panašiai. Nežinau 
ar Memėnas žaidžia lauko tenisą, bendrą kalbą tai 
jau jis surado su tamsiaplauke tenisiste... Kapa
činskas turėjo skubėti, kad susitikus visus pažįsta
mus. Bulionis labai jau pradžiugino Pulgį Andriu- 
šį, suteikęs žinių apie kokį tai Pulgio pažįstamą iš 
Gaidžių kaimo. Gi Pulgis supažindino Bulionį su 
tabako auginimu... Petrutis su šoliūnu buvo vi
suomet labai užsiėmę, na, bet laikas nuo laiko, at
rasdavo progą viens antrą patraukti “per dantį”, 
daugiausiai už atstovaujamą laikraštį. Šoliūnas, 
tarp kitko, daugiausiai nešiojosi visokių aparatų. 
Jam tai Adelaidėje nesisekė su švarkais — tai kas 
nors dingdavo. Mažiausiai miegojo tur būt Misiū
nas. Tiek daug pažįstamų jam buvo, o to laiko 
mažoka...

Visi jie, nors ir lėtokai, aklimatizavosi, tačiau 
pamažu pradėjo nebijoti šalčio ir kai kurie net 
vaikščiojo be kojinių. Buvo sumažintas pieno gė
rimas, pakilo “apyninio” naudojimas, žodžiu pra
dėjo suaustralėti ir reikalui atsiradus jau neblogai 
užtraukdavo “Walzing Matilda”. Vieno jie tai ne
išmoko, būtent “stompinti”. Mokytojų čia jie tu
rėjo gerų, bet vistiek jie atrodydavo kaip ant ark
lio joja...

Adelaidės Sporto Klubas visą jų viešnagę čia 
Adelaidėje įsuko į filmą, dar ir spalvotą. Greitai, 
tur būt, bus premjiera, į kurią bus sunkiau .gauti 
bilietų kaip kad į Forestvillę, žaidžiant Olimpinei 
su amerikiečiais. Žada ateiti visos mergaitės, at- 
sinešdamos rankšluosčius, ašaroms nubraukti. 
Dar yra ieškomas filmai pavadinimas, bet, greičiau
siai bus pavadinta “Ašaros (džiaugsmo) Forestvi- 
llėje — ašaros (liūdesio) aerodrome”...

Mergaitės skundžiasi, kad svečiai, išsivežę tiek 
daug bumerangų, kad nors ir laiškučio pavidale... 
sugrįžtų. Tik įdomu ar nebus kartais sesės syd- 
nėjiškės pakišę koją? Juk jų buvo paskutinis 
žodis...
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SPORTININKAI ADELAIDĖJE
Amerikos lietuvių krepšinio 

rinktinei atvykus į Australiją, 
adelaidiškiai lietuviai gaudyte 
gaudė kiekvieną žinutę apie var
žybų pasekmes. Visi džiaugėsi 
pirmais laimėjimais — susirūpino 
patyrę pirmą pralaimėjimą. Die
nos iki jįj atvykimo i Adelaidę 
greitai tirpo, laukimas ėjo prie 
galo. Daugelis vietinių lietuvių 
pasiėmė arba įvairiais būdais su
kombinavo atostogų, kas įnešė 
kaip ir šventišką nuotaiką.

Antradienis iš ryto neatrodė, 
kad būtų saulėtas, bet vėliau pa
sitaisė. Po pietų saulutė maloniai 
šildė gausiai susirinkusius į aero
dromą adelaidiškius. Be lietuvių, 
aerodromo salėje, buvo matyti 
australų fotografų ir televizijos 
atstovų. Visų dėmesį patraukė 
tautiniais drabužiais pasipuošu
sios lietuvaitės. Jos buvo pradė
tos fotografuoti ir filmuoti dar 
neatvykus lėktuvui.

Pagaliau atriedėjo lėktuvas, prie 
kurio nuskubėjo merginos su gė
lėmis, sportinė ir kita vadovybė, 
bei būrys fotografų. Svečiams pa
sirodžius, visi pradėjo ploti, šauk
ti pasveikinimus, mojuoti ranko
mis. Tuo pačiu adelaidiškiams at
sakė ilgai laukti svečiai iš kitos 
pusės vandenyno. Iš aerodromo 
visi buvo nuvežti oficialiam suti
kimui į Lietuvių Namus.

Vakare gana gausiai lietuviai 
rinkosi į stadijoną. Išbėgus į aikš
te rinktinei, žiūrovai karštai jiems

ko tikėjotės skrisdamas į Aus
traliją?

Aš tikrai galvojau, kad bus daug 
skirtingesnis gyvenimas negu Ame
rikoje, bet, pagyvenęs čia, aš ne
matau jokio skirtumo tarp mano 
gyvenamo miesto Detroit’o. Gatvė
se tiek daug žmonių, kaip ir pas 
mus.

Kokią susidarėte nuomonę apie 
Australijos krepšinį?

Australų krepšinis, palyginus 
' su Amerika, yra lygus su vidutinė

mis koledžių komandomis. Austra
lams reikia geresnių trenerių ir 
daugiau tarptautinių rungtynių.

Kas jums padėjo iškilti į tokius 
aukštos klasės žaidėjus?

Norint pasidaryti geru žaidėju, 
reikia daug dirbti. Kai aš buvau 
koledže, aš treniravausi 7-nias die
nas, maždaug po 2i valandos kas
dien.

Kokia yra pagrindinė technika 
Amerikos krepšinyje?

Amerikoje, iš tikrųjų, žaidžiama 
be tokio gynimo, koks yra čia. Jis 
yra labai ir labai per žiaurus, pa
lyginus su Amerikos krepšiniu.

Kokia jūsų nuomonė apie Aus
tralijos žiūrovus ir ar jie veikia 
jus?

Žiūrovai ir pas mus, ir čia yra 
beveik tie patys savo laikysenoje, 
tik gal būt pas mus jie padaro 
dar daugiau triukšmo, palyginus 
su šiais, nes Amerikoje ir žiūro- 

ploja. Pirmas įspūdis, atrodo, vi
siems buvo labai geras. Visi žaidė
jai jauni, gražiais treningais, per 
apšilimą dauguma jų pajėgia ka
muolį iš viršaus įdėti į krepšį. 
Atidarymo ceremonijos su trum
pomis kalbomis praeina gana 
sklandžiai. Didelį įspūdį padaro 
policijos orkestro sugroti Him
nai.

Teisėjo švilpukas iškviečia sve
čių rinktinę ir Adelaidės “Vyties” 
komandą sustiprintą Andrikoniu 
iš Tasmanijos pirmoms rungty
nėms Pietų Australijoje. Rungty
nių pradžia apylygė. Už “Vytį” 
labai puikiai žaidžia J. Gumbys. 
Svečiams nereikėjo daug pastangų 
laimėti, nors rezultatas ir nebuvo 
perdaug vienašališkas. Visiems 
buvo aišku, kad taupomos jėgos 
ateičiai.

Trečiadienio rungtynių su Aus
tralijos latvių rinktine visi Ade
laidės lietuviai laukė su dideliu 
susdomėjimu ii- nekantrumu. Dau
gelis kentė baimę, kad tik nebūtų 
pralaimėta. Pirmasis puslaikis lie
tuviams žiūrovams kainavo labai 
daug nervų. Latvių žaidėjas W. 
Linde mėto tiesiog stebuklingai iš 
visų padėčių. Mūsiškių zonos den
gimas labai netinka prieš, tolimus 
metimus turinčius, latvius.

Antras puslaikis žaidžiamas la
bai puikiai, lietuviai žiūrovai grei
tai atsigauna, pajutę kad laimėji
mas priklauso mums.

Ketvirtadienį Australijos lietu

F. ČEKAUSKAS

GERIAUSIAS

TAŠKŲ

MEDŽIOTOJAS

vai daug daugiau supranta apie 
krepšinį ir jo žaidimą. Mane asme
niškai jokie žiūrovai visiškai ne
jaudina ir mano žaidimui neturi 
įtakos.

Kas pas mus daugiausiai pati
ko ir nepatiko?

Daugiausiai man patiko tai su
tikti lietuviai, kurie, gal išskyrus 
valgymo būdą, niekuo nesiskiria 
nuo mūsų Amerikoje. Daugiausiai 
nepatiko, tai per didelis skaičius 
rungtynių, kas tikrai vargino mus. 
Geriau būtų mažiau, bet geresnių. 
Jūsų žiema yra labai puiki ir vis
kas būtų gerai, jei tik būtų buvę 
šiltesni namai. Šiaip maiste jokio 
skirtumo nėra.

Kur pas mus geriausiai patiko?
Man geriausiai patiko tai Ade

laidėje, nes ten buvo geriausia or
ganizacija ir oras, nors jūsų žmo
nės, be išimties, buvo visur labai 
puikūs.

Ką manote apie mūsų merginas?
Jūsų merginos tikrai labai pui

kios ir jos visai nesiskiria nuo 
Amerikos. Viena tik bėda buvo, kad 
su mumis, daugiau ar mažiau, 
draugavo arba 15-16-kos metų, ar
ba jau ištekėjusios moterys. Aš 
tik noriu paklausti kur buvo vi
sos kitos 20 ir pan. metų mergi
nos?

Ką palinkėtumė.t mums?
Būdamas sportininkas, aš tikrai 

nuoširdžiai linkiu Australijos lie
tuviams krepšininkams kuo dau
giau dirbti ir treniruotis krepši
nyje, kas pakels jų žaidimo lygį. 
Niekad nereikia nusiminti dėl pra
laimėjimo, nes ir iš kiekvieno pra
laimėjimo galima visuomet šį tą 
pasimokyti. 
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vių rinktinė, labai silpname sąsta
te, susitinka mūsų svečius. Už 
rinktinę (Australijos lietuvių) ne
galėjo žaisti du pajėgiausi žaidė
jai: J. Gumbys buvo susižeidęs 
akį ir A. Ignatavičius, pasinarinęs 
koją.

Penktadienio vakare salė pilna 
žiūrovų. Laukiama susitinkant 
Australijos čempionų — Pietų 
Australijos rinktinės su mūsų sve
čių gerai užsirekomendavusia 
rinktine. Rungtynės buvo labai 
augšto lygio ir įtemptos. Mūsiš
kiai pirmą kartą Adelaidėje paro
do tikrą savo pajėgumą. Neišpa
sakytam lietuvių žiūrovų džiaugs
mui netik kad laimima, bet, aud
ringoje pabaigoje, pasiekiama šim
tinė su viršum.

Svarbiausios iš visų čia Austra
lijoje žaistų rungtynių įvyko šeš
tadienį vakare, susitikus su Aus
tralijos rinktine. Abiejoms pu
sėms buvo prestižo ir garbės rei
kalas laimėti šį susitikimą, šį va
karą salėje buvo užpildytos visos 
sėdimos ir stovimos vietos. Rung
tynės buvo nepaprastai kietai žai
stos ir labai daug baudų. Šį is
torinį susitikimą pelnytai laimi 
mūsiškiai. Mūsų žiūrovai trium
fuoja ir negali atsidžiaugti tokiu 
svarbiu laimėjimu.

Revanšinėse rungtynėse su Pie
tų Australijos rinktine, mūsiškių 
tarpe buvo matyti visos savaitės 
varžybų pasėkos, nuovargis. Lai
mėjimas atsiekiamas, nors su la
bai maža persvara. Su šiomis 
rungtynėmis buvo' užbaigos varžy
bos mūsų rinktinės čia Adelaidė
je.

Australai labai teisinosi dėl sa
vo pralaimėjimų, kaltindami tei
sėjavimą. bet tai reikalo nepakei
čia. Mūsų rinktinė, buvo aiškiai 
pranašesnė savu žaidimu. Visi lai- 
mėjmai buvo atsiekti ne kokiu lai
mės būdu, bet tik sugebėjimu žai
sti geriau už priešininką. Mūsiš
kiai dominavo ūgiu, kamuolių nuė
mimu nuo lentų, tolimais Čekaus- 
ko su Varnu mėtymais ir gražiu 
švelniu žaidimu. Kartas nuo karto 
švysteldavo ppuikūs praėjimai, 
gražūs deriniai. Buvo- ir spragų, 
bet tai galbūt dėl neužtenkamo 
komandinio susižaidimo. Čia Aus
tralijoje, mums pripratus prie kie
to žaidimo, dažnai atrodė, kad 
dengiama labai švelniai. Rinktinė 
darė labai gerą įspūdį ramiu už
silaikymu ir geru sportiniu elge
siu. Rinktinės treneris, atrodo, 
visuomet buvo užtikrintas žaidi
mo dirigentas. Neteko nei karto 
nugirsti aikštėje ar už aikštės, žai
dėjų kaltinant vienas antrą, ginči
jantis ar panašiai. Puikaus užsi
laikymo aikštėje ir po rungtynių 
iš svečių galėjo pasimokinti kaip 
australai, taip ir mūsiškiai Austra
lijos lietuviai sportininkai.

Dr. Gaškos geras teisėjavimas 
australams davė suprasti, kad jie 
kenkia sau, leisdami žiaurų žaidi
mą. Tas jiems (australams) vė
liau labai neigiamai atsiliepia 
Olimpiniuose žaidimuose ar ki
tuose tarptautiniuose susitikimuo
se. Atrodo, kad dabar imama pa
mėgdžioti mūsų rinktinės žaidi
mas ir stengiamasi žaisti švelniau.

Ši rinktinė, pilnai susižaidusi, 
būtų labai stiprus vienetas. Rei
kia suprasti, kad australai, būda
mi namuose, pripratę prie saliu, 
turėdami normalų poilsį, turėjo 
labai didelius avansus savo nau
dai. Mūsiškiams buvo be to sunki, 
perkrauta programa. Žaidėjus 
vargino netik rungtynės, bet ir 
kelionės, įvairūs oficialūs priėmi
mai, parengimai ir t.t. Tikrumoje, 
nrie normalių sąlygų, rezultatai 
labai pagerėtų mūsiškių naudai, 
čekauskas su Varnu neginčinamai 
yra rinktinės "žvaigždės”, bet ir 
kiti žaidėjai yra geri. Galima drą
siai tvirtinti, kad mūsų silpniau
sias žaidėjas nebuvo blogesnis už 
bet kuri Australijos valstijų rink
tiniu žaidėją, gal būt su norą iš
imčių. Jeigu nagrinėtume kiekvie
no žaidėjo savybes, tai rastume 
nas kiekviena ka nors asmeniškai 
būdingo, skirtingo, ko trūksta ki
tam. Taip kad kiekveinas žaidėjas 
napildė savomis geromis pusėmis 
bendrą komandinį žaidimą. Trene
riui. arčiau oažjstant žaidėjus, vi
suomet išeidavo gerai išbalansuo
tas penketukas.

Australijos snotruoiančiam lie
tuvių jaunimui šis viiztas turėtų

Amerikos lietuviai krepšininkai savo paskutinį laimėjimų Australijoje (Sydnejuje) džiaugsmin 
gai atžymi su šampano taure. Nuotrauka E. Karpavičiaus

atnešti daug naudos. Svarbiausia, 
buvo sustiprintas pasitikėjimas sa
vimi. Amerikiečiai lietuviai krep
šininkai įrodė, kad: — mes lietu
viai esame neblogesni už kitas 
tautybes ir tas jaunimui paliko 
gilų įspūdį. Puikūs pasirodymai 
žaidimo aikštėse, transliacijos per 
radio, televiziją, aprašymai spau
doje, visa tai įtikino jaunimą 
(turbūt ir vyresnius), kiek daug 
galima pasiekti per sportą.

Antras svarbus argumentas su
griauna samprotavimą, kad spor
tas kenkiąs mokslui, buvo faktas, 
kad rinktinės žaidėjai yra baigę, 
arba lanką, universitetus. Vietos 
lietuviai krepšinio žaidėjai ir ben
drai visi sportininkai dabar turės 
“mąstelį” su kuriuo galės matuo
ti savo žaidimo lygį ir svarbiau
siai, sportišką užsilaikymą, elgesį 
aikštėje ir gyvenime. Kad šis 
sportinio entuziazmo pakilimas 
būtų išnaudotas, priklauso nuo va
dovų, kaip jie sugebės pritaikyti 
tai praktikoje.

Atrodo, kad vizitas pilnai patei
sino sportinius lūkesčius, kurie į 
jį, Australijos lietuvių sportininkij 
buvo sudėti.

Balys Nemeika

E. MODESTAVICIUS

Kalbėdamas taip gražiai lietu
viškai, gal galite pasakyti k>as 
jums padėjo išlaikyti lietuvių 
kalbą? —

Nors į Ameriką atvažiavau tik 
6-šių metų, bet visą laiką namuo
se tekalbam tik lietuviškai, todėl 
ir didžiausias mano lietuvių kalbos 
žinojimo nuopelnas yra — mano 
tėvai, už ką aš jiems esu labai dė
kingas.

Koks buvo pirmas įspūdis Aust
ralijoje?

Atskridus į Sydney, labai nuste
bau ir niekad nesitikėjau, kad bus 
toks entuziastiškas sutikimas, kas 
mane labai sužavėjo ir tiesiog pri
trenkė.

Kas pas mus daugiausiai patiko?
Man tai daugiausiai patinka, 

kad lietuviškumas Australijoje dar 
nemano dingti ir jūsų bendruome
niniam gyvenime aš nemačiau jo-

A. ADZIMA

Kokia jūsų nuomonė apie 
Australiją?

Prieš atvažiuodamas pas jus, aš 
labai mažai žinojau apie Australi
ją, bet dabar, pagyvenęs šias ke
lias savaites čia, aš susidariau la

kių nesklandumų.
Koks geriausiai patiko Australi

jos miestas?
Iš visų geriausiai man patiko tai 

Adelaidė ir jos miesto lietuvių 
įspūdingiausias priėmimas. Nors 
kiti ir skundėsi Tasmanija, bet 
man ten buvo gerai ir mane ten 
priėmė kaip sūnų, kas taip pat 
buvo ir Perth’e.

Ką galvojate apie mūsų mergi
nas?

Jūsų lietuvaitės yra per daug 
išgarbinę amerikonus, kas tikrai 
gerai mums, bet kas tikrai nuslo
pina pačių merginų vertę.

Išskrisdamas ką pasakytumėte 
mums.

Aš linkiu jūsų jaunimui nesigė-

V. MEMENĄS
Ką galvojate rasti, atvažiuoda

mas Australijon?
Nesitikėjau rasti kokių stebuklų. 

Atvažiuodamas buvau gerokai ap
siskaitęs apie Australiją ir žino
jau kaip žmonės gyvena.

Kokia Jūsų nuomonė apie mūsų 
globą ir priėmimą visos rinkti
nės?

Tikrai buvo malonu visuose 
miestuose matyti tą pagarbą, pa
rodytą mums. Buvau labai sujau
dintas visų lietuvių nuoširdumu ir 
tokiu priėmimu, kad net kartais 
pagalvodavau, ar mes esame verti 
tokios pagarbos.

Koks, Jūsų nuomone, būtų skirtu
mas tarp Amerikos ir Australijos 
lietuvių įsikūrimo? 

bai gerą nuomonę apie Australiją 
ir ypatingai apie Australijos lie
tuvius. Aš manau, kad Australi
ja labai mažai kuo skiriasi nuo 
A merikos.

Kaip jums patiko jūsų priėmi
mas Australijoje?

Aš asmeniškai visur buvau labai 
gerai priimtas. Tą patį girdėjau 
ir iš savo draugų. Jūs, lietuviai 
Australijoje, esate tikrai labai pui
kūs žmonės.

Ar radote didelį skirtumą anglų 
kalbos vartojime Australijoje ir 
Amerikoje?

Kalbos skirtumas tai tikrai yra 
labai didelis ypatingai dialekte ir 
tas pradžioje sudarė netikėtų sun
kumų, kai pvz. maistas ir jo gami
nimas yra beveik tas pats kaip ir 
namie, ko aš visai nesitikėjau.

Ką galvojate apie australus 
krepšininkus?

Australai krepšininkai yra gana 
agresyvūs ir jų pati didžiausia 
blogybė yra ta, kad jie, matydami 
stipresnį priešą, nemoka sportiškai 
pralaimėti.

Kas daugiausiai patiko ir ne
patiko ? ,

Man daugiausiai patiko jūsų 
žmonių draugiškumas ir nuoširdu
mas. Nieko aš nerandu, kas man 
būtų pas jus nepatikę.

Jūsų linkėjimai mums.
Aš linkiu, kad jūsų sportinė va

dovybė savo pagrindiniu uždaviniu 
turėtų tikslą pradėti sportinį dar
bą nuo pat mažų vaikų, kas vėliau 
juos padarytų gerais sportininkais 
ir tuo pačiu lietuviais.

dinti būti lietuviais, ką aš buvau 
jau keletą kartų pastebėjęs iš jū
siškių, nes priešingu atveju, mes 
nebūsim nei lietuviai, nei austra
lai, nei amerikonai, bet tik be cha
rakterio žmonės. Pagalvokit jau
nuoliai, kam reikia būti netikru 
australu, kad tu gali būti geru ir 
tikru lietuviu.

Skirtumo beveik jokio nėra; 
daugiau tai priklauso nuo žmo
gaus, kaip jis sugebėjo įsikurti. 
Taip pas jus, taip ir pas mus.

Koks geriausiai patiko Austra
lijos miestas?

Iš visų Australijos miestų ge
riausiai patiko Sydnejus. Jis be
veik nesiskiria nuo Amerikos mies
tų.

Jūsų linkėjimai Australijos lie
tuviams.

Aš nuoširdžiai Jums linkiu, kad 
jūs ir toliau tęstumėte tą gražų 
lietuvišką darbą svetimoje padan
gėje ir kad jūs didžiuotumėtės, jog 
esate lietuviai ne tik dabar, bet ir 
ateityje.
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V. BAZĖNAS L. JESEVIČIUS
Kuris miestas jums geriausiai 

Australijoje patiko?
Mano manymu, tai Canberra 

man geriausiai patiko, dėl savo iš
planavimo ir puikaus išdėstymo.

Kokius radote trūkumus pas 
mus?

Aš pas jus neradau nieko, kas 
man būtų nepatikę, tik žiemos me
tu, jūsų namuose neturėjimas 
centralinio šildymo, man keistai 
atrodo, nes, nors dieną ir šilta, ta- 
čiau vakarai yra šalti ir šaltuose 
kambariuose tikrai nelabai malo
nu būti.

Ar radote skirtumą maiste?
Maiste skirtumo beveik visai nė

ra, gal tik jo pagaminime. Tik 
vienas dalykas man krito į akis, 
kad jūs viską valgote sausai, kai 
mes visuomet ką nors prie valgio 
geriame.

Kaip j/atiko Australijos lietu
viai?

Man ypatingai yra stebėtinas 
jūsų lietuvių nuoširdumas ir drau
giškumas ir tokia pagarba mums 
iš visai svetimų žmonių. Yra tie
siog neįtikėtina kaip jūs taip gra
žiai viską paruošėt ir aš ypatingai 
dėkoju visiems lietuviams už tokį 
pasakišką mūsų visų priėmimą ir 
mumis rūpinimąsi.

E. SLOMČINSKAS

Koks buvo pirmasis įspūdis Syd- 
nejuej?

Išlipus iš lėktuvo aš buvau la
bai nustebintas tokiu mūsų gražiu 
priėmimu Sydnejuje. Jūsų gausin- 
gumas ir lietuvaičių tautiniai dra
bužiai, kuriuos aš buvau matęs tik 
tautiniuose šokiuose, man paliko 
gilų įspūdį

Kokį radote skirtumą tarp Aus
tralijos ir Amerikos?

Gyvenimo skirtumo tai aš nera
dau beveik jokio, tik tiek, kad pas 
jus vaikščioja ir važinėja kita 
puse, kas pirmomis dienomis bu
vo man keista ir tai kad čia yra 
nemažas dialekto skirtumas anglų 
kalboje.

Būdamas labai populiarus aus
tralą spaudoje ir televizijoje, ką 
galvojate apie ją?

Australų spauda ir televizijos 
žmonės, kurie visuose Australijos

miestuose mane labai gaudė, yra 
mandagūs ir man patiko. Visa tik 
bėda, kad pas jus krepšinis dar 
nėra per daug išpopuliarėjęs.

Kaip patiko mūsą miestai ir 
merginos?

Iš miestų, tai man geriausiai pa
tiko Melbournas. Kas liečia mergi
nas, tai jos yra puikios ir daug 
spotiškesnės kaip Amerikoje, už ką 
aš jas tik galiu pasveikinti.

Atsisveikinant ką mums pasaky
tumėte.

Mano nuoširdžiausi linkėjimai 
būtų, kad kas nors iš Australijos 
atsilankytų pas mus į Ameriką ir 
kad mes galėtumėme nors šiek tiek 
atsilyginti, nes pas jus mes buvo
me tik žaidėjai ir negalėjome nors 
kiek atsirevanšuoti už jūsų paro
dytą tokį vaišingumą. Neapsirik
siu sakydamas, kad pas jus mes 
buvome kaip tikri vaikai pas savo 
tėvus. Ačiū už viską.

Ką palinkėtumėte Australijos 
lietuviams.

Aš tikrai iš visos širdies linkė
čiau, kad mūsų užsimezgusi tokia 
puiki draugystė su mūsų išvykimu 
nesibaigtų ir, neskaitant mūsų 
draugiškumo, kad ši viešnagė pa
liktų jūsų jaunimui šį tą, kas jiems 
duotų pasididžiavimą būti lietu
viais.

Sydnejaus sporto klubo "Kovo" pirmininkas A Šimaitis įteikia 
skydą su visos vizituojančios grupės pavardėmis Dr. R. Gaš
kai, tuo metiniam grupės vadovui.

A. JANKAUSKAS
Kokį įspūdį išsivejate iš Aust

ralijos?
Šis laikas, praleistas pas jus, 

man liks labai ilgai atmintyje, nes 
be žaidynių, mes buvome tiesiog 
su nepaprastu nuoširdumu ir mei
le jūsų priimti.

Nors ir negyvendamas dabar 
Kanadoje, bet žaisdamas krepšinį 
už Kanados lietuvių klubą, kokį 
palyginimą galite padaryti tkirp 
Australijos ir Kanados krepšinio?

Australų krepšininkų kovingu
mas man padarė gerą įspūdį ir aš 
manau, kad šiuo metu australų 
gerosios komandos būtų apylygės 
kanadiškėms, nors su laiku Aust
ralija gali Kanadą pralenkti.

Kas jums geriausiai patiko 
Australijoje?

Iš visų jūsų miestų man geriau
siai patiko Sydnėjus, kuris labai 
primena kai kuriuos Amerikos 
miestus, kai klimatas, ypatingai
dienos metu žiemą, yra panašus 
į Kalifornijos. Jūsų lietuvių įsi
kūrimas per tą trumpą laiką yra 
stebėtinas.

Išvažiuodamas ką pasakytumėte 
A ustralijos lietuviams ?

Pirmų pirmiausiai tai aš labai 
nuoširdžiai dėkoju visiems mano 
buv. šeimininkams lietuviams pas 
kuriuos aš buvau apsistojęs ir ku
rie manimi taip gerai rūpinosi. 
Jums lietuviams aš linkiu ir toliau 
taip gražiai sugyventi, kai jauni
mui, ypatingai sportininkams, lin
kiu kuo aktyviau dirbti savuose 
lietuviškuose klubuose, kad galėtu
mėte dar geriau iškelti savo lietu
vio sportininko vardą tarp sveti
mųjų.

Krepšinis, bendrai paėmus, yr 
nuo Amerikos atsilikęs maždau 
5-8-niais metais. Australų krep 
šininkų treniravimo metodai 
senoviški, kas jiems 
ir trugdo atsiekti didesnę 
gą, nors čia medžiagos yra.

žiau kaip Amerikos moterys.
Kaip patiko Australijos miestai?
Adelaidė yra mano manymu šva

riausias, bet aš, jeigu gyvenčiau, 
tai — Melbourne, nes jis yra man 
kažkaip švelniausias.

Ką palinkėtumėt mūsą sporti- 
ninkamt?

Aš linkiu, ypatingai lietuviams 
krepšininkams, daugiau praktikuo
tis krepšinį savaitgaliais ir turė
ti bent dalinai lygių galimybių 
kaip mes Amerikoje, kas pakeltų 
jūsų žaidėjų standartą.

A. KAPAČINSKAS
Kas pįiskatino Jus atvykti į 

Australiją?
Vienas iš didžiausių mano malo

numų yra keliavimas. Kartu su 
lietuviais krepšininkais esu buvęs 
P. Amerikoje, todėl ir dabar, jiems 
važiuojant į Australiją, aš norė
jau ją pamatyti.

Kokį įspūdį paliko Australijos 
lietuviai?

Jūsų vaišingumu ir visa organi
zacija aš labai patenkintas. Jūs 
Australijoje per tokį trumpą laiką 
daug geriau įsikūrėte, negu P. 
Amerikoje per ilgą . Aš tikrai ne
matau jokio skirtumo tarp Ameri

E. ŠILINGAS
Ką galvojate apie 

krepšinį?

Ką manote apie Australijos 
rovus?

Jos yra gražios, daugiau ar

Jie yra labai entuziastingi 
kartais per daug išsišoką, ką 
manau daugiausiai padaro 
mažas žinojimas apie krepšinį.

Kaip patiko mūsą merginos?

A. MOTIEJŪNAS
Atvažiuodamas į Australiją ką 

žinojote apie ją?
Aš tikrai maniau, kad pas jus ir 

žiemos metu yra labai šilta ir jos 
visai neturite. Aš buvau daug gir
dėjęs apie jūsų triušius ir įsivaiz
davau, kad jų visur pilna, šiaip 
spaudoje apie jūsų gyvenimą bu
vau daug skaitęs ir žinojau, kad 
jūs gerai gyvenate.

Kas pagelbėjo išlaikyti taip gra
žiai vartojamą lietuvią kalbą?

Iš Vokietijos, nors ir išvažiavau 
tik 7-nių metų, tačiau visą laiką 
namuose kalbėjimas lietuviškai 
buvo pagrindas, nors be to mano 
geriausi draugai yra lietuviai. Taip 
pat aš priklausau ir Čiurlionio 
Ansambliui, kas jaunam žmogui 
yra lietuvybės šaltinis.

Jūs buvote Amerikos kariuome
nėje ir su ja teko gyventi Grenlan
dijoje. Gal galite ir mums ką apie 
tai papasakoti?

Gyvenimas Grenlandijoje, ats
kirtam nuo viso pasaulio ir drau
gų, buvo gana nuobodus, nes ten 
sniegas yra visą laiką ir vasarą, 
kai yra šilčiausiai, temperatūra 
siekia 30 1. žemiau 0, kai žiemos 
metu nukrenta iki 65 laipsnių že
miau 0. Mes ten gyvenom tuneliuo
se po sniegu. Apšildymas buvo 
generatoriais ir sniegas nuo to

E. MISIŪNAS W. SEDLICKAS

Kodėl apsigalvojote vykti į Aus
traliją?

Žavėdamasis krepšiniu nuo pat 
jaunystės, aš visuomet užsidegęs 
mūsų krepšininkų pasirodymais. 
Tik grįžęs iš Europos ir, turėdamas 
laisvo laiko, apsisprendžiau kartu 
su jais važiuot, o tuo pačiu ir pa
matyt bei susitikt savo senus pa
žįstamus Australijoje. Iš vis mane 
visą laiką stebino labai gražus, 
bent spaudoje, Amerikos ir Aus
tralijos lietuvių bendradarbiavi
mas.

Ką galvojate apie Australijos 
lietuvius?

Jūsų nuoširdumas mane labai 
nustebino, ir aš manau, kad jeigu 
jūs atvažiuotumėt pas mus į Chi- 
cagą, tai aš nežinau, ar mes galė
tume jums tokio nuoširdumo pa
rodyt. Mane taip pat nustebino, 
kad kuo yra mažesnė kolonija, tuo 
jie geriau tautiniai įsikūrę, pvz. 
Chicagoj mes neturim nei vienų 
bendruomenės namų ir, jeigu ne 
tėvų jėzuitų įsteigtas “Jaunimo 
Centras”, tai nežinau, kur galima 
būtų pasakyti — čia mūsų namai.

Kaip Jums patiko mūsą paren
gimai?

koje ir Australijoje įsikūrusių lie
tuvių. z

Koks Australijos miestas geriau
siai patiko?

Daugiausiai man patiko Sydne- 
jus, kuris, mano nuomone, savo 
gražumu yra antras po Rio de Je- 
neiro.

Jūsų linkejinqai Australijos lie
tuviams.

Reikalui esant jūs esate labai 
vieningi ir turite gerų organizato
rių. Aš linkiu jums ir toliau, ne 
tik iškilesniais atvejais, bet ir kas
dieniniame gyvenime būti vienin
gais, kas ateityje jums daug padės.

Skrisdamas į Australiją, ką ti
kėjotės čia rasti?

Pirmas dalykas ko aš tikėjausi, 
tai rasti daug šiltesnį orą, ypatin
gai naktimis, šiaip apie Austra
liją aš daug nežinojau ir buvau 
nustebintas jūsų aukštu gyvenimo 
standartu.

Kokius skirtumus radote tarp 
Amerikos ir Australijos?

Maistas yra mažai skirtingas, 
bet apsirengimas, ypatingai batai 
ir jų forma yra apie 5-kis metus 
atsilikę.

Kas iš Australijos daugiausiai 
liks atminty?

Kas liečia australus, tai dau
giausiai prisiminsiu jų skirtingą 
namų statybą, neturėjimą centri
nio šildymo, važinėjimą kita puse 
ir šoferių važiavimo manieras. 
Jūsų lietuviai paliks man neuž
mirštamą įspūdį, kaip nuoširdžiau
si ir vaišingiausi žmonės.

Būdamas labai populiarus mūsą 
merginą tarpe, ką jūs galvojate 
apie jas?

Jūsų merginos mažai kuo skiria
si nuo Amerikos moterų. Jos yra 
daugiškos ir malonios. Mano nuo

netirpsta. Vietiniai gyventojai es
kimai gyvena daugiausiai pakran
tėse ir sezonais daugiausiai žuvau

Koks buvo pirmas jūsų įspūdis 
Sydnėjuje?

Pirmasis mūsų sutikimas Sydnė
juje buvo labai imponuojantis ir 
tas lietuvių sutikimas man ilgai, 
ilgai liks neužmirštamas.

Kokį palyginimą padarytumėte 
tarp Amerikos ir Australijos?

Australijos aplinkuma, gyveni
mo standartas ir miestai beveik 
nėra skirtingi nuo Amerikos, tik 
apsirengimas tiek vyrų, tiek ir 
moterų yra atsilikęs ir prastesnis, 
lyginant su Amerika.

Jūsų linkėjimai Australijos lie
tuviams.

Išvykdamas linkiu Australijos 
lietuviams to gražaus sugyvenimo, 
kurį pas jus mačiau ir pastebėjau. 
Aš tik norėčiau, kad kada nors mes 
Amerikoje galėtumėm bet kam iš 
jūsų parodyti bent dalinai tai ką 
jūs mums parodėte.

Aš užmiršau net valgyt, nes ma
ne visų Australijos lietuvių šei
mininkų vaišingumas ir toks geras 
ir skoningas maisto paruošimas 
tiesiog pritrenkė. Tą patį girdėjau 
ir iš kitų grupės narių.

Ką galėtumėt palinkėti Austra
lijos lietuviams?

Aš linkiu, kad Australijos lietu
vių bendruomenė savo iškilioje 
dvasioje laikytųsi ir toliau ir, kad 
užmiršus visus bendruomeninius 
skirtumus, ir toliau taip gražiai 
tarpusavy sugyventų.

VWA’AW.'AWA'AWAWiiVAVAVAWWAWAWA

PŪKINĖS KALDROS
PLUNKSNINIAI MATRACAI, PAGALVĖS, LOVOS SKALBINIAI 
kaip įpilai ir užvalkalai 63” (160 cm.) platumo, galima gauti firmoje

ROSE
38 WASHINGTON STREET, BEXLEY, N.S.W. Phone LW 1220

Rockdale .toti».
SKYRIUS: Fleming. Corner Shop, 181 Queen St., St. Mary., N.S.W.

Mūsų atstovas Jus aplankys kiekvienu metu.
Prekė, duodamo. ir ii.imokėjimui. Me* kalbame vokiškai.

mone pačios draugiškiausios buvo 
Melbourno merginos.

Ką palinkėtumėte mums.
Aš linkiu, kad Australijos lietu

viškasis jaunimas daug daugiau 
eitų lankyti aukštąjį mokslą, per 
kurį galima daug daugiau atsiekti 
asmeniniame ir tautiniame gyve
nime.

ja ir medžioja. Jų gyvenimas yra 
vargingas.

Ar matėte didelį skirtumą tarp 
Amerikos ir Australijos lietuvių?

Skirtumo beveik jokio nėra. Ypa
tingai lietuviai visi yra širdingi 
ir malonūs.

Būdamas vienas iš mūsą mergi
ną favoritą, ką galvojate apie jas?

Australijos lietuvaitės, gal sa
kyčiau ir pačios australės, mano 
manymu, yra daug protingesnės 
ir moteriškesnės čia nei Amerikoj.

Ką palinkėtumėt mums?
Jauniesiems jūsų lietuviams aš 

iš visos širdies linkiu kuo daugiau 
draugauti tarpusavyje, nes ir aš 
pats lietuviškumą daugiausiai iš
laikiau tik per savo draugus lie
tuvius. Visiems Australijos lietu
viams aš nuoširdžiai dėkoju už jų 
parodytą nuoširdumą, kas tikrai 
pritrenkė mane. Tikėkit manim, 
Amerikoj aš būsiu geriausias Aus
tralijos lietuvių ambasadorius.

EUROPOS FUTBOLO TAURĖS 

rungtynėse Ispanija nugalėjo Sov. 
Sąjungą 2:1.

Pažymėtinos lengvosios atletikos 
pasekmės: šuolis su kartimi F. 
Hansen (JAV) 5,23 m.; per 10,1 
sek. 100 m. nubėgo japonas Ch. 
Idzima, o Sugarava kūjį numetė 
66,26 m.
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KĄ DAVĖ AMERIKOS LIETUVIŲ SPORTINIKŲ LANKYMASIS AUSTRALIJOJE?
Amerikos lietuvių krepšininkų 

atsilankymas Australijoje yra vie
nas iš aštriausių ginklų, kuriuo 
mes iškovojome, platesniu mastu, 
lietuvių vardų pagarsinti ir at
žymėti vietos gyventojams, kad 
mes esame čia atkeliavę ne iš 
džiunglių, bet iš garbingos Euro
pos mažos valstybės, kurios dau
guma australų dar nežinojo, kur 
tokia valstybė yra ir ar tokia iš 
viso galėtų būti visame pasauly.

Jų atsilankymas Australijoje, 
daug kam atsakė į klausimų kodėl 
p. J.J. Bačiūnas lankėsi Australi
joje ir ko jis siekė. Dabar visi 
pamatė, kad jo atsilankymai Aus
tralijoje buvo ne “biznio” reika
las, bet grynai visi darbai parem
ti Lietuvos vardo pagarsinimui 
Australijoje. Jis .norėjo paro
dyti, kad lietuvių tauta taip pat 
yra verta garbingo vardo ir ne
priklausomos savo valstybės atva
davimo iš komunizmo vergijos.

Amerikos liet, krepšininkai da
vė Australijos lietuviams didžiau
sius moralinius turtus, kurių nie
kur negali už jokias brangenybes 
gauti.

M. Zakaras

ALB Krašto V-bo» vicepirmi
ninkas ir Bankstowio Liet. Namų 

pirmininkas

DR. R. GAŠKA, GERAI PA
ŽĮSTAMAS MUMS iš Amerikos 
Lietuvių rinktinės gastrolių Aus
tralijoj, savo laiške iš Kanados, 
kur rugpjūčio 29 d., Toronte, 
stebint virš 2.000 žiūrovų, kur lie
tuviai žaidė, rašo: “Mūsų rinktinė 
nugalėjo Kanados Olimpinę rink
tinę 96:86. Rungtynės buvo kietos 
ir, kaip visuomet, mūsiškiai iš kar
to neįvertino priešininko. Pirmame 
puslaikyje vyravo kanadiškiai, lai
mėdami 40:33. Antro puslaikio 
pradžioje vaizdas tas pats ir vienu 
momentu Kanada vedė net 15 taš
kų skirtumu. Atrodė šaukštai po 
pietų. Tačiau, gale antro puslai
kio, lietuviai surado tų kibirkštėlę 
ir 'Čekausko, Varno ir Modestavi- 
čiaus vedami, pradėjo kraut kapi
talų. Skirtumas pradėjo tirpti kaip 
Australijos sniegas pavasarį. 20 
sekundžių prieš rungtynių galų, 
pasekmė išlyginama ir normalus 
laikas baigiamas rezultatu 79:79. 
Penkių minučių pratęsimas jau 
grynai priklauso Š. Amerikos lie
tuvių rinktinei ir jie laimi 96:86. 
Rinktinei daugausiai įmetė: če- 
kauskas 27, Varnas 17, Modestavi- 
čius 16. Ši Kanados Olimpinė 
Rinktinė, kaip ir Australijos, va
žiuoja į Yokohoma olimpiniams 
kvalifikacijos žaidimams.”

INŽ. V. ADAMKAVIČIUS visos 
'rinktinės vardu, per mane siunčia 
dar kartų nuoširdžiausių padėka 
visiems Australijos lietuviams už 
tų širdį ir paslaugų, kurių jie pa
tyrė, viešėdami Australijoje. Ge
riausius linkėjimus jis siunčia ir 
visiems Australijos lietuviams 
sportininkams.

PERTHO LIETUVIAI LABAI 
pyko ant mūsų sportinės vadovy
bės, ypatingai Sydnejaus, kodėl 
jiems neleido su svečiais pabūti 
nors vienų šeštadienį. Negaudami 
savaitgalio, jie surengė jaukų pa
silinksminimų penktadienio vaka
rų, kuris tęsėsi net iki šeštadienio 
paryčių. Kai kurie svečiai taip šir
dingai pertiškių pavaišinti tik lėk
tuvo anksti ryte neprarado.

BE KREPŠINIO KOVOS, Per- 
th’e įvyko ir kitos rungtynės. Iki 
šiol, sau priešų neturėjęs, svečių 
vadinamas “Ambasadorius” nely
gioje kovoje turėjo nusileisti ne
pavargusiam vietos viengungiui 
Apylinkės Pirmininkui.

GRĮŽTANT ATGAL IŠ PER- 
TH’O į Sydney ir svečiai krepši
ninkai, ypatingai jų didieji, buvo 
patenkinti, kadangi oras pasitaikė 
gražus ir, pasak Slomčinskų, ne
reikėjo lįsti į skalbimo mašinų.

KELIAUJANT PO AUSTRA
LIJĄ, mūsų svečiai, ypatingai jų 
palydovai, turėjo nemažai ir lais
vo laiko, per kurį, karts nuo karto, 
buvo parungtyniaujama ir visam 
pasaulyje žinomo pokeriuko varžy

Atsakydamas j Jūsų rugpjūčio 
20 d. raštų pareiškiu sekančiai:

Gyvenime duodama pirmenybė 
stipresniesiems — fiziniai ir inte
lektualiniai. Tai mes dažnai pati
name ir mūsų kasdieniniam gy
venime. Kai meškeriojimas, gry
bavimas, daržo kasinėjimas ir pa
našūs užsiėmimai ar pašnekesiai 
su vienminčiais prie stikliuko pa
sidaro žmogaus gyvenimo tikslas, 
bet kokia pažanga sustoja. Vien 
tik veiksmas mus veda pirmyn.

Amerikos lietuvių sportininkų 
atvykimas parodė, kad ir mes lie
tuviai užimame garbingų vietų pa
saulio tautų tarpe. Jų laimėjimai 
teigiamai išskyrė lietuvio vardų 
iš bendros imigrantų masės. Run
gtynių transliavimas per televizi
jos ir radijo stotis ir aprašymai 
vietinėje spaudoje pasiekė plačius 
australų sluogsnius ir jiems lietu- 
iki šiol. Lietuvos laisvės reikalui 
vių vardas nebe toks svetimas kaip 
buvo padarytas nemažas patarna
vimas ,kų mes pajusime kai mums 
šio krašto pritarimas ir simpatija 
bus reikalingi tarptautinėje plot
mėje.

Į rungtynes, kaip teko pastebė
ti, atvyko ir dalis tų lietuvių, ku
riuos šiaip retai kada pamatysi 
savųjų tarpe. Linkėtina, kad jie 

SPORTO NUOTRUPOS
bose. Kartais buvo atstovaujama 
net trys valstybės, iš kurių, galu
tiniu čempionu, be konkurencijos 
išėjo mūsų malonusis Kanados re
porteris.

BŪNANT PIRMĄ KARTĄ Syd- 
nejuje, mūsų svečiai be oficialiųjų 
parengimų beveik daugiau šio 
miesto ir nematė, kadang prieš 
akis dar buvo Australijos kelio
nė. Už tai, jau važiuojant namo ir 
atleidus griežtųjį režimų, sve
čiai daug laisviau galėjo apžiūrėti 
šį “Sun 'and Sin” Sydnejaus mies
tų su jo linksmuoju “King’s Cros- 
s’u.” Ir keista, kad daugelis iš tų 
svečių, kurie anksčiau galvojo, kad 
ne Sydnejus, bet kiti Australijos 
miestai yra geriausi, paskutinėmis 
dienomis savo nuomonę pakeitė.

Sydnejaus lietuviai po Iškilmingų Atsisveikinimo Pamaldų kartu su svečiais prie bažnyčios.
Nuotrauka E. Karpavičiaus

GYVENIMIŠKAS ATSITIKI
MAS ADELAIDĖJE. Šiame baž
nyčių mieste gyvena du geri drau
gai, sporto darbuotojai: vienas ve
dęs su šeima, kitas viengungis. 
Ir štai viengungis dažnai užsuka 
pas savo vedusį prietelių aptarti 
bendrų reikalų. Tik įėjus pro du
ris, žmona pasitinka svečių ir tuoj 
klausia: “Pas kų atėjai, pas mus, 
ar pas vyrų?” Atsakius, kad pas 
abu, tuoj svečias kviečiamas į sa- 
liona, atsiranda kavutė, pyragai
čiai, čerkutė ir pan. Pasakius, kad 
su sportiniais reikalais pas vyrų 
— rūstus šeimininkės žvilgsnis, 
užtrenkiamos vyro kambario du
rys ir... viešnagė pasibaigė. Taip ir 
nežino viengungis sporto vetera
nas, kur geriau apie sportų kalbė
tis.

ir visi kiti nepasiliktų tik pasy
viais žiūrovais, bet kad jie suras
tų būdų aktyviai dalyvauti ben
druomeniniame gyvenime. Tiktai 
išėję iš siauro asmeniško rato ir, 
paskyrę bent dalelytę laiko ben
driems reikalams, mes žengsime 
pirmyn ne tik kaipo bendruome
nė, bet ir kiekvienas asmeniškai.

M. Pocius
Adelaidė) Apylinkės Valdybos 

Pirmininkas

»

Amerikos lietuvių sportininkų 
atsilankymų Australijoje vertinu 
iš dviejų taškų: kaip lietuviškos 
bendruomenės narys ir kaip lietu
vis skautas.

Abiem atvejais šis apsilanky
mas davė mums tiek džiaugsmo ir 
naudos, kad ribotame eilučių skai
čiuje yra sunku pilnai visa iš
reikšti.

Senas lietuviškas priežodis sako: 
“Svečias j namus, Dievas i namus”. 
Taip įvyko ir šį kartų. Su svečių 
atvykimu nutilo mūsų tarpusavio 
neesminiai barneliai ir visi bend
romis jėgomis kibomės j svečių 
priėmimų, ir pagerbimų. Viso at
silankymo didžiausia nauda buvo 
matyti, kada po rungtynių iš aikš

BŪDINGAS ADELAIDIšKĖS 
SPORTININKĖS išsireiškimas 
vienam iš svečių: “Keistai buvo 
išdalinti tie apdovanojimo ženkliu
kai Adelaidėje. Buvę sportininkai, 
kurie jau daugelį metų net niekur 
nesirodo, gavo juos, žmonės suka
lę sporto spintas, arba šiaip kų 
nors truputį padarę, irgi gavo, taip 
kad aš nežinau ar su džiaugsmu 
ar gėda turiu jį nešioti? Aš ma
nau, kad tikrai su pasididžiavimu, 
nes kas ir kaip kų padarė, vis vien 
viskas ėjo bendram sportiniam la
bui.

ATSKRIDUS SVEČIAMS Į 
SYDNEY tų patį vakarų svečiams 
partijėlę padarė savo namuose 
“Kovo” pirmininkas. Linksmybės, 
kuriose ir man teko nosį įkišti, tę
sėsi labai pakilioje nuotaikoje, tik 

gaila, kad svečiai nuo visų Austra
lijos lietuvių vaišių jau norėjo 
bent truputį pailsėti. Už šį gražų 
gestų, svečių paprašytas, turiu tik 
pasakyti ačiū Sydnejaus sporti
ninkų galvai.

OFICIALAUS ATSISVEIKI
NIMO METU Sydnejuje svečiai 
buvo apdalinti gražiomis asmeninė
mis ir bendromis dovanomis ir 
ypatingai gerai pavaišint Moterų 
Soc. Globos D-jos narių, kurių, tos 
dienos vyr. šeimininkė p. O. Kar- 
pavičienė taip vaišino, kad sunku 
ir nuo stalų buvo atsikelti. Ačiū 
labai.

GRĮŽUS AMERIKOS LIETU
VIŲ Rinktinei į Amerikų, jie įsi
gijo naujų vardų ir per paskuti- 
niųsias rungtynes New Yorke jie 
buvo tik ir tevadinami — Austra- 

tės išėjo drauge {spūdžiais besida
lindami mūsų dviejų didžiųjų or
ganizacijų nariai, kurie per pasku
tinius keliolika metų, per savo kie- 
tagalviškumų buvo ir užmiršę vie
nas kitame lietuvį matyti.

Apie svečių pagarsinimų Lietu
vos vardo australų tarpe, galiu pa
sakyti, kad tai buvo didžiausias 
pasitarnavimas Lietuvos reikalui, 
pralenkęs ir lietuvių skautų daly
vavimų 1948 m. Melbourne Pan- 
Pacific skautų džiambore, kur teko 
būti nepriklausomos Lietuvos at
stovais.

Svečiai kartu buvo ir charakte
ringi šių dienų Amerikos lietuviško 
jaunimo atstovai. Todėl jų atsi
lankymas turėjo neabejotinos ir, 
reikia manyti, toli siekiančios įta
kos mūsų jaunimui. Sportininkų 
blaivi, drausminga laikysena tiek 
aikštėje ,tiek už jos ribų, tikiuosi, 
bus pavyzdžiu ir mūsų skautiškam 
jaunimui, kaip reikia savo užsi
brėžto tikslo siekti ir paties gyve
nimo žaidimų žaisti pagal taisykles.

Mano padėka ir pagarba sve
čiams ir šio įvykio organizatoriams.

v.». V. Neverau»ka»

LSS Australijos Rajono Vadas

liečiais. Net ir Amerikos lietuvių 
spaudoje šis vardas jiems prigijo.

NEW YORKE LIET. DIENOS 
proga, surengtose rungtynėse Lie
tuvos gen. konsulas J. Budrys įtei
kė visiems žaidėjams Lietuvos Dip
lomatijos dovanų — po paskirų 
gražių krepšininko statulų. Grįžus 
į čikagų, krepšininkams buvo su
ruošta iškilminga sutikimo vaka
rienė, kurioje dalyvavo aukštieji 
lietuvių ir pabaltiečių svečiai. Pa
grindinę sveikinimo kalbų pasakė 
Pasaulio Liet. Bendruomenės Pir
mininkas J. Bačiūnas.

i

FILMŲ ARTISTĖ RŪTA LEE 
(Kilmonytė), kuri New Yorke pra
vedė Lietuvių Dienų, stebėjo ir 
mūsų krepšininkų rungtynes ir, 
kartu su jais, padarė nuotraukų. 
Graži kino "žvaigždė” ir gražūs 
vyrai nuotraukoje atrodo tikrai 
puikiai.

PO PASKUTINIŲJŲ RUNG
TYNIŲ Sydnejuje visus savo var
gus ir laimėjimus rinktinė nusi
rengimo kambaryje aplaistė per
galės šampanu, o savo trenerį, pa
gerbdami žaidėjai, kad jis atsi
vėdintų po visų rungtynių įkarš
čių, nunešė ir... su drabužiais pa
kišo po šaltu dušu.

SVEČIAI KREPŠININKAI PO 
visų rungtynių ir pergalių buvo 
nuvesti į Sydnejaus Televizijos 
729 klubų, kur, gurkšnojant šaltų 
alutį, po karštų rungtynių, kai ku
rie iš jų pabandė ir pirmų karta 
matytas “Pokerio mašinas”. Lai
mingiausias iš žaidėjų buvo Edis 
Modestavičius, kuriam kone visos 
mašinos sidabriniu lietum lijo ir, 
jau uždarant klubų, jis suskaitė, 
kad laimėjo virš 17 svarų. Edis 
tikrai su džiaugsmu kitų dienų

A.L.B. Krašto Valdybos atstovė jaunimo reikalams D. Labu
tytė, atsisveikinimo pietų metu Sydnejuje, Bankstowno na
muose, taria ‘‘Iki pasimatymo”. Toliau matosi A.L. Krašto 
Valdybos vicepirmininkas M. Zakaras:

Nuotrauka E. Karpavičiaus

REIKIA IR ŽAIDYNIŲ
Amerikos lietuvių sportininkų 

atvykimas į Australijų ir jų iško
votos pergalės šio krašto lietuvių 
kolonijose įnešė gyvo sujudimo. 
Svečiams iš Amerikos vikriai žai
džiant krepšinį ir laimint rungty
nes, lietuviai pripildė stadionus ne
pabaigiamų šūkavimų aidais. Tiek 
mūsų jaunimui, tiek vyresniesiems 
buvo smagu širdy ir pasididžiavi
mas lietuvių pranašumu. Gaila, 
kad svečiai būdami perkrauti rung
tynėmis, per mažai turėjo progų 
asmeniškai susitikti su mūsų jau
nimu. Kun. P. Dauknys

*
Svarbiausiai, ši išvyka įrodė, 

kad su noru, entuziazmu ir nuo
širdžiu darbu galima atsiekti tai, 
kas iš karto atrodė neatsiekiama 
idėja — išvyka didelės organizuo
tos grupės lietuvių iš vieno sveti
mo krašto į kitų. Tokios idėjos 
realizavimas, su pergalėmis aikš
tėse, sukėlė tikrų pasigėrėjimų 
lietuviais, australų tarpe.

Toliau per penkias savaites 
įtemptai jungė lietuvius tiek jau
nus, tiek senus,, bendru interesu 
ir ugdė pasididžiavimų lietuvybe. 
Taip pat parodė, kad disciplinuo
tas sportas yra vienas prieina
miausių būdų subūrimui ir išlai
kymui lietuviško jaunimo!

Kilo didelis sujudimas ir atgy- 
vėjimas Australijos lietuvių tar
pe, o pakilioje nuotaikoje, gastro
lių sukeltoje, ne viena prigęsusi 
lietuviška širdis užsidegė nauju 
ryžtingumu.

Nemanau, kad gilūs įspūdžiai, 
lietuvių išgyventi per šį laikotar
pį, pradings be pasekmių lietu
vybės tolimesnei naudai, tačiau 
tai parodys tik ateitis.

Daiva Labutytė

Krašto Valdybos narė jaunimo 
reikalams

giminėms pirko dovanų kengūrų 
kailius ir megstiniams siūlų.

SVEČIAMS IŠSKRENDANT Į 
AMERIKĄ, Mascot aerodrome, 
kur susirinko vėl gražus skaičius 
sydnejiškių, vyko ko ne atsisveiki
nimo tragedijos. Merginos verkia, 
moterys ir kiti tautiečiai nutysu- 
siais veidais, žaidėjai atsisveikina 
ir lyg nenoromis eina pro įėjimo 
vartus, vienu žodžiu kaip per lie
tuviškas pakasynas. Negali sau 
net įsivaizduoti, kad per tokį trum
pų laikų galėtų atsirasti toks tam
prus ryšis, tarp svečių ir vietinių 
lietuvių. O įdomiausia, tai buvo 
matyti, kai 12-tė Ugnė Kazokai- 
tė, su ašaromis įsikabinusi į žur
nalisto P Petručio rankų, jokiu bū
du jo nenorėjo išleisti į Amerikų.

BUV. SYDNEJAUS SVEČIŲ 
Priėmimo Komiteto pirmininkas, 
po svečių išvažiavimo, taip pavar
go, kad nei su žvake jo Sydnejuje 
negalima rasti. Net ir tokiame 
garsiame Spaudos Baliuje jo nesi
matė. Įdomu kas atsitiko, gal per 
daug vienas persidirbo?

SYDNEJIŠKIAMS TAIP IR 
ŠIANDIEN neaišku, kodėl Sydne- 
aus “Kovas” ir jo pirmininkas, 
kurie tikrai kone visų naštų Syd-

Amerikos lietuvių sportininkų 
apsilankymas Australijoje — yra 
tokios didelės reikšmės ir atnešė 
tiek daug tautinės naudos, kad 
tremties gyvenimo sųlygose tų rei
kšmę ir naudų nebūtų galima nu
pirkti už jokius pinigus.

1. Jaunajai kartai atvežė tauti
nio entuziazmo ir pasitikėjimo bei 
pasididžiavimo savo tautos kilme, 
jog tas pasiliks kiekvieno jaunuo
lio širdyje ilgo gyvenimo laiko
tarpyje.

2. Vyresniojoje kartoje atnau
jino pasitikėjimų, kad bendromis 
jėgomis galima įvykdyti ir sun
kiai įsivaizduojamus dalykus.

3. Išgarsino Lietuvos vardų 
Australijos gyventojų tarpe iki 
tokio laipsnio, ko nebūtų buvę 
galima pasiekti jokiomis kitomis 
premonėmis.

S. Naruši*

Sydney Apylinkė* pirmininkas

l *

Amerikiečių lietuvių krepšinio 
gastrolė po Australijų buvo nau
dinga mums šiais atžvilgiais:

Pagyvėjo tautinė veikla visoje 
Australijoje.

Vyresnio amžiaus tautiečiai pri
siminė puikių 1937 metų tautinę 
olimpijadų ir tautiečiai ypatingai 
pakeltame ūpe stebėjo visas rung
tynes.

Reikia daryti žygių, kad tokių 
vizitų būtų daugiau ateityje, ne 
tik tarpe sportininkų, bet ir tarp 
kitų organizacijų.

Šis vizitas tegul būna pradžia 
artimesnio bendradarbiavimo tarp 
Amerikos ir Australijos lietuvių.

J. Maksvyti*

Diplom. chemikas 
Krašto Valdybos narys

*

Šiaurės Amerikos lietuvių krep
šininkų vizitas j Australijų, turi 
būti vertinamas visos lietuviškos 
išeivijos tarpe, kaip vienas iš 
reikšmingiausių įvykių mūsų 
tremties istorijoje.

šio vizito metu visi lietuviai 
Australijoje, įskaitant ir pasyviau 
prisilaikiusį jaunimų, pergyveno 
tautinį renesansų, o šio krašto 
šeimininkai dar ir dabar prisi
mindami linksniuoja Lietuvos ir 
lietuvių vardų.

Tai yra ne lengvai atsiekiamas 
ir ne kasdieninis reiškinys, kuria 
sunku pakartoti; mes Australijos 
lietuviai turime išnaudoti pakilias 
renesanso nuotaikas, aktyviai iš
laikydami, šia proga, sugrįžusius 
tautiečius.

J. Pelenauskas

ALB Melbourne Apylinkei 
Pirmininką*

nejuje nešė, Svečių Priėmimo P-ko 
buvo taip nuvertinti, kad net ir 
į žaidynių programų buvo neįra
šyti.

Rimai Gailiui
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NEĮKAINUOJAMAS vizitas
I

Mums, Austrailjos lietuviams, 
Siaurės Amerikos lietuvių krepši
nio rinktinės apsilankymas buvo 
dovana, kurios mes laukėme kaip 
maži vaikai Kalėdų švenčių. Tik
rumoje, dirvą šiam vizitui mes ruo- 
šėme jau eilę metų, svajodami at
sivilioti Amerikos lietuvius sporti
ninkus gastrolėms, todėl liepos 9 
buvo nesulaukiama diena. Pavy- 
dėjome sydnejiškiams, kurie tą die
na galėjo atvykti į Mascot aero
dromą su plakančiomis širdimis ir, 
tik lėktuvui nusileidus, pirmieji 
pasveikinti šaunius užjūrio lietu
vių sporto reprezentantus ir jų 
palydovus. Lietuviškos meilės jaus
mas nebuvo vienpusiškas, nes 
kaip, vėliau svečių trenerio pava
duotojas kanadietis J. Bulionis 
pareiškė: “Susitikus aerodrome su 
šventiškai nusiteikusiais tautie
čiais, per krūtinę perėjo šilumos 
srovė."

Lietuvių žiūrovų akyse spindėjo 
pasididžiavimo ašaros, kai jaunie
ji Lietuvos ąžuoliukai pasirodė 
stadione pirmoms krepšinio rung
tynėms. Nuaugę milžinai, kurių 
kiūtinę puošė lietuviška trispalvė, 
penkias savaites gaivino tautiečius 
K”' mis pergalėmis krepšinio ai-

Pagyvenus moteriškė, po pasku
tinių rungtynių Melbourne, įteikė 
svečių treneriui V. Grybauskui 
žiupsnelį gintaro ir, su džiaugsmo 
ašaromis akyse, pareiškė, kad tai 
buvo jai laimingiausios dienos iš
eivijos gyvenime.

Tautietis iš tolimos provincijos 
atsivežė 4 australų vaikus, paro
dyti mūsų šaunius krepšininkus, 
kurie, užmiršę savo kilmę, rung
tynių įkarštyje tapo neįpilietin- 
tais lietuviais.

Panašių atsitikimų galima sumi
nėti daugybę, bet svarbiausiai, 
kad šie laimėjimai krepšinio aikš
tėse, įskiepijo mūsų prieaugliui lie
tuvio vardo pasididžiavimą. Ma
lonu buvo juos stebint, pasipuošu
siais demonstratyviomis lietuviš
komis juostomis ir karštai ragi
nančius užjūrio lietuvius į perga
lę. 0 pergalių buvo daug ir, iš 25 
susitikimų, š. Amerikos lietuviai 
lamėtojais tapo 24 kartus.

Už skaudžius pralaimėjimus aus
tralai neturėtų perdaug pykti ant 
lietuvių, nes, šios užjūrio svečių 
gastrolės, žymiai prisidėjo prie 
krepšinio išpopuliarinimo šiame

Lietuviai pasaulyje
STUDIJŲ SAVAITĖ 

VOKIETIJOJE
Rugpjūčio 8-16 dienomis Hiitten- 

felde, Vasario 16 Gimnazijoje įvy
ko 11-ji Lietuvių Studijų Savaitė. 
Ją rengė Europos Lietuvių Fronto 
Bičiuliai, Vokietijos ateitininkų 
Sendraugių ir Studentų Sąjungos, 
Evangelikų Jaunimo Ratelis ir vyr. 
skautų bei skaučių rajonai. Ben
droji tema: Krikščionybė moder
niame pasauly. Paminėtos sukak
tys: 20 m. tremties ir partizaninių 
kovų pradžios, 100 m. nuo spaudos 
draudimo ir 250 m. nuo K. Done
laičio gimimo. Dalyvių skaičius sa
vaitėje siekė apie 130.

Paskaitas skaitė: prof. dr. J. 
Eretas, dr. J. Grinius, prof. Z. 
Ivinskis, kun. dr. V. Kazlauskas, 
lie. J. Lingis, St. Lozoraitis, j r., 
mag. Vaid. Mantautas (iš JAV), 
V. Natkus, dr. J. Norkaitis, dr. 
P. Rėklaitis, prel. dr. L. Tulaba 
ir ev. kun. J. Urdzė.

Meno programoje dalyvavo Kie- 
lio teatro dramos aktorė Aldona 
Eretaitė ir iš JAV atvykęs pianis
tas A. Smetona. (E)

“PAŽANGIŲJŲ” EKSKURSIJOS
Rugpiūčio pradžioje Vilniuje ir 

kitose vietose viešėjus vienai JAV 
lietuvių “pažangiųjų” grupei, rug
piūčio 9 d. atvyko jau kitas turis
tų būrys.

★

Rugpiūčio 10 d. į Vilnių atvyko 
trys Škotijos lietuviai, priklausą 
Škotijos — Sovietų Sąjungos drau
gystės draugijai. (E)

*
— Vilniuje neseniai išleista A. 

Bieliausko romano “Mes dar susi
tiksim, Vilma!” antroji laida. 
Romane vaizduojamas į Sovietijos 
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krašte. Krepšinio rungtynių trans
liacija per televiziją, iki šiol ne
girdėtas dalykas, tapo realybe. 
Mums malonu, kad jas lydėdavo 
palankūs komentarai apie lietu
vius.

šis neįkainuojamas vizitas ap
vainikavo prieš kelioliką metų pra
dėtą lietuvių sporto pionierių įna
šą Australijos krepšiniu. Iškiliu 
krepšinio žaidimu ir pavyzdinga 
sportiška laikysena, Amerikos lie
tuviai sportininkai susilaukė tin
kamo įvertinimo ir pagarbos iš 
australų. Po paskutinių rungtynių 
Perth’e, tūkstantinė žiūrovų minia 
jiems sukėlė neužmirštamas 5-kių 
minučių ovacijas.

Lietuvių vardas garbingai skam
bėjo ne vien tik sporto arenose, 
bet ir spaudoje, bei aukštų parei
gūnų priėmimuose. Su lietuviais 
susipažino gubernatorius, Ameri
kos ambasadorius, miestų burmis
trai ir Amerikos konsulai. Lietu
vos istorija jiems yra plačiai žino
ma, o Adelaidės konsulas J.A. 
Lineham net pakalbėjo lietuviš
kai.

Pakilioje nuotaikoje sutikti kaip 
garbingi svečiai, Amerikos lietu
viai buvo tikrai nuoširdžiai glo
bojami visose lietuvių kolonijose. 
Pagerbimo vakarienės, dovanos 
svečiams ir pasikeitimas trumpo
mis kalbomis, malonios kartu pra
leistos valandos. Svečių vadovo V. 
Adamkavičiaus jautrus žodis ade- 
laidiškiams, kuris iššaukė ašaras 
vakarienės dalyvių akyse, aiškiai 
paliudija lietuvių solidarumo nuo
taiką. Ir tikrai, tokiais momentais 
pasijunti, kad esi nors ir plačiai 
pė pasaulį išmėtytos, bet kartu ar
timos ir garbingos lietuvių tautos 
šeimos narys. Kartu praleistos ke
lios dienos surišdavo į artimą 
draugystę ir, išlydėti tekdavo liū
desio šešėlyje.

Klaidinga būtų mums įtikinti sa
ve, jog padarėme viską, kad šis 
vizitas būtų kuo sėkmingiausias. 
Apsileidome truuutį kai kuriuose 
pasiruošimo darbuose, nors, pir
mam tokio masto žygiui, jos yra 
labai lengvai dovanotinos. Sa
kau pirmam, nes Australijos lie
tuviai dės visas pastangas po ke
lių metų vėl pamatyti Amerikos 
lietuvius sportininkus. Atkreipus 
tinkamesnį dėmesį j gastrolių pro
gramos paruošimą bei propagan
dos darbą, galima tikėtis, kad se- 

gilumą pasitraukusių lietuvių gy
venimas pastarojo karo metais. 
Dar išleista pirmoji A. Sprindžio 
apsakymų knyga “Ateina šeštadie
nis” (162 psl.). Autorius yra Vil
niaus universiteto docentas, litera
tūros istorikas. Jo apsakymų tema 
— Kuršių marių žvejų gyvenimas. 
Iš poezijos neseniai pasirodė ant
ras Vyt. Bložės eilėraščių rinkinys 
“Nesudegantys miestai” (110 psl.) 
ir E. Selelionio nauja poezijos kny
ga “žvaigždėta žemė” (110 psl.).

(E)

PER TREJUS METUS BEVEIK 
20,000 PASIRINKO LAISVĘ

Nuo vadinamos “gėdos sienos” 
Berlyne atsiradimo, 1961 m. rug
pjūčio 13 d., į Vakarų Berlyną bei 
Vakarų Vokietiją pabėgo 19,705 
Rytų Vokietijos gyventojai. Apie 
75 proc. pabėgusiųjų buvo jaunesni 
kaip 25 m. amžiaus. 1633 bėgliai 
buvo “liaudies policijos” ir kitų 
karinių dalinių nariai. Vokiečiams 
bėgant per sieną buvo nukauti ma
žiausiai 205 asmenys. (E)

PREZIDIUMO POSĖDIS

Rugpiūčio 29 d. New Yorke po
sėdžiavo Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto Praplėstasis 
Prezidiumas. Grupių atstovai pa
reiškė nusistatymą “Birželio 22” 
komisijos surašyto protokolo rati
fikacijos klausimu. Pagal komisi
jos sutartą protokolą reformuota
me VLIKe būtų 15 grupių (aštuo- 
nios politinės partijos ir septynios 
kovos organizacijos). Ligšiolinia
me VLIKe yra 10 grupių (septy
nios partijos ir trys kovos organi
zacijos). Ideologiniai artimesnėms 
organizacijoms komisija pasiūlė 
apsijungti. (E) 

kantis neįkainuojamas vizitas Aus
tralijos lietuvių gyvenime bus ap
mokamas rungtynių žiūrovų.

Ta pačia proga norėtųsi pakar
toti Australijos L.B. Krašto V-bos 
atsisveikinimo žodžius, kurie tei
singai apibudino visų tautiečių 
mintis, išlydint užjūrio svečius: 
“Iki pasimatymo!

Atsisveikindami su taip bran
giais svečiais ir stebėtinais kovo
tojais nesakome “sudie", bet “iki 
pasimatymo”. Jūsų laimėtos per
galės ir jūsų atliktoji misija lei
džia mums tikėtis, kad su šia at- 
vyka pradėtas lietuviškasis, ypač 
lietuvių jaunimo bendradarbiavi
mas tarp abiejų kontinentų, bus 
stengiamasi vienokia ar kitokia 
forma išlaikyti ir ateityje.

Suprasdami, kokį milžinišką įs
pūdį padarėte mūsų jaunimui, ko
kią neįkainuojamą propogandą 
pravedėte Australijoje, kokiu en
tuziazmu uždegėte Australijos lie
tuvius, mes to negalime išreikšti 
žodžiu ačiū. Visą mūsų dėkingumą 
Jums išsako parodyta jums mūsų 
meilė ir džiaugsmas.

Jūsų viešnagė pas mus paliks 
vienu iš gražiausių Australijos lie
tuvių istorijos puslapių. Tebūna ji 
jūsų džiaugsmui ir lietuvių tau
tos garbei.”

R. Sidabras

Momentas iš rugtynių prieš latvių rinktiną Adelaidėje: Modestavi-
čius meta į krepšį; stovi Šilingas ir Čekauskas.

PABALTIEČIŲ TEISININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS HAMBURGE

Hamburge įvyko Pabaltiečių tei
sininkų suvažiavimas rugpiūčio 8 
— 9 dienomis, šis miestas ir šis 
metas buvo parinkti todėl, kad čia 
vyko latvių dainų šventė. Pagrin
dinė suvažiavimo tema — “Pabal
tijo valstybių kolonizavimas ir 
tarptautinė teisė”. Ta proga pa
liesti klausimai apie tautų suvere
numo teisę, trėmimus, kurie kvali
fikuoti kaip tarptautinis nusikalti
mas, ir apie naujausius metodus, 
naudojamus kolonizuojant šias 
valstybes. Buvo iškelti klausimai 
ir apie pabaltiečių laivų likimą 
antrojo pasaulinio karo metu, apie 
1953 m. susitarimą Londone dėl 
svetimųjų skolų ir kt. Aptartas ir 
“Baltisches Recht” žurnalo toli
mesnis leidimas, bendradarbiavi
mas su pabaltiečių teisininkų egzi- 
line spauda ir kt. Be pabaltiečių 
teisininkų egzilyje, svečių teisėmis 
suvažiavime dalyvavo ir vietos vo
kiečių teisininkai.

Sekantis suvažiavimas projek
tuojamas 1965 m. rudenį Švedijoje.

(E)

LIETUVIO IŠRADIMAS

Sydnejiškis dienraštis “Daily 
Telegraph” pereitą savaitę pra
nešė, kad Kanadoje, Montreal™ 
mieste Dr. W.V. Youdelis išra
dęs naują medžiagą kiauriems dan
tims užtaisyti, kuri esanti daug 
patvaresnė už dabar naudojamą 
amalgamą. Reikia spėti, kad minė
tasis išradėjas yra lietuvis Juo
delis.

ŽINIOS IS AUCKLANDO
Susidėjus visokom aplinkybėm, 

mes 8-to rugsėjo šventę atšventėm 
anksčiau.

Tikrai turėjome gražią šventę 
— susibuvimą. Į ją atsilankė dides
nis skaičius svečių, nes buvo ir 
naujazelandiečių svečių, jų tarpe 
šokėjų tėvai ir giminės.

Pasirodė ir lietuvių vienas kitas, 
kuris anksčiau "nerasdavo” laiko 
ir noro lankyti lietuviškus subu
vimus.

Ta poga norisi itin pažymėti 
tuos asmenis, kurie nedalyvauja 
lietuvių bendruomenėj, vien tik dėl 
savo “puikybės", o tokių lietuvių 
ponų, ponių, net šeimų yra, o pre- 
tenzjų ir puikybės pas juos apsčiai 
ir be saiko. Jei atsirastų juose 
lietuviškumui bent kiek meilės ir 
pagarbos, padidėtų Aucklando lie
tuviu b-nė trečdaliu.

Ne vien tik mes lietuviai bet ir 
svečiai su dideliu malonumu sekė
me žiūrėjome ir gėrėjomės šokan
čius lietuvių tautinius šokius, už 
tai nesigailėjome katučių.

Pašoko Kalvelį, Suktinį, Šustą ir 
Kepurinę. Gražiu įspūdį sudarė kai 
visi šokėjai apsirūpino tikrais lie
tuviškais rūbais nors ir kitur teko 
skolintis.

PASIAIŠKINO

— Kaltinamasis! Kaip jūs ga
lite pasiaiškinti, kad jūs išmetėt 
savo uošvę iš trečio augšto pro 
langą ?

— Aš buvau užmiršęs, kad dieną 
prieš tai mes iš pirmo augšto per
sikėlėme į trečią, p. teisėjau!

Algirdas Žilys

Amerikos lietuviams
KREPŠININKAMS

Garbė Jums, vyrai, šaunieji!
Kiek džiaugsmo suteikėt čia mums, 
Krepšio mene — Jūs taiklieji, 
jrodėt kas brangu tai Jums.

Pergalių laurus Jūs skynę...
Užsitarnavot pagarbos.
Lietuvio vardo nenutrynėt, 
To neužmiršim niekados!

Gyvai Jūs čia pasidarbavot 
Savo dailiuoju krepšiniu. 
Žiūrovus vis Jūs imponavot... 
Ir, kad lietuviai... dar kartu.

Garbė Jums šaunieji vyrai! 
Tikrai, parodėt labai daug, 
Tegul mūs gretos nesubyra! 
Dėl Lietuvos — nebus perdaug.

Pradedant organizuoti, buvo 
kreiptasi į visą lietuvišką jauni
mą. Beveik dauguma savu noru 
ir tėvų paraginimu prisidėjo, žino
ma visur yra išimčių!

Šokėjų tarpe esama ir naujaze
landiečių — buvusi Margarete Ja
mes — Piečiulaitienė, Alison Ohil- 
cox (pastaroji net išsiuvinėjo lie
tuviškais raštais tautiniams rū
bams bliuskutę) i dvi seserys Inta 
(tėvas lietuvis motina škotė, — 
lietuviškai nusiteikusi).

Pradedant organizuoti susidarė 
visokių sunkumų susisiekimas, lai
kas, o svarbiausia pradėjo mokin
tis be muzikos. Tuojau apsirūpi- 
nom trim lietuviškom tautinių šo
kių plokštelėm, bet tai buvo ne
įmanoma, įgrojo į juostelę, bet ir 
tai negalima, galutinai trys šokėjai 
(R. Stacevičiūtė, V. Grigoliūnas 
ir V. Petraška) pasikeisdami grie
žia šokiams akordeonu. P. Kova- 
liauskienei ir V. Grigaliūnui teko 
šį rūpestį pakelti. Po šokių A. Ci
bulskis šokėjų vardu padėkojo p. 
M. Kovaliauskienei už mokinimą.

Po šokių, viena iš šokėjų, gerai 
valdanti akordeoną R. Stacevičiūtė 
pagrojo trejetą gražių kūrinėlių. 
Ji jau nebe pirmą kartą gražiai 
išpildo programą. Pasibaigus pro
gramai, iš plokštelės buvo pagro
tas Tautos Himnas. Visi dalyviai 
atsistoję išklausė.

PRANEŠIMAS
MELBOURNE

lie-Dabartiniu metu Melbourne 
tuvių gyvenimas smagiai pagyvė
jo: organizacijos sukruto su pa
rengimais, baliukais ar kitomis 
pramogomis, taip kad beveik kiek
vieną šeštadienį šokame, vakarie
niaujame, o kartais ir stiklelį iš
lenkiame. Viskas gerai — jeigu ne- 
perdaug.

Apylinkės valdyba svarstė ir nu
tarė, kad valdybos supratimu, pa
prasti baliukai pasidarė truputį 
perdažni, ir todėl šiais metais val
dyba savo 
berengs.

Valdyba 
tikisi, kad 
tuviškam veikimui reikalingas lė
šas Melbourne lietuviai sutelks 
blaiviame stovyje.

Valdybai reikalinga šiek tiek 
pinigų Bendruomenės suvažiavimo 
išlaidoms padengti; tam reikalui 
rugsėjo mėnesį skelbiame aukų 
vajų.

Būkime susipratę ir jautrūs sa
vo bendriems reikalams — parem
kime vajų!

Melbourne Apylinkės Valdyba

baliaus atsisako — ne-

šitai darydama pilnai 
atėjo laikas, kada lie-

VAKARŲ ŽURNALISTAI
PABALTIJY

Maskvos akredituoti užsienio 
žurnalistai turėjo progą lankytis 
Pabaltijo kraštuose. Vakarų Eu
ropos spaudoje jau pasirodė pir
mieji įspūdžiai Estiją ir Latviją 
aplankius. Plačiai skaitomo “Die 
Welt” dienraščio Maskvos kores
pondentas H. Schewe nusistebėjo, 
kad, esą, kelionė j Sibirą trunkanti 
greičiau kaip į Estijos sostinę Ta
liną. Jam tekę iš Maskvos į Tali
ną vykti net 19 valandų (kelionė

Valdybos narys M. Cibulskis pa
reiškė Valdybos tėvų ir visų daly
vaujančių vardu nuoširdžią padėką 
už taip gražiai ir per trumpą laiką 
išmokinimą jaunimo liet, tautinių 
šokių, taip pat padėkojo jaunimui 
už prisidėjimą ir naujazelandie- 
tėms dalyvaujančioms šokėjoms.

čia pažymėsiu alfabetine eile šo
kėjus: A. ir A. Cibuskiai, R. če- 
pulytė, V .ir G. Grigaliūnai, E.ir 
A. Kavaliauskaitės, E.S. Intaitis, 
J. Liutikas, Alison Philcox, S. ir 
V. Petraškai, Margaret ir J. Pe- 
čiulaičiai ir R. Stacevičiūtė.

Pasibaigus oficialiai daliai visi 
minėjime dalyvaujantieji pakvies
ti susėdo prie stalų pasistiprini
mui. Užkandžių metu bepradedan
tis mokintis moksl. V. Varkalis 
pianu pagrojo porą dalykėlių.

Kas gerdamas kavą, kas gurkš
nodamas alutį, dalinosi vakaro įs
pūdžiais ir daugelis džiaugėsi kad 
mali proga bendrai susitikti ir pa
bendrauti.

Laikas taip jaukioj nuotaikoj 
greitai praėjo. Atėjus laikui skirs
tytis, daugelis būtų norėję dar il- 
gau pratęsti.

SPORTO RAŠINIŲ

KONKURSAS
Australijos Lietuvių Bendruo

menės Krašto Valdyba, norėdama 
paskatinti sportinį žurnalistinį 
darbą, 11.5.64 paskelbė “Mūsų 
Pastogės” Sporto Skyriaus ge
riausių straipsnių, rašinių ar ko
respondencijų, tilpeiančių iki šių 
metų gruodžio 15 d.

KONKURSĄ
Šiame konkurse su savo raši

niais gali dalyvauti Australijos 
sporto žurnalistai — korespon
dentai, laisvai pasirinkdami te
mas, liečiančias mūsų lietuviškąjį 
sportinį gyvenimą, sportinių run
gtynių arba paskirų klubų gyve
nimo ir sportinių išvykų aprašy
mus.

Geriausi trys straipsniai bus 
premijuojami ir Krašto V-ba jų 
autoriams yra paskyrusi tris pre
mijas, kurios bus įteiktos XVI- 
sios Australijos Lietuvių Sporto 
Šventės metu Melbourne, metų 
pabaigoje.

Konkurso premijavimo komisi
ją sudaro: A.L.B. Krašto V-bos ir 
ALFAS V-bos įgaliotiniai ir “Mū
sų Pastogės” ir Sporto Skyriaus 
redaktoriai.

Visi straipsniai siunčiami Spor
to Skyriaus redaktoriaus adresu 
ir jie tilps Sporto Skyriuje.

A.L.B -nės Krašto Valdyba

iš Maskvos į Jakucką trunka 16 
valandų). Schewės nuomone už
sieniečiams draudžiama iš Mas
kvos į Pabaltijį keliauti lėktuvu 
saugumo sumetimais, nes jie galį 
stebėti strateginės reikšmės ob
jektus.

Kas pastebėta Taline ? Išoriniai 
miestas išlaikęs savo buvusį veidą. 
Vis dėlto 20 metų negalėjo nepa
likti pėdsakų. “Estų sostinės laik
rodžiai jau rodo Maskvos laiką”. 
Talino gyventojų skaičius siekiąs 
315,000 ir kas septintas sostinės 
gyventojas esąs rusas. Laikrašti
ninkas dairėsi krautuvėse ir paste
bėjo tokias kainas: vyriška skry
bėlė — 12,50 rb., moteriški paltai 
importuojami iš Vengrijos ir kai
nuoja 106,50 rb. (apie 470 DM arba 
120 dol.), batai įvežami iš Čekos
lovakijos ar Jugoslavijos ir jų kai
na apie 35 rb., taigi apie pusę vi
dutinio mėnesinio atlyginimo. Es
tai — išeiviai gavę leidimą aplan
kyti tėvynę tegali su savo artimai
siais susitikti Taline. Jiems drau
džiama lankytis kitose krašto vie
tose.

Apsilankęs Rygoje vokietis laik
raštininkas pripažino, kad Rygos 
nebegalima laikyti “Rytų Paryžiu
mi”. Dabar ji daugiau panaši į 
dirbančiųjų miestą. Nurodęs į 
pramonės gaminius, latvaičių kvej 
palus, autorius dar stebėjosi, kad 
iš Talino keliaujant į Rygą (300 
km. ruožas) jam tekę traukiniu 
vykti į Leningradą, o iš jo buvo 
leista lėktuvu skristi į Rygą. (E)

NEPAMIRŠKITE ISSIŲSTI 
“MOŠŲ PASTOGĖS” 

PRENUMERATOS ADRESU; 
BOX 4558, G.P.O., 
SYDNEY, N.S.W.
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BRISBANE
■TAUTOS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS IR VYKDOMŲJŲ
ORGANŲ RINKIMAI

Š. m. rugsėjo mėn. 5 d. vakare, 
negausus apylinkės tautiečių - pa
siryžėlių būrys susirinko Memorial 
Hall, Ashgrov, išklausyti Tautos 
Šventės minėjimų ir išrinkti apy
linkės vykdomuosius organus 1964- 
tiems metams.

Sugiedojus Tautos Himną ir Ma
rijos giesmę, pirmininkaujantis 
VI. Kaciūnas sukvietė garbės pre
zidiumą ir perskaitė šventei pa
ruoštą paskaitėlę.

Regina Platkauskienė, talkinin
kaujant skautėms Ir. Gudaitytei, 
Ad. Kviecinskaitei, Vai. Zabukai- 
tei ir J. Platkauskui, pravedė me
ninę programėlę, kuri, kad ir ne
buvo gausi, bet dailiai ir nuošir
džiai išpildyta, dalyvius jaukiai 
nuteikė ir susilaukė daug plojimo.

Po minėjimo atėjo baisioji va
landa, kuri prasidėjo dairymais, 
šnibždėjimais ir žvilgčiojimais du
rų link, kuri susidėjo iš keturių, 
vis palaipsniui lengvėjančių dalių.

Pirma, pati sunkiausia dalis
— apylinkės valdybos rinkimai. 
Susirinkimo pirmininkas Klemas 
Stankūnas, jau ir taip nepės
čias, o dar remiamas savo sek
retoriaus Pulgimanto Mališausko 
tokiais pečiais, bėgimą sulaikė, 
įtampą apvaldė ir, teigiamus rezul
tatus išgavęs, pagarsino, kad Bris- 
banės Apylinkės Valdybą 1964- 
iems metams sudaro šie apylinkės 
(kiek vėliau pareigom pasiskirstę 
sekančiai) tautiečiai:

P-kas — Vladas Kaciūnas, Vice- 
p-kas Petras Zabukas, kasininkas
— Juozas Luckus, sekretorius — 
Pulgis Mališauskas, Valdybos na
rys meno reikalams — Klemas 
Stankūnas.

Sekanti trys rinkimai, jau buvo 
ne tiek įelektrinti ir praėjo šitokia 
tvarka ir pasekmėm:

Revizijos komisijos pareigas 
prisiėmė Juozas Platkauskas, Vyt. 
Liorencas ir Irena Gudaitytė, o 
Garbės Teismo salės raktą perėmė 
St. Sagatys, Andriulis ir Luckienė. 
Į Krašto Tarybos atstovų suvažia
vimą įgaliotiniu išrinktas, taip pat, 
St. Sagatys.

Tikrai džiaugiamės turėdami to
kio stipraus sąstato Apylinkės Val
dybą, nes keturi iš jų apyl. valdy
bose yra jau buvę, o Kaciūnas, Ma
lišauskas ir Stankūnas valdybai 
pirmininkavę. Tad jau iš anksto 
reiškiame padėką už tą kilnų įsipa
reigojimą ir pagarbą už gilų tauti
nės pareigos supratimą.

Valio jums, vyrai!
Praėjus rinkim;} baimei ir, tai

koje susirinkimą užbaigus, kas pa
trepsėjome, o kas net alaus putelę 
nupūtėme, kaip, kad programoje

* * *am.

IŠNUOMOJAMAS
vieno miegamojo butas, su nau
jais baldais, įskaitant šaldytuvą. 
Tinkamas naujai šeimai. Skam
binti vakarais po 6 vai.

Tel. 71-3126
kWUWMWVWWMHWWMtWl

J SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
<► •<« 
” BE MUITO, licencijos ir kitų mokesčių!

Tokius siuntinius galima pasiųsti per mus iš sandėlių 
“ esančių Sovietų Sąjungoje. Taip siunčiame automobilius, mo- " 
“ tociklus, dviračius, siuvamas mašinas, akordeonus, radijo ir " 
“ televizijos aparatus, medžiagas, maistą, gėrimus, cigaretes ” 
-- ir t.t.
t Taip pat be jokių kliūčių galima siųsti į Lietuvą mais- ;! 
’’ tą, medžiagas ir kitas prekes iš Anglijos. ”

Kviečiame pasinaudoti proga pasiųsti giminėms specia-'
lų labai vertingą !!

- ŽIEMINĮ SIUNTINĮ — P—3, t
< ► < ► 
“ susidedantį iš dviejų atkarpų po 3 jardus dviems paltams la- ;; 
-- bai šiltos angliškos ULSTER- medžiagos ir vienos atkarpos “ 
;: 3i jardų extra geros angliškos medžiagos žieminiam vyriškam !! 
;; arba moteriškam kostiumui tik už ”
" Anglų £20.0.0, su Sov. muitu ir pasiuntimu. ”
", Taip pat dar galima pasiųsti mišrų aukšto kaloriteto ” 
” maisto 22 Ibs siuntinį M—13 susidedantį iš taukų, kakavos, " 
“ miltų, kavos, šokolado, cukraus, arbatos ir prieskonių tik už ;; 
“ Anglų — £10.0.0, su Sov. muitu ir pasiuntimu. ”

Be to dar tebesiunčiame labai didelį pasisekimą turėjusį \ 
“ specialų tvirtų ir gražių vilnonių angliškų medžiagų siuntinį ”
- • V—3, susidedantį, iš trijų atkarpų po 31 jardų trims kostiu- ■ ’
" mams — viso 101 jardų tik už ■ . Z
-• Anglų £16.0.0, su Sov. muitu ir pasiuntimu.

:: REIK A LA ŪKITE PA VYZDŽIŲ IR RA SYKITE !!

į BALTIC STORES LTD. ii 
-- (Z. Juras) -

Z 421 Hackney Rd., London E. 2, England
Tel. SH 0-8734

i; Seniausia lietuvių bendrovė Anglijoje veikianti nuo 1938 m. Z
“ Atstovai Australijoje-- “
■ ■ K. Stankūnas, 5 Markwell St., Bowen Hills, Brisbane, Q-land. - ■
- St. Reciuga, 58 Wehl Street North, Mount Gambier. S.A. ”

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE Pranešimai
buvo numatyta.

Naujojo Brisbanės L. B. Apylin
kės Valdybos pirmininko adresas: 
Vladas Račiūnas, 1 Lloyd Street, 
New Farm, Brisbane, Q-land.

— ★ —
Brisbanės apylinkės narys Sta

sys Butvydas, 63 metų amžiaus, 
kilęs iš Žem. Naumiesčio, Taura
gės apskr., mirė Brisbane General 
Hospital š.m. rugpjūčio 31 d. rytą.

Palaidotas rugsėjo 2 d. Nudgee 
R.K. kapinėse ir buvo apie tris
dešimt tautiečių palydėtas.

Prie kapo jautriais žodžiais atsi
sveikino Vladas Kaciūnas, o paly- 
dėjusieji sugiedojo Viešpaties An
gelas.

Gyvenęs padorų ir sąžiningą gy
venimą, ilsėkis amžinojoje ramy
bėje, brangusis mūsų A.A. Stanis
lovai.

Corindas Povels

SYDNEY
NAUJA SYDNEY 

APYLINKĖS VALDYBA
Š.m. rugsėjo mėn. 6 d. katalikų 

bažnyčios salėje Lidcombe, įvyko 
Sydney Apylinkės narių metinis 
susirinkimas ir atstovų rinkimai 
į Krašto Tarybos atstovų suvažia
vimą.

Apylinkės Valdybos Hirminjin-

KIEK AŠ SUŽINOJAU!
Lietuvis S. Inta Aucklande nu

sipirko porą akrų žemės su šilt
namiu ir pradėjo auginti pamido- 
rus. Numato pastatyti gyvenamą 
namą ir dar porą šiltnamių.

*
V. Grigaliūnas N.Z. B-nės pir

mininkas pernešė didelę skrandžio 
operaciją. Operacija pasisekė ge
rai ir, pabuvęs kurį laiką ligoninė
je, grįžta namo toliau tęsti gydy
mosi. N.Z. ligoninės dėl vietos sto
kos labai perpildytos, tai labai 
greitai ligonius išrašo.

*
Iš Wellingono persikėlė ir apsi

gyveno Aucklande inž. E. Makaus
kas su šeima. Jis anksčiau dirbo 
kaip tarnautojas katilų, šildymo ir 
atvėsinimo, konstrukcijos firmoj. 
Dabar jau čia atvykęs atidarė raš
tinę ir dalyvauja kaip (partneris) 
dalininkas firmos direktorius.

K.*
Jaunimas, ypatingai viengun

giai, nepraleiskite progos atsilan
kyti į skautų tėvų ir rėmėjų ruo
šiamą Pavasario Vakarą Banks- 
towne, kuris įvyks rugsėjo 26-tą 
dieną ir kurio metu galėsite pri
sivalgyt karštų kukulių, kas vien
gungiui neįmanoma pasigaminti, o 
naujai vedusiems, dėl jaunų žmo
nų neišmokime virti lietuviškų 
valgių, taip pat bus ne pro šalį.

*
Redaktoriui V. Kazokui netikė

tai sunkiai susižeidus ir, šį numerį 
perėmus redaguoti A. Laukaičiui, 
jis turėjo taip pat “susirgti”. Po 
“ligos”, nuėjus į darbą, bosas tuoj 

kas S. Narušis padarė platų pra
nešimą apie Valdybos atliktus tau
tinius ir kultūrinius darbus, jos 
kadencijos 'metu, dėkojo tautie
čiams — bendruomenės nariams 
už dvasinę ir materialinę paramą 
Apylinkės Valdybai, jos vykdytuo
se darbuose.

Buvusiai Apylinkės Valdybai at
sistatydinus, buvo išrinkta nauja 
Valdyba, kuri jau pasiskirstė pa
reigose:

1. Pirmininkas — S. Narušis.
2. Vice-pirmininkas — V. Au- 

gustinavičius.
3. Sekretorius — J. Karitonas.
4. Kasininkas — S. Grincevičius.
5. Kultūros reikalams — K. Da- 

niškevičius.
Kaip kiekvienais metais, taip 

ir šiais, susirinkimas buvo negau
sus. Nors iš buvusios Apylinkės 
Valdybos Pirmininko pranešimo 
buvo girdėta, kad tautiečių tarpe 
dar egzistuoja pakankamai stipri 
tautinė dvasia, kad tautiniams, 
kultūriniams ir Tėvynės laisvini
mo reikalams stipriai tautiečiai 
aukoja, tuos reikalus remia, bet 
patys mažiau įdomaujasi kada yra 
svarstomi gana svarbūs bendruo
menės reikalai.

Džiugu buvo matyti nemažą nuo
šimtį jaunosios kartos atstovų. At
rodo, kad artimiausioje ateityje, 
jaunoji karta perims į savo ran
kas bendruomenės vadovavimą.

pat jo paklausė: “Ar ir vėl tie 
jankiai lietuviai iš Amerikos gįžo?

*
Gerai sydnejiškiams pažįstamų 

p.p. Jarmalavičių duktė Silvija su 
savo vyru Robertu, rugpjūčio 5 
dieną “aplaistė” savo naujai tėvų 
pašonėje pastatytą namą. Atrodo, 
nors ir linksma buvo, bet namas 
išlaikė.

*
Jaunavedžiai D. ir M. šUmskai 

prieš pabaigą savo vestuvinio ba
liaus, atsisveikinę su visais sve
čiais sėdo į jaunojo mašiną ir ban
dė važiuoti savo povestuvinėn ke- 
lonėn, tik, gaila, kaip jaunasis be- 
bandė pajudėti, jokiu būdu negalė
jo, mat... užpakaliniai ratai buvo 
pakelti. Vis tų pabrolių ir piršlio 
darbas, kaip ir Lietuvoj.

*
Mums, gerai pažįstamų, p.p. 

Baužių duktė Irena su vyru, su
silaukė trečio įpėdinio. Sveikiname.!

*
Canberros ir Queanbeyan’o lie

tuviai nekantriai laukia Canberros 
Choro krikštynų — baliaus, kuris 
įvyks spalių 17 d., šeštadienį, 8 
vai. vak.

I NAUJA GYVENIMĄ
Rugsėjo 5-tą dieną Lidcombe 

lietuvių bažnyčioje naują lietu
višką šeimą sukūrė Mindaugas 
Šumskas su Dalia Ramanauskaite. 
Bažnytines apeigas ir gražų svei
kinimo pamokslą pasakė kun. P. 
Butkus.

Po jungtuvių, vedybinė puota, 
dalyvaujant virš 130 svečių, vyko 
Bankstowno Lietuvių Namuose. 
Tai buvo, tur būt, pirmą kartą 
Sydnejaus liet, gyvenime, tokio 
masto iškeltos p.p. Ramanauskų 
savo dukrai vestuvės. Specialių 
šeimininkių gerai paruošti vaišių 
stalai, gražiai išpuošta A. Pluko 
salė ir linksma vedybinė nuotai
ka, palydėta daugybe sveikinimų, 
įvedė jaunuosius į naująjį jų gy
venimą

Mindaugas Šumskas yra gerai 
žinomas Sydnejaus ir, ypatingai 
Bankstowno, lietuviams. Buvęs 
Bankstowno L. B. Apylinkės pir
mininkas, jis nuo pat pirmųjų 
Bankstowno Lietuvių Namų kūri
mosi dienų aktyviai savo fiziniu 
ir protiniu darbu prisidėjo prie 
šio bankstowniškių lietuvių pro
jekto įgyvendinimo. Ir štai, savo 
jungtuvių dienoje, jis pats su 
žmona ir savo artimaisiais, galėjo 
džiaugtis, vieną iš savo svarbiau
sių gyvenimo momentų, švęsdamas 
savo statytuose bendruomenės na
muose. Jau kelinti metai Mindau
gas yra Bankstowno Lietuvių 
Kultūros Taryboje, kuri ypatin
gai pasižymi savo veiklumu.

Dalia ir jis tėveliai yra taip pat 
gerai žinomi Bankstowno lietuvių 
tarpe. Ponia Ramanauskienė yra 
aktyvi Bankstowno Kultūros Ta
rybos narė jau eilę metų.

Linkint jauniesiems daug lai
mės ir gražaus gyvenimo, reikia 
tikėtis, kad ir ateityje šie abu su
sipratę lietuviai dar aktyviau įsi
jungs į lietuviškąjį visuomeninį 
darbą. a.

SYDNEJAUS LIETUVIŲ 
NAMŲ KLUBO METINIS 

SUSIRINKIMAS
Lietuvių Klubo Sąjungos (Asso

ciation of Lithuanian Club Ltd.) 
metinis narių susirinkimas įvyks 
1964 m. rugsėjo mėn. 27 d. 1 vai. 
p.p. Lidcombe’s katalikų bažnyčios 
Salėje. Narių registracija tuojau 
po lietuvių pamaldų.

Darbotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Mandatų Komisijos praneši

mas.
3. Vykdomųjų organų praneši-

Tai sveikintinas reiškinys, kad 
jaunosios kartos atstovai Sydne- 
juje pradeda įdomautis bendruo
menės tautiniais darbais.

Tame susirinkime buvo renka
mi atstovai į Krašto Tarybos ats
tovų suvažiavimą, į kurį išrinkta 
keletas jaunosios kartos atstovų. 
Į Krašto Tarybos atstovų suva
žiavimą išrinkti 12 atstovų: B. 
Barkus, S. Grincevičius jun, D. 
Grosaitė, V. Patašius, J. Kedys, 
S. Simniškis, V. Skrinska, A. Kut- 
ka, R. Venclovas, I. Daudarienė, 
V. Augustinavičius ir K. Daniš- 
kevičius. (Dvs.)

Kanadiškis buv. svečias J. Bulio- 
nis jau baigė išaiškinti išvykos 
į Australiją, filmą ir, kai tik jai 
pritaikins žodžių tekstą ir ją pa
darys garsine, tuoj pat atsiųs ir į 
Australiją. Jis vis dar negali pa
miršti mūsų parodyto vaišingumo.

*
Toronto dienraštis “Globe and 

Mail”, gražiai paminėdamas mūsų 
lietuvių pergalę prieš Kanados 
Olimpinę rinktinę, įsidėjo platų 
aprašymą, pažymint ir jų perga
les Australijoje. Įdėtoje didelėje 
nuotraukoje Jesevičius ir Slom- 
činskas ore gina kanadiečio meta
mą į krepšį sviedinį.

*
Australijos Olimpinė krepšinio 

rinktinė rugpjūčio 9 dieną žaidė 
prieš išvykstant į Japoniją, pasku
tines savo rungtynes prieš Syd
nejaus rinktinę ir laimėjo 87:40. 
Geriausiai pasirodė adelaidiškiai

Sesutėms JURGELIONYTĖMS

ir p. BRONIUI JURGELIONIU1,

netekusiems mielos mamytės ir žmonos, gilią užuojautą 
reiškia

"Vilniaus” Tuntas

Š.m. rugpjūčio 28 d. lietuvi;} 
parapijos bažnyčioje Lidcombe, 
kun. P. Butkus Šv. Moterystės sa
kramentu sujungė daugeliui lietu
vių Sydnejuje pažįstamą porą: 
Kęstutį Protą ir Laimą Silevičiū
tę. šv. Mišių metu A. Plūkas — 
vargonais, o V. Stašionis smuiku 
pridavė malonų ir iškilmingą jau
smą.

Po visų bažnytinių formalumų, 
svečiai skubėjo į jaunosios tėve
lių “Alise House” patalpose su
ruoštas vaišes.

Po trumpų lietuviškų tradicinių 
sutiktuvių iš bažnyčios, jaunoji 
darė nuotrauką su abiem mamy
tėm. Turėtų atrodyti kaip filmų 
artistės, nes neatrodė, kad mamos 
žada “kapituliuoti” savo išvaizda.

Kai jaunosios tėveliai pakvietė 
svečius užimti savo vietas prie gė
rybėmis apkrautų stalų, kiekvie
nam krito į akis gražus ir skonin
gas paruošimas maisto ir gėralų.

Iškilmingąją dalį gražiai prave
dė pabrolys R. Daukus. Buvo pa
sakyta trumpų, bet įdomių ir nuo
taikingų kalbų. Jaunajai, kaip 21 
metų sukaktuvininkei, buvo pa
keltas šampano tostas ir sugiedo
ta Ilgiausių metų.

Kadangi jaunųjų pora sydnejiš
kiams gerai pažįstama (Kęstas — 
skautas, studentas, choristas, 
sportininkas ir t.t. Laima lietu
viškų pobūvių dalyvė), todėl puo
tos nuotaika buvo labai pakili ir 
visi jautėsi laisvai ir jaukiai. Ne
apsieita ir be polkos su ragučiais.

24 vai. Jaunoji mesdama savo 
gėles sekančiai įpėdinei, pataikė 
Birutei.

Jaunieji, aptvarkę automobilį 
po įprastų jauniesiems “triukų”, 
išvyko medaus mėnesiui į šiaurę, 
pasimaudyti šiltuose vandenyse ir 
atsigaivinti saulės spinduliais.

Daug saulėto gyvenimo jauna
jai porai I M.C. 

mai: a) pirmininko, b) iždininko 
ir c) revizorių.

4. Diskusijos dėl pranešimų.
5. Valdybos rinkimai: a) pirmi

ninko ir sekretoriaus ir b) penkių 
Valdybos narių.

6. Sumanymai ir pasiūlymai.
7. Susirinkimo uždarymas.
Turint galvoje svarstomų daly

kų svarbą, kiekvieno nario daly
vavimas yra būtinas.

Asmenys, kurie dar nėra atsi
ėmę klubo paskolos lakštų, pra
šome juos atsiimti tuojau po lie
tuvių pamaldų, toje pačioje baž
nyčios salėje.

Taip pat bus priimami, naujai 
[stojančių į klubą narių, pareiški
mai.

Lietuvių Klubo Sąjungos 
Valdyba
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[domi programa, geras bufetas ir Šilti užkandžiai.
o Pradžia 7 vai. vak. t

Linde, mėtydamas kone 100-pro- 
centiniai ir įmesdamas 18 taškų 
ir Ahmatt — padarydamas 14 tš.

*
Sekdami svečių krepšininkų iš 

Amerikos pavyzdžiu, ne tik paski
ri sporto klubai, bet ir ALFAS 
V-ba labai sugriežtino visą draus- 
mę. Ateinančios šventės metu, už 
nedrausmingumą, netvarkingumą 
ir pan., bus baudžiami ne tik klu-

Neseniai Sydnejuje viešėjęs di
džiausias ir brangiausias pasauly
je Amerikos karinis atomo jėga 
varomas lėktuvnešis, kurį aptar
nauja 4.600 įgulos narių, savo tar
pe turi 60 tinklinio, 40 krepšinio 
ir daugelį kitų sporto šakų koman
dų.

jais automobiliais. Ku-ka

Ilgamečiu! “Aušros” tunto skautui ir vadui 
s.v.v.sl. K. PROTUI 

ir 
p-lei L. B1LEVIČ1ŪTEI, 

sukūrus lietuvišką šeimos židinį, linkime laimingo gyvenimo.

“Aušros” Tuntas

Buvusiai “Aušros” tunto skautei
D. RAMANAUSKAITEI 

ir
p. M. SUMSKUI, 

sukūrus lietuvišką šeimos židinį, linkime laimingo gyvenimo.
"AuSros” Tuntas
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PRANEŠIMAS
Perth’o ALB V-ba šaukia lietu

vių bendruomenės Perth’e visuoti
nį susirinkimą š.m. rugsėjo mėn. 
20 d., sekmadienį, tuoj po pamal
dų parapijos salėje.

Perth’o A.L.B. Valdyba

PADĖKA
Perth’o Apylinkės Valdyba nuo

širdžiai dėkoja Amerikos Lietuviu 
Sportininkų Priėmimo Komitetui 
Perth’e už gražiai suorganizuotą 
užjūrio svečių priėmimą, Tautinių 
Šokių Grupei už puikų pasirodymą 
ir visiems kitiems prisidėjusiems 
prie šio kilnaus darbo.

Ypatingą padėką reiškiame 
ponioms M. Klimaitienei ir R. 
Statkienei, kurios savo sumanymu 
ir sunkiu darbu sėkmingiausiai su
organizavo ir meniškai paruošė 
tikrai lietuvišką vakarienę sve
čiams iš Amerikos.

Ta pačia proga linkime poniai 
M. Klimaitienei, kuri dar tebesi- 
gydo ligoninėje, kuo greičiau pa
sveikti.

Valdyba

bai, bet ir paskiri žaidėjai. Todėl 
laikykitės vyručiai.*

Melbourniškė Alė Karazijienė 
besilankanti Sydnejuje, užsuko į 
tautinių šokių repeticiją. Sydne- 
jiškė Marina Cox tuojau perdavė 
vadžias viešniai ir per vieną vaka
rą šokėjus išmokino “Subatėlę”. 
Gabūs sydnejiškiai!

*

Geelongo dukra Gražina Norvy- 
daitė tikriausiai norėjo savo atos
togas praleisti Surfers’ Paradise. 
Sėdo į šiaurinį traukinį, bet atva
žiavo tik iki NSW ribos. Tikriau
siai kelionė atsibodo, nes dabar 
atostogas leidžia Albury.

*

Po paskutinių rungtynių Sydne
juje, Amerikos liet, sportininkai 
ir jaunimas nuvažiavo pas “ma
žiuką blondiną” vadinamu “Ro
mas” atpalaiduoti rungtynių įtam
pą, kur kartu buvo atšvęsta Bazė- 
no ir čekausko gimtadieniai. Atsi
radus “ružavam vyneliui” ir Bazė- 
nas nustojo nešiojęs 18-kos žva
kučių tortą, gautąji prieš rungty
nes aikštėje, ir Čekauskas savo 
vaisvandenių stikliuką.

*

Dar viena maloni žinia pasiekė 
mus iš Amerikos. Sugrįžus namo, 
ne vien šilingas, bet ir Motiejūnas 
jų tėvelių buvo apdovanoti nau-
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