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GINČAS SU LATVIJA DĖL NAFTOS

Latvijos spaudoje buvo pranešta, 
kad spalio 17 dieną Latvijos vyriausybė 
pasirašė sutartį su užsienio naftos gavy
bos JAV kompanija AMOCO ir Šve
dijos kompanija OPAB dėl naftos telki
mo Baltijos jūroje eksploatavimo. Lie- 
livos ambasada Rygoje įteikė notą 
Latvijai, prašydama oficialiai paneigti 
arba patvirtinti šią žinią. Latvijos mi- 
listras pirmininkas, kalbėdamas tele- 
bnu. užtikrino Lietuvos ministrą 
irmininką, kad kol nebus pasirašyta 
utartis su Lietuva dėl jūros sienos, 
atvija nepasirašys jokių dokumentų 

! u AMOCO. Latvijos vyriausybės in- 
ormacijos tarnyba pranešė, kad dery- 
os su AMOCO ir OPAB vyks dvi 
ienas. Derybų vieta slepiama.

Iki šiol Adolfo Šleževičiaus Vy- 
iausybė ir Prezidentas Algirdas Bra- 
auskas atsisakinėja dėl vienašališkų 
atvijos veiksmų kreiptis į tarptautines 
eismines institucijas. Manoma, jog 
teptuoju "Maišiagalos susitarimu", 
utį pasirašė abiejų valstybių prezi- 
lentai ir premjerai, Lietuvos vadovai 
erdavė ginčijamą ekonominę zoną 

j laltijos jūroje Latvijai. Kaip sakė Sei- 
' no užsienio reikalų komiteto pirminin- 
as Kazys Bobelis, Lietuvos užsienio 
eikalų ministerija "Maišiagalos sust
irimo" neparodė netgi šio komiteto 
lariams. LR, LA 10. 26.

PROTESTO AKCIJA VILNIUJE
Spalio 24 dieną Nepriklau- 

jmybės aikštėje šalia Seimo rūmų, 
tyko akcija "Prieš skurdą ir skurdinto- 
is". Ją surengė Lietuvos Sąjūdis, 
ensininkų sąjunga "Bočiai" ir Lietu
os darbininkų sąjungos Kauno sky- 
us. Akcijoje dalyvavo maždaug 4000 
monių iš įvairių Lietuvos miestų. Ak- 
įjos dalyviai pareiškė nepasitikėjimą 
'yriausybe, Seimo daugumos veikla, 
rotestavo prieš vienpartinės valdžios 
dminstracinędiktatūrą, kultūros, 
ramonės bei žemės ūkio žlugdymą, 
skalavo stiprinti Lietuvos saugumą, 
riežčiau kovoti su nusikalstamumu, 

; aidžios aparatą sumažinti perpus, 
~ uvo išdėstyta daug kitų reikalavimų. 
t Seimo pirmininkas Česlovas 
_ iršėnas, atidžiai išklausęs akcijos da- 

vių, pažadėjo, kad visus reika- 
ivimus jis ir Vyriausybė labai įdėmiai 
udijuos, o išvadas darys pagal gali- 
lybes, kokias "mes ir mūsų valstybė 
ii". Akcijos dalyviai nutarė, kad 
ūmas ir Vyriausybė iki lapkričio 15 
enos turi įvykdyti visus jų reika- 

j rimus arba bent pasižadėti tai na- 

daryti. Priešingu atveju, Prezidentobus 
prašoma paleisti Seimą. LR 10.25.

VALDANČIOS PARTIJOS SUVAŽIAVIMAS

Šeštadienį Vyriausybės rūmuose 
rengiamas LDDP suvažiavimas. Jame 
dalyvauja 466 delegatai, kurie at
stovauja lOtūkst. partijos narių. Į LDDP 
suvažiavimą buvo pakviesti visų par
tijų atstovai bei Vyriausybės nariai, 
tačiau opozicinių partijų atstovai į 
suvažiavimą neatvyko. Suvažiavimui 
sveikinimus atsiuntė Lietuvos Prezi
dentas Algirdas Brazauskas ir Lenkijos 
kairiųjų vadovas Aleksandras Kwa- 
Sniewskis. Suvažiavime pusantros va
landos kalbėjęs partijos pirmininkas 
Adolfas Šleževičius paragino delega
tus išsaugoti gretų vienybę, prasidedant lem
iamam rinkiminės kovos etapui. 
Pastarųjų savaičių opozicijos išpuolius 
prieš jį ir jo vyriausybę Šleževičius 
charakterizavo kaip rinkiminės kovos 
pradžią. Kalbėdamas apie vyriausybės 
veiklos tikslus, premjeras nurodė so
cialinių problemų sprendimą, paramą 
pensininkams pirmaeiliais vyriausybės 
uždaviniais. LDDP pirmininko pava
duotoja patvirtino "Lietuvos ryto" 
žinias, kad į partiją ketina įstoti žino
mas dainininkas Eduardas Kaniava.

LIETUVOS VYRIAUSYBĖS 
BIUDŽETAS 1996 M.

Lietuvos premjeras Adolfas 
Šleževičius spalio 19 d. pateikė Sei
mui 1996 m. valstybinio biudžeto pro
jektą. Kaip pranešė BNS žinių agentūra, 
jis bus svarstomas Seimo lapkričio 9 d. 
posėdyje. Biudžeto projekte numato
mos išlaidos sudaro 7.54 milijardo litų, 
o pajamos 6.95 mid. litų. Deficitas 
sudarys apie 2 % bendro nacionalinio 
produkto. Biudžeto projekte siūloma 
12-15%pakelti atlyginimus valstybės 
tarnautojams ir padidinti dotacijas 
švietimui, socialinei paramai ir sveika
tos apsaugai. Biudžetas remiasi 15% 
infliacijos sekančiais metais prognoze. 
NA UJA PRIVATIZACIJOS KOMISIJA

Lietuvoje prasideda antrasis vals
tybinio turto privatizacijos etapas. Šį 
kartą valstybiniai objektai bus parduo
dami tik už grynus pinigus. Spalio 25 d. 
Seimas patvirtino naujos 13 asmenų 
Privatizacijos komisijos sąstatą. Į ją 
įeina 9 ministrų pavaduotojai, o 
komisijai pirmininkauja Ekonomikos 
instituto direktorius Eduardas Vilkas. 
Komisijos pagrindinė užduotis yra 
rugsėjo mėn. sudarytos Valstybinės 
privatizacijos agentūros, vykdysian
čios antrąją privatizacijos stadiją, dar
bo priežiūra^

Vėlines prisimenant

SENKAPIAI
Leonardas AndrieJcus

Jei būčiau rastas nevertu 
įžengti į ramybės karalystę, 
Atmink bent, Viešpatie, kad 

senkapių vartus
Ne sykį uždariau —
Ne sykį uždariau vaikystėj,
Kai vėjas daužė juos, 
Neleisdamas ramiai ilsėtis 

įnirusiems
Po vasaros ir po rudens darbų.

Kadaise pats jų nuovargį jutai — 
Jų šiltų rugiapjūtę, šaltą kūlę. 
Tie žmonės skyrės nuo gyvenimo 

lėtai,
Nors mirė sopuliuos —
Nors mirė sopuliuos, jie guli ■ 
Giedrais veidais duobėj 
Po savo numylėtos žemės 

diemedžiais
Lyg ąžuolai nuo karšaties pavirtę.

VILNIUJE SVARSTOMAS 
BALTIJOS REGIONO SAUGUMAS

Lietuvos radijas pranešė, kad 
spalio 26 d. Vilniuje prasidėjo 3 dienų 
tarptautinis seminaras Baltijos regio
no saugumo klausimams gvildenti. 
Seminarą organizavo Lietuvos Seimas 
ir Šiaurės Atlanto asmblėja. Seminare 
kalbėjęs Danijos gynybos ministras 
llans Harkkerun namiškė kariirs>lh»t,

Giedrais veidais bei širdimis
Jie ant gaivios velėnos galvas dėjo Į 
Ir amžinos ramybės vylės

mirdami.
O štai kapų vartus —
Kapų vartus taip daužė vėjas, 
Kad nuo jo trenksmo žemėje 
Karstų sunkiausi atvožai kilnojosi i 
Ir judino subirusias jų dulkes.

i
Tai ir džiaugiuos, kad užrėmiau 
Vartus, pakėlęs akmenį nuo kelio. Į 
Dabar gal man pačiam ilsėtis

bus ramiau J 
Tenai, po diemedžiais — 
Tenai, kur diemedžių šakelė 
Tau, Dieve, patylom šlamės.
Kaip aš vaikysėje gailėjaus

mirusių Į
Ir žadint jų neleidau vėjui. 1‘

i-
apie NATO plėtimąsi, neatsižvelgiant 
į Baltijos valstybes, neįmanoma. Lie
tuvos Užsienio reikalų ministerijos 
sekretorius Albinas Januška pabrėžė, 
kad narystė Europos Sąjungoje ir NATO 
yra Lietuvos užsienio politikos svar
biausiomis gairėmis. Jis pareiškė, kad 
Rusija yra svarbiu, bet ne neišvengia-

1



TRUMPAI 
IŠ VISUR

Spalio 28 d. Prancūzija iš
sprogdino trečią branduolinę bombą 
atominių ginklų bandymų serijoje 
Pacifike. Sprogimas įvykdytas Mu- 
ruroa atole. 60 kilotonų TNT stipru
mo. Pakartotinai pasipylė tarptauti
nių protestų banga. Iš Prancūzijos 
sąjungininkų Europoje vien tik D. 
Britanijos min. pirmininkas John 
Major parėmė Prancūzijos laikyseną, 
pareikšdamas, kad Prancūzija ne
turėjusi kitos išeities, turėdama 
išpildyti savo įsipareigojimus, kaip 
branduolinių ginklų klubo narė.

Spalio 28 d. Milano teismas 
kalėjimu nubaudė 22 žymius Italijos 
politikus bei finansininkus, kaltintus 
korupcija. Nubaustųjų tarpe yra 
buvę Italijos ministrai pirmininkai 
Bettino Craxi (socialistas) ir Arnal
do Forlani (kr. demokratas). Bettino 
Craxi, kuris šiuo metu gyvena sava
noriškoje tremtyje Tunisijoje, nu
baustas 4 metais ir 8 mėnesiais 
kalėjimo, Forlani bausmė perpus 
mažesnė.

Du rusų kosmonautai atsisakė 
atlikti savo šeštąjį pasivaikščiojimą 
erdvėje, išeinant iš Mir erdvės laivo 
vidaus. Šis pasivaikščiojimas nebu
vęs numatytas jų sutartyje. Už įsaky
mo nevykdymą abu kosmonautai 
nubausti piniginėmis buasmėmis, 
maždaug atatinkančiomis 6000 do
lerių.

Spalio 29 d. Maltos saloje šūvių 
serijos nukautas žuvo Fathi Shikaki, 
teroristinės palestiniečių kovotojų 
grupės :"Islamo Džihad" lyderis. Jo 
nužudymu arabai kaltina Mossad, 
Izraelio slaptąją tarnybą.

rfPbi rTPh

Spalio 29 d. Azerbaidžano 
sostinėje Baku užsidegė požeminis 
traukinys. Nuo dūmų ir ugnies žuvo 
virš 300 keleivių, antra tiek sužeistų. 
Spėjama, kad gaisro priežastis galėjo

LIETUVOS ĘVYKIĘ...
atkelta iš Ipsl.
mu faktorium Baltijos regiono saugu
mui.

ALGIRDAS BRAZAUSKAS 
PAKVIESTAS Į A U STRAUJĄ

"Lietuvos rytas'1 (spalio 26 d.) 
pranešė, kad Prezidentas Algirdas 
Brazauskas Niujorke susitiko su Aus
tralijos generalgubernatorium Bill 
Hayden. Australijos generalguberna
torius pakvietė Algirdą Brazauską 
atvykti į Australiją su vizitu. Jis taip 

pat kreipėsi į Lietuvos Prezidentą prašy
damas, kad Lietuva paremtų Australi
jos kandidatūrą į Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybos nares. Prezidentas 
Brazauskas pastebėjo, kad Australijos 
argumentai tapti Saugurno Tarybos nare 
yra įtikinami. Vizitas į Australiją, pa
sak Algirdo Brazausko, galėtų įvykti 

būti sabotažas. Azerbaidžane pa
skelbtas 2 dienų gedulas.

Okinavos salos gyventojai geruoju 
susitarė su J. A. Valstybėmis. 
atnaujinant karinių bazių nuomos 
sutartis. Amerikiečiai turėjo pasi
žadėti ateitje nedelsiant perduoti 
savo personalą, įtartą įvykdžius 
sunkų nusikaltimą, japonų teisė
tvarkos organams.

Armėnija vėl paleido veikti 
savo atominę jėgainę Metsamor 
vietovėje, 55 km. atstume nuo 
sostinės, milijoninio Jerevanės mies
to. Jėgainė buvo saugumo sumeti
mais uždaryta po 1989 metų žemės 
drebėjimo, kuris, tačiau, tiesioginiai 
jėgainės nepalietė.

Vakariečių ekspertai būkštauja 
dėl galimos katastrofos, nes jėgainė 
apsupta žemės drebėjimų zonos ir iš 
viso yra nesaugi dėl senoviškos kon
strukcijos. Armėnijos vyriausybė 

pripažįsta, kad dėl lėšų stokos 
negalėjo įvesti reikalingų saugumo 
priemonių.

Bill Clinton ir Boris Jelcin 
susitarė, kąd panaudos iki.2000 rusų 
karių Bosnijoje taikai palaikyti. 
Rusai nebus naudojami kovos 
uždaviniams, nes neįeis į NATO 
struktūrą. Jie bus panaudoti trans
portui, tiekimui, minų šalinimui, 
atstatymo darbams ir t.t.

Spalio 26 d., vos grįžęs į 
Maskvą iš J.A.V^Boris Jelcinas buvo 
skubiai nuvežtas į Maskvos centrinę 
kliniką, sunegalavus širdžiai. Gydy
tojai įsileidžia jį lankyti tik šeimos 
narius. Prognozuojama, kad jis 
ligoninėje išgulės iki lapkričio 
mėnesio pabaigos.

Tuo tarpu Rusijos rinkiminė 
komisija įvairiais pretekstais iš
braukė iš parlamento rinkimuose da
lyvaujančių partijų sąrašo dvi svar
bias partijas. Vienai iš jų vadovauja 
B. Jelcino konkurentas A. Ruckoj, 
antrai populiarus politikas Grego- 
rijus Jevlinskis. Komisijos nutarimas 
apskųstas Aukščiausiam Teismui.

kitais metais, nors kitąmet numatyta 
jau nemažai kelionių. Kovo mėnesį 
planuojamas Algirdo Brazausko vizi
tas į Lotynų Amerikos šalis.

VYTAUTAS LANDSBERGIS 
VIEŠĖJO IZRAELYJE
Spalio 26 d. "Lietuvos rytas" 

praneša apie Vytauto Landsbergio 
viešnagę Izraelyje. Seimo opozicijos 
lyderis trečiadienį susitiko su Kneseto 

pirmininku. Ketvirtadienį Vytautas 
Landsbergis su žmona Gražina daly
vavo iškilmėse Yad Vašem muziejuje. 
Čia buvo pagerbtas Vytauto Landsber
gio motinos - gydytojos Onutės 
Landsbergienės atminimas. Po mirties 
Onutė Landsbergienė buvo apdovano
ta Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi. 
1944 metų pavasarį Vytauto Lands
bergio tėvai namuose slėpė iš Kauno 
getopabėgusią Belą Gurvičiūtę, kurios 

šeima ir pakvietė Vytautą Landsbergį 
pasisvečiuoti Izraelyje.

PIRMIEJI NAMAI
GRĮŽTANTIEMS TREMTINIAMS

Naujojoje Vilnioje jau pastatyti 
pirmieji namai į Lietuvą grįžtantiems 
tremtiniams. Šiuose namuose grįž
tančių tremtinių ir politinių kalinių 
šeimos galės gyventi vienerius metus, 
išimtinais atvejais - 1.5 metų. Per tą 
laiką jie galės susitvarkyti pilietybės, 
įsidarbinimo, nuolatinės gyvenamo
sios vietos, pensijų ir kitus reikalus. 
Simboliška, kad iš Naujosios Vilnios į 

PRIIMTI LR PILIETYBES ĮSTATY
PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI

Lietuvos Respublikos Pilietybės įstatymo pataisų projektui sudaryta komi
sija baigė darbą ir projektą įteikė LR Prezidentui, kuris jį peržiūrėjęs, perdavė 
LR Seimui. Seimas be ilgesnių svarstymų ir diskusijų projektą priėmė.

Paminėsiu tiktai keletą ryškesnių ir svarbesnių Pilietybės įstatymo pakeit
imų ir papildymų, kurie palengvina užsienyje gyvenantiems lietuviams gauti U 
pasą, tuo pačiu ir pilietybę.

Didžiausi pakeitimai padaryti pirmame straipsnyje. Išbraukta sekanti 
paragrafo dalis: "jeigu jie neįgijo kitos valstybės pilietybės", bet įrašytu 
"...jeigu jie nerepatrijavo iš Lietuvos".

Išbrauktas pirmojo straipsnio paragrafas, kuriame sakoma: "LR pilietis 
vienu metu negali būti kitos valstybės piliečiu, išskyrus šiame įstatym 
numatytus atvejus".

Kiti svarbūs pakeitimai septintame straipsnyje. Išbraukti žodžiai: "...m 
atstačius LR pilietybę" ir 18 straipsnio išbraukimas. Šiame straipsnyje būvi 
suminėtos įvairios pilietybės įgyvendinimo ir atstatymo sąlygos.

' 28 straipsnyje suminėti papildomi dokumentai, išduoti po 1940 birželio R 
Lietuvos diplomatinių atstovybių ar konsulinių įstaigų, o taip pat ir įvairu: 
dokumentai nurodantys, kad asmens tėvai ar seneliai, ar vienas iš jų yra lietuvi: 
ir t.t., kuriais pasiremiant, išduodamas LR pasas.

gauti LR pasą, tuo pačiu ir LR pilietybę.
Kartu pasiunčiu ir visų LR Pilietybės įstatymo papildymus ir pataisas 

tikėdamasis, kad laikračio redakcija juos atspausdins ištisai ir skaitytojai gali, 
su jais susipažinti ar net pareikšti savo nuomonę '. y Baltutis

ALB Atstovas Pilietybės Komisijoje

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS 
ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Pakeisti ir papildyti Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymą (Žin.,........ ):
1.1 straipsnį išdėstyti taip:

"1 straipsnis. Lietuvos Respublikos piliečiai.
Lietuvos Respublikos piliečiai yra :
1) asmenys, iki 1940 m. birželio 15 d. turėję Lietuvos pilietybę ir jų vaikai (jeigi 

nerepatrijavo iš Lietuvos);
2) asmenų, turėjusių Lietuvos pilietybę iki 1940 m. birželio 15 d., vaikaičiai, jeigu ji 

neįgijo kitos valstybės pilietybės;
3) asmenys, 1919m.sausio9d.-1940 m. birželio 15 d. nuolat gyvenę dabartinėje Lietu® 

Respublikos teritorijoje, taip pat jų vaikai ir vaikaičiai, jeigu jie šio įstatymo įsigaliojimi 
dieną nuolat gyveno ir šiuo metu gyvena Lietuvoje ir nėra kitos valstybės piliečiai;

4) lietuvių kilmės asmenys, gyvenantys užsienio valstybėse, kurie išvyko iš Lietuva 
teritorijos iki 1918 m. vasario 16 d. ir neįgijo kitos valstybės pilietybės;

5) asmenys, iki 1991 m. Iapkričio4 d. įgiję Lietuvos Respublikos pilietybę pagal Pilietybei 
įstatymą galiojusį iki šio įstatymo priėmimo;

6) kiti asmenys, kurie įgijo Lietuvos Respublikos pilietybę pagal šį įstatymą;
Asmenims, nurodytiems šio straipsnio pirmosios dalies 1 punkte, pasirinktinai išduodami 

Lietuvos Respublikos piliečio pasai arba pagal šio įstatymo 17 straipsnį teisės į Lietuve 
Respublikos pilietybę patvirtinantys dokumentai".

2. 3 straipsnio antrąją ir trečiąją dalis pripažinti netekusiomis galios, o ketvirtąją di 
laikyti antrąja dalimi.

3) 7 straipsnio, pirmosios dalies 2 punkto išbraukti žodžius “ar atstačius Lietuti 
Respublikos pilietybę".

4.12 straipsnio ketvirtąją dalį išdėstyti taip:
"Asmenims, sulaukusiems 65 metų, I ir II grupių invalidams, taip pat sergantiem 

sunkiomis chroninėmis psichinėmis ligomis netaikomi šio įstatymo 12 straipsnio pirmos:! 
dalies 1 ir 4 punktų reikalavimai".

5. 13 straipsnio pirmoje dalyje vietoj žodžių "įskaitant optavimą " įrašyti žodį 
"natūralizacija".

6.13 straipsnio pirmosios dalies 3 punkte vietoj žodžio "bausti" įrašyti žodį "teisti", j
7.16 straipsnį papildyti tokio turinio antrąją dalimi: nukelta į 7 psl]

tremtį išvežti žmonės vėl sugrįš į šit 
vietą. Šiuo metu į Lietuvą norėti 
sugrįžti beveik 1000 šeimų. Narna 
Naujojoje Vilnioje, kuriuose yra 4 
butų, pastatyti už Vyriausybės skirtus 
pinigus, rašoma spalio 21 d. "Lietuvos 
ryte".

Ruošiant šią kroniką pasinaudo
ta Laimos Statulevičienės parnešta 
spaudos savaitės apžvalga ir LER ra
dijo pranešimais.

Spaudai parengė SAULIUS VARNAS, 
1995 m. spalio 29 d.
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KULTŪRINĖSE PfiRfiŠTĖSE 
■■■

VLADO MEŠKĖNO VAIKŲ PORTRETAI
Dailininko Vlado Meškėno 

kūryba labiausiai yra susidomėję tur
ingi asmenys, norintieji "įsiamžinti" 
irba "įamžinti" savo artimuosius

VL. MEŠKĖNAS MOTINA IR VAIKAS

įpytuose portretuose. Jo portretai yra 
i inikalūs tiek dėl pačios tapybos, tiek 
, iėl psichologinio įžvelgimo, nes dai- 
, Įninkąs likimo apdovanotas išskirti

nu talentu - galia peržvelgti žmogų, 
s įajusti jį iki giliausių dvasinių gelmių 

r atkurti drobėje jau sudvasintą pa- 
j, jBšumą. Aišku, senesni, gyvenimo 
i aidrų mėtyti žmonės yra Meškėnui 

ddžiausias įkvėpimo šaltinis, nes jų 
. viduose įrašyta didieji išgyvenimai 

bi susiformavusieji polinkiai.
Tačiau vaikų pasaulis yra gied

ąs, jokių dramų nepažįstantis pasaulis, 
lapinas nekaltybės, tyrumo ir pasi
tikėjimo viskuo ir visur. Vaikų vei
kose dar neįrašyta kasdieninė kova, 
Imtynės už egzistenciją. Į juos 
žirint stiprėja gerieji žmogaus pelin
iai. bunda noras neapvilti tų nekaltų 
vdelių , kyla troškimas geresnės 
atties. Dailininkas Meškėnas savo 

invakų portretuose kaip tik ir perduoda

KAS TEN DAROS ?
KAS TEN DAROSI LIETUVOJE ? 
ekdami Lietuvos įvykių apžvalgą, trečią

l«

10 oą vykti į Lietuvą pabūgome. Įsivaizda-

w. kad Lietuvojedauguma žmoniųbadau- 
0 tltad vagys ir mafijozai siaučia nieko nebi- 

iami. kad tarnautojai ir policija kyšininkau- 
8 ii. kad vakarais negali pasirodyti gatvėse.

Dabar keliautojai, sugrįžę iš Lietuvos, 
■ tisai kitaip apibūdina padėtį tėvynėje.

11 Nei B. Žalys, nei A. Laukaitis, keliavę po 
8 ituvą net tris mėnesius, nesiskundžia, kad 

as nors būtų juos užpuolęs, apgavęs ar 
llaikęs pakelyje.
Jie rašo, kad yra teisingų tarnautojų ir 
oleininkų, sąžiningų mokytojų ir gydy- 
>jų. Prie teisingų ir sunkiai dirbančių gali

ma priskaityti ir daugumą Lietuvos gyven- 

į tyki klausimas - kur ta baisi betvarkė? 
Ičūka.kadkai kurie grįžę iš Lietuvos ban- 
įjo lyginti Lietuvos padėtį su stipriausiom 
pasaulio ekonomijom, kaip Japonijos, Aus- 
nlijos. arba net Lietuvos kaimynų - suomių. 

šitas skaidrias ir nekaltas nuotaikas, 
ugdančias geruosius jausmus ir su
tvirtinančias valią bei pasiryžimą 
išlaikyti vaikų pasaulį kuo toliau nuo 

grėsmingų įvykių.
Gal todėl Royal Alexandra 

Hospital for Children (Aleksandros 
vaikų ligoninė) atkreipė dėmesį į 
Vlado Meškėno kūrybą. Jie kreipėsi į 
dailininką, prašydami padėti sutelkti 
daugiau lėšų pačios ligoninės mažųjų 
ligonių išlaikymui. Jų planas buvo 
pasinaudoti Meškėno vaikų portretais, 
išspausdinti juos reprodukcijomis ir 
išleidžiant į plačią visuomenę. Trys 
išrinktieji Meškėno paveikslai yra 

"Motina ir vaikas", "Mergaitė su 
balionu" ir "Dvi sesutės". Kiekviena 
reprodukcija kainuoja tik $ 70.

Lapkričio 6 d. išeina "Woman's 
Day" žurnalas, kuriame bus pora 
puslapių skirtų Meškėno kūrybai ir 
plačiam labdaros aprašymui bei toli
mesnei informacijai dėl reprodukcijų 
įsigijimo sąlygų.

n. n.

Būtų gerai, kad šie "žurnalistai" palygintų 
Lietuvos ekonomiją su buvusiais komunis
tiniais kraštais. Tik tada būtų galima spręsti
ar Lietuva žengia pirmyn, ar eina atgal.

DĖL LIETUVIŠKOS RADIJO 
VALANDĖLĖS...

Kur būčiau ar nebūčiau, antradieniais sku
bu namo, klausytis lietuviškos radijo 
valandėlės iš Melboumo.

Žinios iš Lietuvos yra įdomios, bet įdomi
ausia programos dalis yra Gabrieliaus Žem
kalnio reportažai. Pagirtinas jo temų pasir- 
inkimas.teisingaslietuvių kalbos žinojimas 
ir aiškus įvykių ir problemų sprendimas. •

Turime tik džiaugtis, turėdami tokį gabų 
žmogų savo tarpe!

GYVENIMAS BONEGILLOJE
ABC televizija (Channel 2) rodo trečiadie

niais (8.30 vakaro) filmą "Bordertown", ku
riame vaizduojamas gyvenimas Bonegillos 
emigracinėje stovykloje 1947 - 1971 metų 
laikę.

ŽODŽIAI IEŠKO ŠAKNŲ
Lidija Šimkutė - viena iš nedaugelio emigracijoje užaugusių poetų,

pradėjusi rašyti lietuviškai. Į Australiją atvyko dvejų metukų,1949 m., 
baigė pradžios mokyklą, gimnaziją, aukštąjį mokslą. Išleistos knygos 
"Antrasis ilgesys" (1978), "Prisiminimų inkarai" (1982), "Vėjas ir šaknys" 
(1991).

"Poezijos pavasario 95" šventėje Lietuvoje dalyvavo kaip Austalijos
rašytoja..

- Apie savo gimtinę sužinojote iš tėvų 
pasakojimų. 1978 m. pirmą kartą 
atvažiavote čia. Ar tikrovė netapo nu
sivylimu jums, svajonėse susikūrusiai 
įvaizdį apie Lietuvą?

- Kai pirmą atvažiavau, buvau pritrenkta: 
tokia apšiurusi pasirodė Lietuva. Ar tai apie 
šį lakštingalų kraštą pasakojo man tėveliai? 
Pirmą savaitę buvo sunku - tas žmonių 
nemandagumas, supuvę kopūstai lango vit
rinoje, atrodė, kad žmonės neturi jokios 
savigarbos, šiukšlės metamos kur papuola. 
Bet vėliau pamatai, kad yra tokių vertybių, 
kurios uždengia visa tai. Kraštas okupuotas, 
žmonės prispausti, aš niekada nežinojau kas 
tai yra, gyvenau laisvame pasaulyje, dabar 
gi atsidūriau keistoje sistemoje... Kur bai
minamasi, vienas kitu nepasitiki. Ir kartu 
nustebina žmonių atsparumas, idealizmas, 
pastangos išlaikyti savo tradicijas, lietu
vybę. Tokių dalykų negalėjau net įsivaiz
duoti.

- Esate pasakiusi, kad pasigendate lietu
viškos aplinkos, bet reikia ir kito įnašo, 
kitos kultūros. Kaip visa tai išreiškiate 
savo kultūroje, ir kokia vieta tenka 
Lietuvai?

- Mane žavi gyvenimo magija, paslaptis, 
todėl ir kūryboje bandau rasti raktą .kuris 
padėtų išreikšti visa tai. Nors man jau pen
kiasdešimt, atrodo, kuo toliau, tuo mažiau 
žinau ir suprantu. Pagaliau gal ir nereikia
suprasti... Reikia susitaikyti su tuo, kad mes mano dvasinį gyvenimą. Norėdamas atrasti 
vargu ar kada suprasime... Bandau kūryboje savo vietą pasaulyje, žmogus negali atsi- 
išreikšti save, stengdamasi suprasti visatą. sakyti savo genties, savo protėvių kraujuje

PO KŪRYBOS VAKARO: iš kairės ■ PETRAS VYŠNIAUSKAS, SAKSAFONISTAS, LIDIJA 
ŠIMKUTĖ IR VALENTINAS SVENTICKAS, LIETUVOS RAŠYTOJŲ SĄJUNGOS PIRMININKAS.

Išreikšdamas savo pasaulėžiūrą tuo pačiu 
išreiški ir kitų. Iš kitos pusės, kūryba - 
nepasitenkinimas gyvenimu, todėl ir kuriu. 
Kūryba palengvina ieškojimą, kartu ap
sunkina. Sunku pasakyti, kodėl tai darai. Iš 
kažkokio būtinumo. Niekad nemaniau, kad 
galėsiu rašyti angliškai. Pasirinkau motinos 
kalbą. Lietuva buvo tolima, okupuota, ir aš 
rašiau išeivijoje lietuviškai, norėdama išlai- 
tyti tam tikrą šventenybę, kuri mano verty
bių skalėje buvo labai svarbi, formuojanti

"Sydney Morning Herald" 19.10.95, 13 
psl. žurnalistė Jane Freeman surinko iš tuo 
metu ten gyvenusių emigrantų ir pabėgėlių jų 
įspūdžius ir pergyvenimus, tame tarpe ir 
Bakaičių šėmos prisiminimus, kai jie gyveno 
Bonegilloje. Straipsnis pailiustruotas Bakai
čių nuotraukomis.

Vincas BAKAITIS

RAŠYTOJI; KLUBAS
1995 m. birželio 29d. 18 vai.

poetės 
LIDIJOS ŠIMKUTĖS

kūrybos vakaras

Vakare dalyvaus 

literatūros kritikas 
Valentinas Sventickas 

saksafonistas 
Petras Vyšniauskas

K. Sirvydo 6
Litertūrinio vakaro programa

esančio lietuviško melancholiškumo, sun
kumo. prislėgtumo. Bet nesu tokia lietuvė, 
kaip lietuviai Lietuvoje. Mano mąstysena 
truputį skiriasi: šaknys likę Lietuvos žemėje, 
o likimas kažkur mane yra išbarstęs. Ir 
nežinau, jei turėčiau pasirinkimą, ar būčiau 
tada pasilikusi Lietuvoje. Jaučiuosi laimin
ga, kad teko patirti įvairias kultūras, apke
liauti kitus kraštus,pamatyti įvairius gyveni
mo būdus, manau, tai praplėtė mano akiratį. 
Tai pasireiškia ir kūryboje.

- Kaip vertinate lietuvių išeivių veiklą, 
pastangas išlaikyti lietuvybę?

- Lietuviai išeiviai verti pagarbos, nes 
tikrai stengėsi išlaikyti kalbą, tradicijas, lie
tuvybę. Antra vertus, dauguma jų paskendo 
gėrybėse, tapo siaurai mąstančiais, perdaug 
romanitzuojančiais praeities Lietuvą. Ne 
visi įvertino besivystančios, kad ir okupuo-
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3J BENDRUOMENĖS VEIKLOJE
Iš PERTH'O LIETUVIŲ GYVENIMO

BIRUTĖ IR VUTAUTAS RADZIVANAI 
(E. STANKEVIČIUSLAIKO ŽIEDUS).

B. Steckio nuotrauka

Spalio 7 d. tautiečiams pamaldas 
laikė kun. dr. Alfonsas Savickis. Jų 
metu palaimino sidabrinių vestuvių 
sukaktį švenčiančius Birutę ir Vytau
tą Radzivanus.

Birutei su Vytautu atvykus į baž
nyčią, juos pasitiko išsirikiavusi jau
noji karta su gėlėmis ir tautinėmis 
juostomis rankose. Palydėjo sukaktu

ŽODŽIAI IEŠKO ŠAKNŲ
atkelta iš 3 psl.
tos tautos pasiekimus. Nuo seno žinome, 
kad niekas nesunaikins, neužgniauš 
žmogaus dvasios, ir jis suras būdą išreikšti 
toms, vertybėms, kurios yra amžinos. O 
sistemos ar politikos visos turi neigiamų as
pektų. Visur aiškinama, kad viskas žmonėms, 
kraštui, o vėliau išplaukia suktybės, pasipel
nymai korupcija. Tokia žmogaus prigimtis, 
įsitvirtinusi per amžius...

- Papasakokite apie savo profesiją, 
pomėgius, apie save.

- Esu dietologe, dirbu ligoninėje. Dabar
tinė valdžia prispaudė visas valdiškas 
įstaigas, mūsų ligoninė iš federalinės pasi
darė vietinė. Darbe susiduriu su baisiu 
biurokratizmu. Atsakomybė pasidarė labai 
slegianti: specialistai turi būti atsakingi 
kažkokiems biurokratams, kurie nori išlaiky
ti savo postus. Gal iš dalies tai skatina, kad 
dirbtum, iš kitos pusės, kiek tai atima laiko. 
Bendrauji su ligoniųirjauti,kad užsikalbėjai, 
kad reikia pildyti dokumentaciją, kuri pasi
daro, svarbesnė už tiesioginį ryši su žmogu
mi. Karti ironija, - tas humaniškumas mano 
profesijoje dingsta, telieka gražus mano dar
bo įrodymas ataskaitoje... Mane tai slegia. 
Visas mūsų gyvenimas eina keista vaga - 
tapome sofistai, rafinuoti, manipuliatoriai 
žodžio išraiškomis, kurioms toli gražu savo 
esybe neprilygstam. Gyvenimas Australijo
je privertė tapti atsparia, pamėgau tenisą, 
plaukimą. Jaučiuosi gerai, fiziškai nesugle
busi. Dažnai ieškau vienatvės, tylumos. Būna 
momentų, kai negaliu su niekuo bendrauti, 
tik su savimi.

- Lietuvoje.Iankotės jau septintą kartą. 
Kokios mintys palanko dabar, kada nebe
liko visuomeninės euforijos dėl Nepri-

* klausomybės atgavimo? 
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vininkus prie altoriaus, kur jų jau 
laukė mūsų parapijos kunigas, dr. A 
Savickis, kuris prieš palaiminimą 
dviem kalbomis, angliškai ir lietu
viškai apibūdino vedybų reikšmę; per 
pirmąsias vedybas Dievas sujungia 
porą ir palaimina ją visam gyvenimui, 
o sulaukus 25 - rių , kunigas ją pa
laimina visam likusiam gyvenimui.

Prieš šv. Mišias kunigas pašventino 
Birutės ir Vytauto žiedus ir perdavė 
juos E. Stankevičiui, kad įteiktų su
kaktuvininkams, Skaitymų metu, 
kuriuos atliko M. Liugienė, Mišių 
auką prie altoriaus nešė Birutės ir 
Vytauto sūnūs Vytenis ir Gintaras. 
Palydėjo vargonais bažnytines giesmes 
V. Francas. Bažnyčia buvo pilnutėlė, 
p.p. Radzivanai turi daug draugų.

Po pamaldų, apie 60 giminių ir ar
timų draugų susirinko į Lietuvių namų 
salę, kur jų laukė šeimininkai, Birutės 
tėvai V. ir F. Garniai.

Papietavus, jaunimas linksminosi 
šokdamas, o vyresnieji dalinosi įs
pūdžiais. Vytas Radzivanas padėkojo 
Birutės tėvams už suruoštus pietus, 
sūnums - už gražiai suorganizuotas 
ceremonijas, p. M. Stankevičiui už 
bažnyčios ir salės papuošimą. Padėkoj o 
visiems prisidėjusiems prie pietų 
paruošimo, kun. A. Savickiui už pa
laiminimą ir žiedų pašventinimą, E. 
Stankevičiui žiedų įteikimą ir visiems 
kitiems vienaip ar kitaip prisidėjusiems 
prie šios šventės.

Birutė ir Vytautas Radzivanai

- Per tautinį Atgimimą teko būti Lietuvo
je. Kaip ir visi, turėjau daug vilčių, dabar gi, 
kaip ir daugelis kitų, esu nusivylusi. Politika 
- tuščias žodžių žaidimas, muilo burbulas, 
kuris pučiamas ir aplipdomas gražiais 
žodžiais. Pagaliau mes visi žinome, kad nie
ko nėra pastovaus. Ir aš nė į vieną politiką 
negalėčiau žiūrėti idealizuodama. Gyveni
mas ir patirtis verčia pripažinti, kad jie - tik 
žmonės kaip ir aš pati. Toli gražu neprilygs- 
tarne kokiam idealui, dažnai nenorėdami 
parodome savo tamsiąsias puses. Pastebiu 
daug reiškinių, kurie man sukelia apmaudą: 
žmonės pasidarė gobšesni, daugumos pirštai 
linkę į save. O tie, kurie okupacijos metais 
puoselėjo kultūrą, mokslą, meną, lietuvybę, 
deja, nesusilaukė tikro pripažinimo, įver
tinimo. Esame paskendę liūdesyje dėl tautos 
likimo... Taip, lietuvių tauta yra kentėjusi, 
bet yra labai daug tokių tautų, todėl labai 
svarbu suprasti savo tautos likimą pasaulio 
kontekste. Esame per daug užsiėmę tomis 
kančiomis. Savo istoriją reikia žinoti ir su
prasti, bet nepamiršti, kad esame visumos 
dalis. Reikia džiaugtis, kad mes išlikome. 
Pamiršti pavydą, kerštą, kurti tautos gerovę, 
kurti tas vertybes, dėl kurių sielojamės.

Moteris lietuves labai gerbiu. Nelengva jų 
dalia: baigia mokslus, įgyja profesijas, 
tačiau joms tenka didžiausia namų ruošos ir 
vaikų priežiūros dalis. Bet, nepaisant to, 
joms būdingas nesavanaudiškumas, jos su
geba išlaikyti žvalumą ir netgi žvelgti į 
vyrus su tam tikra ironija...

Norėčiau pasakyti daug... Tikiuosi tai 
pavyks poezijos ir muzikos vakaruose 
birželio 16 d. Kaune, Maironio namuose, bei 
birželio 29 d. Vilniuje, Rašytojų Sąjungos 
namuose. Labai džiaugiuosi, kad pagroti 
sutiko tokie muzikantai kaip Petras Vyš
niauskas ir Bronius Kutavičius.

Lijana Valentinavičiūtė

SOL. VIRGILIJUI NOREIKAI - 60 m.

PRIĖMIMAS PREZIDENTŪROJE, PAGERBIANT SOL. VIRGILIJŲ NOREIKĄ, J 6( 
METŲ AMŽIAUS SUKAKTIES PROGA.

Nuotraukoje: (sėdi) p. NOREIKIENĖ, PREZIDENTAS A. BRAZAUSKAS, VIKTRA! 
ŠLITERIS, (stovi) Prezidento patarėjas p, MEŠKAUSKAS, LIETUVIŲ OPEROSOL 
PRUDNIKOVAS SU ŽMONA , p. KANIAVIENĖ, C. JURŠĖNAS, SOL. KANIA V,

Vakarų Australijoje yra labai popu
liarūs žmonės ne tik bendruomenėje, 
bet ir už jos ribų, nes Birutė yra 
pasižymėjusi kaip šokėja, o Vytautas 
kaip energingas visuomenininkas.

šventei pasibaigus, visi su linksma 
nuotaika išsiskirstė į namus.

IŠKYLA
Spalio 22 d. kun. dr. A. Savickis

POPIETE SODYBOJE
Spalio 22 d., sekmadienį, nors 

oras buvo drėgnas ir lietingas, bet jis 
atliko vieną gerą paskirtį- pagražino 
Lietuvių Sodybos gėlynus, kurių ten 
yrą daugybė ir visi vienas už kitą 
gražesni.

Mašinai vos įsukus į Sodybos 
kiemą, lietuviškų patiekalų kvapas 
viliojo į svetainę, kur linksmos 
šeimininkės dirbo ir džiaugėsi, maty
damos gausiai susirinkusius svečius,
kurių privažiavo iš arti ir iš toli, o jų 
tarpe matėsi ir Sodybos įsteigėja p. 
Ona Baužienė, MBE, atvykusi iš 
Adelaidės susitikti su senais pažįsta
mais ir susipažinti su naujaisiais

Sodybos gyventojais.
Pasivaišinus skaniais pietumis,

Kaip malonu..!
Kiekvienas žmogus turi įvai

rių polinkių savo plačioje interesų 
skalėje. Jiems skiriamas didžiausias 
dėmesys ir juose pasiekti rezul
tatyvūs veiksmai, tenkina sielą ir 
protą. Mane domina keli interesų 
akiračiai, jų tarpe ir švietimas. 
Todėl visad smagu sulaukti gerų 
naujienų iš šios srities, su kuriomis 
norėčiau pasidalinti su skaitytojais.

Rašo kolegė angliste iš Šiaulių 
J. Janonio vidurinės mokyklos:

"Kaip matote, jau turime anglų 
kalbos mokytojų asociacijos firmi
nio blanko ir angliškąjį variantą. 
Mokyklos pavaduotojas padėjo jį 
mums sumaketuoti. Malonu, kad at
siranda ir administracijoje mus pa
remiančių žmonių.

Atsiėmiau knygutes - jos 
nuostabios. Ir tiek jų daug! Jas per
daviau anglų kalbos asociacijos 
Centro bibliotekai, nes mokytojams 

suorganizavo dviejų parapijų vina 
dienę iškylą į Whiteman Parką >ik 
nikui. Važiavome autobusu, ne it 
abiejų parapijų: lietuvių ir italų,įsi- 
darė apie 50 žmonių.

Pavalgius, pirmiausiai giesmesie- 
dojo lietuvių grupė, o toliau gieįo 
italai.

Gaila, kad ne visi tautiečiai dala- 
vo, o buvo smagu. g. gkjs 

atsigaivinus lengvais ar sunkesais 
gėrimais, laukėme programos. k at
liko Sydnėjaus Sūkurio jauimc 
grupė, vadovaujama Jūros Valtės 
Jaunimas puikiai pašoko, nors ian 
kieto "bruko", keturis šokius,ie< 
salėje tos vietos neperdaugiausi.

Programos dalyviams padojo 
LMSG draugijos pirmininkėulė 
Lašaitienė, įteikdama vokelį 
vadovei.

Dar ilgokai vaišinosi 
prie kavos ir pyragų, žadėda
kartą aplankyti šią nuotaikingą lu- 
višką sodybą.

Iki kito karto -
Lašiukas

anglistams čia paprasčiau atsiti. 
Džiugu, kad norinčių pasisknti 
knygų vis daugėja. Viena mokia 
atvažiavo net su mašina!..

Tikrai gerai, kad dabar my- 
tojams nereikia važiuoti į Vilų 
parsigabenti knygų iš "Arrrica 
Centre" arba iš "British Couril". 
Tai būtų papildomi ir nemaži pigai. 
O čia, Jūsų visų dėka turįmęan 
gausią biblioteką. Rimas (dirūo- 
rius, red.) žada iki Naujųjų tetų 
mums duoti kabinetą. Tai bušy- 
miai didesnės patalpos ir ... akū- 
renamos! Tad tikiuosi, nereikė šią 
žiemą šalti...

Jau pasidariau planą, aip 
įrengsiu naują patalpą, kuoje 
tilps ir dauginimo aparatas! Tip! 
Taip! Turėsime pagaliau ir tokįiip 
labai reikalingą prietaisą. Jį pk- 
sime iš adelaidiečių mecenatipt-
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siųstų pinigų. Kainos labai aukštos, 
o norime dar ir kiek pinigų len
tynoms skirti. Mums jų labai reikia, 
nes dar niekad nebuvome tokie 
turtingi knygomis ir mokamąja 
medžiaga. Tačiau mūsų didžiausias 
turtas - tai kolegų draugiškumas ir 
susiklausymas. To mums gali pa
vydėti bet kuris miestas, o ypač 
Kaunas ir Vilnius, kurie visada bū
davo aprūpinami viskuo pirmi. 
Norisi įrodyti, kad mes ne prastesni. 
Jau atėjo keli buvę mūsų mokiniai ir 
nors jie dar tebestudijuoja, atnešė 
knygų, testų ir kitos mokslinės me
džiagos. Taigi, mieloji, pasėtas grū
das jau skleidžia pirmuosius gležnus 
daigelius.

Na, o kas dar naujo mūsų 
padangėje? Planuoju paruošti teminį 

Ipamokų išplanavimą anglų kalbos 
dvyliktokams. Aptarėme metmenis 
su keliomis kolegėmis. Bandysime 
lai padaryti bendromis jėgomis. O tai 
ir reikalinga ir naudinga mokytojų 
darbe, nes tokiu būdu ir daugiau 
dvyliktokų galės pasinaudoti gerai 
išvystyta programa. Taigi, nebe
dirbame tik kiekvienas sau.

Iki spalio pradžios turiu taip 
pat padaryti individualines progra
mas visose anglų kalbos klasėse 
mūsų mokykloje. Be to, su Onute 
(kolegė angliste, red.) ruošiamės 
pravesti pasitobulinimo seminarą 
Šiaulių ir rajono mokytojams 
anglistams ir surengti anglų kalbos 
mokytojų asociacijos rudens pasi
tarimą. Norime supažindinti su ži
niomis, kurias pasisėmėme iš "In
tensive Workshop" seminaro Kaune

PIRMIEJI METAI
E Prisiminimų nuotrupos A. ZUBRAS

Tęsinys iš Nr. 43
Nelabai buvau tėvo mėgia

mas, vis su panieka "didžiuoju" vadin- 
iavo. Tėvo numylėtas buvo jaunesnysis 
rolis, besidomįs kaip ir jis mašino
ms. Aš gi buvau knyginis, dar darži- 
inkas. Ieškojau gal pakaitalo tėvui, 
irbūt, tokį mokykloje suradau kape- 
iono asmenyje.
Venclova vėl grįžo prie to visuo- 

neninio sluoksnio, kuriame aš besi- 
ukinėjęs. Mokytojavau dviejose Kau- 
o gimnazijose, teko susipažinti ir su 
ūkinių tėvais. Paminėjo Venclova 
Jaipėdos uosto direkcijos pirmininką 
iž. pulk. Itn. Balį Sližį, lietuvių 
ariuomenės kūrėją-savanorį. Keliuo- 
: kabinetuose jis buvo ministras: 
922-24 m. krašto apsaugos ir 1924- 
6 m. susisiekimo. Iki tautininkų per- 
:rsmo buvo jis ūkininkų sąjungos, 

■ rikščionių demokratų atšakos žmo- 
- ts. 1934 m. įstojo į tautininkus ir 
I laipėdoje buvo tautininkų skyriaus 

trmininkas. Klaipėdoje dažnai buvau 
, atomas jo šeimos draugėje. Sližių 
, inus jėzuitų gimnazijoje buvo mano 
l okinys, buvau jo klasės auklėtojas ir 

žnai buvau kviečiamas į svečius, 
u vasarojęs Aluntoje jų ūkyje, eks- 
rsuodavome po Rytų Lietuvą. Su 
s važinėjome ir Labanoro miškų

• aluose. Kai B. Sližys buvo jau Klai

ir parodyti kanadiečių, anglų kalbos 
mokytojų mums dovanotą video. 
Tai pavyzdinės anglų kalbos dės
tymo pamokos.

Beje, anglistų konferencija 
Rygoje praėjo gerai. Mūsų paruoštus 
seminarus pagyrė. Tad grįžau dar 
kartą įsitikinusi, kad ir mes mo
kame dirbti, tik gal nevisada drįs
tame. Mums tikrai reikia rodyti dau
giau iniciatyvos!.. Ar ne?

Turiu prisipažinti, kad savo 
seminarui pravesti pasinaudojau p. 
Vlado M. atsiųsta literatūra psi
chologiniais klausimais iš Adelai
dės. Gavau ją pačiu laiku. Kažkoks 
sutapimas. Jam perduokite nuoširdų 
"AČIŪ" už jo neįkainojamą pagal
bą.

Mane ragina šiemet gintis eks
pertui (aukščiausios pakopos moky
tojų kategorija, red.), o man atrodo, 
kad tam neturėjau pakankamai 
laiko, nes atostogas praleidau ruoš
damasi konferencijai ir dalyvauda
ma seminaruose. O mokslo metų 
pradžia jau čia pat!.. Turėsiu surasti 
laiko!.. Negali gi visą laiką laukti, 
kad "kažkas" vis tau turi duoti ir 
duoti, o pats tik imti ir imti.

Tiesa, ar įdėjote "Ants to 
Elephants" knygai audio kasetę? 
(Pietų Australijos valstijos bibliote
kos įvairių kraštų pasakų rinkinys - 
jų tarpe ir lietuviška pasaka, red.) 
Jos nesuradau. Būtų gerai ką turėti. 
Žemesnių klasių mokinukai galėtų 
tekstą skaityti ir jo klausytis...".

Kaip malonu gauti gerų žinių iš 
mokslo ir gyvenimo Lietuvoje!

Isolda POŽELAITĖ - DAVIS AM

pėdoje, vieną vasarą aplankiau jį. Tai 
jis ir pasiūlė man vietinio dienraščio 
redaktoriaus darbą. Atlyginimas buvo 
žymiai didesnis negu mkytojo, tai ir 
susigundžiau.

Julių Smetoną sutikau jėzuitų gimna
zijoje. Jo klasėje lietuvių kalbos 
mokytojas buvo J. Talmantas, bet pa
vaduojant, tekdavo ir man buvoti toje 
klasėje. J. Talmantas dėstė dar ir 
Kauno meno mokykloje, tad gana 
dažnai praleisdavo pamokas. Smetonų 
šeima vardinių, Kalėdų ir Velykų 
progomis kviesdavosi jėzuitų namų 
rektorių kun. J. Kipą. Jis imdavosi 
mane palydovu, kartais savo autoritetu 
mane beveik priversdamas. Turbūt, 
jėzuitų ordeno kokie nors nuostatai pa
taria viešumon eiti su liudininku. 
Žinau, kad bent kun. J. Kipas,. eidamas 
į privačius namus, visad imdavosi 
palydovą. Taip tat buvau arčiau su
sipažinęs su Smetonų šeima.

Nasvyčius pažinau taip pat per savo 
mokinį, jų sūnų Jaunutį. Julius Sme
tona prašė mane kartu vykti pirmam 
vizitui pas Nasvyčius į Baripolį, neto
li Jonavos. Dalyvavau ir Juliaus su
žadėtuvėse su Birute Nasvytyte. Už
minė Venclova ir mano pažintį su 
valstybės tarybos pirmininku ir vienu 
metu tautininkų kabineto teisingumo 
ministru Boleslovu Masiuliu ir su

GEELONGIŠKIAI ŠVENČIA

Rugpjūčio 20 d. Geelongo lietuvių namuose įvykusiame vysk. A. 
Baranausko minėjime tautiečiai sutinka svečią iš Lietuvos kun. 
Ričardą Repšį.
Prie stalo sėdi (iš kairės) Sąjungos klubo pirmininkas Juozas Gai
lius su žmona Imgarda, skautų židinio Tėvūnas Liudas Bungarda 
su žmona Salomėja, kun. Ričardas Repšys, ALB Apylinkės valdy
bos sekr. Irta Valodkienė, stovi pirm. Stasys Šutas. Antroje eilėje iš 
.kairės: M. Kymantas, K. Starinskas, A. Jančiauskienė ir Vladas 
Stuikevičius. Nuotrauka Birutės Liebich

LAIŠKAI REDAKCIJAI
Gerb. p. Redaktoriau
Aplinkybės mane privertė parašyti šį 

viešą pareiškimą.
Po Seimo delegacijos, su p. Juršėnu 

priešakyje, apsilankymo Sydnėjuje, 
parašiau straipsnį "Pranešimas iš Aus
tralijos" ir pasiunčiau jį spaudai. At
spausdino Tėvynėje, JAV - (“Laisvoji 
Lietuva") ir Australijoje (“Tėviškės 
Aidai"). "Mūsų Pastogė" to straipsnio 
nespausdino. Tuo metu redaktorius 
buvo V. Augustinavičius. Siame 
straipsnyje buvo paminėta Sydnėjaus 
Apylinkės valdybos pirmininko pa

švietimo ministru, vėliau seimo pir
mininku Kostu Šakeniu. Su Masiu- 
liais taip pat susipažinau per jų sūnus, 
kurie mokėsi jėzuitų gimnazijoje. 
Kotryna Masiulienė priklausė gimna
zijos skautų tėvų komitetui. Komitetas 
suruošdavo įvairius parengimus, o 
programoms sudaryti ir pravesti talki
ninkavau aš. Taip ir susipažinau su 
Masiuliu šeima. Daug kartų esu sve
čiavęsis jų ūkyje prie Išlaužos. 
Masiuliai draugavo su Šakeniais, ypač 
su K. Šakenio seserimi Vladislava, kuri 
buvo pasidariusi mano artima moteris 
draugė. Toje vietoje paklausiau A. 
Venclovą dėl jo pasirinkimo. Juk jis ir 
jo geriausias draugas P. Cvirka vedę 
Račkauskaitės. Jų gi tėvas Melchioras 
Račkauskas teologijos - filosofijos 
fakulteto docentas, švietimo ministe
rijos inspektorius.

Čia nusišypsojo Venclova: meilė 
.sulaužanti ideologines ir politines skir
tybes. Jo ir Cvirkos žmonos esančios 
pažangių pažiūrų. Pasidarė gera proga 
priminti, kad ir gydytoja S. Šakalienė 
nebuvo konservatyvių pažiūrų. Vienas 
jos artimų draugų buvo humanistas 
(Lietuvoje vadinta ateistais, laisvama
niais) socialistinių politinių pažiūrų 
gydytojas, profesorius Vladas Kuzma. 
Jis visad buvo kviečiamas Šakenių 
šeimos šeimyninių vaišių proga ir jose 
dalyvaudavo. Pagaliau švietimo ko
misaras priminė man ir Aleksas. Proga 
pajuokauti. Tai Aleksos - Angariečio 
brolis. Angarietis juk vienas pačių 

vardė ir mano išreikšta nuomonė dėl jo 
laikysenos ir pareikštų minčių.

Prisipažįstu, kad dėl savo neap
dairumo, suklaidintas ar netinkamai 
supratęs Spaudos Sąjungos pirmininko 
pastabą, man pasakytą š. m. rugsėjo 
mėn 17 d. pasklido kalbos bend
ruomenėje apie teismą ir, jeigu tos 
kalbos valdybos pirmininkui nepriim
tinos, tai už tai aš viešai atsiprašau.

Turiu pabrėžti, kad neatsiprašau už 
tai. ką pasakiau savo straipsnyje 
"Pranešimas iš Australijos".

Su pagarba dr. A. Viliūnas

reikšmingiausių lietuvių komunistų 
veikėjų. Bet brolis Angarietis savo 
keliu, o docentas, agronomas Jonas 
Aleksa savo. Caro laikais už politinę 
veiklą taip pat kalintas įvairiuose Rusi
jos kalėjimuose, bet Lietuvos politinėje 
veikloje buvo su R. Skipičiu ir kitais 
(agr. V. Zubovu, prof. Leonu, prof. J. 
Bagdonu, J. Fležinskiu) ūkininkų par
tijos, artimos valstiečiams liaudi
ninkams narys. Tautininkų laikmečiu 
buvo A. Voldemaro ir J. Tūbelio kabi
netuose žemės ūkio ministru, tuo pačiu 
metu docentaudamas universitete.

Žemės ūkio ministru J. Aleksa išbuvo 
iki 1935 m., iki Suvalkijos ūkininkų 
sukilimo. Su J. Aleksa susipažinau per 
jo žmoną. Buvo ji įdomi moteris, 
žymiai jaunesnė už savo vyrą, plačiai 
pažįstama Kauno visuomenėje, ypač 
tarp jaunesniųjų. Palangos kilimo, 
mažo mokslo, bet šiaip jau didžiai iš 
prigimties inteligentiška moteris.

Ištekėjusi už J. Aleksos, buvo jo 
pasiųsta dviem metams į Paryžiaus 
kažkokį privatų koledžą. Augino Alek
sos tris dukras.

Paaiškinau Venclovai, kad jo kadrų 
skyrius turi susidaręs apie mane klai
dingą nuomonę. Su visais jo suminėtais 
žmonėmis brendravau ne dėl jų vi
suomeninių ar politinių pozicijų, bet 
su vienais, kadangi buvo mano moki
nių tėvai, su kitais gi kaip su gerais 
pažįstamais. Kai žmogų giliau pažįsti, 
tai dažnai pamatai jo dvasios vidaus

nukelta į 5 psl.
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Antanas LAUKAITIS 
Tęsinys

Maždaug 45 % Lietuvos gyven
tojų yra vargingai gyvenantys. Tai 
pensininkai, bedarbiai, mažas algas 
gaunantieji, vienišos motinos irnašlės 
su vaikais, giminių užsienyje netu
rintieji ir daugelis kitų, galo su galu 
negalintys suvesti. Man teko būti 
Vilniaus neturtingųjų kvartaluose ir 
matyti, kaip viename sename bute 
gyvena po kelias šeimas su mažais 
vaikais. Tai buvo tikrai labai skurdus 
vaizdas. Teko taip pat, žinoma, die
nos metu matyti tikras landynes, kur 
gyvena, gal geriau pasakyti - tik 
prisiglaudžia, patys žemiausios 
klasės Lietuvos žmonės. Viduje šių 
butų ar landynių vaizdas pasi
baisėtinas: nešvara, o "kvapą" gali 
užuosti durų dar neatidaręs... Čia 
gyvena, daugumoje alkoholikai, tiek 
vyrai, tiek ir moterys, augindami ar, 
tiksliau pasakius, Dievo valiai paleis
dami savo vaikus, kuriuos mačiau 
slampinėjant vakarais ir naktimis, 
čia vykstant tiesiog gėrimo orgijoms, 
jeigu tik turima už ką nusipirkti 
svaigalų, o dažnai - kaip man sakė 
aukštas policijos pareigūnas, čia būna 
daug užpuolimų, susibadymų pei
liais ar net žmogžudysčių. Čia gyve
nančių vaikų ateitis yra beviltiška, 
nes labai mažai kuris iš jų lanko 
mokyklas. Nemažai jų dienomis ir 
vakarais, sudarę savo grupes, elge
tauja autobusų ir geležinkelio sto
tyse, renka tuščius butelius, prašo iš

PIRMIEJI METAI

atkelta iš 4 psl.
turtingumą ir pasidaro tau įdomus, 
nežiūrint ideologinių ar politinių at
spalvių. Turėjau aš ir kitokių artimų 
žmonių, kurių kadrų skyrius nemini. 
Jėzitų gimnazijoje bent dviem netur
tingiem mokiniams padėjau išrūpin
ti bendrabutį, dažnai už juos ap
mokėdavau. Vienas tokių buvo inva
lido žvejo sūnus Stasys Jucevičius. 
Tėvai turėjo Raudondvaryje prie pat 
Nevėžio kranto trobelę ir gyveno iš 
žvejybos. Kai aš išėjau iš jėzuitų 
mokytojauti į Aušros gimnaziją, tai 
nupirkau ir padovananojau Stasiui 
dviratį. Iš Raudondvario į Kauną tebu
vo 10 km. Su tuo dviračiu jis ir baigė 
vidurinį mokslą ir įsigijo abitūros pa
žymėjimą. Apskritai buvau mokinių 
mėgiamas. Buvau mat jaunas ir supra
tau jų dvasią. Jėzuituose įkūriau et
nografinį kambarį ir buvau pasiryžęs
jį išplėsti į etnografinį muziejų. Ar 
man iš ten išėjus juo kas rūpinosi, tai 
nežinau. Kas pavasarį suorganizuo
davau ekskursijas. Mano pusseserė 
Rygos pajūryje turėjo vilą ir birželio 
mėn. prieš vasarojimo sezoną ten ne
mokamai sutilpdavome.

Aus daugiau 
„Mūsų Pastogė“ Nr. 441995.11.07. psl.6

žmonių išmaldos, o nužiūrėję kokį 
nors daugiau išgėrusį ir apiplėšia. 
Daugelis iš jų net ir miega stotyse, 
arba vasaros metu - parkuose. Jų 
ateitis yra neaiški, nors šiemet buvo 
priimtas įstatymas, kad vaikai turi 
mokytis iki, berods, 14 metų 
amžiaus. Daugelyje vietų jau yra 
įsteigti našlaičių namai ir ten tokie 
vaikai yra prižiūrimi, nors labai 
trūksta pinigų geresnei jų priežiūrai. 
Sutemus, neturtingųjų rajonuose 
nepatariama vaikščioti, ypatingai 
užsieniečiui. Dažnai Vilniuje, o taip 
pat ir Kaune, Laisvės alėjoje ir Gedi
mino prospekte yra įrengta nemažai 
naujų restoranų - kavinių atvirame 
ore, su nuo saulės skėčiais uždengtais 
staliukais. Sėdint prie jų ir vaišinan
tis, labai dažnai prieina gana gražiai 
apsirengę vaikai ir prašo jį sušelpti, 
sakydami, kad nori valgyti ar pana
šiai. Vieną kartą aš prie savo staliu
ko pasisodinau gal kokių 10-12 
metų gražią mergaitę, nupirkau jai 
ledų ir pradėjau klausinėti kas ją 
verčia taip elgetauti. Pradžioje mer
gaitė, kaip ir kiti vaikai, sakė, kad jie 
yra alkani, tėvai nedirba ir panašiai... 
Tačiau vėliau, pasisakius, kad esu 
žurnalistas iš Australijos ir noriu 
tokiems vaikams padėti, mergaitė 
apsiverkė ir papasakojo, kad jie esą 
trys vaikai šeimoje, tėvas daug ger
davo ir paliko juos, o mama dabar 
gyvena su kitu vyru, kuris taip pat 
geria irnedirba. Iš kur jis pinigų ima 
gėrimui - ji nežinojo. Kita jos sesuo 
ir brolis esą jaunesni ir taip pat 
dažnai eina prašyti pinigų iš žmonių. 
Tai daryti juos siunčianti mama ir 
gautus pinigus turi jai atiduoti, nors 
kaip pati prisipažino, dalį pinigų pa
silieka sau ir nusiperka ką nors ska
niau užvalgyti ar atsigerti. Į mokyklą 
dabar ji neinanti, nors sakė, kad nori 
mokintis. Sakė, kad turi draugą 
berniuką, su kuriuo kartais surūko 
cigeretę, bet gerti degtinę jai esą 
neskanu, nors tai jau bandė. Ji turi 
pilną laisvę, nes mama mažai jais 
rūpinasi ypač tada, kada atneša dau
giau pinigų. Mamos draugas jos visai 
nežiūri ir jam nesvarbu ką ji daro. 
Apie ateitį visai negalvoja ir tik žiūri 
kas bus rytoj, o į našlaičių namus eiti 
visai nenori, nes ten, ji girdėjusi, esą 
blogai. Jos žodžiai sujaudino ir 
mane, pavalgydinau, daviau kelioli
ka litų ir sakiau, kad tai yra jos pini
gai.

PADĖKA
Sydnėjaus sporto klubas "KOVAS" su pagarba prisimena

A. f A. ALEKSANDRĄ JASAITĮ, 
savo Testamente nepamiršusį "Kovo" sportininkų ir jiems palikusį $ 560.

"KOVO" VALDYBA IR SPORTININKAI

Kun. Romualdas Ramašauskas atidaro Lietuvos ėjimo
Nuotr. Alfredo Plizio

DAUGIAU TOKIŲ KUNIGŲ
Anksčiau rašiau apie gražų 

Krakių miestelį, minėdamas ten kle
bonaujantį kunigą Romualdą Rama- 
šauską, mėgstamą šio miestelio 
žmonių. Jis ten pravedė Lietuvos 
ėjimo pirmenybes. Ojos buvo tikrai 
nuostabios! Joms pasibaigus, vado
vai ir dalyviai prašė kunigo, kad jis ir 
kitais metais jas rengtų.

Pirmenybės prasidėjo pamal
domis, kas Lietuvoje dar ir dabar, 
atgavus Nepriklausomybę, labai re
tai kur daroma. Gražioji Krakių 
bažnyčia buvo pilna žmonių, o 
pamaldų metu giedojo klebono suor
ganizuotas gražus jaunimo choras 
(nuolatinis, bažnytinis choras čia taip 
pat yra). Ir keista man buvo tai, kad 
esant tiek daug bažnyčioje žmonių, 
nebuvo renkamos aukos. Vėliau aš 
paklausiau klebono apie tai, o jis 
atsakė, kad svečiai sportininkai ir 
taip daug turėjo išlaidų, todėl dau
giau nenorėjojųskriausti... Nežinau 
ar daug kur taip būtų atsitikę? Po 
oficialaus atidarymo, kurio metu net 
karinis orkestras grojo, sportininkams 
pradėjus varžybas, čia - Krakėse- 
australiškai saulutei kepinant, dalis 
svečių nuėjome į netoliese esančią 
kavinę- restoraną atsigerti šalto alaus. 
Atsigaivinę grįžome prie oficialaus 
stalo ir pamačiau sušilusį kleboną, 
dar nespėjusį pakeisti savo sutanos. 
Jam pasakiau, kad mes tai atsigaivi- 
nom, o jam gal nepatogu, kaip ku
nigui, vilkint sutaną, eiti atsigerti 
alaus?

- Nesąmonė! - atsakė jis - tik 
kodėl manęs nepakvietėte?

-Jei taip, tai einam, klebone! Ir 
šis, gal 35 - rių metų, labai gražiai ir 
sportiškai atrodantis kunigas, paėmė 
mane už rankos ir einant pasakė:

- Čia visi mane pažįsta ir aš 
jaučiuosi savas tarp savų net res
torane.

Taip atsigėrę po stiklą aus, 
vėl grįžome į miestelio vidurkur 
buvo varžybų baigmė ir pirieji 
sportininkai jau buvo užbaigę vo 
varžybas. Vėliau, be visų kitų, ir an 
teko pasveikinti laimėtojus bei ik- 
ti dovanas.

Kunigas Romualdas ime 
miestelyje tikrai daro "stebukl" ir 
negirdėjau nei iš vieno žmogaukad 
pasakytų kas ką nors bloga ap jį. 
Turėdamas laiko, nuvedė jis ane 
pas tuo metu ten viešėjusį Austrajos 
karo laivyno komanderį A. Dičuą į 
jo įsteigtus ir dabar prižiūrimibei 
tvarkomus senelių ir atskiri - 
našlaičių namus. Taip gražiai suar- 
kytų namų net ir Australijoje reėtų 
gerai paieškoti. Senelių tarpe \ ir 
invalidų, kuriais rūpinasi, jiemver- 
da ir juos prižiūri kelios vyrnio 
amžiaus moterys. Tikimasi,tad 
vėliau atvyks keletas seserų - vieto- 
lių. Čia gyvenantys niekuo e- 
siskundė, tik sakėsi esą laimgi, 
turėdami tokį puikų globėją.

Našlaičių namuose tuo etų 
gyveno virš 40 berniukų ir menčių 
nuo 5 iki 15 metų amžiaus, bmai 
viduje labai gražiai sutvarkytimt 
mažesnių mergaičių lovų padėpo 
jų mėgstamą lėlytę, kai visur kojo 
kryželiai ir šventi paveikslėliafuo 
metu, kai aš ten buvau, didžiojlalis 
vaiki) buvo išvykę į ekskūją, 
tačiau likę keli vyresni berniul ir 
mergaitės, aprodė visas šias gr.iai 
sutvarkytas patalpas ir su malormu 
atsakė į mano duotus klausimus, pat
ingai tada, kai sužinojo, kad m; su 
komanderiu esame iš tolinjo 
kengūrų krašto, apie kurį jie bai 
mažai ką žinojo. Palikome vaihms 
pinigų sakydami, kad sugižus 
visiems išvažiavusiems, jie viskar- 
tu pasivaišintų. Paklausiau klebno, 
kaip jis sugeba išlaikyti šiuos senlių 
ir našlaičių namus, kada viskasiek 
daug kainuoja?

- Turim nemažai rėmė) iš 
Amerikos ir Kanados, kur inats 
buvau nuvažiavęs. Dar labai aug 
man padeda čia gražiai išsilaikisios 
bendrovės, pristatydamos maišą ir 
t.t.

(bus dauiau)
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LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS
atkelta iš 3 psl.

"Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimas išimties tvarka savaime nesukelia teisinių 
pasekmių įgijusio pilietybę asmens šeimos nariams".

8.17 straipsnį išdėstyti taip:
" 17 straipsnis. Teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimas.
Teisė į Lietuvos Respublikos pilietybę neterminuotai išsaugoma:
1) asmenims, iki 1940 m. birželio 15 d. turėjusiems Lietuvos pilietybę, ir jų vaikams (jei 

jie nerepatrijavo iš Lietuvos);
2) lietuvių kilmės asmenims, gyvenantiems užsienio valstybėse.
Lietuvių kilmės asmeniu laikomas asmuo, kurio tėvai ar seneliai, arba vienas iš tėvų ar 

senelių yra lietuviai ir laiko save lietuviu.
Asmenims, kuriems išsaugoma teisė į Lietuvos Respublikos pilietybę, pagal jų prašymą 

išduodami šią teisę patvirtinantys dokumentai.
Šie asmenys su savo šeimos nariais gali atvykti į Lietuvos Respubliką be vizų, gyventi 

Lietuvoje, netaikant jiems Imigracijos įstatymo reikalavimų, bei išjos išvykti. Įstatymai gali 
nustatyti ir kitas šių asmenų teises.

Asmenys nurodyti šio straipsnio pirmosios dalies 1 punkte, teisę į Lietuvos Respublikos 
pilietybę įgyvendina pagal šio įstatymo 1 straipsnį.

Asmenys nurodyti šio straipsnio pirmosios dalies 2 punkte, teisę į Lietuvos Respublikos 
pilietybę įgyvendina, kai atsisako turimos kitos valstybės pilietybės ir grįžta nuolat gyventi 
[Lietuvą.

9.18 straipsnį pripažinti netekusiu galios.
10. 20 straipsnio antroje dalyje vietoj žodžio "patenkinamas" įrašyti žodį "nagrinėjamas".
11. Iš 21 straipsnio pirmosios dalies 1 punkto išbraukti žodžius "arba be šio paso".
12. 23 straipsnį papildyti tokio turinio ketvirtąja ir penktąja dalimis:
"Lietuvos Respublikos pilietis, gavęs kitos valstybės piliečio pasą arba kitą tos valstybės 

pilietybę patvirtinantį dokumentą po to, kai jam buvo išduoti Lietuvos Respublikos 
pilietybės dokumentai, privalo per 30 dienų raštu pranešti apie tai gyvenamosios vietos 
Lietuvoje (miesto, rajono) migracijos tarnybai arba Migracijos departamentui prie Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų ministerijos arba Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei 
ir konsulinei įstaigai užsienyje.

Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimas gali būti pripažintas negaliojančiu, jeigu 
paaiškėja, kad asmuo Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančius dokumentus įgijo 
teteisėtai ar nepagrįstai".

13. 24 straipsnį papildyti tokio turinio antrąja dalimi:
“Įtėviai prilyginami tėvams, o įvaikiai - vaikams".
14. Pakeisti ir papildyti 28 straipsnį:

1) dvyliktąją ir keturioliktąją dalis pripažinti netekusiomis galios, o buvusią tryliktąją 
alį laikyti dvyliktąją dalimi;
2) iš pirmosios dalies išbraukti žodžius "Lietuvos Respublikos pilietybės atstatymo
3) ketvirtąją dalį išdėstyti taip:
"Dokumentai, įrodantys, jog asmenys iki 1940 m. birželio 15 d. turėjo Lietuvos Respub-, 
tos pilietybę, yra: Lietuvos Respublikos vidaus ar užsienio pasai, išduoti iki 1940 m.i 
irželio 15 d.; Lietuvos Respublikos užsienio pasai, išduoti Lietuvos diplomatinių; 
tstovybių ar konsulinių įstaigų po 1940 m. birželio 15 d.; dokumentai apie tarnybą Lietuvos, 
iriuomenėje arba darbą valstybinėje tarnyboje; gimimo liudijimai arba kiti dokumentai 
iriuose tiesiogiai nurodyta apie turėtą Lietuvos pilietybę. Nesant šių dokumentų gali būti 
įteikiami: dokumentai apie mokymąsi, darbą, gyvenimą Lietuvoje iki 1940 m. birželio 15. 
; priesaikinis pareiškimas, patvirtintas notaro arba Lietuvos Respublikos diplomatinės 
stovybės ar konsulinės įstaigos pareigūno; užsienio valstybės paso patvirtinta kopija ir kiti 
tkumentai. Lietuvių kilmę patvirtina dokumentai, tiesiogiai ar netiesiogiai rodantys, kad 
mens tėvai ar seneliai, vienas iš tėvų ar senelių, yra lietuviai, taip pat asmens rašytinis 
reiškimas, patvirtinantis, kad jis laiko save lietuviu. Nesant patikimų dokumentų, įro- 
inčių lietuvių kilmę, šį klausimą sprendžia Pilietybės reikalų komisija. Pateikiami doku- 
entai turi atitikti Lietuvos Respublikos nustatytus reikalavimus.";
4) iš penktosios dalies išbraukti žodžius "Piliečio pažymėjimas ar Pažymėjimas apie 
tsisprendimą dėl Lietuvos Respublikos pilietybės (jeigu asmeniui Lietuvos Respublikos 
liečio pasas nebuvo išduotas, pateikiamas tai patvirtinantis dokumentas iš nuolatinės 
menamosios vietos policijos migracijos tarnybos); Sovietų Sąjungos ar”
5) iš septintosios dalies išbraukti žodžius "atstatyti";
6) devintojoje dalyje vietoje žodžio "(konsulinės)" įrašyti žodžius "atstovybes ar kon- 
ilines";
7) dešimtojoje dalyje vietoje žodžio "(konsulinėms)" įrašyti žodžius "atstovybėms ar 
jnsulinėms";
8) vienuoliktoje dalyje vietoj skaičiaus ir žodžio "ir 3 punktuose" įrašyti žodį "punkte";
9) dvyliktojoje dalyje vietoj skaičiaus ir žodžių "18 straipsnio pirmojoje ir antrojoje" 
ašyti skaičių ir žodžius "17 straipsnio šeštojoje".
15. 29 straipsnį papildyti tokio turinio šeštąja dalimi:
“Pilietybėsreikalųkomisija.pagalsuinteresuotos valstybės institucijos pateiktusdokunien.tus 
Igrinėja ir teikia Respublikos Prezidentui pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pilietybės 
isių pripažinimo klausimų asmenims, negalintiems nustatyta tvarka gauti reikiamų doku- 
entu. patvirtinančių turėtą Lietuvos pilietybę iki 1940 m. birželio I5d.,arbalietuviųkilmę".
16. Pakeisti 31 straipsnį:

i 1) iš antrosios dalies išbraukti žodžius "Lietuvos Respublikos pilietybės atstatymo ar":
2) ketvirtojoje dalyje vietoje skaičiaus ir žodžio ”18 straipsnio" įrašyti skaičių ir žodį "17 

i laipsnio", o vietoje žodžio "(konsulinėse)" įrašyti žodžius "atstovybėse ar konsulinėse";

3) šeštojoje dalyje vietoj žodžio "(konsulinės)" įrašyti žodžius "atstovybės ar konsulinės".

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

.t MŪSŲ t
MIRUSIEJI

A. f A. ANTANAS DANCEVIČIUS 
spalio 5 d. mirė Adelaidėje. Jis buvo gimęs 1906. II. 3. Kybartuose. 1933 m. 
vedęs Petronėlę Čižauskaitę, susilaukė dukros, kuri dabar su vyru gyvena Adelaidėje.

Velionis spalio 9 d. palaidotas Adelaidės Centenial Park kapinėse. Gedulingas 
pamaldas už mirusį atlaikė kun. J. Petraitis. Mišių metu atsisveikinimo žodį tarė V. 
Baltutis ir Jn. Bočiulis. _ J. N. P. -:***

"Mūsų Pastogės" redakciją pasiekusiomis žiniomis, Coonamble, NSW, spalio 25 d. 
mirė tautietis JONAS SADAUSKAS.Palaidotas spalio 28 d. Laidotuvėse iš Sydnėjaus 
dalyvavo Onute Kapočienė ir Antanas Kramilius.

Išsamesnį nekrologą tikimės spausdinsime vėliau. "MP" inf

Mirus skyriaus nariui

A. t A. BONIFACUI KAZIMIERUI MINIUI 
į jo žmoną Justiną Martą, sūnus Vigintą, Donatą, Raimundą ir jų šeimas 

nuoširdžiai užuojautčiame
Canberros "Ramovė" skyriaus ramovėnai

Mirus

A. t A. BONIFACUI KAZIMIERUI MINIUI 
jo žmonai Justinai Martai, sūnums Vigintui, Donatui, Raimundui ir jų 

šeimoms nuoširdžią užuojautą reiškia
Canberros Lietuvių Bendruomenės Sąjungos Valdyba

Mirus

A. f A. BRONIUI STRAUKUI
jo sūnui, Adelaidės choro dirigentui Vytautui Straukui ir šeimai 

nuoširdžią užuojautą reiškia
Geelongo choras "Viltis"

A. f A. DAINAI MAURAGYTEI
staigiai mirus Lietuvoje, Mindaugui, Rasai ir jų šeimai bei dr. A.

Mauragiui ir G. Vasiliauskienei, OAM, netekusiems anūkėlės, reiškiame
nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime

Ona Baužienė, BEM, ir Šeima

i u) .Oiof PADĖKA
Mirus mano broliui

A. t A. JUOZUI VALTUI,
dėkojame visiems Brisbanės lietuviams, kurie atėjote jį palydėti amžinam poilsiui. 
Dėkojame už jūsų maldas, gėles bei aukas.
Didelis ačiū Gailai Bagdon už atsisveikinimo žodžius ir Brisbanietei už nekrologą. 
Taip pat pareiškusiems užuojautą man ir jo šeimai žodžiu, kortelėmis ir spaudoje 
nuoširdžiausias ačiū.

GENOVAITĖ JOKUBAITIENĖ 
ir JUOZO šeima

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju mieliems mano draugams ir pažįstamiems iš Adelaidės, 

Melbourne, Sydnėjaus, Canberros. Gold Coast, Bundabergo, Amerikos, Hong - 
Kongo ir Lietuvos už pareikštas užuojautas žodžiu, raštu ir per spaudą dėl Lietu

voje taip staigiai ir netikėtai mirusios brangios anūkėlės Dainutės.
Jūsų taip prasmingi ir turiningi užuojautos žodžiai paliks giliai mano širdyje.... 

Ilsėkis, Dainute, dangaus ramybėje, 
Miegok be skausmo ir tamsių naktų.
Ir sapnuose vis susitiksime,
Miela, Dainute, "Saldžių sapnų"...

Dėkinga visiems
Genovaitė Vasiliauskienė 
ir Šeima

PADĖKA
Dėkoju visiems draugams, dėkoju visiems skautams kurie užjaučia mane 

sunkioje ligoje, guosdami laiškais arba lankydami.
BALYS BARKUS
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