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Henrikas Valavičius

II PASAULIO LIETUVIU DIENOS
Buvo surengtos Chicagoje 1983 me

tais laikotarpyje tarp birželio mėnesio 
21 dienos iki liepos mėnesio 24. 
šiuo /ardu buvo pavadinta labai dide
lė «r jungtinė įvairiu parengimu pro
grama j kurios sąstatą buvo įtrauktos, 
galima sakyti, bemaž ko visos lietuviš
kos veiklos šakos, kurios tik egzistuo
ja aisvajame pasaulyje, tai yra, kultū
ros, mokslo, meno, sporto ir politi
nės akcijos srityse. Vl-asis Pasaulio 
Lietuviu Bendruomenės (PLB) Seimas, 
įvykęs birželio mėnesio 26-30 dieno
mis, ouvo tik vienas atskiras šios pro
gramos darbų punktas, apie kurį bus 
plačiau prasitarta šio pokalbio eigoje.

Visiems kitiems "II Pasaulio Lietu
viu Dienu" parengimams paminėti rei
kėtų paskirti žymiai daugiau laiko ir 
vietos kad butu galima aprašyti jspū- 
dž u r pergyvenimus tūkstančiu lie
tuvėj kurie atvyko iš Chicagos, iš 
jA ' bių ir iš visu kitų pasaulio kraš- 
Uj letuviu kolonijų, kad bendrame
pii- vK lungdamiesi dvasia, išreikštų 

- paskelbtų laisvojo pasaulio viešajai 
opm.id' savo norą ir pasiryžimą išlai- 
kv savyje ir perduoti savo vaikams 
•iet .vvbės ženklą ir savo tautos pali
kit»»

kao skaitytojas galėtų sau susidary- 
• o»*: - oendrą vaizdą, kiek dar daug

parengimu buvo pravesta tomis 
dienomis Chicagoje, čia bus suminėti 
t »■ oo»ys svarbiausieji, antai V-asis 
Pas- j Lietuviu Jaunimo Kongresas, 
v m A V ir Kanados Lietuvių Dai-
••i. ventė, il-osios Pasaulio Lietuvių 
Spr-’ . Žaidynės, Mažosios Lietuvos 
Rez- tencmio Sąjūdžio suvažiavimas, 

•sd eilė kultūriniu renginių, iš ku
ri., 431 daugiausia garso užsipelnęs, 
»a. kompozitoriaus Amilcare Ponchie- 
i‘ jpere "l ulTUANI", kurią "ll-ųjų 
Pi i-enų' Kultūros Renginių Komi
tetas pastatė Chicagoje liepos mėne
si; ' dieną 1983 m. "The Audito
rium Theatre" teatre, dalyvaujant 
per.k-ų tūkstančiu žiūrovų ir klausy
tojų publikai. Šios operos pastatymo 
proga, Illinois Valstybės Gubernato
rius pasveikino raštu Chicagos Lietu
vių Operos Kompaniją, kuriame, tar
pe kitų lietuviu kolonijos įvertinimo 
žodžių, taip išsireiškė apie patį muzi
kos spektaklį: "This perfomance, in 
conjunction with the Second Lithua
nian World Festival, will further en
hance the importance of the Lithua

nian culture throughout the city of 
Chicago".

Iš kitų kultūriniu parengimų, kurie 
buvo "II PLDienų" metu pravesti .r 
įvykdyti Chicagoje, daugiausia atkrei 
pe suvažiavusiu svečių ir pačių pro
gramos dalyvių dėmesj dar penkenos 
atskiros lietuvių dailininkų meno 
tautodailės parodos, lietuvių liaudies 
muzikos, teatro ir filmų pasirodymai, 
"Aušros" šimtmečio jubiliejaus paro 
da, Lietuvių filatelijos, pinigų, meda 
lių ir žemėlapių parodos, talentų va 
karas, netgi Lietuvių muge, jvykus 
"Lithuanian Plaza" aikštėje pačiam 
Marquette Parko centre, kur prie ai 
virų stalų buvo prekiaujama įvairiau 
siais lietuviškais dalykais, pradedant 
nuo Knygų ir staltiesių <r baigiant 
valgiais ir gėrimais.

Šiųjų "II Pasaulio Lietuvių Dierų 
rengėja yra Pasaulio Lietuvių Ben 
druomenė (PLB). Pirmosios Dasaui o 
Lietuviu Dienos buvo suruoštos To
ronto mieste, Kanadoje, Kurios su 
traukė keliolika tūkstančiu lietuvių 
iš jvairių pašau ho kraštų. Šių eilučių 
autorius, Henrikas Valavičius kartu 
su savo žmona Janina, dalyvavo di
džioje dalyje lietuviškų parengimų, 
kurie vyko birželio ir liepos mėnesių 
dienomis Chicagoje po bendruoju 
"II Pasaulio Lietuviu Dienų" pavadi
nimu. Be abejonės, kultūrinių ir po

litiniu atžvilgiu, 'vienas iš pagrindinių 
šių dienų programos įvykių, buve Vl- 
asis PLB-menės Seimas, kurio darbuo
se autorius dalyvavo, kaipo Brazilijos 
u.B delegacijos narys, taigi Seimo na
rys su balsavimo teise. Brazilijos LB 
delegaciją sudarė septyni asmenys, ku
riai pirmininkavo Jonas Tatarūnas.

Apie šį Seimą bus patiektos mfor- 
macijos, bent trumpai santraukos for
moje paminint jo svarbesnius darbus 
ar nutarimus. Pilno teksto Seimo Dar
bų rezoliucijos bus patiektos raštu at
skirų kraštu LB Valdyboms ir, žino
ma, paskelbtos spaudoje.

PLB Seimas yra pats svarbiausias 
Bendruomenes organas, kadang >o 
kompetencijai priklauso Pasaulio lB 
Valdybos išrinkimas, bendrųjų veik
as reikalų sprendimai ir ryšių super 
vizija tarp atskirų kraštų Lietuvių 
Bendruomenių. Vl-ajam PLB Seimui 
svarstyti ;r spręsti buvo patiekta di- 
aeiė a piati darbotvarkė, o taip pat 
r spec.aius darbo taisyklių reguiiamt- 

nas. Didžioji šios Seimo darbų pro
gramos n daroų eigos dalis būtų su
tikta pasikartojant bet kurtos kitos 
tolygaus maštabo organizacijos ar ins
titucijos darbų plane, susirinkus j 
bendrą suvažiavimą, kaip antai, nariu 
registracija, pranešimai apie praeities 
veiklą, paskirstymas darbo programos 
pagal komisijas, valdybos ir kitų or- 

(nukelta j 7-tą psl.)
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SOVIETINĖJE MOKYKLOJE
Mokinių grumtynės su partiniais mo
kytojais, saugumiečiais ir milicininkais, 
persekiojančiais tikinčiuosius. Faktai, 
paimti iš "LKB Kronikos" 58 nr.

Lazdijai. 1983 m. balandžio 1 d. 
76 Lazdijų rajono jaunimo atstovai 
parašė LTSR prokurorui tokio turi
nio pareiškimą:

"1983 m. kovo 20 d. grįžtant iš 
rekolekcijų j savo parapiją, buvo mili
cijos sulaikytas Šlavantų kunigas J. 
ZDEBSKIS.

Nesulaukę šv. Mišioms, grupė tikin
čiųjų išvyko kunigo jieškoti. Pastebė
ję prie Lazdijų V R skyriaus kunigo 
automobilį, tikintieji subruzdėjo į mi
liciją ir reikalavo paleisti, dėjau jau 
nebe pirmą kartą grubiai šantažuoja
mą, sulaikomą ir persekiojamą kuni
ge

Tačiau milicija ir Saugumas įsakė 
visiems skubiai išsiskirstyti, ir buvo 
suimti keli asmenys, jų tarpe Leipa-- 
lingio vidurinės mokyklos mokytojas 
A. Grigas už tariamą viešosiosttaar- 
kos pažeidimą.

Kunigą J. ZDEBSKĮ mes pažįsta
me kaip kilnų, drąsų didelės dvasios 
ir aukos kunigą, o mokytoją A. GRI
GĄ, kaip taurų, reiklų, teisų ir ne- 
vaidmainj. Nors mokytojavo, lėčiau 
seHcrradieniais visada išklausydavo šv. 
Mišias, neretai net ir savo parapijos 
bažnyčioje.

Todėl Lazdijų raj. švietimo sky
riaus ir Saugumo buvo diskriminuo
jamas, kaltinamas neidėjiška, nemoks
liška pozicija, nekryptingu materialis
tinės pasaulėžiūros ugdymu ir dažnai 
prievartaujamas savo noru parašyti 
pareiškimą, atsisakant dirbti mokytoju 
ju.

Musų manymu, Lazdijų raj. Saugu
mui mokytojo A. GRIGO átTykimas

Dr. ALEKSAS KALINAUSKAS Dr. PAULO KALINAUSKAS
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kovo 20 d. su kitais tikinčiaisiais va
duoti kun. J. ZDEBSKIO buvo gera 
asmeninė paskata ir pretekstas jį su
laikyti ir nubausti už tariamą viešo
sios tvarkos pažeidimą, kad butų ga
lima "pavojingiausią bacilą" pašalinti 
iš Leipalingio vidurinės mokyklos.

Tai patvirtina 1983 m. kovo 29 d. 
Lazdijų rajoninio laikraščio neetatinio 
bendradarbio A. PETRAIČIO straips
nio "Blogas pedagogo pavyzdys" iš
puolis prtó mokytoją A. GRIGĄ, Ci
tuojame: "... prie rajono vidaus reika
lų skyriaus A. GRIGAS elgėsi įžūliai, 
triukšmavo, neklausė milicijos darbuo
tojų, kurstė kitus neklausyti teisėtų 
milicijos darbuotojų reikfalavimų. Ra
jono iaudies teismas už piktybišką 
milicijos pareigūnų teisėtų reikalavi
mų nevykdymą A. GRIGAS nubaudė 
55 parų arešto".

Deja, visi esantys tvirtina visai ką 
kita. A. GRIGAS elgėsi* taktiškai ir 
ramiai paaiškino, jog jie nepasitrauks, 
kol nepaleis kun. J. ZDEBSKIO; ir 
kad tikinčiųjų pareiga užstoti ir ginti 
savo kunigą. Todėl Lazdijų rajono phi- 
licijos ir Saugumo darbuotojai turėtų 
būti patraukti baudžiamon atsakomy
bėn pagal LTSR BPK 186 str. už Be
teisėtą asmenybės įtarimą ir sulaiky
mą.

Pagaliau jie tikriausiai nežino ar 
aeprisiminė, kad visuotinės žmogaus 
teisių deklaracijos, kurią saugoti ir 
gerbti pasižadėjo ir Tarybų Sąjungos 
vadovai, 19 straipsnyje rašoma, jog 
"žmogus turi teisę j įsitikinimų ir jų 
išreiškimų laisvę", t.y. teisę laisvai 
reikšti savo mintis ir sprendimus žo
džiu bei raštu. O taip pat dar mo
kyklos suole įkaltą TSRS konstituci
jos 57 str., kur teigiama, kad "gerbti 
piliečių asmenybę, saugoti jų teises 
ir laisves — visų valstybių organų, vi- 
suomeniniųorganizacijų ir pareigūnų 
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pareiga".
Lietuvos TSR prokurore, mes rei

kalaujame nutraukti melu ir smurtu 
pagrįstą nekaltų žmonių šantažavimą, 
išlaisvinti kun. A. SVARINSKĄ, ne
liesti kun. J. ZDEBSKIO ir kitų drą
sių, uolių ir pasiaukojusių kunigų, 
tuoj pat paleisti mokytoją A. GRIGĄ 
ir netrukdyti jam mokytojo darbo.

Šito reikalaujame ne tik mes vieni. 
Tai yra visos Lietuvos tikinčiųjų ir 
jaunimo vieningas šauksmas nutraukti 
bedievių aršius išpuolius prieš tikin
čiuosius".
1983 m. Didysis Penktadienis

76 parašai 
Lazdijų raj. jaunimas

Kapčiamiestis (Lazdijų raj.) 1983 
m. kovo 29 d. grupelė moksleivių nu
vyko j Lazdijų vidaus reikfalų skyrių 
aplankyti neteisingai areštuoto Leipa
lingio vid. mokyklos mokyt. A. GRI
GO.

Jaunuoliams paklausus, ar negalima 
butų pamatyti mokytojo, budintis mi
licininkas STRAVINSKAS, net nepa- 
rodęs savo dokumentų, reikatevo at
vykusius pasiaakyti savo pavardes, o 
kai jie atsisakė patenkinti milicininko 
smalsumą, pareigūnas ėmė šaukti ir 
bjauriausiai juos įžeidinėti. Pagaliau 
milicininkas pakvietė vaikų kambario 
Inspektorę ir daugiau pareigūnų. | 
kabinetą įsiveržė įtūžusi kažkokia ru
sė ir pradėjo plūsti bjauriausiais žo
džiais, grūmoti kumščiais ir pan. Iš
bartą jaunimą keturi pareigūnai nuve
dė j saugumiečio kabinetą. Nepilna
mečių reikalų inspektorė pasakė mo
kinių pavardes ir reikalabo pasirašyti, 
tačiau šie nesutiko. Saugumietis OR
LOVAS rusiškai paklató, ar jie pasi
rašė po velykiniu sveikinimu, adresuo
tu mokyt. A. GRIGUI. Mokiniai nu
stebo, — kaip galėjo laiškas, adresuo
tas mokyt. A. GRIGUI, patekti sau
gumiečiams. Po tardymo čekistas 
griežtai pareikalavo jaunimą pasirašy
ti, bet jie atsisakė.

Išleidžiant mokinius, saugumietis 
įspėjo, jog pasibaigus mokinių atosto
goms, j mokyklą atvažiuos jų atsto
vas.

1983 m. balandžio 1 d. Kapčia
miesčio vid. mokyklos pedagogų po
sėdyje buvo svarstoma IX kl. mok. 
Alės ŽIBUDAITĖS ir XI kl. mokinių 
- Almos ŽIBUDAITĖS ir Ginto SA
KAVIČIAUS elgesys ir sprendžiama: 
palikti juos mokykloje, ar pašalinti?

DR. JONAS NICIPORCIUKAS
CIRURGIÃO DENTISTA 

CROSP. 6049
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I posėdį šaukimą gavo ir J. ŽIBU- ■ 
D A.

Posėdžio metu direktorius SABA- 
LIUS reikalavo iš mokinių, kad jie 
paaiškintų, kodėl jie nuvyko j Lazdi
jus aplankyti mokyt. GRIGO, nu
bausto 15 parų arešto, ir kas juos 
siuntė? Mokiniai paaiškino, kad jie 
pakankamai dideli ir važiuoja patys, 
niekieno nesiunčiami, o be to, ginti 
tikinčius, bendraminčius ir draugus 
liepia sąžinė. Po tokio atsakymo mo
kyt. ŠIDLAUSKAS, užsiplieskąs pyk
čiu, ėmė plūsti G. SAKAVIČIŲ. Mo
kytojas įrodinėjo, jog jų rajone yra 
susidariusi antitarybinė kompanija, 
kurią inspiruoja Šlavantų ir Kapčia
miesčio kunigai. Jau geriau butų 
jiems važiuoti pas Leipalingio kunigą, 
ramų ir niekam nedrumsčiantj ramy
bės.

Posėdžio metu daugiausia pasižy
mėjo mokyt. ŠIDLAUSKAS, ŠID
LAUSKIENĖ, URBONIENĖ, JANUŠ
KEVIČIENĖ. Jie taip šaukė ant mo
kinių, kad šie net nespėdavo žodžio 
ištarti ar paaiškinti.

- Jus galite bažnyčioje sėdėti 
nors ir per naktį, bet jūsų veiksmai 
už bažnyčios jau yra politika, — įti
kinėjo mokytojai.

Mokyt. ŠIDLAUSKAS metė kalti
nimą mok. G. SAKAVIČIUI, kad jis 
rinkęs parašus, o Gintui tai paneigus, 
mokytojas isteriškai pradėjo šaukti:

— Ar ne tokie žmonės žudo ir 
plėšia spynas?

- Tikintieji žmonių nežudo ir spy
nų nelaužo. Tai bedievių darbas.

Mokinius parėmė ir jų tėvai, tvir-. 
tindami, kad mokiniai tikrai nieko 
nenusikalto, o kalinius lankyti ir juos 
užstoti — kiekvieno pareiga.

Posėdžio gale pirmininkaujantis per
spėjo, kad pasikartojus panašiam atve
jui, mokiniai bus pašalinti iš mokyk
los ir vargu ar jiems bus vietos net 
kaime, kuriame gyvena.

1983 m. kovo 19 d. Kapčiamies
čio vid. m-klos užklasinio darbo or
ganizatorius mokyt. S. ŠIDLAUSKAS, 
pasikvietęs mokinius — Romą VAR
NELI, Rimgaudą KUKČIONĮ, Alę 
ŽIBŪDAITĘ, Antaną ŽIBŪDĄ, Gin
tą VALENTĄ ir kitus prievartaj/o 
juos stoti j komjaunimą. Tarybinis 
jaunimo auklėtojas, matydamas, jog 
geruoju nieko nelaimės, pradėjo mo
kinius gąsdinti ir įžeidinėti. Daugiau
sia kliuvo Alei ŽIBŪDAITEI ir Ro
mui VARNELIUI.

įsisiautėjęs mokyt. ŠIDLAUSKAS 
išgalvojo nebūtus dalykus: apkaltino 
IX kl. mok. Antaną ŽIBŪDĄ, kad 
jis plėšąs siehlaikraščius, o eidamas iš 
šokių, šviečia žibintuvėliu į akis, šį 
kartą melas nepasisekė: Antanas iš vi-

MUSU LIETUVA
.. ' I ......... I į|l

3
_________________________ HM

LIETUVOS BAŽNYČIOS III Tomas
’LIETUVOS BAŽNYČIOS " UI- čią 

tomą išleido Lietuvių Bibliotekos Lei 
dykla,3001 W.59-th St. Chicago,III. 
60629. Paruošė Bronius Kviklys,ar
chitektūriniai tekstai dr. inž. Jurgio 
Gimbuto. Redakcija: kun. Viktoras Da 
bušis, Bronius Kviklys, Juozas Mažę i 
ka, T. Anicetas Tamošaitis,SJ, kun. 
dr. Juozas Vaišnoras.Redakcijos ar
timi talkininkai ; vysk. Vincentas Bri; 
gys, Nijolė Gražulienė, T .Algimantas* 
Kezys,SJ., Vincas Lukas. Žemėlapį 
nubraižė Albinas Karnius. Dailininkas 
ir technikinis redaktorius Petras Aid? 
sa. Spaudė M. Morkūno spaustuvė .Tek 
s tą rinko Aleksandras Pakalniškis Jr

Taip pat spaudai yra jau paruoštas 
ketvirtas tomas -Panevėžio Vyskupi
ja ir kiti du tomai : Vilniaus Arkivys 
kupija ir Kaišiadorių Vyskupija jau 
baigiama paruošti. Paskutinių dviejų 
tomų išleidimas gali užtrukti dėl lė
šų stokos,nes iš tų sričių mažiausiai 
lietuvių pasitraukė į užsienį.

Lietuvos Bažnyčių serijos knygos 
yra labai reikalingos ir nepaprastai 
svarbios lietuvių tautos religinių tra 
dicijų tęstinimui. Prieš karą Kauno 
Arkuvyskupijos įvado matomsi kiek 
ir kokių pasikeitimų įvyko po karo. 
Prieš karą arkivyskupijoje buvo 240 
bažnyčių ir koplyčių, o dabar veikia 
tik 122.Dalis bažnyčių buvo sunaikin
ta, dalį padegė nedorėliai,o visos kop 
lyčios ir oratorijos uždarytos. Užda
rytos 23 bažnyčios, šventnamiai nyks

Kauno Arkivyskupija yra didelio 
formato, gero popieriaus, įdėta 770 
nuotraukų, 512 psl. knygą. Ši knyga ti 
retų dominti didesnį skaičių skaityto 
jų negu bet kuris kitas Lietuvos Baž
nyčių tomas. Juk neabejotinai,didžiau 
šią lietuvių išeivių masę sudaro bu
vę šios arkivyskupijos gyventojai. Į 
ją įeina ; Kaunas, Šiauliai ir kiti di
desni Lietuvos miestai. Kauno Arki
vyskupija nusėta gražiausiomis bažr 
nyčiomis. Viso knygoje aprašyta 150 
bažnyčių ir 50 didesnių koplyčių bei

so netenko šokių. Tai gali paliudyti 
ir tėvai. Tarybinis pedagogas neišsi
gando, nutarė pabandyti juos laimėti 
pataikavimu ir pasiūlė vienam berniu
kų užrūkyti, sakydamas: "Tik pirmo
kus galima su saldainiais prisivilioti".

Pagal čekistų metodiką, mokytojas 
SIDLAUSKAS reikalavo iš kažkurių 
mokinių, kad jie tylėtų apie buvusį 
"pasikalbėjimą".

BRONIUS KV1KIYS

Kauno arkivyskupija
oratorijų. Be to daug kitokių religi - 
nių pastatų ir paminklų. Įdėta nema
žai nuotraukų -Arkivyskupijos vysku 
pų, kunigų, miestų vaizdų. Rašoma , 
kad arkivyskupijoje yra 90 mūrinių 
ir 69 medinės bažnyčios. Keletas do 
karo statytų medinių bažnyčių atro
do kaip barakai ar įrengtos paprasta 
me name, kaip kad Panoterių bažny
čia.

Bernardas Brazdžionis
LIETUVA IŠ TOLO

Mylėsi Lietuvą iš tolo
Visa širdim, visais jausmais, —
Iš tolo meilė neparpuola
Po balto marmuro namais.

Iš tolo ją kaip laimę šauksi
Aušroj ir sutemų sapnuos, 
O ji praskrisdama kaip paukštė 
Tik skaudų ilgesį dainuos.

Regėsi ją kaip saulę skaisčią,
Kaip kūdikio šventi sapnai, 
O ji gal vergės pančiuos vaikščios 
Ir slėgs ją sielvarto kalnai.

Tik ji tau bus saldi paguoda, 
Tik ji tau bus širdy gyva, — 
Balta baltųjų vyšnių soduos 
Senolių žemė Lietuva.
1944.VII.20

PARDUODAMAS
ŽODYNAS

D I C I ONA R I O
PORTUGUÉS-LITUANO

Kreiptis j šv. Kazimiero parapiją, 
R.Juatindiba, 28, tel. 273—0338
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PASAULIO LIETUVIU 
BENDRUOMENĖJE

VI PLB SEIMO NUTARIMAI IR 
PASISAKYMAI

(tęsinys iš praeito nr.)
5. Sporto reikalai

Seimas kkiatina sportuo j antį jauni
mu stiprinti visose sporto veikimo 
srityse darbštumą ir labiau išiįcrtpgti 
j bendrą kultūrinį ir tautinį išeivijos 
gyvenimą, o per sportą palak yti ry
šius ne vien tik tarp jbairių kartų, 
bet ir tarp atskirų kraštų lietuvių, sie
kiant įgyvendinti sportine solidaru
mo ir asmens auklėjimosi pradus, 
grindžiant j uos tauriu lietuvišku elge
siu.

D. ORGANIZACINĖJE SRITYJE
1. Del Vasario 16 minėjimų ir aukų

PLB seimas įpareigoja kraštų Ben
druomenes pagal vietos sąlygas ruošti 
Vasario Šešioliktosios minėjimus, ta 
proga telkti lėšas Lietuvių Bendruo
menės reikalams ir nemažiau kaip 
30% visų Vasario 16 minėjimų pro
ga surinktų aukų skirti PLB valdy
bai.

2. Dėl solidarumo įnašų.
PLB seimas prašo, kad kiekvienas 

susipratęs lietuvis, kur j is begyventų, 
pagal išgales kasmet mokėtų vadina
mą tautinio solidarumo įnašą ir pri
mena, kad 15 °/o surinktų tautinio 
solidarumo įnašų Kraštų valdybos turi 
siųsti PLB valdybai.

3. Dėl kultūrinių ir švietimo darbų 
išlaidų apmokėjimo
PLB seimas mano, <ad PLB valdy

bos kulturinisis ir švietimo darbus lė
šomis remti turėtų kraštų Bendruome
nių fondai, kaip pavyzdžiui, Amerkos, 
Kanados bei Australijos Lietuvių fon
dai.

III. PASISAKYMAI DĖL VEIKLOS
GAIRIŲ
PLB valdybai ir kraštų Bendruome

nėms Seimas siūlo, ragina, prašo bei 
pataria organizuoti ir vykdyti šiuos 
politikos, kultūros, švietimo, j aunimo 
ir socialinės sričių darbus, panaudo- 

j ant visas galimas priemones.
• Kas bėga nuo lietuviškos spau

dos, bėga nuo savo tautos

PARDUODAMAS
vertingas sieninis

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS 
dydis: 80 x 60 cm

Kreiptis j Sv. Kazimiero parapiją, 
R.Juatindiba, 28, tek 273—0338

i. kad lietuviai, latviai ir estaikcaro be
laisviai, ar j laisvųjų afganų pusę 
perbėgę kariai, butų laikomi drau
giškų kraštų piliečiais ir kad jiems

A. POLITINĖJE SRITYJE
1. Baltijos kraštų laisvės klausimo kė
limas Jungtinių Tautų Nukolonizavim 
mo komiteto.

Lietuvos, LatvįjoEB ir Estįj os lais
vės klausimo iškėlimą Jbngtinių Tau
tų Nu kolonizavimo komitete Seimas 
laiko šio meto svarbiausiu išeivijos 
politiniu uždaviniu. Todėl visų k raš
tų Lietuvių Bendruomenės turėtų ra
ginti savo kraštų vyriausybes prisidė
ti prie šio klausimo iškėlimo, o PLB 
valdybai reikia veikti j tų kraštų vy
riausybes, kur nėra Lietuvių Bendruo
menių. Ši akcija turi beiti derinama 
su Baltų atsišaukimo į Jungtines Tau
tas organizaci j a — BATUN.

2. Parama Lietuvai
Išeivija turi pareigą tekti morali

nę ir, kiek įmanoma materialinę pa
ramą Lietuvos sąžinės «aliniams bei 
jų šeimoms. Turime išplėsti Lietuvos 
tktinčiųjų, ypač mokinių ir senelių, 
teisių gynimą, laiškais ir per radiją 
kreiptis j jų persekiotojus ir šau k- 
tis j ų lietuviškos ir žmoniškos sąži
nės.

3. Lietuviai karo belaisviai Afganista
ne
Butina užmegzti ryšius su Afganis

tano laisvės kovot o j ų organizacijoms, 

FpARDUODAME :
| automobiliams | 
tį SKYDELIUS su grandinėle raktams LIPINĖLIUS — adesivos /į 
v Chaveiro com emblema Vytis e bandeira
i) ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ £

butų sudarytos sąlygos pasiekti lais
vą ji j pasaulj.

4. Lietuvai skirta informacija
Svarbu toliau plėsti Lietuvai skir 

tą tikslią ir objektyvią radijo irki 
tomis susižinoj imo priemonėmis in 
formaciją apie pasaulio įvykius ir 
idėj as.

5. Santykiai su Lietuva
Lietuvių tautai sovietų primesta 

izoliacija yra labai kerk sminga to 
dėl naudotinos visos paveikios nuo 
monės bei tinkamos progos piešti 
išeivijos lietuvių ryšius su tėvynėje 
gyvenančiais tautiečiais.

6. Informacija apie Lietuvą
Išeivija turi pareigą plėsti informa 

cijos skleidimą apie Lietuvą, sovietinę 
priespaudą, žmogaus ir tautos teisių 
pažeidimus ir lietuvių tautos pasiryžt 
mą išsivaduoti iš okupacijos. Svarbu 
taip pat informuoti pasaulj apie Ryt 
prūsių ir Mažosios Lietuvos sunaikini 
mą po Antrojo pasaulinio kare •• apie 
dabar sovietinės administracijos vykdo 
mus lietuvių persekiojimus Gudijai pri
skirtame Gardino-Brėslaujos krašte h 
Karaliaučiaus srityje.
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7 Karo metų nusikaltimų dokumen
tacija ir atsakomybė už juos
Seimas prašo PLB valdybą ir kitas orga

nizacijas bei įstaigas organizuoti dokumenti
nės medžiagos rinkimą, objektyvių moksli
nių studijų organizavimą bei skelbimą apie 
Lietuvoje Antrojo pasaulinio karo metu ir 
vėliau. Stalino teroro laikais, sovietų, nacių 
ir lenku vykdytas masines žudynes, išveži
mus ir kitus plataus masto nusikaltimus. 
Svarbu ištirti tų nusikaltimų bendrininkų 
lietuviu u Lietuvos tautinių mažumų daly
vavimu u surinkti duomenis apie tuos kil
ni ib asmenis, kurie nusikaltimams priešino
si perns trukdė ir gelbėjo jų aukas.

Seimas atmeta lietuvių ir bet kurios ki- 
ii>'. įautos kolektyvine atsakomybe už nusi
kaitimus už juos yra atsakingi juos įvyk
dė asmenys, vis tiek, kuriai tautai jie pri
klauso tu

8. Vilniaus arkivyskupija ir pamaldos 
seinų katedroj.
seimas ragina atskiru kraštų Lietuvių 

Bendruomenes kreiptis i Šventąjį Sostą ir 
reikalauti, kad Vilniaus arkivyskupija butų 
pniuhgta prie Lietuvos bažnytinės provinci
jom u kad Seinų lietuviams britų užtikrintos 
to pačios teisės melstis savo kalba ir nau
dot. J Seinų katedra-bazilika, kaip ir lenkams.

9 Bendradarbiavimas su kaimyninių 
tautų išeivijomis
M įsu išeivijai svarbu bendradarbiauti su 

Lu m. e>iu '.r ukrainiečių išeivijomis ir siek- 
ii didesnio paveikumo musų pastangoms pa
dėti musu tautoms išsivaduoti. Britina pa
žini! knas mūsų kaimynines tautas - len
kus :ii rs. gudus ir vokiečius. Tikslinga ben
dračiai bi auu su mums draugiškomis jų gru- 
pemb bet ryžtingai pasipriešinti toms, ku- 
iub m;ckia pažeisti gyvybines lietuviu tautos 
ų-ises ai ’aikosi užgrobti Lietuvos žemes.

10 Dėl branduolinių ginklų Šiaurės
Europos zonoje
beinu nuomone, mums tikslinga remti 

Batiiiom kraštu pogrindžio reikalavimą, kad 
branduoliniai ginklai britų pašalinti iš Balti- 
jo h astu ir Karaliaučiaus srities.

11 Klaidų apie Lietuvą atitaisymas
>■•111.45 siūlo PLB valdybai ir kraštų 

Bendruomenių vaidyboms organizuoti siste
ma tiška klaidų ir klaidingos informacijos 
apie Lietuva atitaisymą įvairiuose leidiniuo
se enciklopedijose, metraščiuose, atlasuose, 
vadovėliuose, periodinėje spaudoje.

12. Europos Parlamentas
PLB valdyba koordinuoja kraštų valdybų 

politine akciją, siekiančią iškelti bei apginti 
Europos Parlamento rezoliuciją Juntinių

Ç Dra. HELGA HERING > 
MÉDICA - GYDYTOJA

HOMENS SENHORAS CRIANÇAS
Rua Quartim Barbosa. 6 - B. do Limão

Fone: 265-759U
De 2a a 6a. das 8 às 12 hs. e das 14 às 18 hs.

í KALBAMA LIETUVIŠKAI J

Tautų Nukolonizavimo komitete ir ragina 
jas šį užmojį vykdyti kartu su B AT UN orga
nizacija.

B. KULTŪRINĖJE SRITYJE
Visoms LB kraštų valdyboms —

a) organizuoti lietuviškos spaudos ir kny
gų platinimo tinklą;

b) remti mokslininkus, dirbančius lituanis
tinių studijų srityje;

c) kooperuoti su PLB valdyba, organizuo
jant kultūrine talka kitų kraštų; Lietuviu 
Bendruomenėms ir tam tikslui sudaryti savo 
krašto lietuviu: kultūrininkų ir mokslininku 
sąrašą, kuriuo galėtų naudotis visų kraštu 
LB valdybos.

d) rūpintis informacijos apie lietuvių kul
tūros skleidimą savo krašto visuomenėje.

PLB valdybai —
1. Dėl spaudos komiteto

Sudaryti Lietuviškos spaudos komitetą, 
kuris:

a) per kraštų valdybas organizuotų efek
tyvią spaudos, knygų ir audiovizionalinių 
priemonių platinimo tinklą;

b) su laikraščių leidėjais, knygų leidyklo
mis bei Lietuvių Fondu tardamasis, ieškotų 
galimybių už dyką ar stambiom nuolaidom 
parūpinti pagrindinius kultūros žurnalus, lai
kraščius ir knygas lietuviams, gyvenantiems 
“brangaus dolerio” kraštuose, pvz., Argen
tinoj, Brazilijoj, Urugvajuj.

c) per Pasaulio Lietuvį ar vietinę spau
dą informuotų apie naujas pasirodančias 
svarbiausias knygas ir jų įsigijimo galimybes;

d) organizuotu medžiaginę ir intelektua
linę paramą mažesnių Bendruomenių spau
dai:

e) stiprintų skleidimą laisvojo pasaulio 
lietuviu spaudos bei knygų okupuotoje Lie
tuvoje.

2. Dėl mokslinio darbo organizavimo
Užmegzti tamprius ryšius su pagriridinėm 

lietuviu mokslo organizacijom, pvz.. Litua
nistikos institutu, Liet, katalikų mokslo 
akademija, siekiant:

a) į bendrą darbą įtraukti visas laisvojo 
pasaulio lietuvių intelektualines pajėgas;

b) skatinti įvairių kraštų lietuvių moksli
ninkų betarpį bendradarbiavimą ir sudaryti 
jiems sąlygas dalyvauti didesnėse konferen
cijose, pvz., Mokslo-kūrybos simpoziumuo
se, Lit instituto suvažiavimuose;

c) gvildenti lietuvių liaudies kultūros.tau
tinių drabužių, šokių, tautodailės bei dainų 
savitumo klausimus;

d) su Šiaurės Amerikoj bei kitur veikian
čiais lietuvių archyvais bei kitom panašiom 
įstaigom bendradarbiaujant, rūpintis lietuvių 
archyvinės medžiagos planingu telkimu ir 
dokumentacija visų kraštų Bendruomenėse.

r—ESCOLA SOFIA—
; COSTURA E MODEIACEM A
1» KALBAMA LIETUVIŠKAI

Rua da Graca, 381 - Casa 6 Fone 220-8319 Bom Retiro

3. Dėl kultūrinės paramos Pietų 
Amerikos lietuviams
Tęsti kultūrinę paramą Pietų Amerikos 

Lietuvių Bendruomenėms:
a) siųsti muzikinius vienetus, solistus ir 

rašytojus koncertuoti į) Pietų Amerikos lie
tuvių kolonijas;

b) padėti Pietų Amerikos Lietuvių Ben
druomenėms gilinti ir gyvinti vietinę kultū
rinę veiklą, pasiunčiant lietuvių kalbos mo
kytoju, tautinių šokių vadovų, chorvedžių
ir jaunimo darbuotojų kelių mėnesių darbui 
tarp vietinių lietuvių;

c) organizuoti Pietų Amerikos lietuvių 
saviveiklos kolektyvų bei atskirų menininkų 
išvykas i M V ir Kanadą;

d) sudaryti sąlygas geriausiems Pietų 
.Amerikos dailininkams suruošti savo paro
das JAV ir Kanadoje;

e) kviesti Pietų Amerikos lietuvius kiek
viename krašte įsteigti kultūros komisiją,ku
ri rūpintųsi kultūriniais reikalais ir palaiky
tų ryšius su kitų kraštų komisijoms;

f) išrinkti vieno krašto kultūros komisiją, 
kuri koordinuotų visų Pietų Amerikos kraš
tu lietuvių kultūrinę veiklą bei paramą ir 
taip palengvintų kultūrinių ryšių paląįkymą;

g) paskirti asmenį kultūros ir švietimo 
reikalams, kuris palaikytų ryšį su Pietų 
.Amerika.

4. Dėl išeivijos kultūrinių ryšių 
aplamai.

Pagyvinti kultūrinius ryšius tarp Europos, 
Australijos ir Šiaurės Amerikos lietuvių, kur 
reikia organizuoti kultūrinę parama ir puo
selėti tarpusavio bendradarbiavimą.

5. Dėl atstovavimo PEN
Tęsti paramą lietuvių rašytojams, atsto

vaujantiems lietuvius tarptautinės rašytojų 
organizacijos PEN konferencijose.

C. ŠVIETIMO IR TAUTINIO 
AUKLĖJIMO SRITYJE

1. Dėl Švietimo Gairių
Seimas siūlo Švietimo Gaires įjungti į 

Pasaulio Lietuvį, kad jų informacija pasiek
tų kuo didesnį skaitytojų skaičių.

2. Dėl mokymo priemonių
Seimas kviečia laikytis principo, kad mo

komosios priemonės būtų leidžiamps kiek 
galima didesniais kiekiais, kiek galima ne
brangiu pagaminimo būdu ir būtų įvairios.

3. Dėl neakivaizdinio dėstymo
Seimas ragina plėsti ir visokeriopai remti 

lituanistikos dėstymą neakivaizdiniu būdu, 
kad lietuviškas Švietimas būtų patogiai priei
namas tiems, kurie negali lankyti šeštadieni
nės mokyklos.
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4. Lietuvių kalba, kaip svetimoji
kalba
Seimas ragina plėsti ir visokeriopai remti 

lietuvių kalbos, kaip svetimos, dėstymą,kad 
lietuvišku švietimu galėtų pasinaudoti ir tie, 
kurie lietuviškai visiškai nemoka. Pastarie
siems taip pat ruoština įvairių sričių (ne 
vien kalbos) mokomoji medžiaga.

5. Dėl lituanistinių studijų
Seimas kviečia sudaryti sąlygas visų kraš

tų jaunimui lankyti Vasario 16-osios gimna
ziją, lituanistinius kursus universitetuose, 
Pedagoginį lituanistikos institutą, PLJS Ry
šių centro organizuojamą Lituanistikos se
minarą, Mokytojų studijų savaitę bei daly
vauti ideologinių organizacijų (skautų, atei
tininkų ir kt.) veikloje.

6. Lituanistika tėvams<
Seimas ragina sudaryti sąlygas tėvams, 

atvežusiems vaikus į lietuvišką mokyklą,pa
mokų metu tose pačiose patalpose (jei įma
noma) surengti pasitobulinimo kursus ar 
paskaitų ciklus.

7. Del mokinių mažėjimo priežasčių
Seimas kviečia rimčiau susirūpinti prie

žastimis, dėl kurių kai kurie lietuvių tėvai 
neatlieka savo tautinės pareigos siųsti vaikus 
į lituanistines mokyklas, ir dar nuodugniau 
išstudijuoti bei panaudoti atitinkamas priev 
mones šiai problemai įveikti.

D. JAUNIMO SRITYJE
PLB ir kraštų valdyboms priimti infor

macijai tinkamai veiklai VI-jo PLB seimo 
Jaunimo komisijos paruoštą projektą “Jau
nimo veiklai siūlomi užsiangažavimai”, ku
ris pridedamas kaip Priedas “A”.

Projekte iškelti šie svarbesnieji siūlymai:
a) PLB bei kiekvieno krašto valdybose 

paskirti bent vieną asmenį rūpintis priešmo
kyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų pro
grama, derinant ją su Švietimo komisijos 
programomis ir skatinti tėvus šitomis prog
ramomis pasinaudoti;

b) prasyti jaunimą siekti vietinio krašto 
spaudą ir joje ieškoti žinių apie lietuvius 
bei lietuviams svarbius pasaulinius įvykius; 
kiekviename krašte tokius straipsnius kas 
metai suvesti į bendrą rinkinį ir siųsti ki
tiems kraštams;

c) skatinti jaunimą raštu reaguoti į 
straipsnius apie Lietuvą ir lietuvius: jauni
mas, gerai besinaudojąs krašto vietine kalba, 
galėtų išryškinti lietuviškus rūpeščius;

d) Skatinti jaunimą rinkti Lietuvos istori
nę medžiagą nuo Lietuvos nepriklausomy
bės pradžios taip pat laikraščių iškarpas bei 
dokumentus, apibūdinančius Antrojo pasau
linio karo laikotarpį; ta medžiaga turėtų bū- - 
ti surinkta, paruošta jos kartoteka ir laiko
ma vienoje vietoje, kuri visiems lietuviams 
būtų lengvai prieinama; (paremiam kultūros 
komisijos siūlymą rūpintis lietuviškais archy
vais, bendradarbiaujant su kitomis įstaigo
mis);

e) įtaigoti JAV ir Kanados Jaunijno są
jungas kviestis patyrusius advokatus išaiškin
ti jaunimui teisinius ir politinius klausimus, 
liečiančius JAV keliamas bylas prėeš lietu
vius, nes apie tų bylų eigą būtina supažin
dinti visą pasaulio lietuvių jaunimą;
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f) kviesti jaunimą ruošti spaudos straips
nių metinę bibliografiją ir prašyti jį sudary
ti pasaulio lietuvių ir lietuvių kilmės jauni
mo sąrašus, įrašant vardą, pavardę, amžių
ir gyvenamą vietovę;

g) skatinti jaunimą rūpintis vyresnio am
žiaus karta, tebegyvenančia lietuviškose ko
lonijose, jos apsauga, jos socialine gerove;

i) prašyti kraštų valdybas ištirti galimy
bes steigti naujas lietuviškas kolonijas ir 
įvairiais būdais bei įvairiomis priemonėmis 
pasirūpinti, kad dabartiniai studentai, užbai
gę mokslus ir sukūrę lietuviškas Šeimas,glau
džiau bendradarbiautų;

j) raginti jaunimą ieškoti naujų metodų 
atkreipti daugiau dėmesio į pavergtą Lietu
vą (sąjungų valdybos turėtų skatinti jauni
mą atvykti į paskaitas ir simpoziumus, kai 
diskutuojama lietuvio Lietuvoje padėtis) ir 
remti jaunimo keliones į kitus kraštus ir į 
Lietuvą susipažinti su sąlygomis;

k) kiekviename krašte organizuoti lietu
vių kalbos kursus gimnazistams ir studen
tams (dėl informacijos susisiekti su PLJS 
Ryšių centru Čikagoje);

l) PASAULIO LIETUVYJE įvesti jauni
mo susirašinėjimo skyrių, per kurį jaunimas 
susirastų susirašinėjimo draugą (pen pal) ir 
su juomraštu vestų pokalbį.

m) pradėti leisti biuletenius tuose kraš
tuose, kur vietine kalba tokių biuletenių ar 
žiniaraščių nėra; tuose kraštuose, kur žinios 
vietine kalba pateikiamos (pvz., Amerikoje
— Bridges. Anglijoje - Lynes, Brazilijoje - 
Mūsų Lietuva, Australijoje - Kas naujo), 
įvesti arba praplėsti jaunimo skyrius;

n) seimui išsamiau suprasti ir pripažinti 
lietuvių jaunimo kongresų svarbą bei skatin
ti juos ruošti ateityje ir taip užtikrinti są
moningą lietuvių išeivijos jaunimo dalyvavi
mą tautiniame gyvenime ir Bendruomenės 
veikloje.

E. SOCIALINĖJE SRITYJE
1. Dėl socialinių skyrių steigimo

Raginti kraštų valdybas steigti sociali
nius skyrius, kurie turėtų organizuoti pagal
bą jos reikalingiems asmenims, pvz., sun
kiems ligoniams, gilios senatvės sulaukusiems 
asmenims, ir taip pat kurti lietuvių sodybas 
neturintiems senatvėje prieglaudos, pagal 
galimybes pasinaudojant kraštų vyriausybių 
bei labdaros organizacijų lėšomis.

2. Dėl abortų
Smerkdami caro vykdytą ir Sovietų Ru

sijos tęsiamą lietuvių tautos genocidą,smerk
dami nacių žudynes, mes taip pat turime 
kelti balsą ir smerkti naują genocido būdą
- abortus, nes negimusių kūdikių naikini
mas tag) pat yra ir tautos naikinimas.

Geriausia dovana. 
GIMTADIENIU VARDINIŲ METINIŲ PROGA 
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IV. PADĖKOS
SEIMAS NUOŠIRDŽIAI DĖKOJA:

a) Vytauto Kamanto vadovautai, kaden
ciją baigiančiai Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdybai, už tikrai didžius penkerių 
metų darbus;

b) visiems jį sveikinusiems;
c) kraštų valdybos ir visiems kitiems pa

saulio išeivijos darbuotojams už Tautinių 
Šokių bei Dainų Švenčių, Jaunimo kongre
sų, Mokslo ir kūrybos simpoziumų, Teatrų 
festivalių ir kitų renginių organizavimą ir 
už dirbamą bendruomeninį darbą;

d) visiems mokytojams, chorams ir jų ve
dėjams, tautinių šokių grupių vadovams ir 
šokėjams, vaidintojų grupėms, visų jaunimo 
organizacijų vadovams ir nariams, muzikos 
bei kanklių rateliams, spaudai, radijo valan
dėlėms, televizijai, menininkams, rašytojams 
ir kitiems lietuvių mokslo ir kultūros kūrė
jams bei visų lietuviškų darbų rėmėjams.

e) Pasaulio lietuvių dienų rengėjams, su- 
ruošusiems Pasaulio lietuvių sporto žaidynes. 
JAV ir Kanados lietuvių Dainų Šventę, VI- 
jį PLB seimą, pramoginius ir kultūrinius ren
ginius, ypač operą I Lituani, spaudos atsto
vams už PLD renginių populiarinimą ir ap
rašymus.

f) Ypač VI-jo Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Seimo komiteto ir visiems Čikagos 
lietuviams, taip šiltai visus priėmusiems.

g) Lietuvių organizacijoms, k.a. Lietuvos 
vyčiams, parapijoms, B ALFUI, Ateitininki- 
jai, Skautijai ir kitoms nuveikusioms milži
nišką darbą lietuvių išeivijos ir tautos labui 
Drauge kviečia jas, šiuos darbus dirbančias 
glaudžiau bendradarbiauti su Lietuvių Ben
druomene.

Lietuviška spauda yra tautinės gyvybės 
apraiškai, ypač svarbi išeivijai. Seimas, di
džiai įvertindamas lietuviškos spaudos ir in
formacijos svarbą, dėkodamas prisimena 
laikraščius ir radijo valandėles, remiančias u 
palaikančias Lietuvių Bendruomenės past an 
gas.

Seimas dėkoja Pasaulio lietuvio redakto
riui Broniui Nainiui už dideles pastangas 
žurnalą leisti ir gerinti, administratoriams 
Baniutei ir Romui Kronams ir redakcijos n 
administracijos talkininkams už jį pasiauko
jančius pastangas.

KREIPIMASIS
Padėka Otto von Habsburg

Seimas reiškia nuoširdžią padėką Euro
pos parlamento atstovui Otto von Habsburg 
už sėkmingas pastangas Europos Parlamen
te priimti rezoliuciją, kad Lietuvos. Latvi
jos ir Estijos klausimas būtų iškeltas Jungtu, 
nių Tautų Nukolonizavimo komisijoje.

PLB VI-tpjo seimo Nutarimų komisija
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II PASAULIO LIETUVIU DIENOS 
ganų rinkimai, rezoliucijų nubalsavi- 
mas ir t.t. Neturint vietos šio straips
nio rėmuose, aprašyti bendrą Seimo, 
darbų eigą, bus apsiribota šio pokal
bio reikalui, pažymint pačius svar
biausius įvykius, kurie daugiausia su
kėlė diskusijų per Seimo sesijas, ir 
kurie beddrai pasirodė, kaipo aktua
liausi atkreipę lietuvių visuomenės 
dėmesį.

Lietuvos laisvinimo srityje buvo 
pažymėti ir apsvarstyti du svarbūs 
įvykiai, kaipo dideli šios kovos laimė
jimai, būtent, JAV prezidento Ro
na Id Reagano Baltų Laisvės Dienos 
Deklaracija, pasirašyta 1983 metų 
birželio mėnesio 13 dieną,, ir Euro
pos Tautų Parlamento priimta rezo
liucija, reikalaujanti atstatyti Baltijos 
valstybių nepriklausomybę, kuri dide
le balsų dauguma buvo Parlamento 
užtvirtinta šių metų sausio mėnesio 
13 dieną. Prezidento Ronald Reaga
no deklaracija, galima sakyti, atnau
jino JAV užsienio politiką Baltijos 
valstybių atžvilgiu, nepalikdama jo
kios vietos betkokiai priešiškai inter
pretacijai, įsakmiai patvirtinusi pačias 
svarbiausias šių valstybių nepriklau
somybės atstatymo teises, būtent, 
kad šios valstybės buvo kariškai oku
puotos pagal Hitlerio ir Stalino susi
tarimą, pasidalinant II-jo Pasaulinio 
Karo grobio palaikus, kad savo val
džiai išlaikyti užgrobtuose kraštuose 
Sovietai įsivedė smurtą, deportacijas, 
kalėjimą ir nekaltų žmonių egzekuci
jas prieš šias tautas, ir kad JAV nie
kados nepripažino Baltijos valstybių 
anekcijos praeityje nei pakeis savo 
nusistatymo ateityje.

Lietuviško auklėjimo ir švietimo 
reikalais didelio dėmesio susilaukė 
Vasario 16 gimnazija, veikianti Va
karų Vokietijoje, ir Lituanistikos 
Katedros įsteigimas lllinous Valstybi
niame universitete Chicagoje. Seimas 
pasisakė savo nusprendimais, kad bū
tų tiekiama parama visais būdais 
šiems abiems taip svarbiems lietuvy
bės veiksniams.

PLB Valdybos spausdintas žodis 
ir jos organas yra jos žurnalas “Pa-

Savininkas
Av. Puglisi, 55Ó

DK OTTO VON HABSBURGO 
LAIŠKAS VLIKO PIRMININKUI

S. m. rugsėjo 6 d. laiške dr. von 
Habsburgas tarp kitko rašo: “Nuošir
džiai dėkoju už Jūsų malonų laišką 
iš liepos 19 d. ir prie jo prijungtą 
ypatingai įdomią dokumentaciją. Ypač 
dėkoju už Jūsų informaciją apie EL
TĄ, kadangi aš kaip tik tokio leidi
nio ieškau.

“Nors mes patyrėme mažą sutruk-
dymą mūsų pastangų, dėl pono Gens- 
cherio keistos laikysenos, aš esu pasi
ruošęs šį klausimą vėl iškelti kitoje 
rezoliucijoje panaudodamas paskuti-
nius žmogaus teisių pažeidimus Sovie
tų okupuotose Pabaltijo Valstybėse“.

VLIKO REZOLIUCIJA 16-TAI PA
SAULINĖS ANTIKOMUNISTINĖS 
LYGOS KONFERENCIJAI, ĮVYK 
SIANÔIAI 1983 ML RUGSĖJO 1923 
D., LIUKSEMBURGE

Atsižvelgiant, kad Europos Parla
mentas 1983 m. sasisio 13 d. priėmė 
rezoliuciją apie padėtį Estijoje, Latvi
joje ir Lietuvoje, imdamas dėmesin:

kad 45 Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
piliečiai 1979 m. bendra deklaracija 
Maskvoje ragino Jungtines Tautas pri- 

•«ii»**^*^^**^ 1̂^^^^^^*^*^*^^^*^*^***» i 
šaulio Lietuvis“, kurio dabartinis re
daktorius Bronius Nainys padarė 
Seimui pranešimą “Žvilgsnis j išeivi
jos ateitį“, kurio metu plačiai pain
formavo apie šio leidinio svarbą 
Bendruomenės minčiai išreikšti ir 
gyvenimui parodyti. “Pasaulio Lie
tuvis“ psadėjo būti leidžiamas jau 
nuo 1963 metų, ir šiuo metu yra 
mėnsinis, didelio formato ir gausiai 
iliustruotas žurnalas, kurio turinį 
užpildo, šalia bendro pobūdžio 
straipsnių, įvairiausios kronikos ži
nios, kurios suplaukia iš viso pasau
lio lietuvių kolonijų gyvenimo (taip 
pat ir iš Brazilijos). Kiekvieno lietu
vio pareiga yra užsiprenumeruoti šį 
žurnalą, kuris pagal padėtį ir tikslus 
apjungia viso pasaulio lietuvių ben
druomenę, šalia įvairių kitų lietuviš
kų laikraščių ir žurnalų, kurie leidžia
mi įvairiose kolonijose. Kad skaityto
jas turėtų sau informaciją prenumera
tos atžvilgiu, čia tuojau pat yra pra
nešama jo kaina ir adresas: 10 (dešimt) 
dolerių vieniems metams, siunčiant 
šiuo adresu: “Pasaulio Lietuvis“, — 
5620 S. Claremont Ave., Chicago, 
ILL, 60636, USA“.

pažinti Pabaltijo valstybių teises į tau
tų apsisprendimą ir nepriklausomybę;

kad dviŠalinėmis sutartimis Sovietų 
Sąjunga garantavo trijų Pabaltijo vals
tybių jų teritorinę neliečiamybę ir 
amžiną taiką;

kad Helsinkio Baigiamojo Akto 
VIII straipsnis užtikrina tautų apsis
prendimą ir teisę visiškai laisvai nusta
tyti kada ir kaip jos ras tinkamu, jų 
vidaus ir užsienio politinę padėtį;

kad šių trijų nepriklausomų ir neu
tralių valstybių okupacija buvo įvyk
dyta Sovietų Sąjungos 1940 metais 
pasiremiant Molotovo-Ribbentropo 
paktu;

kad Sovietų įvykdyta Babaltijo vals
tybių aneksija yra nepripažinta dau
gelio Europos valstybių ir kitų demo
kratijų, ir kad po jų užgniaužimo aš
tuonerius metus trukusios karinės re
zistencijos ir masinių deportacijų, Pa
baltijo tautos ir toliau tęsia kovą dėl 
laisvės ir gina žmogaus teises nežiū
rint įkalinimų, masinių deportacijų 
ir izoliavimo psichiatrinėse ligoninėse; 
ir

kad Europos Parlamentas kreipėsi 
j Europos Bendruomenės užsienių rei
kalų ministerius ragindamas pateikti 
Pabaltijo valstybių klausimą Jungtinių 
Tautų dekolonizacijos pakomisei ir 
kad pnų tautų nedalia būtų svarstoma 
Helsinkio Baigminio Akto peržvalgos 
konferencijoje; ir šiuo remiantis

NUTARĖ, kad 16-oji Pasaulinės 
Antikomunistinės Lygos konferencija 
pilnai remia 1983 m. sausio 13 d. 
Europos Parlamento rezoliuciją apie 
padėtį Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 
ir pažymi, kad Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos tautos ne pačios pasirinko so
vietinę sistemą, bet ji buvo joms pri
mesta jėga ir sąmokslu; ir

NUTARĖ, kad šios konferencijos 
dalyviai suaktyvintų savo pastangas 
siekti tautų apsisprendimo bendrai, 
ir ypač Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
suvereninių teisių vykdymo atstaty
mo.

Ši režoliucija buvo pasiimta WACL 
(World. Anti-Communist League) se-
kretoriatui rugpjūčio 5 d. kad ji bū
tų įtraukta į konferencijos darbų 
tvarką. WACL sekretoriatas pranešė 
VLIKUI, kad Lietuvos klausimas yra 
įtrauktas j š.m. rugsėjo 21 d. darbo
tvarkę. Šioje konferencijoje dalyvau
ja VLIKO pirmininkas, dr. K. Bobe
lis ir VLIKO narys, inž. L. Grinius.

(Esq. da Rua Buenos Aires) 
XJjUARUJÀ Fone: 8fr6789 J
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MŪSŲ ŽINIOS '
KAZIMiERINIS JUBILÉJUS -

JUBILEU CASIMIRIANO
Saukiamas Kazimierinio Jubilėjaus 

Komiteto narių susirinkimas šio rug
sėjo 29 dieną, 20 vai. šv. Kazimiero 
parapijos salėje.

Reunião dos membros do Comitê 
Casimiriano na sėdė da paróquia de 
São Casimiro, no dia 29 de Setem
bro ca., às 20 horas.

OBJETIVO-- Eleição da diretoria
- Apresentação do progra

ma geral
- Constituição das equipes

operativas
Kun.Pranas Gavėnas,SDB

ŠVENTĖ LITUANIKOJE
Spalio mėnesio 12 dieną (N.A. 

Šventė ir feriadas) įvyks Lituanikoje 
Varpinės ir naujo senelių namo pa
šventinimas. Šv. Juozapo Bendruome
nės Valdyba kviečia visus lietuvius 
šią dieną skirtiršiai šventei.
DUOSNUS AUKOTOJAS

J. S. iš V. Zelinos paaukojo para
pijai ir ML-vai Cr$. 100.000,00 (šimtą 
tūkstančiu) ir prašė neskelbti jo vardo. 
Sis ML-vos skaitytojas kasmet pare
mia parapiją ir spaudą dosniomis au
komis. Jis nėra turtuolis ar milionie- 
rius, o tik geras profisionalas ir susi
pratęs lietuvis. Mielam aukotojui pa
rapija ir ML-va širdingai dėkoja.

NEMUNO GEGUŽINĖ
Praeitą sekmadienį Nemunas prave

dė dar vieną linksmą gegužinę šv. Ka
zimiero parapijos salėj. Jaunimas šo-
ko, pasirodė scenoj su juokais ir "fo-
kusais". PAIEŠKOJIMAS

Sekanti gegužinė bus spalio mėn. 
16 dieną šv. Kazimiero parapijos salė
je. Šių parengimu tikslas rinkti lėšas 
kelionei j Tautiniu Šokiu šventę se
kančiais metais.
LIGONIAI

Kazimieras Valiulis, ilgametis V. 
Aaastacio apylinkės gyventojas, dabar 
ligonis, yra dukters globojamas Ere- 
guesia do O, prie Lapos.

Kazimieras džiaugiasi, kad kun. Pr. 
Gavėnas jį gulintį lovoj, aplankė su 
Švenčiausiuoju.

Krikščioniui katalikui susitikimas 
su Dievu išpažinties sakramente ir 
šventoj Komunijoj turi nemžžau ver
tės, kaip kad ir geriausi vaistai.Užtat 
ypač namiškiai turi stengtis savo ligo
niams parūpinti ir šiuos-dvasinius — 
vaistus.
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ANTANAS BALTUŠIS
senas nemunietis gamina marškinėlius 
(camisetas) su lietuviškais motyvais.
Biznis eina ne visai gerai, kadangi lie- 
tuviai yra tie, kurie mažiausiai perka. 
Iš kitos pusės, musu kolonija neturi 
nei vienos krautuvės mieste, kur butu 
pardavinėjami lietuviški suvenyrai. Bū
tu gerai pagalvoti apie tokią galimybę.

ATITAISYMAS
"Šilinės šventės" aprašyme (ML.nr. 

37), "Po liturginiu skaitymu.. " turi 
būti ne "Angela Joteikaité", o Mirna 
Gaigalienė ir Antanas Rudys perteikė 
lietuviškai eiles bei giesmes liečiančias 
tas Marijos šventoves". Už neapsižiū
rėjimą atsiprašome. (Red.)

Musu tautietė Mariana Lauksas 
(jos vyras buvo Bruno Lauksas, "mes
tre de obras em Santos"), gyvenanti 
Nova Airão AM, CP 69.730 (na mar
gem do Rio Negro, Amazonas), ieško 
savo sūnėno, Dr. Alberto Malinoski 
Lauksas (jo tėvas - Liudas Lauksas). 
Kas ką žinotu, prašomas pranešti.

AfA
EDUARDUI PAŽĖRAI
pirmosios Brazilijoj lietuviu 
skautu skilties steigėjui, mi
rus reiškiame gilią užuojau
tą Velionies šeimai ir kar
tu liūdime -

Palangos Vietini n ki ja

Savaitei bėgant...
—■ ■■■........... Alf. D. Petraitis

Ši savaitė bėgo pamažu. Sakyčiau, kad 
gal net plaukė. Oras labai blogas, Šaltis ir 
lietus. Tai tik namie sėdėti. Bet ir tai nema
lonu. Visi laukia pavasario, bet turbūt šv. 
Petras ne į tą pusę dangaus vairus pasuko. 
Atrodo, kad artėja ruduo ar žiema, o ne 
pavasaris.

Vistik nežiūrint blogo oro, turime ir ge
rų žinių. Ačiū Dievui mūsų redaktoriaus 
sveikata pagerėjo. Skambinu j redakciją, pa
klausti kaip redaktoriui einasi ten ligoninė
je, o jis pats jau atsakinėja telefonu. Staig
mena ir maloni staigmena.

Iš Šiaurės Amerikoje vykusio PLB seimo 
jau grjžo beveik visi mūsų krašto atstovai. 
Nors žinias apie patį seimą ir jo nutarimus 
bent dalinai jau skaitome spaudoje, vistik 
asmeninis tų jspūdžių pasidalinimas yra įdo
mesnis. Turėjau pasikalbėjimus su mūsų at 
stovais seime Henriku ir Janina Valavičiais. 
Daug jdomių jspūdžių ir žinių išgirdau. Šj 
pasikalbėjimą ir platesnę informaciją bus 
įdėta j sekančius mūsų savaitraščio nume
rius. Medžiaga įdomi, verta paskaityti.

Dar turiu numatęs pasikalbėjimų ir su 
kitais atstovais, bet neturėjau progos su 
jais susitikti.

Taip pat grjžo iš JAValstybių ir plates
nės ekskursijos po platų pasaulį Tarybos 
pirm. Jonas Tatarūnas. Jis pramato visuome
nei duoti platesnę informaciją apie PL Ben
druomenę, jos darbus, seimo nutarimus ir 
apie kontaktus su įvairiais lietuvių veikėjais. 
Mūsų veikla yra dalinai surišta ir su kitų 
kraštų pagalba. Todėl tų darbų koordenaci 
ja liečianti mūsų krašto veiklą, yra nepap
rastai svarbi. Mes turime labai nedaug jėgų, 
o kitur gyveną lietuviai mums gali padėti. 
Seimo metu ir pokalbiuose su atskirais vei 
kėjais ši tema buvo paliesta.

Kalbant su redaktorium buvo užsiminta, 
kad mums vis dar trūksta informacijas iš 
vietos lietuvių gyvenimo. Faktų ir žinučių 
netrūksta, bet niekas jų nepriduoda. Laik
raštis atrodo tuštokas, nes mažei rašoma 
apie mūsų pačių pasaulį. įdomu, kas gero 
kitur, bet dar įdomiau ir kas naujo pas 
mus. Jeigu skaitytojas praneštų redakcijai 
vieną kitą žinutę, ši spraga tuoj užsitaisytų. 
Užtektų, kad ir telefonu paskambinti. Atro
do nesunku, lengva išrišti. O gal ir kas prie 
to prisidės.

CHARIZMATINIS SĄJŪDIS
Lietuviu maldos grupė, kuri V. Ze- 

linoje susirinkdavo sekmadieniais 20 
vai., pakeitė valandą — susirenka- 
17,30 vai. Susirinkimo vieta: Ramovė.
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