
NAUJA PLJS VALDYBA

Pirmininkas - Paulius Mickus, Washington, DC; vicepir
mininkės: Ginta Draugelytė, Washington, DC ir Rūta 
Kalvaitytė, Boston; sekretorė - Siga Šnipaitė, Boston; 
iždininkė - Nida Mickutė, Washington, DC; Politiniams ir 
ekonominiams reikalams: Gailius Draugelis, Washington, 
DC; Darius Sužiedėlis, New York; Kongreso ryšininkė - 
Ina Balsytė, Toronto, Ont.; kultūros reikalams -Veronika 
Krausaitė, Montreal.

KAI KURIE Vn PLJK STUDIJŲ DIENŲ NUTARIMAI 

Nutarimai Kraštų LJS-goms

• Raginame kiekvieną LJS valsybą suruošti informacijos 
rinkinį apie stipendijų galimybes savo kraštuose. Ši infor
macija būtų pristatoma Lietuvos Respublikos universite
tams bei Kultūros ir Švietimo Ministerijai.
• Patariame Kraštų LJS valdyboms bendradarbiauti su 
Lietuvos Respublikos Švietimo ir Kultūros Ministerijos 
ryšių su tautiečiais tarnyba.
Kiti nutarimai
• Siekiant, išlaikyti lietuvybę Pietų Amerikos lietuvių ko
lonijose VII PLJK atstovai pageidauja, kad Lietuvos Res
publikos Kultūros ir Švietimo Ministerija pasirūpintų lietu
vių kalbos ir kitų sričių specialistų atvykimu į minėtas 
vietoves.
• Ragina remti lietuvių kultūros ir švietimo platinimą, 
ypatingai mažose lietuvių kolonijose už Lietuvos Res
publikos ribų, pabrėžiant naudą tęsti talkininkų ir jau
nuolių vienetų mainų programas.
• Raginame Pasaulio Lietuvių visuomenines organizaci
jas toliau remti išeivijoje veikiančias ^lituanistinio švieti
mo įstaigas. Ypatingas dėmesys kreiptinas į Vasariu 16- 
tos gimnazijos Vokietijoje veiklos išlaikymą bei stiprini
mą. VII-jo PLJK atstovai, iš kurių daugiau kaip trečdalis 
yra lankę šią gimnaziją, reiškia jos steigėjams, rėmėjams 
ir globėjams gilią padėką už jų pasiaukojimus išeivijos lie 
tuvių jaunimo tautinio sąmoningumo stiprinimui.
• Didžiosios Britanijos Lietuvių Jaunimo Sąjungos atsto
vų pasiūlymu, Vll-asis PLJK nutaria jiems pavesti VIII 
PLJK Studijų Dienų rengimą Anglijoje 1994 m. vasarą.
• Mes, VII-ojo PLKJ atstovai, VII-ojo PLJK Rengimo 
Komitetui pareiškiame savo gilią, nuoširdžią padėką už 
visas jų įdėtas pastangas, darbus ir šiltą, lietuvišką, pie
tų amerikietišką priėmimą. Džiaugiamės, kad turėjome 
progą susidraugauti ir susipažinti su Jūsų kraštų papro
čiais ir gyvenimu. Mes visados prisiminsime Jus, Jūsų 
draugiškumą ir lietuvišką nuoširdumą.
• VII PLJK nutaria įsteigti septynių PLJS narių komisi
ją išnagrinėti VII PLJ Kongrese diskutuoto Jaunimo Cent
ro Lietuvoje įgyvendinamumą ir pagal tuos tyrinėjimus su
daryti tokio centro projektą, nustatyti jo veiklos gaires iki 
VIII PLJ Kongreso.
• VII PLJ Kongresas nutaria patvirtinti PLJK Jaunimo
Centro Lietuvoje komisijos sąstatą: Aidas Antanaitis
(Australija), Linas Garbaliauskas (Kanada), Tina Petrušy- 
tė (JAV), Aidas Palubinskas (JAV), Klaus Žulys (Vokieti
ja) ir Elena Kazlaitė (JAV).
• PLJS valdyba apsiima surinkti ir išleisti sąrašą indi
vidų, įstaigų, firmų bei organizacijų adresus, telefonus ir 
faksus Lietuvoje, kurie nori užmegzti ryšius su jaunimu, 
gyvenančiu už Lietuvos Respublikos ribų.
• VII PLJ Kongresas nutaria leisti asmenims, vyres
niems kaip 35 metai, dalyvauti PLJ Kongreso veikloje, 
skiriant ypatingą dėmesį įvairių sričių profesionalams ir 
specialistams, kurių patirtis naudinga Kongresų veiklai.
• VII PLJ Kongresas nutaria, kad įgliotas PLJS atstovas 
arba atstovai atvyktų į lietuvių bendruomenes įvairiose 
šalyse, kur nėra įsteigtos Lietuvių Jaunimo Sąjungos (LJS) 
iki VIII PLJ Kongreso. Jų tikslas - ištirti ir padėti ten 
kurtis Lietuvių Jaunimo Sąjungoms (LJS).
• VII PLJ Kongresas pageidauja, kad būtų suruošta VII 
PLJ Kongreso ataskaita iki 90 dienų po PLJ Kongreso 
ir išsiųsta Kraštų LJS pirmininkams.

Pareiškimai
VII PLJ Kongreso pareiškimas dėl SSSR kariuohnenės bu
vimo Lietuvos Respublikoje:

VII-tojo Pasaulio lietuvių Jaunimo Kongreso atstovai, 
matydami jog svarbiausia ir opiausia atkurtai sietuvos 
RespubliKai problema yra neteisėtas buv. Sovietų sąjun
gos kariuomenės buvimas Lietuvos Respublikos teritorijo
je, siūlo:

Visiems lietuviams, gyvenantiems ne Lietuvos respubli 
koje savo pagrindiniu tikslu politinėje veikloje Lietuvos 
labui dabar laikyti Sovietų Sąjungos kariuomenės išvedi
mo iš Lietuvos Respublikos teritorijos paspartinimą.

Kreiptis į šalių, kuriose gyvena lietuviai, žmones ir 
vyriausybes, darant spaudimą Rusijos ir kitų valstybių su
dariusių Sovietų Sąjungą valdžioms, kad būtų kuo spar
čiau išspręstas šis klausimas.

Visoms lietuvių organizacijoms ir atskiriems žmonėms 
kreiptis į Jungtines Tautas reikalaujant priimti rezoliu
ciją dėl buvusios Sovietų Sąjungos kariuomenės buvimo 
Baltijos valstybėse neteisėtumo.
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/ PLJ Kongresas vyko 1991.12.18 - 1992.1.8 d.d. 
Tai buvo pirmasis platesnio masto pasaulinis lietuvių jau
nimo pasitarimas po Lietuvos Respublikos atstatymo. 
Tiek programas, tiek Kongreso nuotaikas stipriai veikė 
dalyvavęs dabar laisvos Lietuvos jaunimas - jo atstovai. 
Oficialiai buvo užsiregistravę apie 250 žmonių iš 13 vals
tybių, o sąskrydžio renginiuose dalyvavo apie 2.000, nes 
prisidėjo Argentinos,Urugvajaus ir Brazilijos lietuviai.

Žemiau spausdiname kai kuriuos įspūdžius jaunimo 
atstovės iš Montrealio - Linos Celtoriūtes. Red./.

PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESE

Kai pasisekė visai atsiskirti nuo gyvenimo ritmo, 
laikinai palikti darbą, mokslus ir įprastą rutina, ir dar 
svarbiau - atsirado proga keliauti po Pietų Ameriką - 
tai buvo didžiausia laimė, jei ne sapnas. Neseniai sugrį
žus, žvelgiant į VII Pasaulio Lietuviu Jaunimo Kongresą, 
bandau išreikšti savo mintis ir prisiminti nuostabią Pietų 
Amerikos aplinką, kur jautėme meilę, nuoširdų priėmimą, 
gryną energiją ir lietuvybę. Mes keliavome po Argentiną, 
Urugvajų ir Braziliją, susitikome Pasaulio Lietuvių S-gos 
jaunimą ir atradome degančią liepsną LIETUVAI ir ener
giją toliau remti jaunimo sąjungų tikslus.

į Piety Ameriką keliavo 4 montrealiečiai: Paulius 
Murauskas, Valerija Valiulytė, Jonas Valiulis ir Lina Cel- 
toriūtė, ir 3 torontietės, kurios mokosi McGill Universi
tete Montrealyje: Julija šukytė, Veronika Krausaitė ir 
Ilona Spudaitė. Keliavome visi arba kaip atstovai, arba 
dalyviai. Atstovų programa skyrėsi nuo dalyvių tik >daly- 
vavimu studiją dienose. Jaunimo problemas, tikslus ir 
reikalus diskutavo, darė sprendimus ir nutarimus atstovai. 
’ ** ‘ Iš Montrealio skridom^4 Aerolineas Argentinas lėk
tuvu į Buenos Aires, kur j įvyko Kongreso atidarymas. 
Atvyko grupės iš viso pasauĮio, tik trūko tuo laiku jauni
mo iš Lietuvos. Susipažinimo vakaro šokiai, taip kaip 
oficialus atidarymo balius-pokylis davė mums laiko susi
pažinti su visais. Pokylis buvo suruoštas militarinės bazės 
pirmos klasės aplinkoje, ir t^uvo nuostabus. Mes visi val
gėm, šokom ir dainavom visą naktį. Sekančią dieną ats
tovai išvažiavo į studijų dienas Mateo mieste, žinodami 
kad dabar seks sunkus darbas.

Visi vėl susitikome Kalėdų diena Fiesta Gaucho 
programoj. Nuvažiavome į, Argentinos tipišką "ranch" 
- didelį ūkį, kur valgėme asado, visokioš iškeptos mėsos 
(barbecue), žiūrėjome šokių pasirodymą ir - kiaulių rung
tynes. Pauliaus Murausko kiaulė beveik laimėjo, bet galų 
gale jisai gavo tik antrą vietą už savo kiaulę. Nors ir 
lijo visą naktį ir visą dieną, mūsų nuotaikos liko geros., 
o po pietų galų gale pasirodė saulė.

Buvo atnašautos iškilmingos Mišios, pravestos kunigo 
Putrimo (iš Toronto) ir Tėvo Saulaičio (iš Čikagos).

Mus išmokė melžti karvę ir joti arkliu. Juoke'- 
mės, stebėdami skirtumus tarp mūs^į Kalėdų dienų ten 
ir - namuose.

Toliau tęsėsi kelionė laivu nuo Buenos Aires iki 
Montevideo, Urugvajaus sostinės. Čia dalyvavome Austra
lijos jaunimo vaidinime, Toronto "Gintaro" koncerte, Ta
lentą vakaro programoje ir Naujų Metą pokylyje. MeSj 
montrealiečiai atstovai sukūrėme specialią dainų ir aštuo
niese ją padainavome. Visi sutikome Naujuosius Metus 
ir skaičiavome sekundes kiekvienai laiko zonai, kuri atiti
ko jaunimo atstovą kraštą

Po praleistos savaitės Montevideo mieste mes vėl 
susitikom Sao Paulo, Brazilijoje. Iš ten išvažiavome į sto
vyklą "Lituaniką" "Lituanikos" vietovę įsigijo Brazilijos 
lietuviai iš pelno nuo Pirmojo kongreso Brazilijoje. Sto
vykloje pagaliau susitikome ir* LIETUVIUS IŠ LIETUVOS, 
prisiklausėme jų pasakojimų ir paskaitų apie Lietuvą. 
Kongresas baigėsi Sao Paulo specialiu uždarymu.

Pavargę,tvirtai susidraugavę, pradėjome atsiskirti... 
Paskutinę savaitę praleidome Rio de Janeiro.

VII-tasis Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas buvo 
labai įspūdingas. Jaunimas iš viso pasaulio suėjo pirmą 
kartą SU LIETUVOS JAUNIMU ir bendravo, kalbėjo ir 
draugavo. Mes daug ko išmokome ir jautėme esantys 
Pasaulio Lietuvių šeimynoje. Mes visi apsikabinome ir 
išvažiavome, žinodami, kad vėl susitiksime. Iki tos dienos 
dirbsime;tarnaudami Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungai.

Lina Celtoriūtė

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR ANŪKAIS VIENA GRA
ŽIAUSIŲ IR SENIAUSIU KALBU - LIETUVI Š’K A 1

Andrėįa Celtoriute Vasario 16 d. /ninėjime praneiinėįa
programą. Mon treaty fe Nuotr. A. Kalvaičio

Kanados Lietuviu Fondas
AUKOJO 1991 m. GRUODŽIO IR 1992 m.SAUSlO MĖN.

Montreal
Januškevičius A. Česlovas ...........................................$ 200.-
Šeidys Jonas ........................................................................ 200.-
a.a. Bieliūnaitės Onos palikimas ............................... 500.-
Toronto

Rovas Juozas .................................................................... $ 100.-
a.a. Karbūno Leono atminimui - Urbonas L...............1,000.-
Kanados lietuviai prieš Maskvos Olimpiadą (lik.).. 6.96
Laurinaitis Antanas ........................................................ 100.-
a.h. Garnelis Vanda, palikimas ................................. 164.-
Masiulis Antanas ............................................................. 300.-
PRISIKĖLIMO Parapijos Kooperatyvas ................... 1,000.-
Čeponka Pranas .............................................................. 500.-
a.a. Paršeliūnienės Aldonos atm.-Morkūnas L...... 20.-
Vaskela Juozas ................................................................ 1,000.-

.Toronto MAIRONIO ’ Mokykla ..................................... 100.-
Ottawa
K.L.B. Ottawa Apylinkės Valdyba ........................... $ 100.-
Hamilton

Vidugiris Bronius ............................................................. $ 200.-
a.a. Burdinavičiaus Stasio atm. - P.O. Polgrimai.. 100.- 
Grinius Balys, Anastazija ........................................... 250.-
Andrukaitis Juozas ......................................................... 200.-
TALKa Kredito Kooperatyvas .................................. 250.-
D.L.K. ALGIRDO Šaulių Kuopa ............................... 250.-
London, Ont. 

a.a. Mitalo Algirdo atmin.- Mrs. L. Radzevičius.. 100.- 
a.a. Radzevičiaus Petro atm. - L.Radzevičius......  100.-
Kelowna, B.C.
Bražiūnas Petras ............................................................. $ 150.-
Rodney, Ont.
Mockus Zigmas, Liudvika ............................................. 100.-
Beacons Field
a.a. Mažeikas Kazio atmin. - P. Mažeika ................$ 500.-
Barry, Ont.

Bataitis Juozas ................................................................ $ 100.-
West Lome, Ont.

Kojelaitis Aleksas ......................................................... $ 5,000.-
Prisidėjusiems prie FONDO augimo - DĖKOJAME!

KLF
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