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rEDaKtOrės ŽODis

P irmiausia noriu pasveikinti mūsų 
šaliai itin reikšmingos datos pro-
ga. Su Lietuvos valstybės atkūrimo 
diena, mielieji „Pasaulio lietuvio“ 

skaitytojai!
Lietuvos Nepriklausomybės Ak-

tas – Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. 
Vilniuje pasirašytas dokumentas, skelbiantis, 
kad Lietuvos Taryba atskiria Lietuvą nuo visų 
valstybinių ryšių, kada nors buvusių su kitomis 
tautomis.

Šis Aktas įpareigoja mus stengtis, kad Lie-
tuva ne tik išliktų nepriklausoma, bet ir būtų 
šalis, kurioje gera gyventi ir svečiuotis.

Apie laisvę ir jos siekį šiame numeryje rašo-
ma straipsnyje apie Toronte pristatytą filmą 
„Kita svajonių komanda“ („The other dream 
team“). Amerikos lietuvio režisuotoje doku-
mentinėje juostoje – ne vien apie krepšinį, bet 
apie krepšinį, įkvepiantį laisvei.

Apie laisvę ir jos trapumą bei apie neįtikėti-
nus pokyčius, įvykusius Lietuvoje per trumpą 
laiką, kalba prancūzė Ana-Mari Gusar (An-
ne-Marie Goussard), prisimenanti skaudžius 
sausio 13-osios įvykius. 

Dalis tų pokyčių įvyko būtent išeivijos dėka, 
kai skirtingose srityse skirtingų kraštų lietuviai 
keitė ir puoselėjo nepriklausomą Lietuvą kiek-
vienas pagal savo galimybes: kas savo žiniomis, 

kas labdara, kas patirtimi, kas pažintimis, kas 
pačioje Lietuvoje, kas užsienyje.

Matyt, todėl ir kilo Lietuvoje mintis pa-
gerbti labiausiai nusipelniusius pasaulio lietu-
vius įteikiant jiems apdovanojimus. Kas gavo 
pirmuosius – skaitykite šiame numeryje. Beje, 
apie vienos laureatės dr. Birutės Galdikas 
veiklą šiame „Pasaulio lietuvyje“ – plačiau. O 
jei jos pavyzdys įkvėps, gal net susigundysite 
prisijungti prie mokslininkės Indonezijos 
džiunglėse kaip savanoris.

Taip pat šiame numeryje – pokalbis su Au-
drone Škiudaite, buvusia šio žurnalo redakto-
re. Interviu su ja pradeda jubiliejinių „Pasau-
lio lietuvio“ metų pažinčių ciklą su buvusiais 
jo redaktoriais. Tikimės jums bus ne mažiau 
įdomu nei mums sužinoti jų darbo patirtį bei 
kai kurių, dar su mumis šioje žemėje tebesan-
čių, mintis ir patarimus šiandienio „Pasaulio 
lietuvio“ leidėjams. Taip pat norėtųsi papra-
šyti ir jūsų, gerbiami skaitytojai, jei turite 
informacijos, prisiminimų apie buvusius 
žurnalo vadovus, jų ar jų artimųjų kontaktų – 
pasidalinkite (plietuvis@plbe.org).

Tiek šį kartą. Gero skaitymo.

Nuoširdžiai
„Pasaulio lietuvio“ redaktorė

Laisvei
tarnaukim
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