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veikinuosi su jumis, mieli skaitytojai, po kiek ilgesnės pertraukos nei įprastai,
mat vasarą išeina jungtiniai „Pasaulio lietuvio“ numeriai (kartą per du mėnesius).
Sveikinuosi ir sveikinu su liepos 17 dieną švenčiama Pasaulio lietuvių vienybės
diena. Būkime vieningi!
Apie vienybę šiame numeryje kalbame ne kartą. Štai gegužę įvairių Jungtinės Karalystės lietuviškų organizacijų lyderiai, susibūrę po Lietuvos ambasados stogu, bandė ieškoti receptų, kaip tarpusavyje geriau sutarti, bendrauti
ir bendradarbiauti. Vienybės išminties ir įkvėpimo ieškota atsigręžiant į
prieš 75 metus vykusį pirmąjį Britanijos lietuvių Seimą.
Apie vienybę ir savo tėvelio Stasio Barzduko indėlį ją skleidžiant pasakoja
ir Algirdas Barzdukas. Su „Pasaulio lietuvio“ skaitytojais jis dalijasi visu pluoštu unikalių prisiminimų apie tai, kaip jo tėvas pradėjo „Pasaulio lietuvį“, kaip jį
redaguodavo grįžęs po darbo geležinkelio bendrovėje, kokią misiją tuomet siekė
atlikti žurnalas, bei apie tai, ką išvydęs „Pasaulio lietuvį“ dabar galbūt pasakytų jo
steigėjas.
Šiame numeryje – taip pat Seimo ir PLB komisijos, Užsienio lietuvių reikalų
koordinavimo komisijos, PLB valdybos atstovų ir Pietų Amerikos lietuvių bendruomenių posėdžių atgarsiai.
Kaip visada daug dėmesio švietimui ir kultūrai, žinios apie šias dvi sritis atskriejo iš Rusijos, Airijos, Italijos, Jungtinės Karalystės, Latvijos, Urugvajaus, Prancūzijos, Lenkijos ir JAV.
Kadangi numeris jungtinis, sunkiai sekėsi sutalpinti viską ir visus norinčius, tad
kai ką teko atidėti vėlesnėms laidoms. Tiesa, kitas numeris ir vėl jungtinis − rugpjūčio kartu su rugsėju, o ir pasakoti jame tikrai vėl bus apie ką, juk liepos viduryje Kaune posėdžiaus bendruomenių ir jaunimo sąjungų pirmininkai, Klaipėdoje
birželio pabaigoje rungiasi Pasaulio lietuvių sporto žaidynių dalyviai, Jungtinėje
Karalystėje ir Lietuvoje birželio 30–liepos 14 dienomis vyksta svarbiausias PLJS
renginys − XIV kongresas, o liepos 17 dieną Kaune − užsienio lietuvių koncertas −
dovana Lietuvai Pasaulio lietuvių vienybės dienos proga.
Tad malonaus skaitymo. Ir iki susitikimo kitame numeryje, kuris ir vėl nestokos
temų ir įvykių.

Nuoširdžiai
„Pasaulio lietuvio“ vyriausioji redaktorė
DEImANTė DoKŠAITė
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