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N

eseniai viename Lietuvos naujienų portale perskaičiau interviu su Vokietijos
lietuviu, atsikrausčiusiu dirbti ir gyventi į Lietuvą. Įdomiausia viso pokalbio
mintis man pasirodė jo pasakymas, kad daugelis žmonių trokšta dirbti ten, kur
atostogauja – Ispanijoje, Havajuose ir pan. Štai jis kiekvieną vasarą vis atvykdavo
atostogų į Lietuvą, o dabar ėmė dirbti savo atostogų šalyje – Lietuvoje. Tik pamanykit, kas nutiktų ir kaip atrodytų Lietuva, jei visi lietuviai, kurie bent kartą
per metus atvyksta į Lietuvą, sugrįžtų į ją dirbti ir gyventi?
Svajonės svajonėmis, o dabar apie tai, ką turime šiandien – balandžio mėnesio
„Pasaulio lietuvio“ numerį.
Neišvengiamai analizuojame Lenkijos lietuviškų mokyklų nesibaigiančias finansines, o ir, neslėpkime, ko gero, politines problemas, kurios niekada nesibaigia, tačiau kartais prislegia smarkiau nei įprastai. Mano galva, Tomas Marcinkevičius labai aiškiai išdėstė, kas ir kodėl vyksta Lenkijos lietuvių žemėse esančiose
lietuviškose mokyklose, nors ir pabrėžė, kad tai tik jo asmeninė nuomonė.
Šiame numeryje daug žinių iš Vokietijos, nors nedaug atsilieka ir JAV, kaip
visada. O Jungtinės Karalystės lietuviai praneša apie du svarbius įvykius: vieną –
jau įvykusį, kitą – vyksiantį gegužę. Pastarasis atgaivina seną tradiciją – visos JK
lietuvių Seimą, pirmasis vyko prieš 75 metus.
O kad viskas nebūtų pernelyg rimta, gaivų prancūzišką gūsį į žurnalo puslapius įpučia Aida Kiškytė-Degeix, pristatydama Bordo gyvenančią lietuvę dailininkę Sniegę Navickaitę ir jos simpatiškus personažus.
Baigdama noriu paraginti ir paprašyti trijų dalykų: prenumeruokite „Pasaulio
lietuvį“, rašykite „Pasaulio lietuviui“ (el. paštu plietuvis@plbe.org) ir prisijunkite
prie „Pasaulio lietuvio“ grupės „Facebooke“ (http://www.facebook.com/PasaulioLietuvis).
Malonaus skaitymo.

Nuoširdžiai
„Pasaulio lietuvio“ redaktorė
DeIMANTė DOKŠAITė
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