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Atviri
lAngAi

T

urbūt šio numerio labiausiai aptarinėjamu straipsniu taps Rimanto Zagrebajevo
parengtas interviu su buvusiu „Pasaulio lietuvio“ redaktoriumi Romu Sakadolskiu,
kaip pats sako, ko gero, vieninteliu atleistu iš šių pareigų. Nors toli gražu ne visoms
R. Sakadolskio išsakytoms įžvalgoms galiu pritarti, bet tikrai negaliu nesutikti su jį
kalbinusio žurnalisto mintimi, kad šio buvusio žurnalo redaktoriaus pasisakymai
tikrai įdomūs, kaip ir dera jo profesijos atstovui, kai kurie – ir aštrūs. Ir kaip anuomet
R. Sakadolskis siekdavo viską sumaišyti, taip ir dabar jo interviu įpūs mažumėlę vėjo,
tarsi atvėrus jo pokalbyje minimus langus.
Tačiau, kad ir kalba buvęs redaktorius apie šermenų tylą, drįstu manyti, kad
„Pasaulio lietuvio“ puslapiuose vis dar yra ką skaityti, vis dar yra tekstų, kurie, mano
giliu įsitikinimu, turi išliekamąją vertę, tekstų, kurių niekur kitur skaitytojai neras,
interviu su žmonėmis, apie kuriuos kitur neperskaitys. Ir už tai reikia dėkoti „Pasaulio lietuvio“ bendradarbių šeimai, kuri gal ne tokia gausi kaip R. Sakadolskio laikais,
tačiau tikrai darbšti ir gerokai išaugusi mėgėjų marškinėlius.
Ne vieninteliai, tačiau tarp tokių, kurie, mano manymu, turi išliekamąją vertę,
visada paminėtini Jūratės Caspersen rašiniai. Šiame numeryje pateikiamas dar vienas
straipsnis jūsų dėmesiui – apie Šveicarijoje vykusį lietuvišką „Teatro pavasarį“ ir ten
pasirodžiusią aktorę, režisierę ir poetę Birutę Mar.
Nepraleisti pro akis siūlau ir Kristinos Ūsaitės straipsnio apie kunigą, rašytoją ir visuomenininką Stasį Ylą bei jam skirtą minėjimą Vytauto Didžiojo universitete, Kaune.
Apie išeivijos „lobius“ – knygų, periodinių leidinių ir žemėlapių kolekcijas, dovanotas
Lietuvai, – pasakoja buvusi Vilniaus universiteto vadovė Birutė Butkevičienė. Tai pat
šiame numeryje – geros žinios iš JAV ir Kanados apie glaudesnius tenykščių bendruomenių ir Lietuvos archyvarų ryšius.
Ir tai tik dalis temų, aptariamų šįkart. Be jų, dar rašome apie sportą, žinoma, apie
švietimą, kultūrą, taip pat apie pilietybės reikalus ir išeivijos ryšius su Lietuvos valdžios
institucijomis bei visuomene.

Beje, kitas „Pasaulio lietuvio“ numeris bus jungtinis – birželio ir liepos – tad jo laukite savo pašto dėžutėse kiek vėliau nei įprasta – ne mėnesio pirmoje pusėje.
Įsimintino skaitymo.

Nuoširdžiai
„Pasaulio lietuvio“ vyriausioji redaktorė
DEIMANTė DoKŠAITė
2013 gegužė
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