“PASAULIO LIETUVIO” 2014 M.
GRUODŽIO NUMERIS
PLB mėnraščio “Pasaulio lietuvis” gruodžio
numerio elektroninę versiją jau galima įsigyti
portale ReadAdvice.

Paskutinis šių metų numeris pradedamas pasakojimu apie 2014 m. lapkričio 11-14
d. įvykusį LR Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos posėdį, kurio
metu buvo priimta svarbi rezoliucija dėl lietuvių kalbos kaip užsienio kalbos
įtesinimo JAV švietimo sistemoje bei sveikinimais šių metų LR Švietimo ir mokslo
ministerijos mokslo premijomis apdovanotiems keturiems lietuviams užsienyje.
Žurnale vėl grįžtama prie aktualiosios išeiviams temos – LR pilietybės klausimo,
kurį šiuo metu ketinama spręsti referendume. 2006-2012 m. PLB Valdybai
pirmininkavusi teisininkė Regina Narušienė savo straipsnyje ragina neprarasti
savų delsiant pagaliau sutvarkyti Pilietybės įstatymą, o konstitucinės teisės
ekspertas Vytautas Sinkevičius atkreipia skaitytojų dėmesį, kad ES Lietuva yra
tarp nedaugelio valstybių, kurios vis dar griežtai laikosi vienatinės pilietybės
sampratos, ir dėsto savo nuomonę, kodėl reikia liberalesnio Pilietybės įstatymo.

Visų lietuvių dalyvavimo demokratiniuose valstybės procesuose temą atliepia ir
interviu su politikos analitiku Linu Kojala apie elektroninį balsavimą.
Skaitytojų laukia ir įdomūs pasakojimai. Lidija Veličkaitė pasakoja apie Petronėlės
Guogaitės Barkauskienės ir Ciprijono Barkausko anūkų kartos pastangas išlikti
lietuviais JAV, o LR ambasadoje Airijos Respublikoje dirbusi Kristina Baubinaitė
dalinasi savo pastebėjimais apie ten sutiktus tautiečius. Dalia Kuizinienė
informuoja, kad 2013 m. į Lietuvą pargabenti šv.Kazimiero kongregacijos
vienuolijos Čikagoje archyvo dalis ir biblioteka jau yra prieinami skaitytojams
VDU bibliotekoje. Vincas Bartusevičius prisimena savo veiklą Vokietijos jaunimo
sąjungoje, Neila Baumilienė rašo apie Kazickų šeimos fondo trejus metus vykdytą
Aleksandros Kazickienės atminimo paramos lituanistinėms mokykloms JAV
programą. Bendruomenių Estijoje, Liuksemburge, Maltoje, Rusijoje ir Vokietijoje
naujienos, tradiciniai laiškai iš Lietuvių namų taip pat nekantrauja būti
perskaityti.
Neliko pamirštos ir didžiosios žiemos šventės. Nuolatinė “Pasaulio lietuvio” autorė
Dalia Staponkutė rašo, kaip atrodo ir jaučiasi šv.Kalėdos toli nuo snieguotos
lietuviškos gruodžio žvarbos. Kartu su ja sveikiname visus skaitytojus su
artėjančiomis šv.Kalėdomis, jau visai greitai nutiksinčiais 2015-siais.
Skaitykite “Pasaulio lietuvį” ir ateinančiais metais kompiuterio, išmaniojo telefono
ar planšetės ekrane jums patogiu laiku ir patogioje vietoje. Prenumeruokite PLB
naujienlaiškį, tad naujienas visada sužinosite pirmieji.
Jei norite paskelbti žinias iš savo bendruomenės, išsakyti savo nuomonę
lietuviams užsienyje svarbiais klausimais, tapti nuolatiniu portalo
pasauliolietuvis.lt bendradarbiu,
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