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Muziejuje – pažintis su
lietuvybės puoselėjimu pasaulyje
Kretingos muziejaus parodų salėse atidaryta paroda „Lietuviais
esame mes gimę“, kuri pasakoja, kaip Lietuvai netekus nepriklausomybės pasaulyje buvo saugoma lietuvybės dvasia.

Parodą pristatė jos kuratorius Leonas
Narbutis.

Parodą atidaręs jos kuratorius Lietuvių
Fondo valdybos narys ir įgaliotinis Lietuvai Leonas Narbutis pasidalino savo, kaip
išeivio gyvenimo istorija. Kartu jis susirinkusiuosius supažindino ir su lietuvių bendruomenės išeivijoje veikla bei kasdienybe.
L. Narbutis gimė Kaune geležinkeliečio
šeimoje. 1939 m., Hitleriui užėmus Lietuvą,
šeimą paskyrė į Kybartus. 1944 m., frontui
slenkant, paskutiniu traukiniu pasitraukė į
Vakarus, apsistojo rytų Vokietijoje Štatgarde (dab. Lenkija), vėliau pasitraukė į Vokietiją. Po karo Vokietijoje ėmė kurtis pabėgėlių stovyklos.
Apie 1948 m. karo pabėgėliai pamažu
ėmė virsti imigrantais ir iš Lietuvos pasitraukusiems intelektualams iškilo uždavinys: kokiu būdu išsaugoti lietuvybę – kalbą,
tautinę kultūrą, papročius gyvenant kitose
šalyse tarp kitataučių.
Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto pirmininko Mykolo Krupavičiaus ir kitų
iniciatyva nutarta kiekvienoje šalyje steigti
lietuvių bendruomenes ir jas vienijančią
Pasaulio lietuvių bendruomenę. 1949 m.
birželio 14 d. Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas parengė ir Augsburgo
leidinyje „Pasaulio lietuvių bendruomenė“
paskelbė dokumentą „Lietuvių charta“, išreiškiantį išeivijos lietuvių tautinio solidarumo principus. Lietuvių chartos tikslas –
„išlaikyti lietuviuose lietuvybę“.
1950 m., JAV išėjo įstatymas, kurio pagrindu iš Vokietijos buvo priimamas tam tikras pabėgėlių skaičius, tačiau galėjo atvykti
tik fiziškai sveiki žmonės. L. Narbučio tėvas
nepraėjo sveikatos komisijos, todėl šeimai
teko laukti, kol tėvui padarė operaciją ir jis iš
naujo praėjo sveikatos komisiją. Tik tuomet
šeima gavo leidimą išvykti į JAV.
Nuo 1959 m. L. Narbutis bendradarbiavo
su „Amerikos lietuvių radiju“, darė reportažus „Amerikos balsui“, „Laisvajai Europai“,
„Lietuvos radijui“. Prieš 15 metų jis sugrįžo
į Lietuvą.
„Nežinojau, kad žmogui būti laimingam
reikia tiek mažai. Šiandien gyvenu Lietuvoje, gyvenu taip, kaip visados norėjau gyventi
ir neįsivaizduoju kitokio gyvenimo“, – sakė
jis.
2019-uosius metus Lietuvos Seimas paskelbė Pasaulio lietuvių metais. Seimo nutarime pabrėžiama, kad Pasaulio lietuvių

bendruomenės veikla lietuvių istorijos,
kalbos, kultūros, mokslo, paveldo, tradicijų,
tautinės tapatybės išsaugojimo srityse prisidėjo prie šiuolaikinės modernios Lietuvos
valstybės kūrimo. Taip pat išskiriamas šios
bendruomenės indėlis atkuriant nepriklausomą Lietuvos valstybę ir integruojantis į
Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizaciją, Jungtines Tautas, Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizaciją
(UNESCO), Šiaurės Atlanto Sutarties Organizaciją (NATO), Europos Sąjungą.
Šiemet minime Lietuvių Chartos
70-mečio jubiliejų ir tai yra puiki proga lietuviams parodyti tautinį solidarumą, kuris
yra vienas iš kertinių straipsnių šitoje Chartoje, ir parodyti, kad svarbūs yra visi lietuviai, gyvenantys pasaulyje: visi pasaulyje
gyvenantys lietuviai ir lietuvių kilmės asmenys yra vienos Lietuvos dalis, jos stiprybės,
vienybės, pažangos ir išlikimo garantas.
Kretingos muziejuje atidaryta paroda
„Lietuviais esame mes gimę“ yra skirta plačiajai Lietuvos visuomenei, vaizdžiai pasakoja apie lietuvių išeivių veiklą. Nuotraukos
ir dokumentai gauti iš asmeninių archyvų, Amerikos lietuvių televizijos, Lietuvos
išeivijos instituto, Lietuvos nacionalinio
muziejaus, Kauno Pedagoginio muziejaus
bei Lietuvos centrinio valstybinio archyvo.
Parodos apipavidalinimą atliko dizainerė
Skirmantė Vaitkevičiūtė (UAB „Ekspozicijų
sistemos“).
Parodoje matysite Lietuvą, kurią sukūrė
tėvynainiai nenorėdami prarasti savo tapatybės. Jie išsivežė gimtinėje paliktų brolių ir
sesių lūkesčius ir norus – kad Lietuva liktų
laisva ir nepriklausoma valstybė. Ši paroda
– tai užsienio lietuvių gyvenimas iš paukščio skrydžio aukštumos. Tai – jų Lietuva.
Nesvarbu, kur mūsų tautiečiai būtų, kur jie
gyventų – anksčiau ar vėliau jie širdimi pajunta, jog tikroji jų Tėvynė yra Lietuva ir dėl
jos laisvės verta gyventi ir kovoti.
Parodą inicijavo Pasaulio Lietuvių Bendruomenė su tuometiniu Tautinių mažumų
ir išeivijos departamentu. Šiandien parodos
eksponavimą yra perėmęs Lietuvių Fondas.
Paroda „Lietuviais esame mes gimę“
Kretingos muziejuje veiks iki lapkričio 18
dienos.
Jolanta KLIETKUTĖ

Apie išeivijos veiklą pasakoja nuotraukos ir
dokumentai.
Autorės nuotr.

Kitos savaitės horoskopas
AVINAS Jūsų laukia džiaugsmingas metas: atrodys, kad viskas einasi sklandžiai be didesnių pastangų,
todėl galėsite mėgautis ramiu, tačiau tikrai
maloniu laikotarpiu. Darbinėje veikloje kol
kas jokių pokyčių nenusimato, tačiau asmeniniame gyvenime galimos tikrai džiuginančios
permainos. Vienišiai nestokos progų užmegzti
naujas pažintis, o įsipareigojusiems asmenims
žvaigždės pataria daugiau laiko skirti antrajai
pusei ir palepinti ją nedidelėmis dovanėlėmis.

SVARSTYKLĖS
Jūsų laukia
linksmybės. Žvaigždės žada malonius netikėtumus, kurie tikrai nuskaidrins kasdienybę ir leis į pasaulį pažvelgti
visai naujomis spalvomis. Net ir tuomet, jei
atrodys, kad darbai niekaip nesibaigia, skirkite šiek tiek laiko poilsiui ir tai tikrai padės įsikrauti daugiau energijos. Galite sulaukti tikrai
įdomių pasiūlymų smagiai praleisti vakarą ar
savaitgalį, todėl pasinaudokite Jums suteiktomis galimybėmis.

JAUTIS Jūsų optimizmas bus tiesiog užkrečiantis. Nors visai neseniai
teko išgyventi gana įtemptą laikotarpį, panašu, kad visos negandos liko užmaršty.
Žvaigždės Jums žada naujas malonias patirtis
bei naudingas pažintis, todėl būkite atidūs ir
nepražiopsokite puikių galimybių. Darbinėje
veikloje jokių permainų nenusimato, tačiau
tuomet, jei planuojate keisti darbą, dabar tą daryti itin palanku.

SKORPIONAS Gali užplūsti gana
negatyvios mintys, tačiau tik nuo Jūsų
priklausys, kaip su tuo susidorosite.
Turėsite galimybių pradėti naują veiklą, tačiau Jus gali sustabdyti baimė ir nežinomybė.
Žvaigždės bus palankios tik tiems, kurie neišsigąs naujų iššūkių ir stengsis judėti į priekį.
Jei rinksitės kiurksojimą ant sofos, greitu metu
teigiamų pokyčių tikrai neverta tikėtis. Jei būsite drąsūs ir savimi pasitikintys, jau labai greitai
galėsite džiaugtis puikiais rezultatais.

DVYNIAI Dėl nenumatytų aplinkybių gali tekti šiek tiek pristabdyti
tempą, tačiau dėl to nereikėtų per
daug nerimauti – nebaigti darbai niekur nepabėgs. Šiuo metu Jūsų draugams gali prireikti pagalbos, todėl žvaigždės pataria per daug
nesiblaškyti, elgtis taip, kaip Jums liepia širdis.
Taip pat palanku daugiau laiko skirti savo šeimai – kartu praleistas laikas bus tikrai turiningas ir atminty išliks ilgam.
VĖŽYS Paskutiniu metu Jūsų gyvenimo tempas buvo tikrai smarkus,
tačiau dabar turėsite galimybę atsikvėpti ir šiek tiek laiko skirti savo pomėgiams.
Nors gali atrodyti, kad dar reikia atlikti daugybę darbų, žvaigždės pataria šiek tiek sulėtinti
savo tempą ir daugiau laiko skirti vien tik sau.
Palankus metas planuoti atostogas, aplankyti
seniai matytus draugus ar giminaičius.
LIŪTAS Jus gali pradžiuginti netikėtai pasiekusi naujiena, kuri privers
iš naujo susidėlioti savo planus. Šiuo
laikotarpiu žvaigždės pataria kiek įmanoma
mažiau planuoti, nes įvairūs netikėtumai gali
visiškai sujaukti Jūsų dienotvarkę. Nors smulkių darbų tikrai netrūks, su viskuo puikiai susidorosite, dienos pabaigoje jausitės tikrai daug
pasiekę. Jei tam tikrų užduočių įveikimas pasirodys pernelyg keblus, nebijokite prašyti draugų ar artimųjų pagalbos.
MERGELĖ Ne viskas, ką suplanuosite, eisis pakankamai sklandžiai,
todėl galite pasijusti bejėgiai. Vis dėlto žvaigždės pataria nenukabinti nosies ir tęsti
pradėtus darbus. Už pastangas visuomet yra
tinkamai atlyginama, tačiau tam kartais prireikia šiek tiek laiko. Neleiskite, kad Jus užvaldytų
neigiamos emocijos, bent truputį save palepinkite nedideliais malonumais.

ŠAULYS Žvaigždės žada tikrai
malonias pažintis, todėl šis laikotarpis taps tikru išbandymu įsipareigojusiems asmenims. Turėsite įvertinti, kas Jums
yra svarbiau: nuotykiai ar santykiai su antrąja
puse, todėl pasistenkite nepasiduoti pagundoms, kurios bus tikrai viliojančios. Darbinėje
veikloje galimi smulkūs nesusipratimai, kurie
temdys nuotaiką ir neleis atsipalaiduoti.
OŽIARAGIS Ne viskas eisis pagal
planą ir tai tikrai liūdins, tačiau pasistenkite ir tokioje situacijoje įžvelgti
šviesiąją pusę: įvairūs netikėtumai neretai būna
tikrai naudingi, todėl ir tuomet, jei atrodys, kad
viskas nesiseka, labai greitai gali paaiškėti, kad
visa tai buvo tik į naudą. Darbinėje veikloje galimi smulkūs nesutarimai, tačiau dėl jų tikrai
neverta nuogąstauti – viskas išsispręs net ir be
Jūsų pastangų.
VANDENIS Būsite kupini naujų
sumanymų, tačiau juos įgyvendindami galite susidurti su netikėtais sunkumais. Nesitikėkite pernelyg greito rezultato:
gali tekti kaip reikiant paplušėti, kol galiausiai
pavyks pasiekti užsibrėžtų tikslų. Vis dėlto nereikėtų pamiršti, kad įvairios nesėkmės tik dar
labiau užgrūdina, todėl ateityje įvairūs nesklandumai neatrodys tokie baisūs kaip iki šiol.
ŽUVYS Ne viskas eisis pagal planą
ir tai tikrai liūdins, tačiau pasistenkite
ir tokioje situacijoje įžvelgti šviesiąją
pusę: įvairūs netikėtumai neretai būna tikrai
naudingi, todėl ir tuomet, jei atrodys, kad viskas nesiseka, labai greitai gali paaiškėti, kad visa
tai buvo tik į naudą. Darbinėje veikloje galimi
smulkūs nesutarimai, tačiau dėl jų tikrai neverta nuogąstauti – viskas išsispręs net ir be Jūsų
pastangų.

