
nainis, Amerikos lietuvis Tom Yakutis! Jo vardas
yra neatskiriamai susijęs ir su populiariaisiais ,,The
Flinstones Meet Rockula and Frankenstone” (1979
m.) bei ,,The Flinstone Comedy Show” (1980 m.) –
čia Yakutis pasireiškė kaip scenaristas (,,story di-
rector”). Paskutinis jo kūrybinis darbas – irgi kaip
scenaristo – buvo ,,The Jetsons” (1985 m.).

Ir visa tai, kas yra gražu, yra gražu...

Tom buvo didelis gamtos ir gyvūnų mylėtojas.
Tik atvykęs į saulėtąją Kaliforniją, jis susirado
darbą stručių ūkyje Arroyo Seco regione. Visą gy-
venimą domėjosi sodininkyste. Augino orchidėjas.
Mėgo tapyti gamtovaizdžius. Jų nemažai sukūrė
savo viešnagės Lietuvoje metu. Kartu su seserimi
Kiki Yakutis-Shappell bei dukterėčia Annie Yaku-
tis suruošė savo kūrybos parodą 1999 m. spalio
mėn. Grossman galerijoje Los Angeles.

Yakutis mėgo operas
(gal tai paveldėta iš tetos
Marijonos Rakauskaitės),
labai mylėjo savo taksiuką
vardu ,,Shadow”, neatsisa-
kydavo alaus skardinės, o
juolab airiško viskio. Jis bu-
vo nepaprastai tolerantiš-
kas ir kuklus. Statė sau pa-
minklą, kurdamas anima-
cinius herojus – t.y. gyven-
damas, dirbdamas, būda-
mas. Jo paskutinis noras:
kad po mirties būtų sude-
gintas, o pelenai paleisti pa-
vėjui.

Tom žmona Dora Na-
ra buvo ne tik jo gyvenimo,
bet ir kūrybos palydovė.
Daugelį metų ji dirbo šalia
savo vyro, tikrindavo nu-
spalvintus multiplikacinių
filmų maketus Warner
Brother bei Hanna – Bar-
bera kino studijuose.

Prieš keletą dienų telefonu Tom dukterėčia
Annie pasakė, kad jos dėdė nuo pat mažens norėjo
tapti karikatūristu – ,,cartoonist” – ir visą savo gy-
venimą buvo dėl to laimingas. Jis nesikuklino,
garsiai išpažindamas savo meilę (aišku – po žmo-
nos Doros) ir trims moterims: JAV prezidento
Roosevelto žmonai Eleonorai, pirmajai ,,kulinari-
jos ledi”, virimo pamokų televizijos ekrane pradi-
ninkei legendinei Julia Child bei Olive Oyl, jo pa-
ties daugybę kartų piešto herojaus jūreivio Po-
peye draugei... �
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Gintauto Vėžio ekslibrisai
Rinkinio pristatymas Newberry bibliotekoje Čikagoje

Kovo 31 dieną Newberry bibliotekoje įvyko
Gintauto Vėžio ekslibrisų rinkinio prista-
tymas. Gintautas Vėžys – Čikagoje žino-

mas knygų mylėtojas, Algimanto Mackaus knygų
leidybos fondo vadovas, išleidęs per 100 lietuviš-
kų knygų Čikagoje. Be turtingos namų bibliote-
kos, Gintautas Vėžys buvo surinkęs ir didžiulį lie-
tuviškų ekslibrisų rinkinį, taip pat ekslibrisų pa-
rodų katalogų, knygų apie lietuviškus ekslibrisus,
jų autorius. Pernai rudenį Gintauto Vėžio žmona
Lakštuonė Vėžienė ir dukra Vaiva Vėžys nuspren-
dė padovanoti Gintauto Vėžio paliktą rinkinį
Newberry bibliotekai. Sunku būtų ir įsivaizduoti
tinkamesnę vietą. Newberry biblioteka garsi is-
torinių knygų rinkiniais. Be kita ko, ji turi daug
svarbių istorinių lietuviškų knygų: pavyzdžiui,
galima paminėti 1653 m. Danieliaus Kleino pir-
mąją lietuvių kalbos gramatiką – tai vienintelis
egzempliorius, žinomas mūsų planetos vakarų
pusrutulyje. Europoje irgi teišlikę keli to leidinio
egzemplioriai. Newberry biblioteka renka spaudi-
nius ir kitą medžiagą, susijusią su spaudos isto-
rija. Ekslibrisai – žanras, labai artimai susijęs su
spaudos istorija, tiesiogiai atitinkantis bibliote-
kos rinkinių prioritetus.

Newberry rinkinių papildymu džiaugėsi
bibliotekos prezidentas David Spadafora, retų
knygų ir rinkinių kuratorius Paul Saenger. Gin-
tauto Vėžio rinkinį pristatė spaudos istorijos ku-
ratorius, be kita ko, lietuvių draugas ir lietuvių
kultūros rėmėjas, puikus lietuvių rinkinių žino-
vas Paul Gehl. Jis įvertino Gintauto Vėžio rinkinį
kaip išskirtinį. Newberry biblioteka turi daug
knygos nuosavybės ženklų istoriją liudijančių do-
kumentų, knygų, leidinių, ekslibrisų. Gintauto
Vėžio lietuviškas rinkinys išsiskiria tuo, kad da-
bar jis – pats didžiausias vienos šalies ir tautos
ekslibrisų rinkinys Newberry bibliotekoje. Su

Lietuva susijusių ekslibrisų Gintauto Vėžio rinki-
nyje yra per keturis tūkstančius (neįskaitant
dubletų), dar apie tūkstantį – estų ir latvių. Dabar
Newberry bibliotekos skaitytojai geriausiai galės
pažinti ekslibriso – mažojo spaudos žanro – istori-
ją būtent lietuviškų Gintauto Vėžio ekslibrisų dė-
ka.

Po oficialaus pristatymo Paul Gehl rodė at-
skirus Gintauto Vėžio rinkinio ekslibrisus, besido-
mintiems aiškino ekslibriso istoriją. Tai mažosios
spaudos žanras, dėl smulkumo ne visada lengvai
atspausdinamas. Pasak Paul Gehl, ekslibrisams

spausdinti buvo vartojamos kuo įvairiausios spau-
dos technikos. Ir Gintauto Vėžio rinkinys yra pui-
kus tos įvairovės pavyzdys. Be kita ko, Gintauto
Vėžio rinkinio pristatyme dalyvavo ir vienas iš lie-
tuviškų ekslibrisų autorių – Vytautas Virkau.
Gintautas Vėžys buvo surinkęs nemažai Vytauto
Virkau spausdintų ekslibrisų ir dabar jie pateko į
Newberry rinkinius kartu su Gintauto Vėžio ko-
lekcija.

Neperdėsime sakydami, kad lietuvių kultūra
Newberry bibliotekoje jaučiasi kaip namie. Ji ten
visada laukiama ir kruopščiai globojama. �

Prie Gintauto Vėžio ekslibrisų. Iš kairės: Paul Gehl, Vaiva Vėžys, Lakštuonė Vėžienė, Vaivos vyras David Masopust.
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