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AtA Jurgį Gimbutą prisimenant
Pereitų metų birželio 22 d. 

Šv. Jurgio lietuvių bažnyčioje 
Norvvood, MA, įvyko a.a. dr. 
Jurgio Gimbuto paminėjimas, 
suruoštas jo bičiulių Antano 
Girniaus, dr. Stasio Goštauto 
ir Juliaus Špakevičiaus. Pa
minėjo nuotaika buvo šven
tiška, neperverta laidotuvėms 
būdingo liūdesio; tonas —- pa
garbus ir rimtas. (Velionis 
mirė 2001 geg. 21; atsisveiki
nimo apeigos įvyko rugp. 24, 
Kaune). Norėčiau prisiminti 
šio gražaus paminėjimo mo
mentus ir paskelbti jo turinio 
ištraukas Jurgio Gimbuto 84 
metų gimimo sukakties proga 
2002 sausio 18.

Paminėjimo vieta — lietuvių 
Šv. Jurgio bažnyčia Norvvood, 
buvo Tėvelio labai mėgstama 
ir dažnai lankoma, bažnyčios 
šviesaus klebono, kun. Vinco 
Valkavičiaus dėka Mano ko
legė Milda Danytė prisimena 
susitikimą su Jurgiu Gipibutu 
šioj bažnyčioj maždaug prieš 
dešimt metų, kai ji tyrinėjo 
kun. Valkavičiaus laikraščių 
rinkinius: „Jis man aprodė 
visą bažnyčią, paaiškindamas 
architektūrinius bruožus bei 
dekoratyvines detales, bū
dingas ankstyviesiems lietu
viams imigrantams... Kiek jis 
diięjjayosi lietuvių visuome
nėj! Sil kokia meile!’* (laiške, 
2001.05.08). Šią birželio popie
tę erdvioj, spindinčioj baž
nyčioj buvo matyt a.a. Jurgio 
Gimbuto jaunystės nuotrauka, 
gėlės; girdėti dr. Vytenio Vasi
liūno vargonų muzika, gies
mės, ir kun. Valkavičiaus 
nuostabi solo meditacija smui
ku. Šv. Mišios buvo aukoja
mos kun. V. Valkavičiaus ir 
kun. R. Krasausko iš Putnam, 
CT.

Nusileidus po Mišių į para
pijos salę, gausus būrys Tė
velio draugų bei pažįstamų 
prašneko, pasivaišino, pažvel
gė į Jurgio Gimbuto knygų, 
raštų, ir foto albumų parodėlę.

Prisiminimų valandą įžan

Jurgis Gimbutas 1999 m., kai jam buvo suteiktas Vilniaus Gedimi
no Technikos universiteto Garbės daktaro laipsnis.

Alekso Jauniaus nuotrauka

giniu žodžiu pradėjo Antanas 
Girnius. Kun.. Vincas Valka- 
vičius prisiminė a. a. Jurgį 
Gimbutą, kaip veiklų parapi
jietį, inteligentą bei idealistą, 
kuris rūpinosi lietuvių visuo
mene ir savo bendraamžių 
kultūrininkų bei kolegų pali
kimu ne mažiau, kaip savo 
paties pėdsakais mokslo ir 
kultūros sferose (straipsniais, 
knygomis, paskaitomis, orga
nizaciniu darbu). Jis buvo 
skautas, tarnavęs Dievui, tė
vynei ir artimui.

Inž. Jeronimas Dabrila pa
sidalino savo atsiminimais iš 
draugystės su Velioniu, prade
dant studijų metais Kaune, 
1935-1941:

„Su a.a. Jurgiu Gimbutu 
buvome artimi bičiuliai. Mes 
kartu studijavome ir kartu ga
vome diplomus. Tai buvo lai
kas, kai rusų okupantų po
tvarkiai veržėsi į universiteto 
gyvenimą. Prisimenu 1941 m. 
birželio 14 d. Pilnos Kauno 
gatvės rusų sunkvežimių su 
areštuotais tremtiniais į Sibirą. 
Mes turime skubėti, laiku 
užbaigti diplominius darbus, o 
nežinai, ar ir pats nepakliūsi į 
jų rankas. Visi laukė karo. 
Lietuvoje sukilimas, vokiečių 
okvpacįja. Kaune vyksta bai
sūs, žiaurūs įvykiai. Mes, grįžę 
į universitetą, braižome pasku
tinius brėžinius. Dirbam be 
poilsio, nes už keletos dienų 
paskelbta „gynimo” diena. Visi 
devyni diplomantai sėkmingai 
baigiam. Užbaigimui einame į 
Metropolį — atšvęsti. Bet 
įstengiame užsisakyti tik ar
batos, nes visų tuščios ki
šenės. A. A. Jurgis atsisveiki
nant pasisako, kad turi sku
bėti į savo vestuves. Tai buvo 
visiems didelis siurprizas. Tai 
buvo 1941 m. liepos 5 diena.

Vėliau Vokietijoje susitikom 
Pfulingene. Kai jie ruošėsi 
išvykti į JAV-es, man buvo 
proga jo šeimą nuvežti į 
Muencheną. Bostone bendra
vome ne tik mes, bet ir mūsų 

šeimos. Gimbutai mus lanky
davo Cape Code, nes mėgo uo
gauti ir grybauti. Kai jis liko 
vienas, dažnai susitikdavome. 
Jis visada buvo optimistas, 
tolerantas. Jis visada turėjo 
ką nors naujo pasakyti. 
Kalbėdavomės daugiausia Lie
tuvos temomis. Aš visada pri
simenu jį, kaip Taurų Lietuvį 
ir kaip mielą bičiulį. Mane ste
bino jo darbštumas, jo sku
bėjimas gyvenime ir darbe”.

Inž. Jonas Vasys, tais pa
čiais studijų metais susi
pažinęs su Jurgiu Gimbutu, il
gametis jo kolega, buvo pa
prašytas kalbėti, kaip mokslo 
draugas ir bendradarbis. Va
sys prisiminė susitikimą su 
Velioniu vienoje Bostono inži
nierių kompanijoj, savo darbo
vietėj, 1949 m. gavęs progą jį 
rekomenduoti darbui labai ge
rais žodžiais. Toliau Vasys pa
žvelgė į J. Gimbuto charakte
rio bruožus bei pasiekimus, 
sujungdamas šiuos su jo kilme 
iš žemaičių bajorų giminės, in
teligentų šeimos (spalvingai 
apibūdintus jo įžangoje). Iš- 
raukos:

„To meto Lietuvos inteligen
tija daugiausia buvo pirmoji 
karta iš kaimo, įskaitant pre
zidentus ir vyskupus. Švei
caras Juozas Eretas, Lietuvą 
pamilęs ir joje apsigyvenęs, 
yra išsireiškęs, kad Lietuvos 
inteligentai dažnai būna ne
rangūs, nediplomatiški, ne
moka savęs tinkamai pristaty
ti, neparodo savo asmeninės 
propagandos. Panašiai galvojo 
ir prof. Steponas Kolupaila, 
kuris mums studentams tai 
primindavo ir pamokydavo. 
Jeigu daugelis mūsų profeso
rių plačiajai visuomenei buvo 
labai mažai žinomi, prof. Ko
lupailą beveik visi žinojo. 
Pvz., jis kasmet iš anksto 
spaudoje paskelbdavo, kada 
Nemunas pralauš žiemos le
dus. O tai buvo grynai statisti
kos reikalas: kartodavosi kas 
13 metų. Bet žmonėms atrodė, 
kad tai yra prof. Kolupailos 
asmeninis išradimas.

J. Gimbutas, gyvendamas 
prof. Kolupailos kaimynystėje, 
daug ko iš profesoriaus iš
moko. Išmoko jis ir save visuo
menei pristatyti ir iškelti.

Gyvendami Bostone, Vie
nybėje skaitėme tokį pra
nešimą: dr. Marija Gimbu
tienė, inž. dr. Jurgis Gimbu
tas, dipl. agronomė Elena 
Gimbutienė išvyksta atostogų 
į Cape Codą! Arba vėl: Dr. inž. 
Jurgis Gimbutas, atstovauda
mas didelei inžinierių firmai 
Bostone, darbo reikalu iš
vyksta į New Yorką. Dėl to 
būdavo visokių kalbų ir verti
nimų... Pažiūrėkime, kokie to 
rezultatai. Velionis buvo pa
kviestas būti bendrovės dali
ninku. Ar daug mūsų inži
nierių to susilaukė? Kiek aš 
žinau, dar vienas Vytautas 
Izbickas, kuris irgi gyveno 
prof. Kolupailos kaimynystėje.

Iš praeities semdamiesi sau 
stiprybės, prisiminkime, kad 
prieš daugelį metų mūsų 
žymieji kultūrininkai, maty
dami smunkančią lietuvių 
kultūrą, buvo sudarę komitetą 
ir išleido atsišaukimą į vi
suomenę kultūros nuosmukiui 
sulaikyti. Iš inžinierių į tą ko
mitetą buvo pakviestas tik 
vienas — mūsų Velionis. Kiti

Jurgis Gimbutas.

inžinieriai buvo priskirti prie 
smunkančiųjų...

Kaip ten bebūtų, Jurgįs 
Gimbutas nuveikė labai daug. 
Aš tik pažymėsiu keletą jo 
darbų. Vokietijoje jis gavo 
daktaro laipsnį už savo vei
kalą „Das Daeh dės Litauischen 
Bauemhauses” („Lietuvių kai
mo namo stogas”) Čia Bos
tone jis suredagavo du papil
domus Lietuvių Enciklope
dijos tomus. Su inž. J. V. Da
niu 1974 ml„ parašė Stepono 
Kolupailos biografiją. Labai 
daug rašė apie kaimo archi
tektūrą, statybą, ir ornamen
tiką. Tuo reikalu buvo išleista 
knyga Lietuvos kaimo trobesių 
puošmenys 1999 m. Už tai J. 
Gimbutas buvo įvertintas ir 
Vilniaus Gedimino universite
tas jam suteikė garbės dakta
ro laipsnį. Taip pat jis parašy
davo savo komentarus apie et
nografijos ir architektūros 
veikalus išleistus Lietuvoje. 
Kiekvienu atveju jis buvo ne 
eilinė asmenybė, ir mes, nete
kę jo, labai pasigesime”.

Juozas Rygelis, atvykęs iš 
Putnam, CT, apšvietė a.a. Jur
gio Gimbuto dalyvavimą 
ALKA (Amerikos lietuvių 
kultūros archyvas) veikloje. 
Jis buvo sumanus, pareigin
gas bendradarbis, vienu metu 
direktorius. Juozas Rygelis 
paminėjo, kad ALKA muzie
juje palikta dalis Jurgio Gim
buto asmeninio archyvo (kita 
dalis — Išeivijos centre, 
Kaune).

Skautijos vardu kalbėjo v.s. 
fil. Laima Kiliulienė, apžvelg
dama jo viso gyvenimo ben
dravimą su' skautais, ypač 
dvidešimties metų veiklą 
Skautybės ir Vydūno fonduose 
išeivijoje. Ji prisiminė Jurgio 
Gimbuto apsilankymus akade
mikų skautų Ąžuolyne ir ki
tuose renginiuose su paskaito
mis, jo dėmesį jaunimo 
auklėjimui bei norą perduoti 
savo mintis jaunesnei kartai.

Živilė Gimbutaitė prisiminė 
mylimą a.a. Tėvelį, kaip tvirtą 
šeimos medžio kamieną vai
kystėje laiškuose ir apsilanky
muose Kalifornijoj. Vai
kystėje, jis nesigailėjo laiko 
mūsų pamokoms ir pramo
goms. Visuomet buvo patiki
mas žinių šaltinis, nuotaikin
gas kelionių vadovas, įdomus 
pasakotojas. Jis skatino kny
gų skaitymą, vėliau aukštes
nio mokslo siekimą. Jis buvo 
darbštumo, tvarkingumo ir ra
cionalumo pavyzdys. Visuo-

met dosnus visais atžvilgiais, 
pvz., materialiniu, bendravi
mu mintimis, ar patarimais. 
Gimbutaitė padėkojo ir daly
viams už labai šiltą, pras
mingą pobūvį Tėvelio atmini
mui.

Dr. Stasys Goštautas kal
bėjo apie a.a. dr. Jurgio Gim
buto kultūrinį palikimą iš ar
timo bičiulio perspektyvos:

„Per savo ilgą gyvenimą jis 
užsitarnavo savo draugų pri
pažinimą, kaip nuoseklus 
mokslininkas ir šviesus litua
nistas. Pareigingas, metodiš
kas, visados pozityvūs, orus, 
tai buvo tikras bajoras; titulo 
vengė net juokais, bet jo ar

J.n. įUu-i.itui i 
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Jurgis Gimbutas visą gyvenimą domėjosi Lietuvos kaimo trobesių architektūra, kurių te
galima rasti Rumšiškių etnografiniame muziejuje... Viktorų Kųčp ntnffiRkos.

chyvuose buvo atrastas Gim
butų genealoginis medis. Jam 
tinka Maironio posmas iš Ra
seinių Magdės (1926 m. lai
dos):

Tuomet buvę: Radvilos
Sapiega,

Goštautai [Gimbutai] (jie 
kapuos šiandie miega,

Bet dvasia jų nemirs 
niekados).

Tai tikrai buvo ponai iš 
ponų, 

Iš šviesių kunigaikščių 
valdovų,

Iš kilmės Gedimino aukštos.

Prieš padedant jo vardą 
amžinuose kapinynuose, rei
kia pažiūrėti, kokia vieta jam 
priklauso lietuvių kultūros is
torijoj. Jį prisiminsim, ne tik 
kaip bostoniškės Lietuvių En
ciklopedijos redaktorių ir ne
nuilstamą bendradarbį, kaip 
monografijų apie prof. Ste
poną Kolupailą ir Joną Ši- 
moliūną autorių, kaip ne
nuilstamą Lituanistikos insti
tuto darbuotoją ir ilgametį pir
mininką, bet ir kaip archi- 

' tektūros istorijos gelbėtoją.
Kai karai siaubė Lietuvą ir 
nauja ideologija bandė sunai
kinti viską, kas lietuviška, 
Jurgis rūpinosi ta kaimo ar
chitektūra ir visas jo mokslas 
susikaupė jo disertacijoj „Lie
tuvių kaimo trobesių stogai”. 
Užtenka palyginti jo daktara
to darbą ir jo paskutinę kny
gą, Lietuvos kaimo trobesių 
puošmenys, kad įvertintume jo 
įnašą į mūsų architektūros is

teriją.
Per antros nepriklausomy

bės atkūrimą Jurgis su Anta
nu Girnių daug rūpesčio ir 
darbo įdėjo surinkti tūkstantį 
naujų laikraščių ir žūmalų, 
pasirodžiusių Lietuvoje, ir pa
teikė juos Kongreso bibliote
kai Vašingtone, kur ir po 
šimto metų jie liudys to mo
mento svarbą. Nemažiau svar
bi yra Jurgio fotografinė bio
grafija ir keturi tomai dieno
raščių art® atsiminimų. Tai 
archyvinė ■ medžiaga, labai 
kruopščiai'surinkta, ir identi
fikuotas kiekviep&s Bostono 
išeivijos istorijos asmuo ir įvy
kis.

Jurgį reikia vertinoj ne kaip 
rašytoją, bet kaip mokslinin
ką. Kaip mano draūgas a.a. 
Vytautas Izbickas sakydavo: 
‘Jūs literatai švaistytės žo
džiais; mes inžiniėriat kiekvie
nam žodžiui atiduodam pa
garbą ir ieškom jo prasmės’. 
Jurgis nešvaistė žodžių: jam 
žodis turėjo savo tvarką, savo 
tikslumą ir įprasminimą. Dar 
į galą gyvenimo jis^raėgdavo 
nueiti į teatrą,. į koncertą ir 
paskaityti kūrybingi) knygę. 
Skaitydavo literatūrųftsftlasi- 
kus, anglų ir prancūąųrrsįįam- 
bindavo man — kuriągM.-ąky- 
riuje yra ir kaip ten vystosi 
charakteriai ir veiksmas. Da
lindavosi įspūdžiais. Tai vis 
Jurgio gyvenimo, prasmėj ieš
kojimas.. Gyventi.-tkifltaėeną 
dieną ir ką nors nauja išmokti 
ar išgyventi, pamatyti naują 
šviesą”.
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Naujame tiško s pasakos
Aldona Leipienė

Pūga su žiburėliu
Buvo šv. Kalėdos. Vakarėjo. 

Siauru medžiotojų pramintu 
miško taku ėjo mergaitė. Nors 
netoliese buvo platus, išvaži
nėtas kelias, ji pasuko tuo 
taku. Mat, skubėjo į kaimą, 
kuriame gyveno gydytojas. 
Kol dar matė pramintą taką, 
kol pro medžius raudonavo 
dangus, mažoji norėjo spėti 
pakviesti gydytoją savo mo
čiutei.

Dar nenuėjus nė pusės kelio, 
pradėjo kilti vėjas, patamsėjo 
dangus. Iš pradžių lingavo tik 
medžių viršūnės, bet greitai 
ėmė siūbuoti ir šakos. Nuo jų 
sniegas sūkuriavo aplink mer
gaitę. Netrukus dar labiau su
temo. Iš atplaukusių su vėju 
debesų ėmė kristi didžiulės 
snaigės, susisukdamos į baltai 
pilkus šuorus. Kai pro snaiges 
ir pustomą nuo eglių sniegą 
mergaitė nieko nebematė, pa
juto, kad didieji vėjo gūsiai 
kartu su sniego sūkuriais 
mėgina pakelti ir ją pačią. Su
nerimusi stipriai apglėbė lin
guojančią eglę ir pradėjo mels
tis. Ji prašė Dievą, kad pas
veiktų močiutė; ji prašė Dievą, 
kad gydytojas būtų namuose; 
ji: prašė Dievą, kad greičiau 
nurimtų pūga...

O pūga šėlo ir šėlo, kaip 
paklaikusi blaškė medžių 
šakas ir švilpė tarp kamienų 
— atrodė, niekada nenurims! 
Tik kai nuo karštos maldos 
veideliu pradėjo riedėti aša
ros, tirpdydamos skruostus 
aplipusias snaiges, pūga pri
slopo ir pagaliau nurimo vi
siškai...

Buvo ramu ir tamsu, nebuvo 
matyti nei medžių, nei žvaigž
džių. Nebuvo matyti ir tako. 
Jo nebebuvo, nes aplink bola

Stebuklingosios tūkstantmečio durys
Likus mėnesiui iki Naujųjų 

metų, kurie turėjo pradėti 
naują Tūkstantmetį, vieno di* 
delio miesto pakraštyje, ap
snigtoje laukymėje, atsirado 
Durys. Jos buvo didžiulės, di
desnės už aukščiausius me
džius. Saulei šviečiant, Du
ryse blizgėdavo snaigių orna
mentai. Jos stovėjo į nieką 
neatremtos, lyg erdvėje. Kas, 
ir kaip pastatė Duris, niekas 
nematė. Kažkokia jėga neleido 
prie jų prisiartinti. Apeiti 
aplink buvo galima. Durys iš 
abiejų pusių atrodė vienodai.

Greitai pasklido žinia apie 
atsiradusias Tūkstantmečio 
duris.'Visi šalies žmonės, bijo
dami, kad gali nespėti jų pa- 

' matyti, skubėjo į šiaurinę to 
miesto dalį.

Prasidėjo didysis Tūkstant
mečio durų vaidinimas. Netoli 
jų kūrėsi prekeiviai, buvo sta
tomos apšildomos palapinės, 
maisto produktų kioskeliai, 
įvairiausi pramoginiai stati
niai, o fotografai ir filmuotojai 
siūlė atvykusiems įsiamžinti 
šalia keistųjų Durų.

'Pamažu Duryse pradėjo ryš
kėti užrašas ir susirinkusieji 
perskaitė: „Likus dvylikai va
landų iki Tūkstantmečio pra
džios, Durys atsidarys kiek
vienam, norinčiam pamatyti 
save ateityje, bet tik tam pasi
ruošus”.

Keistas buvo užrašas. Spė
lionių daug. O kas nenori 
sužinoti savo ateities? Ir dar 
tokiu neįprastu būdu. Tai ne 
būrimas kortomis ar astrolo
ginės pranašystės! Tai kažkas 
nauja. Jaudinanti nežinia 
maišėsi su žinojimo noru. Visi 

vo tik supustytos sniego pus
nys. Mergaitė nebežinojo, kur 
eiti. Tyloje ir tamsoje, sužibo 
žvaigždutė. Ji buvo ne dan
guje, bet tolumoje, tarp me
džių. Žvaigždutė žiburėlis, o 
žiburėlis švietė kaip tolimas 
langas.

„Taip negali būti, — pagal
vojo mergaitė, — aš dar ne
nuėjau nė pusės kelio”.

O rausvas, judantis, spin
dintis žiburėlis žėrėjo vis 
aiškiau ir aiškiau. Jis artėjo... 
Apie žiburėlį tai didėdama, tai 
mažėdama judėjo keista, per
matomai balta būtybė. Negali
ma buvo suprasti, ar ji pati, ar 
joje sukosi, blaškėsi snaigių 
sūkuriai išryškindami siluetą 
moters, apsigaubusios balta 
didžiule skara. Ten, kur turėjo 
būti jos širdis, degė ir virpėjo 
keistasis žiburėlis. Baltoji mo
teris pakėlė permatomą ranką 
ir pamojo mergaitei, kviesda
ma prieiti. Mergaitė, neati
traukdama akių, lyg užburta 
žengė per pusnį link jos ir 
įklimpo.

Klaidi miško tamsa dingo, ir 
mažoji mergaitė atsirado pla
čiame pilnaties apšviestame 
lauke, kuriame vėl pradėjo 
suktis snaigių sūkurys. Šis 
sūkurys verpetavo, šėlo, kol 
susidarė snaigių moteris su 
spindinčiu, Šviečiančiu žibu
rėliu krūtinėje. Aukšta kaip 
medžiai snaigių moteris pa
mažu ir švelniai apgaubė nu
stebusią mergaitę. Šioji įsi
drąsinusi paklausė:

— Kas... Kas tu esi?
Tylus, ramus šnabždesys, 

panašus į vėjo gūsį, pasigirdo 
prie pat veidelio:

— Esu Klaidžioji sniego 
pūga...

o***********

Apsnigtoje laukymėje staiga at
sirado paslaptingos durys...

svarstė žodžius „tam pasi
ruošus”. Kaip reikia pasi
ruošti, kad durys atsidarytų? 
Vieni siūlė ištaigingai apsi
rengti, kiti — eiti nuogiems, 
bet lauke taip šalta! Vieni 
siūlė visą likusį laiką kol Du
rys atsidarys, badauti, kiti — 
tik negerti. O ko? Dar kiti 
siūlė pamąstyti apie savo 
praeitį ir panorėti gyventi ki
taip, bet toks siūlymas tokioje 
aplinkoje tokiu laiku atvyku
siems buvo nesuprantamas. 
Svarstymų sąmyšis...

Artėjo paskutinės dienos. 
Žmonių rinkosi vis daugiau ir 
daugiau. Apsukruoliai greit

— Kodėl klaidini? Bet man 
nešalta, netgi šilta, kai apgau
bi...

— Mieloji, Sniego pūgos 
būna ir klaidžios, ir šaltos, bet 
tave šildo degantis žiburėlis, 
kurį matai manyje.

Išgirdusi malonų balsą, mer
gaitė jau drąsiau paklausė:

— Klaidžioji Sniego pūga, 
kodėl šis žiburėlis neištirpdo 
tavęs ir tavo snaigiškų dra
bužių?

— Man dar negalima iš
tirpti. Nors esu Klaidžioji 
sniego pūga, bet tavęs neklai
dinu. Vedu ten, kur tu eini. 
Žiburėlį uždegė tavo didelis 
noras padėti močiutei. Aš esu 
savųjų snaigių močiutė. Kar
tais ir klaidžios, ir šaltos pū
gos turi šiltas, spindinčias 
širdis. Tik reikia ją uždegti.

Bekalbėdama vis tyliau ir 
tyliau, Sniego pūga pradėjo 
tolti, linkti, mažėti. Jos skara 
tapo baltais storais sniego pa
talais, kurie užklojo raižyto
mis langinėmis namą. Pūgos 
širdies vietoje, kur buvo ži
burėlis, sušvito langas. Pro 
langą žaižaravo ant eglės 
šakos pakabinti kalėdiniai 
žaisliukai. Mergaitė pažino 
namą. Tai buvo gydytojo na
mas.

— Aš jau atėjau! Aš jau 
atėjau! Kaip greitai. Tik varte
lius atverti, — džiaugėsi mer
gaitė.

Netrukus gydytojas, pasi
kinkęs bėrį į roges, važiavo 
didžiuoju miško keliu pas ligo
nę. Mergaitė, prisiglaudusi 
prie jo, žvalgėsi aplink ii, 
norėdama dar kartą pamatyti 
žiburėlį klaidžioje nakties 
tamsoje...

sugalvojo pasipelnįjimą — 
pradėjo sudarinėti ėjimo pro 
Duris eilę pagal jų parduoda
mus bilietus. Jie žadėjo palai
kyti tvarką. Kompiuteriais 
apskaičiavo, kiek žmonių gali 
praeiti per dvylika valandų. 
Bilietai pabrango. Prasidėjo jų 
perpardavinėjimas. Negavu
sieji bilietų liko nepatenkinti. 
Priešpaskutinę naktį nuo ste
buklingųjų Durų iki Šiaurinės 
žvaigždės nutįso du spindu
liai. Tarp spindulių pakibo 
varpas. Laukiančiuosius apė
mė nerimas ir baimė. Kai kas 
suabejojo, ar verta eiti pro jas, 
o gal nebesugrįš? Be reikalo 
išleisti pinigai! Ar jau taip 
svarbu žinoti savo ateitį?

Tačiau paskutinį senųjų 
metų rytą Durų link nuvingia
vo ilgiausia norinčiųjų pa
žvelgti į save eilė.

Vidurdienį suskambo var
pas, durys sušvito, dingo už
rašas. Iš vienos Durų pusės 
jau nebestūmė atgal keistoji 
jėga. Eilė pajudėjo ir sustojo 
taip, kad galėtų jas atidaryti. 
Esantys toliau pradėjo spausti 
pirmuosius. Durys nesivėrė! 
Žmonės susitvardė. Priėjo pir
masis ir jas pastūmė. Paskui 
patraukė ir pabeldė. Durys ne
sivėrė. Duryse pasirodė žodis: 
„Nepasiruošęs.” Priėjo antras. 
Tas pats. Priėjo trečias. Taip 
pat — nepasiruošęs. Pro šalį 
ėjo. dešimtys... Žmonės sutri
ko, supyko, eilė susimaišė. 
Ryžtingai nusiteikusieji, norė
dami Duris atidaryti jėga, 
netyčia prie jų prispaudė mer
gaitę su negalia, kurią tėvas 
išsivedė pasivaikščioti tarp 
žmonių. O, stebukle! Suskam-

Neteko kantrybės Šilinienė. 
Gražiai sutvarkiusi buvo ji 
namo priekyje iš šonų supiltus 
baltus akmenėlius, o kažkas 
tarp jų išrausė gilias duo
butes. Ir ne vieną — kelias. 
Kas čia galėtų taip padaryti, 
susirūpino ji. Tikriausiai koks 
gyvulėlis, nors niekada Ši
linienė neužtiko kapstant. Nė 
Šilinis, kuris tokiais reikalais 
nesirūpina. Didelis čia daik
tas, kad iškapsto, — numojo 
jis ranka. — Gal voveraitės, 
ieškodamos maisto, gal zui
kiai, gal meškėnai, gal katės? 
Nes daržas, gėlės ir krūmai, 
tai jau ne jo valdos. Gerai dar, 
kad pataiso išsisukinėjusias 
durų rankenas ar iškritusias 
iš sienų vinis, sutvarko van
dens nutekėjimo vamzdžius. 
Šiaip tai sutvarko ir visokio 
griozdo prigrūstą garažą, ne
leisdamas Alesei į jį net 
įžengti. Viską jis renka, nieko 
neišmeta. Iš kaimynų šiukšlių 
dėžių parsineša sugadintus 

bo varpas ir Durys pradėjo 
vertis... Pro atsivėrusias Duris 
sklido švelni rožinė šviesa, ir 
tik šviesa. Daugiau nieko. 
Besišypsodama ir žvelgdama 
voveraitės akimis į Atsivėri
mą, ji įėjo... Durys pamažu už
sidarė. Tėvas liko už Durų. 
Laukė.

Vėl sustojo eilė norinčiųjų 
pažvelgti į save. Ir vėl mėgino 
atidaryti Duris, bet užrašas 
rodė ir rodė, kad atėjusieji 
tam dar nepasiruošę...

Artinosi Tūkstantmečio virs
mo minutė. Žmonės pamiršo 
norą pažvelgti į save, pamiršo 
įėjusią mergaitę. Jie tik žiū
rėjo į žaižaruojančias stebuk
lingas Duris. Vidurnaktis. Vėl 
suskambo varpas! Žmonės 
klausėsi ir skaičiavo. Dvylika 
dūžių. Naujas tūkstantmetis 
prasidėjo... Durys atsivėrė ir, 
apšviesta rožinės šviesos, pa
sirodė jose mergaitė. Ji šyp
sojosi, kaip ir įeidama. Glėbyje 
laikė žvaigždėtas gėles. Jei ne 
gėlės, niekas nepatikėtų ją 
buvus už Durų. Ten. Grįžu
sioj! pradėjo jas dalinti. Po 
vieną kiekvienam. Dalindama 
kalbėjo: „Aš mačiau. Aš ma
čiau save kitokią. Ten buvau 
kitokia. Mačiau ir tave. Ir 
tave mačiau. Daug jūsų ma
čiau, Ten buvote kitokie”.

Žvaigždėtosios gėlės vienų 
rankose žibėjo ir degė, kitų — 
pamažu vyto, o dar kitų — vir
to pelenais... Žmonės nustebę 
ir pagarbiai žvelgė į atnešu- 
siąją gėles. Jie tik dabar su-

Čimpukai
Julija Gylienė

radijo aparatus, sulūžusias 
kėdes, surūdijusią žolei pjauti 
mašinėlę ir kitus daiktus, — 
(pataisysiu, gal kada pri
reiks!), suverčia viską garažo 
kampe ir dažnai ten knaisioja
si. Dažniausiai jis eina pas 
savo draugus, taipgi pensi
ninkus. Sako, — aš visą savo 
gyvenimą tik dirbau ir dirbau, 
tai dabar galiu eiti kur noriu 
ir daryti, ką tik noriu...

O mes, moterys, kaip kokios 
vergės, — dejuoja Šilinienė, — 
viskas ant mūsų pečių, net 
pensįjos dienomis neturime 
laiko gerai pailsėti, vos spė
jame pasisukti po namus ir 
daržus...

Stovi ji dabar prie lango ir 
saugo, pasiryžusi žūtbūt pa
matyti ir pagauti tą nie- 
kadėją, kuris taip bjauriai 
išrausia ne tik akmenėlius, 
bet ir gražiai prižiūrėtą pievu
tę.

Taip vieną rytą ji pamatė la
bai greitai bėgantį mažą gy- 

prato, kad tokie vaikai yra 
Dievo vaikai. Žmonės tik da
bar suprato, kodėl Durys neat
sidarė jiems, o atsivėrė jai — 
vargšei mergaitei voveruško
mis akimis. Jos pasiruošimas 
buvo jos nežinojimas, jos pasi
ruošimas buvo jos meilė vi
siems, jos pasiruošimas buvo 
aklas tikėjimas viskuo.

Bekalbėdami apie žvaigž
dėtas gėles, žmonės nepa
stebėjo, kaip išnyko stebuklin
gosios Durys. Žmonės pa
miršo, kad jau seniai tiksi 
naujo tūkstantmečio sekun
dės. 

„Jeigu įsitaisytume bent katiną, čimpukai nedrįstų akmenėlių kapstyti...”
Gedimino Žilinsko (Elta) nuotrauka

vulėlį. Ne pelę, ne žiurkę, ne 
voveraitę... Lyg būtų panašus 
į voveraitę, bet daug ma
žesnis. Nespėjo Šilinienė pa
griebti kokį pagalį, kad galėtų 
užkirsti tam nenaudėliui per 
uodegą, bet jis paspruko į gre
timo Nancy namo kiemą po 
krūmais.

Pamačiusi kitoje tvoros pu
sėje kaimynę Suzanne, pra
kalbino ir pasiskundė, — gal ji 
žinanti, kas čia per sutvėri
mas, kuris taip subjauroja jos 
lysves. Tai „chipmunk”, at
sakė ta, nė kiek nenustebusi. 
Jos kaime, po gyvenamo namo 
pamatais buvo įsitaisęs visas 
tų „chipmunks” lizdas, bet 
neseniai atvažiavę vyrai pri
pylė į tą skylę cemento, ir dau
giau tų gyvulėlių neberado. 
Gal persikraustė pas jus, — 
pąjuokavo kaimynė, o gal pas 
kitus, gretimame name, po jų 
didele veranda?

Apžiūrėjo Šilinienė visus 
savo namo ir garažo kampus, 
bet jokio lizdo neužtiko.

Pasipasakojo savo rūpestį 
savo senai bičiulei Brigitai, 
kuri dažnai jai draugiškai pa
tardavo. Turėjo Brigita didelį 
šunį, kurio bįjojo ne tik katės, 
zuikiai, meškėnai, voveraitės, 
o ką jau kalbėti apie „chip
munks”, kurie, vos tik jos šunį 
užuodę, tuoj išsilaksto.

Jiedviem besišnekant, pa
rūpo, kaip gi tie „chipmunks” 
vadinasi lietuviškai, ir ar Lie
tuvoje jų taipgi yra? Žiūrėjo 
žodyne, bet nerado. Klausė ir 
čia atvykusių tėvynainių, bet 
ir tie nežinojo.

— Paskambink Draugo re
daktorei, — ji viską žino, — 

patarė Brigita, nes ir jai buvo 
įdomu, kaip gi tie „chip- 
mankučiai” vadinasi lietu
viškai. Ypač dėl to, kad Brigi
ta būdavo visada labai patrio
tiškai nusiteikusi, daug ang
liškų pavadinimų vis lietuvin- 
davo, o savo vaikams neleido 
namie angliškai nė išsižioti. 
Net savo šunį ji pavadino 
Tamsta. Dėl šito vis pasitaiky
davo ir nemalonumų. Kai pro 
jos tvorą gatve praeidavo koks 
lietuvis, ir jos šuo sulodavo, 
Brigita jam sušukdavo „Tams
ta, nelok!”, praeivis sustodavo 
ir, baisiai įsižeidęs, ją išbar
davo. Tekdavo ne kartą atsi
prašyti...

Tai „čimpukai”, — paaiškino 
Šilinienei redaktorė. Jiems lie
tuvišką vardą davė jos ma
mytė, kuri taipgi sunkiai nuo 
jų apsigindavusi. Patiko Šili
nienei tas naujas lietuviškas 
gyvulėlio vardas, ir ji visiems 
apie jį pasakojo, klausdama ir 
patarimų, kaip juo atsikraty
ti. Vieni patarė pripilti į duo
butes druskos, kiti — šiltą 
vandenį sumaišyti su miltais, 
kad pasidarytų lipni masė, ir 
kai čimpukas pradės akme
nukus kapstyti, jo kojytės ap- 
sivels ta tešla, ir jis negalės 
pabėgti...

Maišė, pylė tešlą Šilinienė į 
visas duobeles, bet jos ir liko 
nepaliestos. Šalia atsirado ki
tos... Bandė užpilti ir cemen
tu, kuris greitai sustingo; 
turbūt čimpukas nė nesuspėjo 
įkišti savo kojyčių, nes ir to
liau darbavosi, iškaupdamas 
dar didesnes duobutes. Pripilk 
duobutes chloro, tai bijos stip
raus kvapo, tuoj pabėgs, — 
patarinėjo Brigitos sesuo Lin
kuvienė.

Tačiau išdykęs čimpukas vis 
pasirodydavo ir, nė’ to kvapo 
nepaisydamas, lyg tyčia visai 
šalia rausėsi. Buvę balti ak
menukai atrodė pasigailėtinai, 
susimaišę su juoda žeme. 
Bandė Šilinienė net aliejiniais 
sienų dažais užpilti, bet ne
padėjo ir tai.

Šiliniui tik juokas, — lyg 
nebūtų didesnių bėdų, — sakė 
jis. Tegu gyvulėlis sau 
krapštosi, reikia smagumo ir 
jam, ne tik mums, žmonėms. 
Vieną priešpietę Šilinienė 
ruošėsi nušluoti laiptus ir pa
matė čimpuką čia pat, beveik 
prie durų. Užsimojo jau mušti 
šluotkočiu, bet gyvuliukas, 
nespėjęs nubėgti kur toliau, 
įlindo čia pat į vandens nu
tekėjimo vamzdį ir ten brazdi
nosi, bandydamas kaip nors 
įsikabinti. Greitai atsinešė 
■Šilinienė plastmasinį krepšį, 

užmovė jį ant vamzdžio, pa
barškino šluota ir nusįjuokė: 
„Na, dabar jau neištrūksi, ba
landėli!..” Jkrito vargšelis į tą 
krepšį, o ji šaukia: „Vinculi, 
Vinculi, jau pagavau, jau tu
riu, greičiau ateik!”

Nukelta į 4 psl.
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Alberto Veščiūno paveikslai 
keliauja

Algimantas A. Naujokaitis

Š. m. liepos 31 d. sueina 80 
metų nuo išeivijoje gyvenusio 
lietuvių dailininko Alberto 
Veščiūno gimimo. Ta proga 
Vilniaus Dailės akademijos, o 
ypač prorektoriaus Adomo 
Butrimo iniciatyva, iš visur, 
net Australijoje surinkus Lie
tuvoje dar nematytus A. Veš
čiūno darbus, Dailės akademi
jos galerijoje buvo surengta jo 
jubiliejinė paroda. Neseniai ji 
perkelta į Šiaulių dailės gale
riją, paskui pasieks Panevėžį, 
Kauną, o galbūt ir Klaipėdą. 
Parodose eksponuojami 55 
piešiniai, litografijos, aliejumi, 
akrilu, tempera, akvarele ta
pyti A. Veščiūno paveikslai. 
Taigi, kone per visus šiuos 
metus talentingo išeivijos dai
lininko darbai, grįžę iš užjūrių 
ir vandenynų, keliaus po Lie
tuvą.

A. Veščiūno parodos susi
laukia didelio susidomėjimo, 
gausių lankytojų ir gerų atsi
liepimų. Dėstytojų paraginti, į 
A. Veščiūno parodas būriais 
eina dailės specialybių studen
tai pasimokyti meistriškumo, 
nematyto meninio braižo.

Kodėl Lietuvoje toks didelis 
susidomėjimas šiuo dailininku 
ir jo darbais? Visų pirma pa
traukia nematyti, originalūs 
dailininko potėpiai, spalvų de
riniai. Žinomas dailininkas P. 
Repšys, įdėmiai apžiūrėjęs A. 
Veščiūno kūrinius, pripažino, 
kad tai vienas pačių ge
riausių mūsų dailininkų. O 
menotyrininkė V. Ščiglienė 
pridūrė, kad savitas, be galo 
individualus A. Veščiūno kū
rybinis braižas iš kitų iš
siskiria dvasingumu ir vidiniu 
dramatizmu.

Kita didelio susidomėjimo 
priežastis tai, kad ilgą laiką 
A. Veščiūnas ir jo darbai Lie
tuvoje buvo beveik nežinomi, 
nematyti. Panašiai, kaip į toli
mus kraštus nublokštas kitas 
talentingas lietuvių dailinin
kas Pranas Domšaitis, taip ir 
Albertas Veščiūnas Lietuvoje 
atsiskleidė, tapo prieinamu vi
suomenei tik pastaraisiais 
metais, iš svetur grįžus jo dar
bams, surengus dabar po visą 
Lietuvą keliaujančią jo pa
rodą.

Žibuntas Mikšys (kairėje) ir Albertas Veščiūnas.

•

■
■
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Iš visur atkeliavo, tarsi 
upėmis — mariom atitekėjo į 
jubiliejinę parodą po staigios 
dailininko mirties daug kur 
išsisklaidę, išsimėtę A. Veš
čiūno darbai. Bet Vilniuje, 
Šiauliuose, kituose miestuose 
surengtų ar būsimų parodų 
branduolį, jų pagrindą sudaro 
dailininko sesers poetės Aldo
nos Veščiūnaitės (žinomo eg
zodo rašytojo, romanų Pake
liui i Atėnus ir Nevykėlio už
rašai autoriaus Vytauto Jana
vičiaus žmonos) surinkti, iš
saugoti ypač vertingi A. Veš
čiūno darbai. Ji yra svarbiau
sia, pagrindinė jo kūrinių sau
gotoja, pagaliau ir žinovė, nes 
pati yra įsigijusi dailininkės 
specialybę, iki apsigyvenimo 
Australijoje pati nutapė ne
mažai paveikslų.

Saugoti A. Veščiūno darbus, 
rengti jų parodas A. Veš- 
čiūnaitei padeda visos penkios 
jos dukros. Viena jų — Elena 
— į Vilnių iš tolimos Australi
jos atgabeno didelę dalį jubi
liejinėje parodoje dabar ekspo
nuojamų savo dėdės pa
veikslų, daugiausia akrilu ta
pytų kompozicijų, piešinių, 
lino raižinių. Į parodos atida
rymą Vilniuje kartu su savo 
mama iš Sidnėjaus atvyko 
kita dukra Kąrilė, iš Pary
žiaus atskrido Jūratė.

Parodoje taip pat eksponuo
jamos kelios A. Veščiūno li
tografijos ir piešiniai, Vilniaus 
Dailės akademijai dovanoti 
Vokietijoje gyvenusio žinomo 
kultūrininko, meno tyrinėtojo 
dr. Povilo Rėklaičio. Kelis A. 
Veščiūno darbus iš Šveicarijos 
į Lietuvos Dailės muziejų at
gabeno mūsų tautietis Vaclo
vas Dargužas. Parodoje yra A. 
Veščiūno drobių, paimtų iš Vo
kietijoje gyvenusio Mykolo Ži
linsko kolekcijos, kuri dabar 
priklauso Kauno M. K. 
Čiurlionio dailės muziejui. Ke
letą A. Veščiūno darbų New 
York šiukšlynuose sakėsi ap
tikęs naujosios bangos išeivis 
Arūnas Kulikauskas, visą ra
dinį pardavęs Vilniaus Dailės 
akademijai. Tik jo pasiūlytas 
aliejumi tapytas paveikslas 
parodoje nebuvo pakabintas. 
Tiek A. Veščiūnaitė, tiek paro

dos kuratorė G. Pajarskaitė 
nepripažino, kad tai A. Veš
čiūno darbas, nes jis aiškiai 
skiriasi nuo kitų jo tapytų dro
bių, svetimas jo braižui.

Menotyrininkė V. Ščiglienė 
pažymėjo, kad A. Veščiūno 
kūryba neatsiejama nuo jo as
menybės, persmelkta jo paties 
gyvenimo ir kūrybos filosofi
jos. Tad pravartu įsiklausyti, 
ką apie savo brolio gyvenimą 
ir kelius į dailę tiek Vilniuje, 
tiek Šiauliuose surengtų pa
rodų atidaryme ir spaudos 
konferencijoje pasakė A. Veš
čiūnaitė, ta proga atvykusi iš 
Sidnėjaus.

Prisimena Aldona 
Veščiūnaitė

— Man malonu, kad paga
liau tiek daug Lietuvos 
žmonių turi galimybę pamaty
ti Alberto Veščiūno darbus, — 
pasakė A. Veščiūnaitė.

Ką galėčiau papasakoti apie 
savo brolį Albertą? Augom 
trys vaikai Anupro ir Onos 
Veščiūnų šeimoje, gražiame 
Alytaus mieste. Nuostabusis 
Nemunas, vingiuojantis miš
kais apaugusiais šlaitais, 
lydėjo mūsų vaikystę. Visi 
trys Alytuje baigėme vidurinę 
mokyklą. Vyriausias brolis — 
Edvardas, Albertas — viduri
nis, o aš pati — jauniausia 
(maždaug pusantrų ar dvejų 
metų skirtumas tarp mūsų). 
Edvardas studijavo inžineriją 
Vytauto Didžiojo universitete 
Kaune, o Albertas — ten pat 
— architektūrą. Aš įstojau į 
Vilniaus Dailės akademiją.

Mūsų studijos nutrūko An
trojo pasaulinio karo frontui 
artėjant prie Lietuvos. Pasi
traukėme iš Lietuvos skubiai, 
net nebuvo laiko susirišti tar
pusavyje. Ir tik tėveliai pasili
ko Vilniuje (abu dirbo ligo
ninėje Bokšto gatvėje). Atrodo, 
traukėmės laikinai ir greit su
sitiksim.

Aš atsiradau Dresdene, ten 
gavau darbo vaflių fabrike. Al
bertas, atvykęs iš Insbruko, 
ragino mane trauktis iš Dres- 
deno, nes ir čia karo frontas 
artėjo. Dramatiškas atvejis — 
dar pakeliui iš Dresdeno į Vo

A. Veščiūnas. „Moters portretas”.

Ąlberta^Veščiunas New Yorke.

kietijos pietus, kažkuriame 
miestelyje sužinojom, kad 
bombonešiai traukia Dresdeno 
link — šimtai jų. Prasidėjo 
tas didysis Dresdeno bombar
davimas, žuvo tūkstančiai ir 
vietinių, ir ten įsikūrusių karo 
pabėgėlių. O aš, Alberto ragi
nama, laiku iš miesto pasi
traukiau ir išsigelbėjau.

Karui pasibaigus, 1945 m. 
gegužės mėnesį prisijungiau 
prie „M. K. Čiurlionio” an
samblio, A. Mikulskio vado
vaujamo. Kurį laiką koncerta- 
vom po įvairius Vokietijos 
miestus, po to įstojau į Ecole 
dės Arts et Mitiers, Vytautui 
Jonynui vadovaujant, Frei- 
burge. 1947-1949 m. Albertas 
toliau studijavo architektūrą 
Stuttgarte. Retkarčiais susi
tikdavom — jis gyveno stu
dentų bendrabutyje Felbacko 
priemiestyje kartu su Evaldu 
Masiuliu, berods, taip pat ar
chitektūrą studijavusiu. Abu 
draugavo su dviem draugėm 
latvaitėm — Aba (taip Albertą 
vadino jo draugai) — su viena, 
o Evaldas — su kita, vėliau, 

berods, su ja ir apsivedė, Al
bertas liko nevedęs. Tuo metu 
Žibuntas Mikšys ten maišėsi. 
Formavosi judviejų drau
gystė.

Kai atsirado galimybė emi
gruoti iš karo nuniokotos Vo
kietijos, Albertas atsidūrė 
Amerikoje. Sunkiai ten vertė
si. Vėliau gavo darbo braižy
toju. Sveikata nekokia, bet 
užsidirbti reikėjo. Maždaug 
tuo metu aš su savo jauna šei
ma išvykau į Australiją.

Įsikūrėme Sidnėjuje. Šeima 
augo, finansiškai nebuvome 
tvirti, neturėjau galimybės 
aplankyti Albertą Amerikoj, o 
jis nesiruošė į Australiją. Sva
jojo apie Prancūziją, Paryžių 
— m'ėnų sostinę. Intensyviai 
paišė, dirbo su spalvomis. Ar
chitektūrą metė. Nuvyko susi
taupęs į Prancūziją ir atsiduo
da menui pilna to žodžio pras
me (buvo nepraktiškas). Susi
rašinėjom laiškais. Albertas 
atsiuntė man į Sidnėjų dalį 
savo piešinių. Reiškėsi įvai
riom technikom. Kolekcinin
kas Mykolas Žilinskas pasi
siūlė suruošti Alberto darbų 
parodą Berlyno Staatsgalery 
su sąlyga, kad jam duotų 
išsirinkti ar ne vienuolika 
darbų. Žilinskas išsirinko, pa
roda buvo suruošta. Paties Al
berto nuomone, Žilinsko pasi
rinktos drobės buvo patys 
geriausi jo darbai. Jie saugiai 
atsirado M. Žilinsko kolekci
joje, o vėliau padovanoti Lie
tuvai. M. Žilinsko pastango
mis Kaune buvo pastatyta ga
lerija, vėliau pavadinta jo var
du. Tokiu būdu tie Alberto 
darbai buvo išgelbėti ir štai 
juos matome šioje parodoje.

Santaupom pasibaigus, Aba 
turėjo grįžti į New Yorką. Su 
entuziazmu pradėjo dirbti su 
akrilium. Tikėjosi palankių 
įvertinimų, bet agentas buvo 
netinkamas, nesugebėjo sukel
ti didesnio susidomėjimo. Bet 
Aba dirbo toliau, sukūrė dau
gybę spalvingų akrilu. Braižy
tojo darbas buvo sunkus, di
delė konkurencija, o sveikata 
nekokia, reikėtų ilgesnių 
atostogų. Galimas dalykas, 
kad jis nepakankamai maiti
nosi. Kažkuriais metais ap
lankė motiną Lietuvoje.

Aš pakviečiau Abą atvykti į 
Australiją, bet jis nesusido
mėjo ta galimybe, jo netraukė 
anglosaksų pasaulis. Jam 
Amerika taip pat labai nepati

ko, norėjo grįžti į Europą, 
ypač į Prancūziją. Aš nu
sprendžiau jį aplankyti New 
Yorke, pradėjau taupyti šiai 
kelionei, bet, deja, gavau žinią 
iš Abos draugo Jono Petrulio, 
kad Albertas darbo metu, prie 
braižymo stalo, staiga sukniu
bo ant grindų. Bosas, kai atėjo 
į Abos darbo kambarį, jau jį 
rado mirusį nuo širdies smū
gio. Tai atsitiko 1976 m. kovo r 
15 d.

Prasidėjo Žibunto Mikšio 
pastangos gelbėti Alberto dar
bus, kurių, Žibunto nuomone, 
buvo didelis ritinys. Skambino 
draugams į Paryžių, kad sku
bėtų juos atsiimti, nes kitaip 
valdžia išmes. Nei vienas ne
gali tai padaryti: patys nega
lavo — vienas turėjo plaučių 
vėžį, kitam — katarakta ope
racija. Kadangi Žibuntas Mik
šys skelbė spaudoje ir už
sienyje, ir Lietuvoje, kad dau
gumas Alberto darbų žuvę, 
išmesti, niekas jais nepa
sirūpino. Pagaliau sukruto 
New Yorke tuomet gyvenęs vi- 
tražistas Albinas Elskus. 
Nuėjęs į bendrabutį, kur gyve
no Albertas, atrado rūsyje va
dybininko išgelbėtų per 60 ak- 
rilų ir juos perėmė gelbėti. Kai 
1978 m. atvykau į New Yorką, 
Albinas Elskus pakvietė į savo 
studiją, ir parodė jo žinioje at
sidūrusius akrilus. Jam 
rūpėjo, kad aš juos atsiimčiau, 
pasisiūlė persiųsti laivu į 
Sidnėjų mano adresu. Visa tai 
jis sąžiningai atliko. Tokiu 
būdu Alberto akrilai, taip pat 
keli tapybos darbai atsirado 
Australijoje, — pasakojo A. 
Vaičiūnaitė. ’

Tapusi svarbiausia savo bro
lio darbų saugotoja, 1981 m. 
Sidnėjuje, Seymour Teatro 
centre A. Veščiūnaitė suruošė 
Alberto Veščiūno darbų pa
rodą, buvo išleistas katalogas. 
Tačiau pati didžiausia ir iš
samiausia yra ši, Lietuvoje su
rengta paroda, pripažino A. 
Veščiūnaitė.

Dvasios peizažai

Štai kaip atsiliepia apie Al
bertą Veščiūną ir jo kūrybą 
vilnietė menotyrininkė Vaida 
Ščiglienė:

— Jubiliejinė Veščiūno kū
rybos paroda iš tiesų yra neei
linė mūsų dailės gyvenime, ji 
plačiai aprėpia dailininko kū
rybą.

Dinamiški, ekspresyvūs A. 
Veščiūno piešiniai, miglos ap
gaubti, aptirpdytų kontūrų li
tografijų vaizdai, gyvybingų 
spalvų ir linijų tapyba — tai 
tos kūrybos sritys, kuriose at
siskleidžia savitas autoriaus 
pasaulio regėjimas, jausena, 
išgyvenimai, vizijos, idealai. 
Jautri, niuansuota jo linijų ir 
spalvų kalba prilygsta, kaip 
taikliai yra pasakęs rašytojas 
— publicistas T. Sakalauskas, 
„dailininko intymiai psicho- 
gramai”. Kaip susijaudinusio 
žmogaus rašysena mums kal
ba apie rašančiojo virpesius, 
taip virtuoziški A. Veščiūno 
potėpiai, nervingos linijos per
teikia jo dvasines būsenas, 
išgyvenimus.

Su begaliniu entuziazmu įr 
didelėm viltim A. Veščiūnas 
1951 m. pradėjo studijas Art 
Studentą League New Yorke 
pas tapytoją ir grafiką W. Bar- 
nett. To meto New Yorko, 
tampančio pasaulinio avan
gardinio meno centru, dailės 
gyvenimas buvo gan margas, 
suko novatoriškų paieškų ke
liu. Tačiau A. Veščiūnas vado
vavosi savo kūrybos filosofija, 
o ir grynos abstrakcijos jam 
atrodė tik akligatvis. Viename 
laiške savo bičiuliui Žibuntui 
Mikšiui jis rašė: „Mūsų klasė 
dirba beveik išimtinai ab
strakcijas arba mažų mažiau
siai semiabstrakcijas, visą 

energįją išeikvodami besis
tengdami nebūti panašūs į Pi- 
casso, Klee ar Feininger... 
Gali suprasti, kad nuo to man 
kartais paima noras ką nors 
apvemti...”

Sparčiai formavosi A. Veš
čiūno meninė individualybė. 
Per tą laiką New Yorke jis 
sukūrė begalę piešinių, įvaldė 
litografijos meno subtilybes. 
Studįjavo, žavėjosi senųjų 
meistrų tapyba, ypač Rene
sanso epocha, bodėjosi primes
tiniais dalykais, stereotipais. 
Misterijos prasmę stengėsi su
vokti asmeniškai ją išgyven
damas. Tai rodo ir laiško sese
riai Aldonai ištrauka:... „ne
žiūrint neaiškaus rytojaus, ga
liu džiaugtis, kad per šį 
trumpą laiką aš priėjau prie 
įsitikinimo, jog tik atakuojant 
meno ir gyvenimo problemas 
pačiu sunkiausiu būdu ir el
giantis taip, lyg būtum pasi
šovęs gyventi šimtą metų ir 
neturėtum reikalo skubėti, 
tačiau dirbant dvylika va
landų per dieną... galima iš
likti teisiu pačiam sau ir neat
nešti veidmainystės ir brudo į 
meno pasaulį...”

A. Veščiūnas nebuvo abejin
gas tradicijai. Klasikinio kom
pozicijos kūrimo principai 
ryškūs jo piešiniuose^ litogra
fijose. Tačiau tas grįžimas 
prie klasikos tradicijų sąly
giškas, pripildytas naujo turi
nio, asmeninės menininko jau
senos, jo subjektyvaus po
žiūrio. Jis siekia sujungti dva
sią ir jausmus, tiesą ir grožį, 
tikėjimą ir priežastį. Visiškai 
priešingai menininkas vęrtina 
modernizmo meno idealus — 
jie jam atrodo atgrasūs, trum
palaikiai ir primityvūs. Nors 
ir paties A. Veščiūno studijų 
kelyje buvo trumpalaikis ku
bizmo periodas. Keli tokį), tipo’ 
grafikos darbai eksponuojami 
ir jo parodoje — nors jie nėra 
datuoti, bet išsiskiria iš vienti
sos jo kūrinių visumos.

A. Veščiūno kūrybą sun
ku įsprausti į kartais, regis, 
įprastus stilistinių krypčių 
rėmus. Viena vertus, jo meni
nis mąstymas tarsi krypsta 
abstraktumo linkme, kita ver
tus, dailininko kūriniai nėra 
grynos abstrakcijos. Juose yra 
ir konkrečių realybės ženklų, 
išnyrančių iš ekspresyvių, de
formuotų pavidalų bei ner
vingų linįjų vingrybių.

Niekas kitas už paties daili
ninko žodžius, parašytus ki
tame laiške A. Veščiūnaitei- 
Janavičienei, geriau nenusa
kys jo kūrybinių nuostatų: 
„Kadangi dirbti kaip Matisse 
ir Picasso yra lengva, kiekvie
nas durnius, kuris nesugebą 
įsižiūrėti žmogiškosios sielos 
gilybių, metasi ant blaškymosi 
primityvizmo ir kubizmo, o 
patys didžiausi galvijai — ant 
abstrakcijų. Abstraktus me
nas yra amerikonų išradimas, 
proletariškojo proto sukurtas 
racionalizmas ir mums, euro
piečiams, su savo charakteriu, 
pagrįstu žmogiškuoju santy
kiu, jis yra nuodas... Jei dar 
nėra vėlu, bandysiu nusikra
tyti viso to racionalistinio ap
daro ir grįžti į žmogiškąsias 
gilybes, į kurių sferas savo 
praeityje bent poroj akimirkų 
buvau pakliuvęs”...

Kaip piešiniuose, taip ir ta
pyboje, A. Veščiūnas balan
suoja tarp figūratyvo ir ab- 
strakcijos, tik atsiranda inten
syvi spalva. Svarbia išraiškos 
priemone išlieka linijos — 
lanksčios, banguotos, suktos, 
smulkios. Tačiau dar didesnio 
svarumo įgauna savitos tapy
bos išraiškos priemonės — 
skambus koloritas, judrus po
tėpių mirgėjimas. Spalvomis 
ir linijomis dailininkas įkve
pia gyvybę, pasiekia ritmiško 
paveikslo paviršiaus pulsavi
mo įspūdį. Nukeltaį4psl.
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Išeiname, kaip kunigaikščiai.,.
Antrojo pasaulinio karo 

metu iš Lietuvos išvykusi Ele
na Urbaityė (dabar — Urbai
tis), dailės studijas pradėjusi 
Miunchene, Freiburge (Vokie
tija), Paryžiuje (Prancūzija), 
Columbia universitete New 
Yorke, dabar yra žinoma daili
ninkė ir iki šiol sėkmingai 
reiškiasi skulptūroje.

Apie dail. E. Urbaitis, kaip 
menininkę Meno istorijos dr. 
Judy Coillschan rašo: „Dau
giau kaip tris dešimtmečius 
Elena Urbaitis kuria kons
truktyvius, abstrakčios, mini
malistinės struktūros objek
tus... Jos darbai sukurti, 
naudojantis dažais, šviesa ir 
metalo savybėmis, netelpa į 
jokias tapybos, skulptūros ir 
instaliacijų tradicines katego
rijas. Ji atkakliai laikosi pasi
rinktos krypties, kurią gali
ma apibūdinti, kaip pastangas 
nubrėžti abstrakčius erdvės 
kontūrus, nesvarbu, kokia ta 
erdvė būtų — plokščia, trijų 
matavimų ar sutampanti su 
konkrečia aplinka... Naujau
siuose darbuose, sukurtuose iš 
nerūdijančio plieno, Urbaitis 
monumentalumo kryptimi 
išplėtoja ankstyvųjų darbų te
mas, panaudodama metalo at
spindžius. Pasinaudodamos 
savo plokštumų ir linijų są
ranga, šios skulptūros rymo 
kaip tilto arka, kybo arba sto
vi ant smaigalio konkrečioje 
‘ready made erdvėje’. Saulės 
spinduliai krinta ant jų žvil
gančio paviršiaus ir liepsnoja 
įvairiais atšvaistais...”

E. Urbaitis — dažna viešnia 
Lietuvoje, o jos sukurtos 
nerūdyjančio plieno skulptū
ros puikuojasi Vilniuje ir 
Kaune. Penkios jų yra Vil
niuje, Technikos bibliotekos 
kieme, viena, net 17 pėdų

Lietuvos kultūros „Vartai” į pasaulį
• . ■'t;'.’’ ? ue . .-

Kiekviena Lietuvos sostinės 
dailės galerija, o jų dabar ke
liasdešimt, turi savo nuolati
nių lankytojų, dailininkų būrį, 
ar bent būrelį. Kiekviena ku
ria savas tradicijas, ieško gali
mybių užmegzti ryšius su kitų 
miestų bei valstybių kolego
mis.

„Vartai”, apie kuriuos čia 
pasakojama — viena populia
riausių Vilniaus galerijų, gy
vuojanti nuo pat Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo, kai 
tik buvo leista reikštis priva
čioms iniciatyvoms. Buvusi 
Statybos technikumo dėstyto
ja, pati turinti meninių suge
bėjimų, Nida Rutkienė išsi
nuomojo kampą Vilniaus mo
kytojų namuose ir įsteigė gale

Lietuvos Respublikos prez. Valdas Adamkus su žmona Alma Adamkiene ir „Vartų” galerijos atstovai 
(iš kairės) Nida Rutkienė bei Saulius Vaitiekūnas Dubline (Airija) parodos atidarymo metu.

Džojos Barysaitės nuotrauka

aukščio, stovi Spaudos rūmų 
priešakyje. Nemažas skaičius 
tapybos ir skulptūros darbų, 
saugomi Vilniaus dailės mu
ziejuje. Keletas darbų, yra M. 
K. Čiurlionio muziejuje, Kaupe.

O dabar pasirodė ir puošni, 
240 puslapių E. Urbaitis kny
ga Works on Paper. Joje 220 
puslapių skirta iliustracijoms, 
po vieną kiekviename pusla
pyje.

Likusiuose puslapiuose — 
darbų aptarimai, parodos, ke
lionių aprašymai. Knygą dide
lio formato, labai geras, baltas 
popierius. Ją apipavidalino Al
fonsas Žvilius. Spaudos dar
bą atliko Vilniaus Akademy of 
Arts „Spauda”.

Į knygos pristatymo pobūvį, 
kuris įvyko penktadienį, gruo
džio 7 d., į savo patalpas pa
kvietė LR generalinis konsula
tas New Yorke.

Pobūvį atidaręs ir susirinku
sius pasveikinęs, LR gen. kon
sulas dr. Rimantas Morkvėnas 
kalbėti pakvietė rašytoją, dai
lininką Paulių Jurkų.

— „Aš džiaugiuos pačiu fak
tu, kad įvyko toks iškilus kny
gos Works on Paper .sutiki
mas, — kalbėjo P. Jurkus. — 
Knyga yra didžiausias žmo
gaus pasįreiškimas. Ji ateina 
pas mus kaip pati brangiausia 
dovana, su muzika, su triukš
mu, su baldakimais. Niekas 
tiek daug neatneša kaip kny
ga. Ji mus visus praturtina. 
Su ja mes išeiname kaip kuni
gaikščiai iš tos pilies, kur gy
vena knyga. Šiandieną čia tu
rime specialią knygą, knygą 
kuri-liečia-meną. Ji surinkta 
iš E. Urbaitis kelionės. Ten 
yra jos kelionių paveikslėliai, 
piešiniai, jos pasaulis, idėjos... 
Ir štai, visa tai atnešta ir 
mums padėta ant stalo. Knyga 

riją, kuri netrukus pakvietė į 
pirmąją parodą.

Paskui žingsnis po žingsnio, 
paroda po parodos, naujasis 
kultūros židinys vis labiau pa
traukė tiek dailininkų, tiek ir 
lankytojų dėmesį. Kiekvienas 
net atsitiktinai užsukęs, čia 
būdavo sutinkamas, kaip lau
kiamas svečias. Tai greit pa
stebėjo tuo metu Lietuvoje besi
kuriančių užsienio valstybių 
ambasadų darbubtojai, pasiū
lę savo paramą, ėmę galerijoje 
rengti vakarus, susitikimus, 
parodas. „Vartai” bematant 
pakvietė į latvių, čekų, suo
mių, prancūzų, danų parodas. 
Pirmųjų ambasadorių žmonos 
galerijoje įsteigė klubą, kurio 
veiklą populiarinant daug pri

— žmogus, kuris keliavo iš 
Lietuvos ne šiaip sau, ne į tu
ristinę kelionę, bet kelionę, 
kurią iš paskos lydėjo tankai, 
ugnis, vargas... Bet yra žmo
nių, kurie į visa tai nekreipia 
dėmesio, lanko mokyklas, ko- ’ 
pia į aukštumas. Tokia buvo ir 
mūsų šios dienos viešnia, tą 
knygą sukūrusi. Kas tik tą 
knygą atverčia, tampa nuste
bintas jos architektūra. Ji to
kia miela, užkalbina tave. Joje 
apie kiekvieną piešinį yra la
bai daug baltos erdvės ir, jeigu 
tos erdvės nebūtų, ta knyga 
būtų labai liūdna. Čia pusla
pių erdė savo pilkume ir bal
tume knygą išneša ant savo 
pečių ir ją pastato visame gra
žume. Aš dar nesu to matęs 
tokios knygos, kuri būtų taip 
iškilmingai, su pilnu orkestru, 
įgrota...

Po to sveikinimus — savo 
angliškai, ir Darbininko re
daktoriaus J. Kelero lietu
viškai, paskaitė poetas Vyt 
Bakaitis. Sveikinimo žodį tarė 
ir pripuolamai į New Yorką 
užklydęs bostoniškis dr. Sta
sys Goštautas.

Visiems, į pobūvį atsilankiu
siems (dalyvavo apie 50), E. 
Urbaitis išreiškusi savo nuo- 1 
širdžių padėką, glaustai pa
pasakojo ir apie knygos Works 

' on Paper paruošimą.
Po oficialiosios dalies skirs

tytis nebuvo skubama. Besi- 
vaišinant pabendrauta ir 
pasišnekučiuota. Nemaža da
lis į pobūvį atsilankiusių kny
gą Works on Paper įsigijo, o 
autorė į ją pasirašė.

Atskira padėka priklauso 
LR konsulatui New Yorke, ku
ris panašiai lietuviškai kultū
rinei veiklai jau ne pirmą kar
tą atvėrė „mažojoje Lietuvos 
salelėje” ęsančio pastato duris.

P. Palys

sidėjo JAV ambasadoje dirbu
sio lietuvio Algio Rimo žmona 
Ramunė Rimienė. Tarp nuola
tinių lankytojų buvo pirmasis 
atkūrus nepriklausomybę JAV 
ambasadorius Lietuvoje Daryl 
Johnson, Latvijos ambasados 
darbuotoja Elitą Gavelė. Da
ryl Johnson, baigęs kadenciją, 
net išleistuves šventė šioje ga
lerijoje, mielai šoko suktinį, 
pasakė lietuvišką atsisveikini
mo kalbą.

Ambasadų personalas keitė
si, bet tradicijos liko. Užsienio 
dailininkų pavardės kasmet 
yra parodų sąrašuose. Tarp 
rengėjų: Britų taryba, Danijos 
kultūros centras ir daug kitų 
organizacijų. Savo kūrybą vil
niečiams čia ne kartą pristatė

ČIMPUKAI

Atkelta iš 2 psl.

Išbėgo Šilinis, nespėjęs net 
išjungti televizijos, stipriai 
užrišo krepšį. „Na, ką dabar 
darysim?” — patraukė jis 
pečiais.

Nutarė nunešti čimpuką į 
parką ir paleisti. Taip ir pa
darė. Bet čia vėl nauja bėda. 
Užtiko juos ten einančius po
licininkas, susidomėjęs, ką jie

Nijolė Beleškaitė-Gražulienė
LIETAUS PĖDSAKAI

Upės akyse jau vaidenasi 
jos viduržiemiais migliais alsavimas, 
ir kranksi dvi kimstelėjusios varnos 
lietaus išskalauto klevo

skeleto 
viršugalvy.

Klaidžioja žuvėdros virš bangomis išsirikiavusių 
šešėliuotų didmiesčio gatvių, 
tarp'įiraūžusios audros nulaužtų i
išdraikytų medžių šakų stypčioja balsvos

popierinės 
gervės.

Skverbiasi bundanti saulė pro ežero dangų 
dengiantį drėgną debesyną, jos medaus 
kupinų spindulių išsiilgusios, 
pašiurpusios drebulės

virpa.
Vingiuodamas 

tarp balų drebulinių šešėlių taku, 
ranka mosikuodamas dviratininkas 
tolsta... Saulei blykstelėjus 
telieka ji ir pernykščio 
lietaus pėdsakai ant traukinio lango.

žinomas čikagietis fotomeni
ninkas Algimantas Kezys, dai
lininkė Vida Krištolaitytė. Bu
vo eksponuojami paveikslai iš 
Lietuvos Respublikos prezi
dento Valdo Adamkaus kolek
cijos.

Nida Rutkienė, pasakodama 
apie tarptautinius ryšius, pri
mena, kad pačiai su kolega 
dailininkų Sauliumi Vaitie
kūnu teko vežti parodą į JAV 
— Čikagon ir Vašingtonan.

— Priminkite, kada tai buvo 
ir kokiose galerijose? — klau
siu.

— Tai buvo jau senokai — 
1996 m. Mus pakvietė vienos 
privačios Vašingtono galerijos 
savininkės, kurios prieš tai 
lankėsi Vilniuje ir domėjosi 
mūsų darbu. Iš Vašingtono ke
liavome į Čikagos S. Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejų bei 
M. K. Čiurlionio galeriją. Vi
sur mus maloniai sutiko te
nykščiai lietuviai.

— Ar nenumatote ir ateityje 
surengti parodų Amerikos lie
tuvių telkiniuose?

— Tam reikalingos nemažos 
išlaidos, nors vilčių turime. 
Vis daugiau atsiranda rėmėjų. 
Viena firma atveda kitą. Antai 
su IBM bendraujame nemažai 
metų, o dabar tarp bičiulių 
yra „Philip Morris” ir kiti.

— Matyt, parodos užsienio 
šalyse padeda galerijai išsiko
voti platesnį pripažinimą?

— Vien parodų skaičius mū
sų nebetenkina. Siekiame, 

ten tokį gyvą nešasi krepšy. 
Reikėjo ilgai aiškintis, kol 
įrodė, kad tai tik „chipmunk” 

.— čimpukas, kuris pasiklydęs 
atsidūrė jų kieme. Kai polici
ninkas pareikalavo atidaryti 
krepšį, kad įsitikintų, jog tai 

f tikrai čimpukas, gyvulėlis 
staiga iššoko ir tiek jie jį te
matė.

Sugrįžusi Šilinienė užtaisė 
naujai atsiradusias duobutes, 
išlygino akmenėlius ir atsidu

kad kiekviena būtų reikš
minga, pristatytų ne tik gale
riją, bet ir Lietuvos meną. Vie
nas didžiausių paskutiniųjų 
projektų buvo Vienoje. Austri
jos sostinės viešbutis „Arth 
hottel” visą savaitę tapo savo
tiška menų muge, kurioje ne 
tik eksponuojamos parodos, 
bet sudaromos sąlygos galeri
joms bendrauti, tartis dėl 
bendrų projektų. Mūsų kolek
cija padarė rengėjams gerą 
įspūdį, esame pakviesti ir ki
tiems metams.’

— Spauda nemažai rašė 
apie „Vartų” parodas Airijoje, 
kai ten lankėsi Lietuvos Res
publikos prezidentas Valdas 
Adamkus.

— Paroda Dubline oficialaus 
prezidento Valdo Adamkaus 
vizito metu mums buvo didelė 
garbė. Esame dėkingi Lietu
vos ambasadai Didžiojoje Bri
tanijoje, Lietuvos kultūros 
ministerijai, visiems padėju- 
siems. O 2002 m. Vasario 16- 
osios proga „Vartams” pati
kėta surengti parodą Jungti
nių Tautų būstinėje Ženevoje. 
„Vartų” ekspoziciją matė Ins- 
bruko (Austrija) gyventojai.

— Ar tiesa, kad „Vartų” ga
lerijoje dirbantis tapytojas Vil
mantas Marcinkevičius pa
kviestas tapyti Danijos kara
lienės portretą?

— Tai dar nėra aišku. Bet 
tarp tų, kuriems gali tekti ši 
garbė, Vilmantas yra.

Jadvyga Godunavičienė 

so. Matai, Vinculi, dabar jau 
bus ramu, parke čimpukas 
tikriausiai suras visą savo 
giminę.

Atrodė, kad čimpuko istorija 
pasibaigė, bet kitą rytą gyvu
liukas vėl rausėsi tarp akme
nukų...

— Na jau vėl kitas, iš kur 
šitas atsirado? — susiėmė už 
galvos Šilinienė.

— Čia tas pats, Alesiuke, 
tas pats! — Žiūrėk, kojukės jo 
dar vis baltai nusidažiusios, 
— juokėsi Šilinis. — Atsimeni, 
kai man sakei pripylusi į tas 
išraustas duobutes baltų alie
jinių dažų?

Šį kartą čimpukas, visai 
nesivaržydamas, rausė ir rau
sė naujas duobutes. Turbūt jis 
labai norėjo paerzinti savo bu
vusius šeimininkus. Numojo 
ranka dabar ir Alesė, ir jos 
žmogus.

— Jau ruduo, — guodėsi 
Šilinienė, — gelsta ir krinta 
lapai, uždengs ir šituos ak
menėlius; gal greit bus ir snie
go, o pavasarį gal jau čia jis ir 
nebegrįš...

Čimpukas, dar vis pasigar
džiuodamas, rinko ir duonos 
trupinėlius, kuriuos ant žolės 
Šilinienė bėrė išalkusiems 
paukščiams.

Vieną sekmadienį gražiai 
apsirengę Šiliniai išsiruošė 
bažnyčion. Kol Šilinis išveš iš 
garažo automobilį, Šilinienė 
laukė prie priekinių durų. At
siminusi, kad gal paliko atda-

Atidarant A. Veščiūno parodą Šiaulių dailės galerijoje. Iš kairės: 
galerijos dir. Romualda Atkočiūnaitė, poetė Aldona Veščiūnaitė ir
menotyrininkas Virginijus Kinčinaitis.

A. Veščiūno paveikslai... 
Atkelta iš 3 psl.

Iš pirmo žvilgsnio, 
grynos abstrakcijos, geriau įsi
žiūrėjus, subyra. Iš paviršiaus 
mirguliavimo tarsi iškyla at
vaizdai, virstantys konkrečio
mis formomis ir vėl pranyks- 
tantys, išsisklaidantys lyg 
neišreiškiamos būties paslap
tis. Anot A. Veščiūno amži
ninko dr. P. Rėklaičio, tai, ga
lima sakyti, „dvasios pei
zažai”, iškylantys iki simbo
linės prasmės.

Menotyrininkė V. Ščiglienė 
pareiškė, jog norisi tikėti, kad 
A. Veščiūno kūrybą plačiai 
apžvelgiančios jo parodos, iš
likę autentiški dokumentai ir 
korespondencija, patrauks di
desnį tyrinėtojų dėmesį, o vie
niša, bet savita išeivijos daili
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ras iš kiemo pusės duris, pa
sidėjo rankinuką ant laiptų. 
Grįžusi įmetė raktus į ranki
nuką, užsegė jį ir greitai nu
skubėjo automobilin.

Bažnyčioje juodu, kaip visa
da, atsisėdo dešinėje pusėje. 
Atsiklaupusi Šilinienė per
sižegnojo ir atidarė savo ran
kinuką išsiimti rožančiaus. 
Staiga kaip žaibas iš rankinu
ko iššoko čimpukas ir pasilei
do bėgti per bažnyčią.

— Jėzus, Marija, — tyliai 
suriko Šilinienė.

Bažnyčioj susirinkę žmonės 
pašoko iš savo vietų, žiū
rėdami, kas čia atsitiko. Čim
pukas, lakstydamas tarp 
suolų, netikėtai užšoko ant 
vargonėlių ir, o siaube, pasi
girdo tartum užsakyta klaiki 
muzika. Gerai, kad kunigas 
dar nebuvo išėjęs iš zakristi
jos, ir kai kurie vyrai pradėjo 
čimpuką gaudyti. Tas, kaip 
tyčia, pašokinėjęs ant var
gonėlių, buvo bebandąs šokti 
ir prie altoriaus, bet balta 
kamža apsivilkęs zakristijo
nas, skėsčiodamas rankomis jį 
nubaidė ir taipgi bandė gaudy
ti.

Čimpukas bėginėjo po suo
lais, pagaliau įlindo pro tru
putį praviras klausyklos duris 
ir pasislėpė po klebono suolu, 
kur jis sėdi, klausydamas 
išpažinčių. Čia vyrai ir sugavo 
išsigandusį bažnyčios įsibro
vėlį, o zakristijonas, išdidžiai 
paėmęs čimpuką už sprando, 
išnešė iš bažnyčios, užmiršęs 
net priklaupti...

Šilinienei širdis vos neiššoko 
iš krūtinės, taip ji buvo susi
jaudinusi. Po šventų Mišių iš 
bažnyčios išėję žmonės tik 
juokėsi ir traukė pęčiais, 
kalbėdami, kad „Matykit, ir1 
gyvulėlis nori pabūti Dievo " 1 
namuos...” Klebonas nė ne- 10 
sužinojo, kad po jo išpa- J 
žintiniu suolu tupėjo naujas 
bažnyčios lankytojas.

<; ■>, |..m, f. 5
Su čimpuko istorija pasi-. j 

baigė ir Šilinienės rūspesčiai. 7 
Ypač, kai kaimynė Nancy , 
įsigijo juodą katę, vardu Sa- . - 
brina, kuri saugojo ne tik nuo 5 j 
čimpukų, voveraičių, bet ir , 
nuo zuikių, varnėnų bei kitų 
daržo kenkėjų... ; j
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K. Veščiūnaitės nuotr.

ninko A. Veščiūno figūra su-* . 
silauks deramo įvertinimo 
mūsų dailės ir kultūros istori
joje.

Žinomas dailininkas vilnie
tis Petras Repšys jau yra nu
kalęs įspūdingą medalį A. 
Veščiūno atminimui. Vilniaus- 
Dailės akademija užpernai 
išleido dr. P. Rėklaičio solidžią, 
studiją apie šį dailininką ir jp. 
kūrybą.

Be abejo, Albertu Veščiūnu 
ir jo menine kūryba labiau su-: 
sidomės ir išeivija, tuo labiau/ 
kad, pasak Aldonos Veščiū
naitės, New Yorke gyvenę Al
berto bičiuliai Vanda ir Gedi-., 
minas Balukai, jai sakę, jog* 
Čikagoje, Jaunimo centro M. 
K. Čiurlionio galerijoje yra dii 
jo darbai.
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