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MENINES PRIEMONES VINCO RAMONO „KRYŽIUOSE" 
A. LIULEVIČIENE ir 

Vinco Ramono 1947 metų romą- pasakoja veikėjas, 
nas 'Krvžiai'? atmintinas ne vien antraeilis. pirmu< 
dei sukeltų karštų pasaulėžiūrinių: "aš", pvz. Juozp K 
diskusijų, bet, gal būt, dar labiau ne "Martynas M J 
dėl jam būdingo meninio apipavi-|2> pasakojama treč 

pagrindinis ar 
asmeniu — 

ko roma-

• 

Kertine parašte 
Mūsų dailės parodų problemos 

Pr ieš t re je tą savaičių Estų m e - D a r prie? tr isdešimti metų, sun-
n o cen t ra s T o r o n t e pranešė apie kiausiose pokarinėse sąlygose, 
baltfečių sku lp tor ių konkursą Europoje, ir pirmosiose dienose 
( " D r a u g a s " , 1977 m . , liepos 2 š iame kon t inen te , su menkute 
d-),: ' E s t ų M e n o cen t ras skelbia j pa rama (a rba ir visai be jos) , 
ba l t ieč ių skulp tor ių konkursą. ; sugebėjome subur t i stipriausias 
B a i g m i n ė jų d a r b ų paroda bus į m e n o jėgas reprezentuoti lietuvių 
a t ida ry t a Balt iečių studijų puose - | dailę ne tik savųjų tarpe, bet 
Įėj imo draugi jos (Associat ion forį dargi atkreipt i ir kitataučių dė-
t h e A d v a n c e m e n t of Baltic Stu-į mesi. I m k i m e kad ir mūsų 1958 
d ies — AA-BS) studijų dienų p ro - ! m. suruoštą grafikos parodą Mil-
ga 1978 m . gegužės 10 d. To-1 vvaukee's mieste. Anuomet ją ruo-
r o n t o univers i te te . Ji t ruks iki de
š imto jo t a r p t a u t i n i o skulptorių 
suvaž i av imo birželio mėnesį T o 
r o n t e " . 

Pe r ska ič ius tokį p raneš imą, ky
la k l a u s i m a s , ka ip tokioje orga
n izac inė je s t ruktūro je mūsų 
skulp tor ia i galėtų t i n k a m a i l ietu
vių sku lp tū rą reprezentuot i? Kaip 
ž i n o m e , d a r ir pr ieš karą estai 
sįkolptūroje reiškėsi s t ipr iau, negu 

šė Lietuvių dailės insti tutas su 
amerikiečių T a r p t a u t i n i u institu
tu ( In te rna t iona l Ins t i tu te) , ku
r is buvo komi t e t an pakvietęs Wis -
consin Pa in te r s and Sculptors 
p i rmininką, Wiscons in Designers 
aid Craftsmen atstovę ir Mil-
vvaukee Publ ic M u s e u m meninio 
personalo atstovę. Programą pra
vedė to T a r p t a u t i n i o Inst i tuto 
vykdomasis sekretorius, sveikini-

1 dalinimo. Čia ir norėtųsi pasklai-
j dyti "Kryžių" pasakojimo meną, at-
| kreipiant dėmėsi į kai kuriuos ryš
kesnius pasakojimo elementus: pa
sakojimo požiūrio pasirinkimą ir jo 
galimybių išnaudojimą, dvigubos 
perspektyvos pateikimą skaitytojui 
dialogų, simbolių ir Įvaizdžių pa
galba, ir laiko tvarkos vaidmenį ro
mano visumai. Tai yra meninės 
priemonės, kurių pagalba "Kry
žių" uždaras, savitas pasaulis 
mums atsiveria ir galutinai siūlo 
pasvarstyti viso žmogiško veikimo 
ribų klausimą. Prie šių pagrindi
nių priemonių būtinai reikia pri-
skaityti ir kalbos stilių — žodžių 
atranką, sakinių ritmą, ryšj tarp 
veikėjų kalbos ir pasakojančio bal
so, bet. norint temą apriboti, tai 
tenka išleisti. Pabaigoje dar trum
pai sugretinsiu "Kryžius" su anks
tesniu rašytojo romanu "Dulkės 
raudonam saulėleidy". 

Bet koks pasakojimas yra valdo
mas tam tikro požiūrio, kuris nu
stato pasakotojo santyki su klausy
toju. Požiūris apsprendžia, kaip mes 
matome, pasakojamus Įvykius: kar
tu su veikėju žvelgdami i jo vidų. 
arba iš lauko regėdami tik jo iš
orę, iš kiek arti ar iš kiek toli. 
savo jausmais Įpinti i Įvykių eigą. 
ar atitrauktai stebėdami. Rašytojas 
jokiu būdu neatsitiktinai renkasi 
savo pasakojimui požiūri, nes nuo 
to priklausys kūrinio meninis Įspū
dis ir galutinė prasmė. Nežiūrint vi-

i omenių — 
"jis", "Kreivėnas". I pasakojama 
daugiau ar mažiau :\k tai, ką ma
to, girdi, galvoja ii ;>;čia tuo me
tu pasakojimo centi pastatytas vei
kėjas, 3) pasakoja įsas, neapribo
tas nei laike, nei erdvėj, tam tikra 
prasme visa žinant >. nes jis patei
kia ką visi veikėjai to. girdi, gal
voja ir jaučia, o taip pat ir įvy
kius, kuriuose joks ikėjas nedaly
vauja. 

Modernaus rome vystymąsi lė
mė, gal būt. d a u g i : negu kas ki
ta, noras, kad iš pasakojimo ding
tų autorius. Visažinančio balso nau
dojimas, taip charakf-ringa ir, kaip 
šiuo metu pradėta : gti, esminė pa
sakojimo meno sav\ bė buvo atmes
ta. Romanui buvo liepiama kiek 
Įmanoma priartėti prie dramos, ieš
koti sceninių efektų, pasiekti be
tarpiškumą tarp pasakojimo ir skai
tytojo. Skaitytojui turėjo būti su
kuriama iliuzija, kad romano rėmuo
se savarankiškai, savaime aiškiai 
vyksta gyvenimas, Į kuri autorius 
nesikiša ir skaitytojui nei taigoj a jo
kios pažiūros Į ten veikiančius žmo
nes ir Įvykius. Nors tai buvo logi
nė klaida, nes autorius iš pasakoji
mo niekad nedingsta, nežiūrint kaip 
gerai jis pasislepia, pastangos ji pa
šalinti turėjo lemiamos Įtakos ro- įa kryptų norima linkme. Vengiant 
mano pasakojimo metodui. Atsisakęs; naudoti visažinanti požiūrį, net ven-
tiesioginiais savo komentarais Įsi- • gjant jį jungti su trečio asmens ap-
terpti į pasakojime ir ji interpretuo-: ribotu požiūriu, nors tai visai įma-
ti, rašytojas turėjo ieškoti ir išnau- noma. tapo labai svarbu, kaip bus 
doti Įvairias kitokias priemones kū- Į valdomas apribotas požiūris. 

Aleksandras Marčiulionis 

rimo meniniam vieningumui užtik-sų galimų variacijų ir kombinaci
jų, paprastai romanuose naudojami I rinti ir skaityt • reakcijoms kont-
požiūrių tipai rūšiuojami Į tris: 1) roliuoti, kad skaitytojo interpretaci-

kiami, kada paties veikėjo jausmai 
vaizduojami dramatiniu būdu ir vis 
riek išgaunama dviguba perspekty
va — kai veikėjas lyg veda vidi-

'• ni pokalbį su savim, pvz. "Dulkė-
; se" Žolynas, nužudęs Dagi, arba ka i 
• vaizduojami veikėjo žestai, kurie y ra 
į tematiniai reikšmingi. Scenoje, k u r 
į Kreivėnas išėjęs i sodą pergyvena 
j svajones apie audėjos Magdutės pa

trauklumą, kurią, paveržęs iš Gi -
į ružio, jis žada vesti, tos svajonės 
j nejučiom pereina i pagundą per 
• didele vaistų doze pašalinti iš ke-
'• lio žmoną: 
\ " I r staigiu grybštelėjimu jis n u -
| plėšia obelaitės šaką. Tą, kur ne -
- siniai vienu žiedu puošėsi. Ilgai su
kinėjo jis tą šaką rankose, laužė ir, 

• eidamas iš sėdo, įmetė Į griovį, ku
riuo iš tvarto tekėjo srutos" (p . 
294). 

Ką Kreivėnas ryšis daryti, y ra 
autoriaus vertinama ir teisiama, bet 

i netiesiogiai, o parinktais Įvaizdžiais, 
nes nunuodijimo, žmogžudystės, mir-

i ties sąvokų įvedimas sulaužytų pir-
j mąją perspektyvą — Kreivėnas pats 
;sau gi tik geidžia Magdutės, o n e 
i nusikaltimą planuoja, visa kita tik 
1 pasekmės. 

Apribotas požiūris taip pat labai 
; naudinga priemonė vesti pasako-
; jimą, kada t u n tikroj, ypač nepa-
' lankioj šviesoj reikalinga pristatyti 
' vieną ar kitą šalutini veikėją. Pa-
' vyzdžiui, degtfffcfaris Račiūnas reiš
kiasi "Kryžmose" kaip netvarkingo 
gyvenimo pavyzdys, nuolat ka ip 

nors lengviau negu sąžiningu dar
bu ieškodamas sau naudos ir jos 

kas važiuot, negaunąs, didžia dalim todėl, kad 
Ir tuoj uždaro duris. Žmoną j » . j 0 kiemas ir jo n&iėmimai atpasako-

kelia visuomet taip — išeidamas j ]ami mmanmm> fUVy7£SDS0 ūkinin-
pro duris. Jis nenori matyti, kaip p K j ^ . ^ a l f m i s ( p I 3 2 ) , A u _ 
keliasi. Kai ji iškelia kojas iš b - l į ^ R a č i ū n o atžvilgiu, išlieka 
vos, jam nesmagu darosi. Jis visuo-; • į m B ^ t r f i * 

Rūpintojėlio dalia (raajolika) 
Nuotrauka V. Noreikos 

« « . • « . 

ki tose m e n o šakose., ir j au a n o Į m o kalbą pasakė Mihvaukee's 
m e t o parodose p i rmavo . Nenuos-1 miesto bu rmis t ro įgaliotinis, ir lie 
t a b u tad , k a d ir išeivijoje j ie sa
v o dėmesį koncen t ruo ja šiai sri
č i a i Ka ip t ik dėl t o reikia paga l 
vo t i , o kurg i mes, l ietuviai , šian
d i eną tose varžybose stovime? 

Jeigu tų varžybų iniciatorių 
t iks las b u v o lygiagrečiai į t raukt i 
ir k i tus ba l t ieč ius , tai bū tų bu
vę n e t ik ta i t ikslu, bet ir reika
l inga jų a ts tovus pakviesti jau 
pačioje pradžioje , pač iame paro
dos p l a n a v i m e , o n e tik jos eks
p o n a t ų a t r i nk ime . Mūsų skulptū
ros a t s tovav imas tokiose parodo
se y r a k u r kas kompl ikuotesnis 
n e g u mūsų ka imynų . Kada jų 
s t ipr iausi sku lp tū ros atstovai dau-

tuvių kompozi tor ių kūrinių for
tepijono koncer tą atl iko jų kvies
tasis pianistas. " L i t h u a n i a n Loss 
— American G a i n " antraštė do
minavo į takingojo "Milvvaukee 
Sent ine l" dienraščio Arts and Ar-
tists skyriaus puslapį. "Kaip žy
miai mūsų kul tūrą pra tur t ino po 
Antrojo pasaul in io karo atvykę 
meno ta lenta i , liudija lietuvių 
dai l ininkų medžio raižiniai ir Ii- i 

: tografijos, kurie yra išstatyti In- ( 

I t ema t iona l Inst i tute. . ." — rasėj 
' meno skyriaus recenzente. 
Į 

Tai buvo prieš... dvidešimt me-
• tų. Per tą dvidešimtmeti pra tur-
I tėjome geru gabių menininkų 
į prieaugliu, kurie stipriai reiškia-giausia yra sus ikoncentravę šiau-

r i a i a m e Amer ikos kont inen te , j si įvairiuose pasaul io miestuose 
mūsiškia i gi yra išsisklaidę p o , ir kraštuose. Juos gerbiame, jais 

didžiuojamės, tačiau negi tas prie
auglis t a ip ir liks pasmerktas mū
sų, lietuvių, nuostoliui? Reikalai 
taip susiklostė, kad mes nebe
įstengiame suorganizuoti tikrai 
r inktinės parodos, o pasitenkina-

to l Įmus m e n o cen t rus Prancūzi 
joję, Angl i joje , Austral i joje, o 
š i a m e k o n t e n e n t e tebėra tik jų 
m a ž u m a . Jeigu juos visus sur ink
t u m e , g a l ė t u m e drąsiai savo 
skulp tūrą reprezentuot i n e tik 
bal t iečių . b e t ir t a rp tau t in iuose j me įvairiomis progomis apgra;-
konku r suose . Šiandieną reikėtų \ bomis s u r u k t o m i s parodėlėmis 
gerai pasvars ty t i , ar t u rė tume į (£įa ne tu r imos mintyje individua-
pr i imt i k i tų kvie t imus , k a d a mes l i n * į paroįiOS a r kitataučių paro-
pa tvs nebepa jėg iame sukoneent ' 
niMi savo pajėgiausių m e n o at- j 
>tovy r e p r c M a U c i a u i m t ikslui . 

uos*: .jaiyvuuttfiiucįi pa*->-

"'Kryžiuose" pasakojam trečiu as-
| meniu ir meistriškai naudojamas ap
ribotas požiūris bei su juo susijęs 
dramatinis vaizdavimo būdas. Di
džiausia pasakojimo dalis yra riša
ma su pagrindinio veikėjo Kreivėno 
sąmone, bet kartais požiūris perlei
džiamas Kreivėno sūnui Petrui, jo 
nelegaliam sūnui Giružiui, jo kaimy
nui Grūdui, arba šiek tiek atitrau
kiamas tada. kai norima, kad skai
tytojas iš toliau stebėtų kuri nors 
antraeili veikėją — Kreivėnienę. 
Grūsto dukterį Elziutę, samdinius 
Kazį ir Julę, audėją Magdutę. Bes 
nuo interpretavimo ir tiesioginių 
komentarų visais atvejais susilaiko-

į ma; "Kryžiai" ta prasme vykdo mo-
j dėmaus romano sau pasistatytą rei
kalavimą —"ne pasakyti, bet pa-
rodvti". "Kryžių" pradžia taikliai 
parodo, kaip požiūrio naudojimu 
yra kuriamas pagrindinio veikėjo 
charakteris ir nustatomas skaitytojo 
santykis su juo: 

"Švinta. Apšarmoję langai jau bal
tuoja, nors rūbų spin'a. kėdės ir 
stalas dar vis atrodo juodi. Vienodai 

met pasijunta lyg nuskriaustas — 
tokios liesos jos kojos. Jis nenori 
žiūrėti į tas kojas. Ką čia dailinti 
— jos kojos biaurios. Be to. išlipu
si iš lovos, ii tuoj žegnojasi. Lyg 
norėdama dar labiau jį paerzinti" 
(p. 5 ) . 

"Kryžių" visuomeninė aplinka ir 
joje glūdinčios konfliktų tarp veikė
jų, ka ip skirtingų visuomenės klo
dų atstovų, priežastys irgi yra su
kuriamos, centriniu dėmesio tašku 
išlaikant Kreivėno patirtį. Ši aplin
ka sustatoma labai smulkiom deta-

Atsiekiami du dalykai: viena, mes ' lėm. Kreivėnas po Kalėdų ruošiasi 
dalinamės Kreivėno patirtim, jam be- Į važiuoti naujos šeimynos samdyti, 
bundant, matom ir girdim, ką jis j Sėda prie stak> pusryčiauti, bet ko-
mato ir girdi, ir todėl esame pa - ' pūs t a i nesivalgo, todėl jis užkanda 
ruošiami jį net savotiškai atjausti. Į kumpio, šviežios dešros, tris kiau-
kai sakoma "Jis visuomet pasijunta įšinius. tepdaaaM ant duonos sviesto 
lyg nuskriaustas". Antra, tuo pačiu; kaip pirštas storumo, rūkytos žą-
metu vaizduojama Kreivėno reakci-įsies ir marinuotų slyvų. Nuvykęs 
ja žmonos atžvilgiu mums atidengia j tartis pas būsimus samdinius, jų 
jį pati, kaip ne visai žmonišką. Be * trobelėje pavaišinamas žolėmis atsi-
to, šioj vietoj matyti, kaip lanksčiai j duodančia zuikiena. Kreivėno pamo-
autorius sugeba naudoti dramatinį jkymai kaip zuikis privalo būti pa
vaizdavimo būdą Kreivėną charakte
rizuoti — pro skaitytoją šis tas pra
si) st-i: Kreivėnas čia gi iš tikrųjų 
nemato besikeliančios žmonos, nes 
jis išeina ir duris uždaro, o tačiau 
jo reagavimas i žmonos kėlimąsi yra 
perduodamas lyg tai tuo pačiu me
tu priešais įj vyktų. Trečio asmens 
apriboto požiūrio pagalba yra įma-

Ičeksi žadintuvas. Kažkas subraška j noma pateikti skaitytojui dvigubą 

Aleksandras Marčiulionis 
v , 

io viduj. 
Kreivėnas pakelia galvą nuo pa

galvės ir pažiūri į langą. Jam at
rodo, kad tas laikrodžio čeksėjimas 
sk! iido tamsą kambary. Lyg kas ran
ka sklaidytų papiroso dūmus. Po 
kiekvieno čekštelėjimo kambary lyg 

j darosi šviesiau. 
Kreivėnas pamaži numeta nuo sa-

' ves patalus, tyliai išlipa iš lovos ir 
.Kairiai ieško rūbu. Apsirengęs jis 

eina iš miegamojo, bet tarpdury 
"Jcta (tena cottal j ••. ir Sukteli žmonai: 
»«*a v Noreika — Kukis pusryčių virt. Mac teį

tiekiamas užmena kontrastą t a rp jo 
padėties ir šių bežemių — vienur 
žvėriena smaguriavimui, kitur vie
nintelis, nops ir nelegalus, būdas iš 
viso gauti mėsos. Bet tai padaro
ma autoriui būdingu preciziškume 
— skurdžių valgis tad ne Kreivė
no, bet iš kitos pusės irgi ne ba
das; skirtumui tarp gaspadorių ir 

samdiniu klasių čia suteikiamas 
toks svoris, kokį per visą Įvykin. 
raidą norima išlaikyti. Konfliktai 
t a rp bežemių ir turtingų ūkininkų 
yra su pagrindu — tai išryškėja 
kumečio Motiejaus gyvenamų sąly
gų ir desperatiško noro turėti že
mės vaizdavime, bet iš kitos pusės 
jie nėra laikomi žūtbūtiniais, neiš
sprendžiamais kitaip kaip Eaurybė-

Kryž iu ' t trpios atomazgos 

' perspektyvą ir taip romanui kurti 
gelmę: viena perspektyva yra veikė
jo, kurio patirtis perteikiama mums 
betarpiškai dalintis, antroji — au
toriaus, nesirod inčio už savo veikė
jų, bet parodanti pačius veikė
jus tai vienoj, tai kitoj šviesoj. Ant
rosios perspektyvos dėka mes įgali
nami veikėjo pergyvenimus suprasti, 
ir tai reiškia patį veikėją matuoti 

pagal visuotinus realybės ir elge- I ^ k n y s , tokiu būdu pabrėžiama, glu

d o mastus , d i k i t u r 

Gal būt. jdomiaus* efektai pasxe» 

,n s 
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A\eninės priemonės Ramono „Kryžiuose" 
( A t k e l t a iš 1 puslapio j 

Pagalia; smcns 
poSui is "Kryžiams" 
užtikrinti vieningumą. Viena B ""Krjr-
iaų" p.,:: vra 
jų pasaulio uždarumas, so aiškiai 
aprėžta erdve, veikėjų nep, \ •. . 
m.J. su gyvai įrėžtom n, iš-
baiguib- kontūrais. I likj 
kaip '.: — rasų okupacija, 
ruso atsitraukimas tėra svarbūs 
kaip viduj< . •'.- mtys įvykiai Ši-

įo užgniaužimas savo abejonių; ge- I 
resnfe savo pusės, skaitytojui aiškiai j 

P\7. po ginčo su žmona jis ; 
aa, kad aeooa pasakiusi kažkokį į 

žodi tiesos: į 

"Pikčiausia, kad ne jis pasakė pas-
kutinį žodi. todėl dabar jautėsi lyg 
pralaimėjęs. Lyg apshyles. lyg pa-1 
ilsės. \ magu darėsi. Kt, nega lvot ' 
Ta.-k to. Geriau nueiti pas Motiejų, Į 
kol ,-s dar namie'* (p. 123). 

Šio pilno sudėtingo jausmo Krei- i 
tas vietos ir laika aorezunas isplaft-: . . . .. . ",», . , . , - „ ( 

, veno atžvilgiu pavyzdžiu gah buri j k:, iš poži vie
nu ar eetkai o veikė- I 
ju. Visa romano struktūra tuo ir 
paic. ta. K] iš savo ūkio iš-

' ka <oa per Grūs
to Bet Grūstą, su
grįžę iš Al .-.;;. ki:r pasisam-
cL> K.azi ir j j pa upę, kur 
gyvena Gir. ::no. Iš Krei-

' vėno sodybos matyti aplinkiniai lau-
- kai. ąrįmai ir pievoj, toli juoduoja 
- Ąl> tSkės . v e n a audėja 

Mągdutė. pas važiuojama pro 

. . na romano užsklandoje, kai Krt -
vėrras nueina i kapinaites žiūrėti."j 
kaip dega Marijampolė, ir ten ran- I 
da anksčiau atėjusi Grūstą, kario, 
Huoną jis romano pradžioje pasfe-
gė: 

I t elgės i Grūstą. Kreivėnas I 
• . kad nej 

gurro nė baimės prieš šita žmogų. į 
nė r- I eis. Tai de- į 

miesto dūmai, h g kokia už-
. - a viste k.rčiu^ 

mus, visus metus. Lyg kito. naujo 
Llud••' .: Nei viepa vieta atskirai \ gvvenimo viltis žibeje to; liepsnos, j 
neapibūdmarua. visos vietos Įgauna j Lyg visas pasaulis, lyg visi žmo-
savo išvaizda, kai mes kartu su vei- viskas, viskas turės būt nau-
kėjais po jas ir tarp jų judame. 
Mes n e iš tolo esame kviečiami įsi
vaizduoti toki žemės kampeli, mes 
ten esame — autorius mus ten ve
džioja, mums to ne? nani. 

Kertine parašte 
(Atkel ta iš 1 psl.) 

dai l in inkai , kurie, kad ir labai 
gerai reprezentuoja savo talentą, 
tačiau neatstovauja savo tautinės 
bendruomenės) . 

Ir kodelgi . reikalą" taip pakry
po? Priežasties gal reikėtų ieško
ti "visažinančiuose" mūsų veiks-
riieošfei kurie -pasiryžta ne tik, ne 

profesijai a ts tovaut i , bet i naudo t i k i l no j amoms reprezenta-
i savo "k lapč iuka is" me- c inėms parodoms ir tuo pačiu 

būtų šiokia tokia pa rama pa t iems 
kūrė jams. N e p r a ė j o . 

Gal iaus ia i siūliau sudaryti r e 
liginio tu r in io kūrinių kolekcija, 
p r i imt iną i r rodomą privačiuose 
(ypač ka ta l ikų) universitetuose, 
kolegijose ir suinteresuotose insti
tucijose ne t ik šiame kont inen te , 

savajai 
dargi su savo "kktpč 
nininkus kvalifikuoti. Ir kągi? G a 
l ime sakyti — atsidūrėme akl igat-
vyje, kur iame pajėgesni ir savo 
profesiją gerbia da i l in inkai nebe
m a t o tikslo tokioje suprofanuo-
toje "veikloje' ' g rumt is . 

Prieš daugel} me tų , dar Euro 
poje, siūliau ir praš iau VLIK'o 
paramos įįrdaryS mūsų 

nai. bet. tur būt. ir skaitytojui. To
dėl romane nepermatomumas tarnau-

j ja dvigubai — padeda priimti prieš-
taravimus veikėjo elgesy, išlaikant 

i iliuziją, kad taip gilėjo būti. Ant-
j ra, kadangi \ eikėjo širdin ir gah on 
j nepatenkam. tad ir jo elgesį esam 
priversti matuoti pagal objektyvius 

i standartus: kiuono sudeginimas yra 
j kaimyno skriaudimas. Petronėlės su-
! vedžiojimas yra savo tarnaitės iš- . « 1 PR 8-3229 

kūr in ių 
reprezentacinei kolekcijai, kuri 
t iktų tarptaut iniuose pasirody
muose ir liktų lietuviškojo men i 
n io talento dokumentu a t e i n a n 
čioms kartoms. Nepavyko . 

Vėliau n e kartą tą klausimą 

bet i r svetur. Ir šis pasiūlymas 
praėjo be atgarsio. 

Pras l inko daug dienų ir metų , 
n e v ienas m ū s ų kūrėjų iškeliavo 
nebegr įž tamai , ki t i gi nubyrėjo , 
ne šdami l a imė j imus kitiems k raš 
t ams , nes ne rado dirvos savo kū -

kėliau jau Amerikoje ir Lietuvių į rybai mūsuose . A r besugebėsime 
(Mil i joninio) fondo vadams siū- savą ku l tū r in i paminklą palikti 
l iau palaipsniui Įsigyti mūsų s t i p - ' dabarč ia i i r ateičiai? Kažin. A t -
riausių dail ininkų kūr in ių kolek- j rodo, kad m e s t a m jau p r a r a d o m 
ciją, kuri būtų vert inga nuosavy- laiką, 
bė Lietuvių fondui, t i n k a m a pa- j Adolfas Valeška 

ja. O kas buvo — taip menka da
bar,.;" (p. 313-314). 

t Eleonora Marčiulioniene Pavasaris (keramika) 
Nuotrauka V. Noreikos 

Neg "rr.a nesidalinti Kreivėne tie-t ną, ir romano pabaiga — Kreivėno i koks yra reikalingas romano temai, 
r ~: T " utim. kad, nežiūrim, kai jrveniaao pu'skutinė akimirka — tam-! apimančiai ribų savo elgesiui nesta-
jis padarė, vfsfcas bus panaikinta, t pa estetiniai ir moraliniai priimti-! tymą. išorinių ir iš vidaus išky-

Bū šio! kaip trečio as- 'Be :o : Grūste pasikalbėjime j na. Uančių ribų nepaisymą, ir pralai
m ė s " i naudojimas. su Petru kelis mintis, kad ką Die- j Ka rašytojas laimi. 
tama "'Kryžių" pasauli į i my-; rnas trečio asmens apribotą požiūrį į davimas didefe dalim išjungia 

• ; ir savitai išnaudodamas jo galimy- ba bent suvaržo mastymą ir svars 

pasirinkda- j mėjimą. Dramatiškas veikėjų vaiz 
ar 

(kiek ji.- b panašus į tikrą I lės. Bet Kreivėno jausmais čia 
gyvenime Su oje. jis mums toks reiškiama kiekvieno nusidėjėlio pa-! bes. ir ką praranda? Jam tenka at-

skdtinė pagunda — tai yra, kad jo i S įž adėti intymaus personažų ch3rak-
veiksmai. nors jau įvykdyti, btis su-j terių atskleidimo, kadangi ši techni-
tirpdyil. išnyks, jei ne patys savai-'; «<a p ; i n a i charakteri iš vidaus at-
me išsisklaidys, tai nors kokio d;-j skleisti neleidžia, nes veikėjas stebi-
delio forinte sukrėtimo pagalba | m a s aj j a u k o , ir pasakojimą pirmyn 

•Įii H tik dėka autoriaus spe
cifinio Bet požiūrio 
•aosiojisaas ra pagrindinė 
priemonė formuoti skaitytojo verti
nimą to. kas vyksta tame pasauly. 
iš užsimintų pavyzdžių matyti. 
kad. pa verksme, nuspalvin
tą veikejo sąmone galima sukurti 
veikėją su moraliniais trūkumais, ne
pūstam... ncp.itikima, ir tokiu būdu : nuo tiesos. \ e tik mūsų troškimas, 
tarp veikėjo L- skaitytojo pažiūrų L be; i- k:ik?e:oniškoji išganymo pa
gyvenimą atverti m,rima plyšį. Bet slapos Čdp pa! kalba, kad viskas, 
požiūris gali būt; ir subtiliai vai-i visi pikti darbai, silpnybė ir melas 
roojamas, norint išgauti suct< tingės- yra išdildomi. kad viskas tampa nau-
nių reakeiių. P a v y d u i . "Kryžiuo- i ja — ir pasaulis ir žmonės. Tačiau ir 
se" yra svarbu, kad būtų laimins čia išnyra tas begalinis skirtumas, 
skaitytojo simpatija pačiam Kreivė-n e ig , J i a i įvyksta, tai ne taip. kaip 

bus ištrinti, o jis pats taps laisvas,; vedantis požiūris sąmoningai apribo- j Kreivėnas turi aiškiai žinoti, ko no- i SDektvva at 
jis srvvcns. jis nebus sunaikintas. Vi-; tas_ ( T a r y^0 aalima pastebėti, j ri. ir skaitvtoias aiškiai žinoti. k o : c r o t a „ , =; : 
sai teisėtai tai 
K-^eivėnui. nes Hs 

kelia užuoiautą 
toli nėra visai 

nui. je:gu 
mas 

siekiama, kad jo žuvi-; Kreivėnas savo vaikišku nekaltumu 
Įgautų tragišką reikšmę. T o - ' tikisi, ne lengvu paneigimu, ne pasi-

dėl ^Kužiuose' ' norima, kad mes įkėlimu virš to. ką padarė: "O kas 
vienu meta Krc'vėr.a smerktume, o buvo — taip menka dabar..." (Grūš-
kitu gal) . be: kad tuo pačiu tas. tiesa. įstengė savo kluoną nau-
metu šį dvilypį pusrną jam išgy- \» uždengti, bet Petronė mirė^.) 

kad mūsų kritika laiko kone di
džiausi! Ramono t rūkumu nepakan
kamą veikėių vidaus analizę, pvz. 
ii. Jonas Grinius, dr. Kęstutis Keb-
lys. Bet tai kelia klausimą: ar savo 
ruožtu pakankamai įvertinama rašy
tojo padėtis ir laktas. kad apsi
spręsdamas už vieną galimybę, jis 
tuo pačiu metu neišvengiamai turi 
atsisakyti kitų? Savo "Lietuvių lite
ratūros istoriįoie"' Pranas Naujo-
'-•• i.is. atrodytų, užveda 'TCryžių" ir 
"Dulkiu" analizę ant teisngesnlo ta
ko, iškeldamas jų "impresionistini" 

ventume. Mūsų laikysenos dvily pu 
mas Kreivėno atžvilgiu kyla S to. 

Svarbiausia, tai neįvyksta be žmo
gaus paties dalyvavimo tame atnau-

kad io pagrindmė motyvacija — jo j in ime . krikščioniškoje sampratoje — 
gaivaEftg :- - jo noras gyventi ir i be mirties ant kryžiaus. Atsinsujini-
"mum< r.tra svetimo, bet yra žmogiš-|mo sąlyga yra. kad senas žmogus 
ka savybė. Todėl norom nenorom turi mini. turi būti prikryžiuojamas. 
esam frj .- '•. jo nusisra-; kaip rašo apaštalas Pau'ius. O ne-
tymu laimėti prieš kl'ūr's. išvengti 
bėdos, išlikti: "Gerinu su žmonėmis 
gražumu, švelniai... Reikia tylėt ir 
laukt*, (p. 127). Arba: 

"Visko vis tiek neatims. Laimės 
jie man vis tiek neatims. Dirbti 
teks? Nieko, priprasiu. Vieni juokai 
prieš tai... Prar _ vent iš nau
jo. Viskas iš naujo. Naujas gyve
nimas ir nauja laimė. Glostyti tas 

naudojimas. Giružio atsikratymas 
yra savo gyvenimo atsakomybės pa
neigimas. Šitie sbjektyvūs standartai 
ir yra tos ribos, kurias Kreivėnas ro
domas peržengiąs kitų ir savo paties 
nelaimei. Bet Kreivėno vidaus neiš-
sėmimas reiškia, kad ir mūsų spren
dimas apie jį liečia jo elgesį —• jis 
pats nepasmerkiamas. Grūštui atsto
vaujanti žmoniškumo moralė laimi 
viso romano kontekste. 

Tad ryšku, kad "Kryžių 
pasiekimas —leisti skaitytojui ma- j 
tyti. kaip Kreivėnas atsidaužia į ri- į 
bas — reikalauja dvigubos perspėk- I 
tyvos: paties Kreivėno patirties ir 
atokesnio taško, iš kurio Kreivėną j 
vertintume. Norėdamas sukurti šią j 
antrąją perspektyvą, autorius, kadan- j 

i gi jis savo paties balsu nekalba ir j 
tymą. Kaip tik mąstymo ir savęs I Kreivėno mums neaiškina, turi vers- j 
klausinėjimo vengimas charakteri- į t i s k i t o m p r i e m 0 n ė m . Iš "Kryžiuo-' 
zuoja Kreivėną ir išplaukia iš j o į ^ n a udojamųįų pati stipriausia, 
p-agrindinės motyvacijos — siekti S- k ^ . hūt y r a d i a į o g a i . j a i s n e vien 
naudoti savo gyvenimo galimybes, j k u r i a m i v e i k ė ju charakteriai ir vys-

Aiškumas čia yra reikalingas - į t o m a s v e i k s m a s < bet ir antroji per-
atsukama į Kreivėną, pa 

roniškoj šviesoj: Kreivė-
Kreirėnas nori. kad galėtų romano į nieneį G rūštui , Petrui yra patikėta 
pasaulio rėmuose svarstyti, ar K r e i - [ c h o r o ^ k a d a ]įe komentuoja vi-
vėnas tori proga tai pasiekti ir ar į s u o r n e n į n ę p adėri ir kartu ryškina 
bus teisinga, icigu jis tai pasieks. Į K r e i v ė n o laikvseną. Dar efektyviau 
Tad ir viena< iš Kreivėno bruožų 
yra jo ryžting s nesiklausymas savo 
abejonių; jis gaS įausti baimę, bet 
jis neveda disk atsijų su savo sąži-

DR. ANNI BILIŪNAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
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Valandos pagal susitarimą 

DR. K. G 7 B A L D K A S -
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6449 So. Pulaski Road (Crawfoid 
Medical Building). Tel. LU 5-6446 

į Priima ligonius pagal susitarimą, 
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DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marquette Medical Center 
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' tik susitarus. 

žvilgsni 

ne. Jis graibšti si išorinio taško, už 
kurio užsikabinus, nereikėtų su sa
vimi susidurti. "Reiktų nueiti kur... 
taip pavandeniui... Pasišnekėt su 
kuo reiktų'', p. 131). Jo sapno 
apie dukters Vurytės mirtį epizodą 

vaizdavimo būdą. tačiau pasitenkina, į galima būtų i-ikyti kaip autoriaus 
priskirdamas jj Ramono stiliaus tau- norą parodyti, net rizikuojant per-
pumui. Bet . gal būt, būtų įmano
ma eiti toliau ir bandyti parodyti, 

dialogas sukuria šį atokų 
Į Kreivėną, kai mes klausomės jo 
paties. Piršdamasis audėjai Magdu-
tei. svyruojančiai tarp jo ir jo ne
legalaus sūnaus Giružio. Kreivėnas 
jai sako: 

"Ir tu tekėtum už jo? Už tokio 
valkatos? Amžinai girtas, tąsosi su 
visokiom... Maža to. Pas mus buvo 
tarnaitė Petronė. Mirė ji. Girdėjai? 
Kas kaltas. Paklausk Račiūno, jei 
manim netiki, pasakys. Mudu užti-

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
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O P T I C A L S T U D I O 
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CRAvrroRn MKI>ICAL BTJTLDDJG 
(S449 So. fulaski Roa.1 

kad vaizdavimo būdo pasirinimas; jo pasąmonės 
apsprendžia ir ' 'Kryžių" psichologi-1 lus, kad ne \ iškas gerai jo paties; 

gelmėse su jo nusistatyta gyvenimo j 
linkme. Tad . orius neatsisako tiks- Į 

tempti Įtikimumą, iki kokio laipsnio. ^ m ]{ p a u p v „ ( p o86) 
Kreivėnas atsisako kreipti dėmesį i . g Magdtitės reakcijos supranta-

m siunčiamos X* - Į y ^ k a d s u ^ W m J0]-e V 7 k s t a 

persilaužimas iš Giružio i Kreivėną: 
— Kam jūs man pasakojat? Kam? 

geltonas k 
jėles..." (p. 127). 

Masdutės audė-

Todėl daliname1 'nkančia 
bair.io. kada jis pajunta, jog jo gy-
venimo pagrindai sus\jTuoja. p\7. 
kai tamsoje ta žmonai, kad 
suklydo, pasisamdęs sus:pratu^' 

• darbinmkus, kurie dabar 
kiaušinin? \ 199). arba kai 
ji paliečia jo palies jau egzistenci
nio neSPBg tnCi r..;a':';mr)S. be 
KaTiu: ir k i ' mm neno-
romf* s«w .uidyti i 

' T i e žmonės atsitolindami palike 
» vieną. Su upės srove nuplaukė 
jie. palikę čia panieką. Šaltą, kaip 
unės vanduo. Paliko tuos nemalo

nius žodžius apie riebią žuvį. Ir rei
kia tik lenktis, kaip pempei, glaus
tis už akmenų, nes tuoj išners iš 
seselių kažin kas ir pagriebs, kaip 
n mėlyną žirgeli" (p. 131). 

Iš kitos pusės, Kreivėno tikslai, jo 

priemones jų siekiant, ir ypačiai 

ni ir idėiini turinj) . 

Vidinės analizės atsisakymą atsve
ria kitos, specialiai trečio asmens po- l o Praryti Kreivėną keliaplotmiu 

skausmingo prikryžiavimo nėra. M ū - Į H ū r i o t e ; k i a m o s _ m e n i n ė s galimybės. į personažu, be; ; ie per vidinę anaii-
są dvilvpė laikysena Kreivėno a t - j "Kryžiuose" šio požiūrio dėka au - ' z e —tam u< neturi priemonių, jti 
žvilgiu tokiu būdu sulydoma Į vie-torius sukuria toki protogonistą, j. sąmoningai ats žadėjęs. Kita nauda 

; iš trečio asmens apriboto požiūrio 
I naudojimo yra. <aip jau minėta, leis-
į ti skaitytojui iš labai arti stebėti 
• veikėjvis, veiks-r.ą, konfliktą ir ato
mazgą. Kuo -Mau skaitytojas Dri-

intensyviau jo dė-
i sutelkiami i tą ar 
tą, žodi romano ei-
kiau, kur glūdi kū-

s vertybės, kas yra 
ai svarbiausia, ir ši-
aisurtią. ką kūrinys 
ti. 
•no technikoje trečio 

i asmens aptiK is požiūris dažniau-
! šiai yra lydirms fr autoriaus pasi-

traukimo iŠ <r--nos. atsisakymo in-
I terpretuoti veik. ių pergyvenimus tie-
! siogiai, kava -a skaitytojo priartė-
': iimu prie to. V pasakojama, yra su

kuriama veil j nepermatomumas. 
Kaip dramoj?. »rba kaip gyvenime, 

spėti veikėjo mintis 
žodžiu ir galutinės 
Skaitytojas ir turi 
ar Kreivėnas sūnų 

Juk ir apie Jus prikalba. Sako 

traukiamas, k\; 
mesys ir įausrr. 
kitą daiktą. ?e 
goj. tuo jam -; 
rinyje autoria 
autoriui galina 
tai sutelkus į 
jam turi pasak' 

Kadangi rom 

esame verčia m-
i? jo elgesio •• 
tiesos nepaiir-
likti nesužmr, •• 

Eleonora MarCiulionienJ 

to iš meilė-; 
naujas būda-

į ūkio. pirma 

Madona (keramika) mano gaK o 
Nttotrauk* V. Nortflcoc Ues«žit«»"c 

Petrą gelbs : io enkavedistų areš-
sr todėl, kad atsirado 

Petrą pašalinti g 
i hėpašisekuš. "Kas 

?irdy — tu niekad 
: 254) jis rėžia žmo-

Giružio tėvas tai ne kas kitas, tik... 
— Girdėjau, girdėjau, gali ne

baigt. Kumetis sugaKojo. Kerštau
ja. Tik*tu pagalvok — sakyčiau ką 
apie Giru-žį. jeigu tas... na... bū
tų tiesa? (p. 286). 

Kreivėnas čia rodomas pasiekęs 
žemiausią savo nužmogėjimo laipsni 
ir tai padaro žodžiais. Tą faktą.1 

kad jis Giruži meluodama* šmeižia, 
jis pristato Magdutei kaip Įrodymą, 
kad jis nėra Giružio tėvas. Kreivė
no savęs atskleidimas sutampa čia 
su lemtingi! veiksmo pakreipimu. 
nes. paverždamas iš Giružio Mag-
dutę. jis sau užsitraukia mirti. 

Salia dialogų, kurie kuria ir iš
laiko antrąją perspektyvą Kreivėno 
laikysenai stebėti ir sverti, yra eilė 
priemonių, kurių nors ir labai smul
kios detalės rodo; kokia kryptim au
torius veda veikėjų ir įvykių inter
pretacija. Taip pavyzdžiui pats ro
mano pavadinimas nurodo, kuri iš 
jo sudėtinių elementų tenka laiky
ti svarbiausiu — kryžiai kaip sim
bolis ir kaip sąvoka daugiaprasmiš
ki, bet vis vien iš Grūsto komen
tarų ir iŠ Kreivėno veiksmo, kry
žių kapinaitėse nukertant, pastebi
me, kad kryžiai įvairiopai jungia 
kaltės, kančios, bausmės ir atpirki
mo Jsfyvenimus romane. Taip pat 
veikėjų vardais kartais gali būti nu
šviečiama kurinio problematika. Ki-

(Nukelta l 3 psl.) 

valandos pagal susitarimą. 

Rezid. tel. — OI 8-8873 

DR. W. M, EiSlM-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA. 
6132 So. Kedzie Ave. WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia skambinti: >f! 2-0001. 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

T e l — B E 3-5893 
Specialybė Akių iigos 

3907 VVest 103rd S t ree t 
Valandos pagal susitarimą 

Telef. — 282-4422 

DU RCMAS PETKOS 
AKIŲ LIGOS — C H m C B G U a 

Ofisai: 
111 No . UABASH AVE. 

4200 NO. CENTRAL AtE. 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso tel. — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K S A 

V A I K Ų L I G O S 
2656 West 63rd St ree t 

Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penkt 
nuo 12 iki 2 vai. ir nuo 5 iki 8 vai 
vak. š«*tad. nuo 1 iki 4 vai. 

Ofs PO 7-6000, Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd St ree t 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA — 

CHIRURGIJA 
5214 No. Western A v etine 
1002 No. Western Avenoe 
Tel. atsakoma 12 valandų 

489-4441 — 561-4605 

Įstaigos ir buto tel. 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
BENDROJI MEDICINA 

1407 S. 49th Oroth, Cicero 
Kasdien 10-12 ir 4-7 

Išaicyrua trec. ir *e*t. 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

2618 W. 71s t St . — t e l . 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius to 

"Contact Ienses" 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta traS. 

DR. LEONAS SE1B0TIS 
INKSfrŲ, POSLfcŠ I R 

PROSTATO CHffiURGKA 
2656 W. 63rd Street 

Vai. antrad. nuo 1-4 popiet 
ir ke tv . nuo 5-7 vakare 

Ofiso tel 776-2889, re*. 448-5645 

DR. J. J. SIMONAITIS 
G T D Y T O J A S 

Adresas 4255 W. 63rd Street 
Ofiso telef. RE 5-4410 

Rezidencijos telef. OR 6-0*17 
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. tl 

penktad. nuo 1 iki i vai. pofetat. 

DU. VTT. Wm 
GYDYTOJAS IR CHĮRUUGAS 
Bendra praktika ir moterų Tigot 
OflHU Ir rez. 26&S W. Stth B t 

Tel- PUospect 8 - l t t S 
Ofiso vsd.: pirm., antr.. tr««. * 

penkt. nuo 2-4 vai. Ir 6-8 v. vak. 
5pSt. 2-4 p. p. ir kitu taiku susitarus 

Oflio tai. B E 4-S1SS, narna Oi ft-frlfc 

DR. V. TUMASONtS 
C H I R U R G A S 

2454 Wert 71»t StrBBt 
Vai.: pirm., antrad., ketv. ir penktad 
2-6 tr 6-* — tt anksto ausitarna 

Tel . orbo PR 6-6446 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CIDRURGAA 

3107 We*t 71rt Btrett 
Valandos: 1-6 vai. popiet. 

Tr«e. it ScStad. patai susltartma. 

Ofleo teL 586-8186; namu 8364850 

DR. PETRAS i U O U . 
GYDYTOJAS IR CHHIURGAfl 

62M a Narrafaoaatt | % 
Vai. pina. a n t r . ketv. b- penkt: f-T 
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j tampa priemone Kreivėno likimui 
suteikti gilesnę reikšmę, kaip mato
me iš Kreivėno pasikalbėjimo su 
Grūstu: "...pavartykim istoriją. Kiek 
ten kraujo pralieta! Paskęstume mu
du kartu su šitom kapinėm. Liepų 
viršūnių nebūt matyti", (p. 304). 
Galop simboliai padeda skaitytojui 
sujungti tai. kas vyksta, su tuo, kas 
vyko anksčiau, įžvelgiant autoriaus 
siekimą Įvesti bendrą prasmę. Kluo
no padegimo ir liepsnojančios Mari
jampolės surišimas Kreivėio apoka-
liptinius lūkesčius pastato ironiškoj 
šviesoj. Iš kitos pusės, i Kreivėno 

tuva vėl sužaliuos" Grūstas atsilie
pia: "Sužaliuos... Taigi, priminėt. 
Nesutikdavom, tai nė nepasakiau. 
Mūsų ąžuolas vėl atsprogo..." (p. 
314). Grūsto kieme stovintis ąžuo-

Menines priemonės 
Vinco Ramono 

1 / v« II 

„Kryžmose 
(Atkelta iš 2 pusL) 

tame Vinco Ramono romane "Dul
kės raudonam saulėleidy" priešpa
statomi Žolynas ir Dagys, žvali kai
mo mergaitė Bronė ir sentimentali, 
romantiška Julija. Sunku nejausti, j 
L„J • r - - _ j . .. ... . sentimentą, kad "Šitas karas mums 
kad ir Kreivėno pavarde liudija, jog - v 
j , - c » - - » -•» •• _ kaip lietus perdžiūvusiai žemei. Lie
ps kreivai nuvedęs savo gyvenimą, ' 
o "Giružis" taikliai primena, kad 
lietuviškoj vartosenoj "girioj augęs" 
reiškia žmonių visuomenėj ne
priimamas ir nepritampantis. Tai at
liepia Giružio padėti romane, nes gi- ; 
ria ir aplamai vra' rišama ne tiek l a s b u v o s m a r k i a i " » * * " Į " k lu0" 
su blogiu, kiek'su būsena anapus ' :" 0 S a i s r a - i r G r ū š l a s » >'Paciai &1' 
moralės. gamtišku iėgu persvara ' lė>'°- nesitikėdamas, kad jis atgis, 
prieš žmogiška santvarka'. Graži de- Š i s a ž u o l ° sprogimas nejučia tam-
talė "Krvžiuose" vra lietuviu kalboi P a a t s : l k v m u -į klausimą: ar nuga-
retas žaidimas žodžiais: samdinvs Al- l i m *s blogis, Kreivėno daromas, 
binas pasakoia Magdutės geidžian-;

 G r ū š f nesama^ Lietuvą niokojan
čiam Kreivėnui apie kažkokį Kar- ! t i s ? "Sužaliuos..." 
pų. kuris "nors vienai dienai", bet! Svarbus vaidmuo kiekvienam ro-
vedė dvidešimties metų tarnaitę, se- mane tenka laiko sąrangai. Laiko 
nas būdamas (p. 292). Skaitytojo j tėkmė "Kryžiuose" vienalinkmė, įvy-
orientacijai taip pat pagelbsti fak- j kiai seka chronologine tvarka. Kaip 
tas. kad romano rašytojas, kurdą-' • v*eta. laikas yra griežtai aprėž-
mas individualius savo veikėjus, juo- į tas — nuo Kalėdų prieš rusų oki-
se Įkūnija ir visuomenės tipus. To- ! paeiją iki birželio, rusams atsitrau
kiu būdu Kreivėnas tampa storakak- • kiant. Ši priežastis remia žvilgsni j 
lis ūkininkas, Kreivėnienė darbšti ir; "Kryžius" kaip realistini, tradicinį 
dievobaiminga kaimo moteris ir t-t. j romaną. Bet laikas "Kryžiuose" taip 
Kiek labai rašytojas tai daro, pri- j pat yra laikas, pergyvenamas Krei-
klauso iki kokio laipsnio jis nori j vėno. kaip ūkininko, ir Kreivėno, 
skaitytojo reakcijas i veikėjus tuo I kaip siekiančio savo • tikslų ivyk-
pagrįsti. "Dulkėse", kur epinis vi- \ dymo. Vidiniai jis yra Kreivėno lai-
suomenės vaizdavimas yra svarbes-, kas. Išoriniai jis yra gamtos, ne 
nis tikslas. Ši priemonė daug pla- j kalendoriaus laikas, ūkio darbais ir 
čiau panaudota negu "Kryžiuo- \ gamtos pasikeitimais matuojamas 
se" —dauguma veikėjų yra visuo- \ laikas. Ne romano vyksmas yra pa-
tfienės sferų atstovai, net ir pagrin- klusęs laikui, bet atvirkščiai, laikas, 
diniai Žolynas ir Dagys atpažįsta- vienas kitą sekantys ūkio darbai yra 

—Ifit pirmiausia kaip "idealistų" tipai.; medžiaga pasakojimui. Šito cikliško 
Toliau, kai kurie objektai, veikėjų {laiko dėka "Kryžių" pasaulis įgau-
žestai. veiksmai padaromi tematiniais • na nepaprasto solidumo. Kontrastas 
Įvaizdžiais jų sugestyvumu (Kreivė- yra "Dulkės raudonam saulėleidy" 
nas lupa žievę nuo seno kelmo — — ten laikas yra grėsmės šaltinis, 
gundosi žmonos atsikratyti) arba at-1 atskiri okupacijos įvykiai yra kaip 
kartojimu reikšmingais momentaisI taškai, ženklinantys vis naują eta-
(Kreivėnas vis ruošiasi iškirsti ka-1 pą progresyviai augančiam visuome-
pinaitėse augančias liepas). Arba ku-inės sukrėtime ir sąmyšy. "Kryžiuo-
riai nors veiksmo vietai pamažu pri- į se" tuo tarpu istorinis laikas palen-
duodama universalios reikšmės — kiamas žemdirbių laikui, kuris yra 
Kreivėnas nuo romano pradžios per-; cikliškas, jame viskas išlieka, su
gyvena dviprasmišką ryšį su tom Į grįžta, nors žmonės ir praeina. To-
lemtingom senovės kapinaitėm. Jos dėl Grūstas ir gali sakyti: "Suža-

^JomaS Ve D 
W?*XĘ%< 

enci ovu 
1956 metų eilėraščiai 

I. HIDALGO 

Duok man ranką, Sanclio. BroU mano, 
Aš pakilsiu. Negaliu. Tuojau. 
Štai, aš čia. Iš pamiršto romam) 
Į nelygią kevą išėjau-

Koks apsunkęs ir bejėgis kūnas! 
Niekad nesuvoksime, už ką 
Mudviem skirtos aikštės ir trfbu»u>*. 
Tankų bokštai, virvė ir kulkų. 

Visas turtas — žodžiai neatsargus 
Visas menas — mirti ir mylėt, 
Visas atpildas — po didžio vargo 
Purvina planetos pakelė. 

Riteris, kalbėtojas, žaidikas-
Ženklintas kulkosvaidžio švinu. 
Nebe pirmą kartą nužudytas, 
Nebe pirmą kartą gyvenu.. 

Aistros, kančios ir nerimo saiku 
Bus atseikėta visa, kas tylėjo. 
Miegos lavonai, urnos, mauzoliejai. 
Tačiau gyvieji nesumerks akių. 

III 

Mes abu tik sekundę sugaišom 
ir jau niekad negrįšim atgal — 
į lapkričio lūžtantį braižą 
ties rusva Dunojaus banga; 
• 

įskaitykim senovinį raštą, 
kitą laiką palieskim delnais — 
pasakyta: nuo Juodmarūj krašto, 
ir atspėta: Karpatų kalnais. 

Nuotrauka Vytauto Maželio 

Mums beliko erdvė ir agonija, 
ištuštėjo ginkluoti vagonai, 
nebejstengsim alsuot — 
o, koks trumpas ruduo, kaip toli Antigonė, 
mano sesuo. 

T o m a s V e n c l o v a šiuo metu rengia eilėraščiu knysą. i kurią 
įei» jo kūriniai, raSyti 1956-76 metais. Pateikiame tris eilėraščius iš šios kny
gos, skirtus Vengrijos sukilimo temai. Lietuvoje jie nebuvo publikuoti, bet 
po sukilimo numalšinimo kursavo tuometinėje savilaidoįe. 

u liuos". Būdingai tai atskleidžia H-1 sinauiinama. Tik. de; •• -
ta detalė: Grūštui ir Kreivėnui ste-Į istorijos šis raminantis faktas neiš-
bint degančią Marijampolę, Grūstas! kelia —ir "'Kryžiai" šią įtampą at-
rupmasi, ar visas miestas taip ir su
degs, nes jis vakar nuvežė plauna
mąją mašiną taisyti. Svarbesnė už 
faktą, kad čia 1941 metų birželis ir 
kad pasaulis konvulsijose, yra artė
janti šienapiūtė. Tad istorinius su
krėtimus gamta įstengia į save su
imti — gamtoje užsigydoma ir at

skleidžia. Žmonių laikis turi pra
džią, vidurį, pabaigą, ko Kreivėnas 
neįžiūri, vildamasis ir pats dalyvau
ti atsinaujinime. 

Peržvelgus bent kelias svarbesnes 
"Kryžių" pasakojimo priemones, rei
kėtų taip pat bandyti pasakyti, kaip j samdiniais 
visi elementai suglaudžiami i visu-į santvarka 

įimti ir centrinį veikėją ir centrinį 
konfliktą. Konfliktas, kuris veda 

veiksmą "Kryžiuose", yra dvejopas: 
šalia Kreivėno išorinio konflikto su 

i kas nustato žmogiško veikimo ribas, 
j Siekdamas išnaudoti savo laisvę, 
Kreivėnas neigia kitų vertę, nusto
damas savosios. Giružis, trokšda
mas sau vertės, tampa įrankiu nai-

kitų laisvę ir vertę, jų tarpe 
pražudydamas ir Kreivėną. Giružis 

a. kad jo kaip žmogaus ver-
tė reikalauja, kad jis pats būtų lais
vas. Konfliktas pakartojamas švelnes
nėje formoje antraeilių veikėjų — 
Račiūno, Motiejaus, Kazio ir Julės, 
kurie griebiasi naujos santvarkos 
kaip progos gauti ir laisvę, ir ver
te, ir nesirūpinti jas abi ribojančio-
nis sąlygomis. Centrinio konflikto 
šrišimis —Kreivėno išorinis pra
laimėjimas, bet vidujinis praregėji
mas ir susitaikymas su elgesį sais-
ančiom normom, kaip žmogiškumo 
(lyga leidžia matyti, kaip tema — 

žmogiškų veikimo ribų būtiny
bė — apjungia kūrinį. O kūrinys, 
Uskleisdamas mūsų bendrą gyve
nimą grindžiančias sąlygas, pratęsia 
mūsų patirtį. 

Šalia organinio vientisumo, kiti 
kriterijai, kuriuos "Kryžiams", kaip 
ir kiekvienam kitam romanui, galė
tume taikyti, būtų tokie: ar au
torius pasiruošęs įjungti įvykius ir 
leisti kilti klausimams, prieštarau
jantiems jo temai? Atrodytų, kad 

tip — Grūsto mirtis nesiduoda iš-
• skinama kaip Kreivėno. Grūsto 
mirtis atveria blogio istorijoje klau
sima. Grūsto siūlyta mintis, kad is-
:nrinis blogis yra bausmė už nuo
dėmes, kad nekaltųjų kraujas at
perka kaltuosius, gali būti priima
ma kaip atsakymas, tegul Grūštui 
atstovaujanti teologija ir nebūtų vi
sai be priekaišto. Antra vertus, į ją 
galima žvelgti tik kaip į tolimesnį 
klausimą. Vienaip ar kitaip Grūsto 
vaidmuo sėkmingai kliudo "Kryžiuo
se" rodomą pasaulį pergyventi kaip 
suprantamai ir teisingai sutvarkytą. 
"Dulkėse" dar ryškiau pastatomas 
klausimas, kuris visą romano ato

mazgą palieka įmanomą dvejaip su
prasti ir pergyventi: Žolynas, nužu
dęs Dagį, nežino, ar jis žmogžudys, 
ar herojus; autorius jam irgi atsi
sako pasakyti. Kitas kriterijus bū
tų darnumo kūrinio visumoje — ar 

.prieštaravimai išrišami kokiu nors 

mą, kaip jie tampa nešėjais vienos, i konfliktas. Keletoj reikšmingų vie-
viską apimančios temos. Tema. ku- į tų Kreivėną ištinka dvejonė, ar jis 
ri bandyta aptarti kaip susidūrimas I teisingai gyvena, bet jis arba nuo 
su žmogiško veikimo ribomis, turi jų pabt̂ ga arba prieš jas atsilaiko,, 

. v. •.,. ,-. , būdu, nebūtinai logiškai. 'Kryžiuo
jas užgniaužia. Vienas ir kitas kon- i « 
n-i. — — - -— • -. • t se" šito pasiekiama konkrečiu, m-
I liktas išreiškia tai. ka norėtųsi va- . . . , , 

u n-iri tensyviai į detales sukauptu pasako
jimo būdu. Žvilgsnis atitraukiamas 

dinti centriniu "Krvžių' 
tarp žmogaus vertes ir žmogaus 1 ns-

savo aplinka — šeima, kaimynais, j vės. Norint vieno neprarasti, nega-
ir galop komunistinei Įima atsisakyti kito — jų tarpusa-
- reiškiasi ir jo vidinis Ivio santykis "Kryžiuose" ir yra" tai. 

nuo galutinai žmogui neatsakomų 
klausimų, nebandant jų lengvai S-

(Nuke l t a j 4 pusi.) 

Zilalis 
Jurgis Jankus 

(Tęsinys iš praėjusio šeštad.") 

Cia Kapliui topterėjo patvir t int i klebono 
žodžius ir da r vieną kitą nuo savęs pridėti, 
bet vėl lyg kas sulaikė: niekas n ė r a girdė
jęs Žilalį piktžodžiaujant, ir jeigu, gink Die
ve, klebonas suvestų akistaton. viso kaimo 
žodis kartu su senio būtų prieš jo vieno. 

— Nepiktžodžiavo. — išspaudė. — Tik 
perbraukė kvitelę su pirštais ir padėjo ant 

•-.- langelio. 
— Ir nieko nepasakė? 
— Nieko. Nė lupų nepravėrė. Kaip buvo 

plėšęs plėštikes, taip vėl atsisėdo a n t kėdu
tės ir ėmė giedoti Jėzų Kristų Judošius žy
dams kad pardavė. 

— O ką t u? Pr i tarei? 
— Aš, klebone... Ką aš... Pastovėjau, ap

sisukau ir išėjau. 
— O kodėl negalėjai ka r tu pagiedoti tą 

gavėnios giesmę, paskum pašnekėti ir pasa
kyti, kad eidamas rekolekcijų užeisi pasiim
ti ir jį kartu. 

— Kad, klebone, man būtu labai iš ke
lio. 

— O dabar nebus iš kelio. — vėl plekš
telėjo delnu į stalą. — Per Verbas pasiimsi 
porą vyrų, užeisit visi t rys ir a tves i t senį 
į bažnyčią. 

— Jeigu geruoju neis? 
— Kaip tai neis? Nueisit t rys vyrai , svei

ki kaip jaučiai, ir tik žiūrėkit*. Susmurgęs 
senukas neis. Jeigu manai, kad neis, pa."*i 

imk ketvirtą ir nešte atneškit. Jeigu prie 
bažnyčios durų ims draskytis, pašaukit ma
ne, atskaitysiu egzortus. Ką gali žinoti, gal 
žmogelį velnias apsėdo. 

Verbų rytą Kaplys pasiėmė Meldučių Teo
filį, kuris pūrą rugių viena ranka an t pe
ties užsimesdavo, Marcijoną šerkšną, ap
sukrų mažažemį, kuris ir su velniu išėjęs 
obuoliauti parsineštų pilną terbą obuolių.ir 
dėl visa ko dar Inocentą Makarą. Prireikus 
nešti, ar veste vesti, iš jo būtų tik tiek nau
dos, kiek iš ožio vilnos, bet ant liežuvio 
niekas negalėjo su juo imtis. Kiekvieną ap
suks, apmakaruos, visų juokui taip išstatys. 
kad žmogus nebežinos nė ku r akis kišti. 
Kaplys ir pagalvojo, kad Inocentas su lie
žuviu, kaip su šmaikščiu botagu, senį baž
nyčion greičiau nuvarys, negu būrys vyrų 
nešte nuneš. 

Tik nereikėjo nei vieno, nei kito. žilalis. 
lyg žinodamas, dailiai nusiskutęs, kelias e g 
lių šakeles, mėlynom uogom nudaigstytas 
kuokštelin susirišęs, baltą skarelę po kaklu 
pasimezgęs, baltais autais apsuktas kojas į 
naujas vyžas įsikišęs, jau laukė tarpdury. 

— Tai ką, jau einam ? — nei paklausė, nei 
pasakė, pamatęs vyrus. — Tik kaip čia yra? 
Ar j ū s ne į bažnyčią? 

Vyrai susižvalgė į vienas kitą. Net ir 
Inocentas nebesumetė, ką pasakyti, tik Kap
lys nenorėjo paleisti iš rankų vadovystės. 

— O kur gi daugiau. Tik sakėm, pasi-
vadinsim ir patį. Būriu bus smagiau. Žilalis 
tik d a r aukščiau žilais krūmais susivėlusius 
antakius kilstelėjo. 

— Tai kodėl be verbų? Nors po šakelę 
būtumėt pasiėmę. Palaukit, a š dar turiu li
kučių, — šmurkštelėjo atgal į vidų. 

Vyrai susižvalgė. Jiems moterys namie 
buvo parengusios ne po šakelę, bet po visą 
krūmą, tik jie, besirūpindami, kaip reikės tą 
netikėlį senį per pavasarinius paleidimus nu
sitempti, visi kaip susitarę užmiršo pasiimti. 
Dabar pasidarė nei šiaip, nei taip. A senukas 
tuo tarpu iškiurni&o iš tamsaus prieangio, 

kiekvienam padalino po dailią šakelę, nuo ža
lumo net papilkavusią, su mėlynom, šar-
mele aptrauktom uogom apdaigstytą ir nin-
ko nelaukdamas pa3uko rytšalio dar tebe-
sutrauktais papieviais. Vyrai pasekė iš pas
kos, gailėdamiesi. kad paklausė Kaplio, o 
Kaplys beveik pirštus krimsdamasis, kad pa
klausė klebono, tik Žilalis kajp niekur nif-
ko, vis per petį atsisukdamas ėmė pasakoti, 
kaip buvo tada. kai ponas Jėzusas ant balto 
asiliuko jojo į Jeruzalę, o žydų ir pagonių 
minios jį sveikino, laužė palmių šakas ir klo
jo ant kelio. Tarpais tų lapų buvę tiek daug. 
kad asiliukas brido ligi pilvo, o ponas Jė
zusas turėjo pariesti kojas, kad jomis ne
pradėtų viikti iapu į dar didesnes krūvas. 
Pasakojo su tokiu :krumu, lyg pats ten bū
tų buvęs ir viską savo akimis matęs, jog vy
rai nepasijuto užmiršę bekylantį tūžmastį. 
ir gretinosi arčiau, kad nepraleistų pro au
sis nė vieno žodžio. Visi penki žengė per 
pievas dailia greta lyg antys grįždamos iš 
pietų, kol atsidūrė j patvinusias Kiršino 
lankas. Tik prie v^adens vyrai sumetė, kad 
reikėjo anksčiau per dvaro pievas pasukti 
į tiltą, tik t a senio pasaka taip apsuko gal
vas, kad nebepasinito, kur einą. Visi keturi 
sustojo apsižvalgyti, kaip arčiausiai išeiti, 
t ik Žilalis nei stabterėjo, nei į šalis nesidai
rė. Kaip ėjo, taip ir nuėjo tiesiai į tyvuliuo
jančius vandenis. 

— Kur dabar t u? -— sušuko Teofilis. — 
Vyžas prisemsi. 

— Ar jau gaHoj nebegerai. — pridėjo 
šerkšnas. — Per Kiršiną bus aukščiau gal
vos. 

— Ar prisprogii užsimanė. — pašoko iš 
vietos Inocentas. 

Jis norėjo pribėgti i r sulaikyti senuką, kol 
t a s tebežengė per šalnos sustyrintą žolę. bet 
Kaplys sulaikė už ra nkos. 

— Nešok, nepasirodyk kvailas, senio tik 
nori mus paerzinti kam į bažnyčią vedam. 
Kai pieva ims šliurksėti, austos į rapsigr įš . 

Taip sakė o y**UM« •*ky*' JnaAfc.^.-lėy. 

aną savaitę matyti aukšto pakrašty bene 
t rys doklai ir didžiulis kratilas. priemenėje 
po kopėčiomis šutvė naujų visokio didumo 
krepšių, troboj ant lentynėlės nemažiau 
kaip tuzinas tošinių tabokinių ir druskinių. 
Senis gal mano. kad čia tik bala. bet kaip 
Kiršino srovė pagaus, tada. pamatys. Šuo ir 
t a s neišplauktų, .T>igu j au nenori eiti į baž
nyčią, tegu eina tiesiai į pragarą, tik kam 
tas naujas vyžas apsiavė. Prigerti būtų ga
lėjęs ir su senom. Tiesa, troboj, matė ant 
kartutės kabėjo gal dvidešimt a r trisdešimt 
porų. Senis per ilgą žiemą visko prisirezgė, 
o per vasarą išmėtys kam pakliūva. Negi 
viską sužiūrėsi. Kaplio galvoje maišėsi viso
kios mintys, o Žilalis net neatsigrįžo. Iš pra
džių per pakraščiukais iš nakties apsitrau
kusį plonytį ledą. paskum tiesiai per van
denis. Vyrai stovėjo ir negalėjo suprasti, kas 
darosi. Net vyžų nešlampa. Kur šlaps, kad. 
rodos nė vandens vyžų padais nesiekia. Jei 
siektų, vanduo nors kiek suraibuliuotų, o 
dabar, kaip stiklas. O senis tik eina, tik bal
tais autais ir gelsvomis vyžomis švysčioja. 

— Taip negali būti. Aš sapnuoju. Tikrai 
sapnuoju. — šnabždomis pradėjo Inocentas. 
— Topili, įgnybk į šoną. Tik gerai, kad pa
busčiau. Gnybk gerai. Tik velnias tokį sap
ną tegalėjo pakišti. 

— Velnių tai nesišauk. Ar nematai: jis 
per vandenį, kaip ledu, — užšoko Kaplys. 

— Tai tu manai? — neužbaigė žodžiais 
minties Inocentas . 

— Kam manyti, pats savo akimis matai. 
— O gal šventas? šventas Petras juk 

ėjo per vandenį. Pačiu paviršium. 
— Šventas. Jeigu šventas būtų buvęs, 

nebūtų reikėję į bažnyčią veste vesti. Kad 
būtų žinota... škaplieriais būtumėm pasiža
boję, rožančium paplakę, kaip raiti būtumėm 
nupleškėję, o dabar papūsk velniui į pauo
degį, kad tu sudegtum... Keturi vyrai, ir nė 
vienam nė į galvą. Pamatysit , kai tik nueis 
ligi vagos, turkšt ir pranyks. G«! dar kokį 
ruda smirdintį debesį į mūsų pusę paleis, 

Rūku aptrauks laukus, i r nė patys kelio į 
bažnyčią nebesurasim. Aš kvapą kaip ir j au 
čiu. Ar jūs dar ne ? 

Bet Žilalis nepranyko. J is lengvučiu 
žingsniu nusliuogė per verpe ta i s besisekan
čią Kiršino vagą ir. t u r būt , visiškai i?be-
sausomis vyžomis pašvy tuodamas ėmė lipti 
aukštvn pašokusiu s t a t o k u k ran tu į vieške
lį-

Vyrai, kaip iš miego pabudinti , s u k r u t e 
protekiniais lėkti į tiltą, kad spėtų ligi mies
telio pasivyti. Bet kur t u ! Kol pasiekė tiltą, 
kol atsuko atgal. Žilalio nebebuvo nė maty t i . 
Kaplys visiškai apsiniaukė. Ką pasakys kle
bonui? Kad senis, kaip šven ta s Petras , nu
ėjo vandens paviršium? Už tokias kalbas 
senis gumbine taip apvanos, kad ir per šie
napjūtę dar bus sunku pasi rangyt i . Niekas 
netikės. Sakys, keturi vyra i negalėjo vieno 
senuko į bažnyčią nutempti , tai susimokė 
meluoti. 

— Kad jį kur devyni velniai nujotų, — 
nusispiovė. — Manot, kad jis į bažnyčią nu
ėjo? Apdūmė akis, ir m-rūko atgal namo. I r 
padaryk tu ką tokiam velnio apsėstam pa
saulio perėjūnui. 

— O kam sulaikei, kai pašokau vytis. 
Būtų spyręsis. ant pečių būčiau atsinešęs, — 
šoko į akį Inocentas. 

— Arba jis tave patį būtų į Kiršiną nu
sivilkęs. 

— Tik jau ne mane. 
— Tai k ą ' Manai, kad net ir su velniu 

galėtum imtis. Nebent tik liežuviu. 
— Velnias... Kaip velnias būtų galėjęs 

taip gražiai apie poną Jėzusą šnekėti ? 
Reikėjo kaip nors kvailas galvas ap

dumti, kad prie vanens atsivestų. O čia j au 
parodė, ką gali. Pamatys i , bažnyčioj nė kva
po neužuosi. 

— O kaip su tom? Nešamės ar m e t a m ? 
— parodė kadagio šakelę še rkšnas . 

Vyrai pažiūrėjo kiekvienas į savo. 
— Numesti nesvrku . bet kaip į bažny-

t Nukelta I i w l4 . 
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—sušnibždėjo 

tebevirė. ir j i s 

(Atkelta iš 3 pusi.) 

eią tuščiomis rankomis? — atsiliepė Kaplys. 
Jam a roc ė, kad klebonas pirmiausia j j j 

ir pažiurti. 
— Darykit, kaip norit, bet aš tai neme

ski. — ramiai, ta rp pirštų sakinėdamas dai
lią šakelę, pasakė laoeentas. — Turėsiu vai
kams ne tik ką pasakoti, bet ir parodyti. 

— O jeigu bažnyčioje pavirs pasmirdu
sią ŠUIHS koja ? — aeatleide šerkšnas. 

— Pavirs, tegru virsta. Tada tikrai žino
siu, ką Kaplys j Ct-tlyuę isileidu. Bet aš tai ir 
tą šuns koją namo parsinešt**. Jeigu jis ir 
tikrai būtu velnias, tai manot, kad tuoj tu
riu ir išsigąsti? 

— Kur tu išsigąsi, kad pats velnių pri
rijęs. Skersi nebetelpa, tai stačių, — nebe
galėdamas sulaikyti kylančio tūžmasties lep
telėjo Kaplys. 

Tie Kaplio žodžiai Inocentą perpylė kaip 
karšiu \andeniu. ir jis, nė akim nemirkteiė-
jęs, atsikirtu: 

— Jau kam apie velnius, tik ne tau, kai
myne. — Kas nežino, kad an t velnio rago 
pasikoręs tik ir tegyveni. 

Kaplys nieko neatsakė. Nebesumetė ką 
atsakyti. Jis tik stabterėjo, mestelėjo bal
tomis į smulkuti Inocentą ir užsimojo, bet, 
šalia ėjęs. Teofilis spėjo savo plačia plaš
taka sugriebti Kaplio kumštį. 

— Vyrai, vyrai, — ramiai pasakė. — 
Nepradėkite peštynių nors šventą Vsrbų ry 
tą. Ar negirdit? Varpai j au j votyvą sau
kia. Pasivėkrisrm. 

Ligi miestelio dar buvo geras galas, i r 
vyrai į pirmąsias mišias t ikrai pasivėlino. 
Pats klebonas jau buvo prie altoriaus, ir ka
dagių kvapas draikėsi bažnyčioje. Iš pradžių 
pabobinčiais pastypsoio, paskum pasistūmę 
priekin, dairėsi Žilalio, kai Teofilis staiga su
stojo, kaip žemėn Įbestas kuolas ir kumš
telėjo kitus: Žilalis klūpėjo pačiam prie
ky bažnyčios, beveik prie grotelių, pakėlęs 
galvą žiūrėjo j viršų, lyg anapus bažnyčios 
lubų matytų dangų, o gal net ir jame sėdintį 
pati Poną Dievą. 

— Tai jums ir velnias. 
Šerkšnas. 

Bet Kapliui širdis dar 
atbumbėjo: 

— Drąsus velnias ir švenčiausiam gali 
tiesiai i akis pažiūrėti. 

— Nebent tavasis, — per burnos kampą 
atmetė Inocentas. 

— Tššš. — sušnypštė kelios moteriškės 
iš savo pusės, ir vyrai nutilo, bet nenuleido 
akių nuo Žilalio. 

Pagaliau suma ėjo į galą. Per palaimi
nimą, kai bažrsyč:a taip nuščiuvo, lyg joje 
nebūtų likę nė gyyfigj dvasios, ir visi palenkę 
gaivas žegnojosi^ vieni plačiais mostais, ki
ti tik pabaidydei "ni muses nuo nosies galo. 
nei iš šio, nei iš to per visą plotą nuskam
bėjo garsus juokas. Toks smagus, lyg neti
kėtai būtų kas ką pakutenęs. Visų galvos 
pakilo ir akys sužiuro j vieną vietą. Net ir 
klebonas stabterėjo pakeltą ranką, kad ge
riau galėtų įsižiūrėti niekadėją. Žilalis nu
kaliau ištrūkusį juoką, nulenkė pakeltą gal
vą ir lenkė vis žemyn, lyg norėdamas su
smegti j gražiu raštu išmargintas bažnyčios 
grindis. Taip ir išklūpėjo per visas pamal
das, kaip prikaltas. Ir per evangeliją nepaki
lo, nors šalia stovėjusi Kebedžių Rozalija 
net kelis kartas bakstelėjo pašonėm kad a t 
sistotų. Tik po mišparų, kai sujudo visa baž
nyčia, pakilo ir jis. pasitrynė delnais ligi gė
limo įsmilkusius kelius ir įsimaišė j žmones. 

Keturi vyrai žvalgėsi j visas puses, nars
tė ta rp išeinančių, pagaliau du sustojo prie 
didžiųjų vartų, du prie mažųjų. Jie būtinai 
norėjo pagauti Žilai j , nusivesti pas kieboną, 
ir viską papasakoti. Visų svarbiausia, kaip 
tas nuėjo per Kiršiną ir kair, sukiekei.u per 
palaiminimą. Tegu aivers savo išmanymą 
prieš patį kleboną. Ir visų keturių akyse. 
Apjuokė juos. o galų gale sugalvojo apjuok
ti ir patį kleboną. Tegu pasiraitys. kaip spir
gas ant žarijų. Tik Žilalio nebuvo matyti 
nei prie vienų vartų, nei prie kitų Bebai
giant žmonėms išsiskirstyti, pats Kaplys, pa
siėmęs Šerkšną, perėjo bažnyčią, apžiurėjo 
visus kampus, a r nebus kur užsiglaudęs. Ne
rado niekur, šventorius buvo visiškai ištuš
tėjęs ir rinkelė smarkiai išretėjusi, kai visi 
keturi sutarė traukti į namų pusę. vis dar 
tikėdamiesi senuką pakeliui pasivyti ir susi
grąžinti pas kieboną. 

Pasileido smagiu žingsniu, beveik prote-
kinomis. Bent Kaplys būtų nešęsis iš viso 
vieko tekinas, tik kad buvo nei šiaip, .nei 
taip prieš žmones, kurių buvo pilni keliai ir 
takai. Kiekvienas pralenkia n u a kiaus, kas at
sitiko, ar dega kur* Tat tik pasinesia* sma
gia žingsniu. Nuo jo neatsiliko nė kiti t ry s . 

0 | senatvę ir nebesusdttikiaa. Per patį palai
minimą. Bet Dievas ir nubaudė. P i rma ma
tėt, kaip nuėjau per vandenis, o dabar bri
dau ligi kejių. Maniau,kad j au eisiu kaip 
akmenėlis tiesiai į dugną. Dievas gailestingas, 
t ik pirš tu padykusiam vaikui tepagriį-

jam čia kar tu su visais į galulaukes vilktis 
Kas jam kad i r klebonas. Ar iš klebono ma
lonės duoną valgo. Niežo, pat§ prieš i ą?e 
spyrėsi ir pa t s ėjo kar tu su visais. 

— O rytą manėm, kad dar tebesapauo-
jąm. Kaip ėjai per vandenis, t a ip ir nuėjai, 

Yisį sukluso. Net ir Kaplys pastatė au-
sjs, norą ir netikėjo, kad senis imtų ir pa
sakytu, Ą 

-r- Kad, tamsta , ne vyžos, — labai pa
prastai pasakė senukas. — Visiškai ne vyžos. 
Jas pats ppaeitą pavasarį nusipyniau. Tokias 

Adomas Galdikas 

Taip ir pralenkiami nekreipė dėmesio. Ar 
maža kas. visą dieną išsimeidęs. skuba į na

mus. Iš tikrųjų kiekvienam atskirai atrodė, 
kad skubėjimas y r a be reikalo, kad Žilalis, 
kas jis bebūtų, tik pavedžiojo visus už no
sies, tik gaišiai pasijuokė iš visų ir dingo, 
išgaravo, kaip kumpa^as iš buteliuko. Visi 
vienodai galvojo. t ,k garsiai savo minčių ne
drįso pasakyti. O ješg i k ris ir JVŪU išdrį
sęs, kitas būtų pa t s r - . •,> BSĖatj pašo
kęs : kaip eis tiek rūpesčio įdėjęs, pamesi 
viitį 

Užskubėję ant Gudkalnio, patys savo aki
mis nebegalėje t ikėt i : žilalis per pievutes vėl 
t raukė tiesiai į Kiršiną. 

— Palauk! — iš visos gerklės sušuko 
Kaplys, bet senukas nė galvos ton pusėn 
nepasuko. 

— Palauk, kur velnias neša, — dar smar
kiau sušuko ir pasileido pakalnėn. 

— Nebėk, nespėsi. Jis tuoj bus ant van
dens. — mėgino sulaikyti šerkšnas. 

— Kam tu nori žmogų per tar t i? 
— kumštelėjo į šoną Inocentas. — Tegu mė
gina. Gal ir jis galės lėkti vandens pavir
šium, kaip Žilalis. 

— Kaplys? — su nustebimu kiti du tuo 
pačiu laiku šūktelėjo. 

— O ką žinai. Gal velnias jam savo del
nus po naginėm pakiš. Jeigu jau sakot, kad 
Žilalį velnias nešioja, tai toki Kaplį šimtą 
sykių. 

Kaplys vis šūkalodamas tebebuvo vidury 
pievučių, kai senukas pasiekė vandenį ir net 
nestabterėjęs žengė į balą. Žengė ir valan
dėlei lyg susilaikė, bet tuoj vėl ėmė žengti. 
Jis ėjo nebe vandens paviršium, bet briste 
brido. Pradžioj t ik ligi pusės blauzdų, to
liau ligi kelių. 

— Ką darai ? Prisprogsi! — laidė gerklę 
Kaplys, bet Žilalis net jo pusėn galvos nepa
suko. 

Įbridęs ligi kelių, toliau nebeskendo. lyg 
būtų užtikęs kietą pagrindą, nors visi ži
nojo, kad toje vietoje ir Kiršinui nusekus 
pasilieka vandens duburiai, iš kurių ne vie
nas yra išsitraukęs tokių lydekų, kad net 
gražu buvo pažiūrėti. 

Kaplys irgi sumetė, kad senis giliau ne
beskęs, pamojo vyrams ranka ir pasileido 
pabaliais tilto link. Tekinas. 

— Ogi tegu iekia, — numojo ranka 
šerkšnas. — Ar t a s senukas koks pasiutęs 
šuo. kad vaikytumėmės po laukus. 

Bet Teofilis pasipriešino. 
— Ne, Marcijonai, — pasakė. — Kai vie

nas pasigaus, tai senuką taip pridaužys, kad 
nė pati motina nebepažins. Ar dar jūs ne
pažįstate Kaplio? Kaip sau norite, bet aš 
bėgu. 

Teofilis irgi pasileido į tilto puse, o jam 
iš paskos ir kiti du. Kelyje ir takuose žmo
nės būreliais stoviniavo, žvalgėsi, negalėda
mi sumesti, ko tie keturi dabar per laukus 
dūksta. 

Ligi kelių brendančiam nebesisekė taip 
mikliai vyžomis sušvytuoti, ir vyrai užlėkė 
už akių, dar v nespėjusiam iš balos 
iššhųksnoti. 

— Ar apkurtai , *;aa nebegirdi, kai šau
kiu? _ š o k o pasitikti Kaplys, net ir pro už
dusimą dantį grieždamas. 

— Pala, pala. — tik spėjęs pasivyti Te
ofilis pagavo už peties ir sulaikė. 

Kaplys mėgino išsipurtyti, bet Teofilis 
užmetė ir antrą ranką ant kito peties. 

— Nespurdėk, — pasakė. — jeigu neno
ri, kad pakėlęs įtėkščiau į balą kaip vištą 
perekšlę karštį užgesinti. 

Kaplys, pajutęs, kad kojos jau tik pirštų 
galais tesiekia pievą, nurimo. Tuo tarpu ir 
kiti du prisivijo, ir Žilalis atšlepsėjo per pie
vą. Pakėlęs akis pamatė vyrus ir sustojo. 

- - Tai jūs j au čia? — pasakė. — O ąš 
maniau, kad vienas pareisiu namo. užsidary
siu, uisiskięsiu. kad niekas nematytų, nė 

Pavasarėjant (Nuotrauka V. Maželio) 

mano baiso negirdėtų. Tokia gėda ir prieš 
Dievą ir Į.rieš žmones. 

— Einam pas kleboną. Tuo j ! — kaip 
geležim užkirto Kaplys, nors abu pečiai ir 
tebe .i. ;o Teofilio saujose. 

— Pas kleboną? O kam klebonui gali pri
reikt; seno nusidėjėlio^ Ar j a u savo gum-
buotinę nori ištiesinti ant mano nugaros? 
Verčiau tegu papyksta, bus geriau. Bus ma
žesnė nuodėmė, negu senuką daužyti . 

— O ar never tas? Ne tik bažnyčioje, bet 
dar per patį palaiminimą. Teopai. paleisk, aš 
čia pat ausis ištalžysiu. Kas gali juoktis iš 
kunigo palaiminimo? Sakykit, kas? — plė
šėsi. 

— Ar ta i tamsta , Teofiliau, jį prilaikai? 
— nusišypsojo Žilalis. — Gerai darai . Gera 
žmogų nuo nusidėjimo prilaikyti. O aš, ma
tote, i r nebesusilaikiau. Tiek metų išgyvenau, 

mojo. I r gerai padarė. PasikėKau į puikybę _ pagalįau Inocentas pasuko kalbą į tą pu-
ir gayąu. sę, kuri visiems rūpėjo. — Iš kus tokias ne-

— Kam gi čia dabar šaldem peršlapusi skęstančias vyžas ėmei. Jeigu galima kur 
žmogų? Ar į kars tą norite nuvaryti?' Einam, tokių gauti, ir aš eičiau parsinešti. O kodėl 
Šnekėti ir eidami galime, — pašoko j priekį dabar jos skendo? Ne Ugi dugno, bet skendo, 
š e rkšnas ir, viena ranka apkabinęs senuką 
per pečius, patraukė su savim. 

Iš kitos pusės tuoj prisisuko Inocentas. 
— "Eai kur jūs dabar? — kaip iš miego 

pabudęs prašneko Kaplys. 
Nebe taip piktai, kaip pirma, t ik kiek 

nustebęs, kad jie suka papieviais į laukus, ™ t / k a i p ir dau į ' kam. 
o n e į t i l i ą . 

— Kaip tai kur? A r nematai, kad namo. 
Ir g a l v a tavo. Kaip tu šlapią žmogų tempsi 
į kleboniją? Ką jis padarė? Žmogų užmušė 
a r bažnyčią sudegino? Parėjęs kojas per-
siaus, persirengs, tada galėsim ir eiti, — at
vertė Inocentas. 

— O rytoj juk irgi ne kalnus versim. 
Rugiai Laukeliuose dar nebyra, — padaili
no ir šerkšnas. — Pamėgink pats pabristi 
per tokį vandenį, pamatytum, kiek tesilik-
tų. Ko gera rytoj ne jį pas kleboną, o kle
boną pas jį reikės vežti. Kaip jauties? A r 

Žila-šaltis nekrečia, — atsisuko šerkšnas * 
lį. — Juk vanduo, kaip ugnis. 

— Kad nė nejutau. Visą la&ą tegalvo
jau, kaip galėjau nesusūaikyti. Ir dar tokiu 
laiku. Nieko nepaveiksi, pikta dvasia r~oka 
paspęsti spąstus. Kartais būtų geriau, kad 
nematytum, t ada ir suklupus nebūtą taki* 
gėda. Dabar aiškiai matai, gaili kitų ir ne
supranti , kad čia tik tau spąstai spendžiami. 

Senukas susimąstė, j prieki įsižiūrėjus. 
Vyrai t$įėJo. Net ir K a p ^ zulžis būro at
sileidusi. Jis tik norėjo misisaini, garsiai nų-
sispiauti ir vienas nueiti namo. Jeigu nori, 
tegu pats klebonas senį gaudosi. Arba tegu 
atsiunčia maršalką. Tegu liepia Teofiliui. Tas 
pasiims ir kaip kačiuką nešte nusineš. Ko 

„ ^ - Tai kas? — nepaleido pradėjęs. 
— Kad ir aš pats nežinau. Visą gyve

nimą j au toks buvau. Vandeny neskendau, 
ugny nedegiau, per visas sienas galėjau be 
durų eiti, viską mačiau, viską girdėjau. 

-r- Matyti i r girdėti tai ir mes girdim ir 
matom, — įterpė Šerkšnas, — bet kad per 
siena galėtum išeiti, tai jau negaliu tikėti. I r 
kad Ugny nedegtum... 

— Taip pat teisybė, kaip teisybę šį ry
tą matėt . Ir mačiau ir girdėjau ne tą, ką 
jūs matot ir girdit. Mačiau velnius, angelus 
ir visokius ki tus daiktus, kurių patys nema
tot. Girdėjau, ką jie kalba, ką žmonėms pa
tyliukais šnibžda, girdėjau, ką žmonės gal
voja ir mačiau, kur ir ko jie eina. Gal todėl, 
kad, sako, be nuodėmės gimiau, be nuodė
mės užaugau ir be nuodėmės gyvenau. Tik 
ya šiandien ėmiau ir nusidėjau. 

— Tai g a | matei ir kur pinigai užkasti? 
-r- jau iš šoao ąrtvn prisigretinęs, greitai 
paklausę Kaplys. 

— Mačiau. I r pinigus, ir auksą, ir kito
kius tu r tus . Mačiau ir užkastus ir tuos, 
kurie neužkasti žemėse guli. Tik paties Die
vo, tai negalėjau matyti. Jis vargšo žmogaus 
akims perdaug didelis, perdaug šviesus. Tur 

(Nukelta į 6 pusL) 

MENINES 
PRIEMONĖS 

VINCO RAMONO 
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(Atkelta iš 6 pusi.) 

spręsti, ir nukreipimas į žemę. su-į 
telkiant jį ties šiuo vienu gyveni-j 
mu ir tuo. kas. *me padaryta ir j 
nepadaryta. Kreivėno paskutiniai žo-j 
dziai yra apie ki. oną ir apie Pet
ronę —šitie įvykiai turi savo reikš
mę, jie ką n< irs pasako lemiamo 
apie Kreivėno gy\ enimo prasmę, vi
sai nepriklausomi; aue istorinio ide 
ologijų konflikto. 

"Dulkės raudonam saulėleidy" į 
tam tikra prasm< yra "Kryžių" \ 
kontrastas, nudiįarrffl ir rašytojo' 
talento Įvairia lytis k urną. Nors meni-į 
nes priemonės, išskyrus požiūrio • 
vientisumo laipsnį, naudojamos pa
našios, abiejų kurmių meniniai j 
tikslai esmėje skirt ;gi. "Dulkės", at
rėdytų, yra bandytas išsakyti Lie- į 
ruvos valstybės ir visuomenės sant- ? 

vartos išardymo pergyvenimą. Ly-; 
^ijgrečiai naud«,į ini įvykiai ir jų | 
sukeliami jausminiai išgyvenimais 

kaip kūrybinf medžiaga, išsisa-Į 
kymas yra ko Dulkės" siekia —į 
išsakymas labai oidefiu. galingų ir Į 

I 
painių emocijų. . ne vien atskirų t 

veikėjų. bet ištisos visuomenės; 
I bendrai pergyvrr. mų. Vaizdavimo 
; būdas taip pa; , 4 drasaatirm. lei-! 
• džiantis iš veik, gesrų ir žodžiu Į 
į spręsti apie jų ,lų. Žvilgsnio taš-
' kas yra kjlnoįarr. J* — pakaitomis 
{žvilgsnis atitrauk a»as nuo vrikėjų 
tarpusavio sarm* avimo, o reporta
žiniu, anonimin •-.. stiliumi perduoda-

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
A MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami ffia 
ių reikmėms. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tas reikmėms ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad. 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai 

3314 West 63rd Street 
TeL — PRoipect 6*8998 

-

Remkit tuos biznierių*, kuris 
skelbiasi "Draugs". 
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mi okupacijom 
ringi vaizdai: r 
na i miestą, 
verčiami dem* 

kmečhii charakte-
kariuornenė atei-

maziios mokiniai 
ruoti, krautuvėse 

graibstomo? preV , valgykloje rusai 
ateiviai nemoko 4gyti vėžių, susi
renka minia g]va. ti lietuviu kariuo
menės pulką,, galoo vežami žmonės 
i Sibirą. 
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VEROS SKVJUTSS EKSORS^OS 
<HMt #11 — RUGSĖJO MEM. 28 D.; #12 — SPAUO MMI. 10 D-

#13 — SPALIO MtN. 17 D. 
VISOS KAINOS PA2YM1TOS NUO BOSTONO AR N£W VORKO — NUO OSCAGG8 PKJDtTl DAR 

D7EJŲ 5AYMCIŲ EfSrOKSIIOS 
*4 — B1R2ĘLIO MJM. M d. — ?4a«fcva, Vuaius, Ueernae, 
# 5 — LIEPOS MĖN. 4 d. — Mâ Kva, Vilnius. Roiaa' 
#6 — LIEPOS Me2*i 3 d . - M4.c!<ya, Vftfuuą, Ryga, Leningragae. 
# 7 — LIEPOS M£N. 18 d. — Maskva, Vikrius, Luceraaa, 1 

(Šveicarija ir Vekiettjti) Bazehs * 
# 8 — RUGHŪCK) M1N. 1 d. - Maskva. V&uus, Roni 
# 9 — RUGPTOCIO M6N. 15 d - Maskva. Viinlua, Leningradas. 
#10 — RUGSĖJO MSN 3 4 - Maskva, Vilnius, Roma 
#14 — GRUOD2IO MtN 20 d - Majfkva, Vilatai, Rysi 
fieM ekskursijos aplankys KAUNĄ ir TRAKUS (Prices fsbįsct to esj 
Lapkričio I! d. op#ros sot A. B r . ^ vad. kelionė į šv. Zeuę it Graikiją 
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RVUmlnv l\I VnlAV 
UTERATCJrlOS VAKARAS 

DAfNAVblE 

Ateitininkų sendraugių sto
vyklos pabaigtuvių vakaras (rug
pjūčio € d., ateinantį šeštadienį) 
skirtars lietuvių literatūrai. Kęs
tučio KėbKo rūpesčiu ta dieną 
Dainavoje bus užbaigta literatū
ros vakaru, skirtu "Ateities" lei
dyklos išleistų trijų pastarųjų 
knygų autoriams ir jų karybai. 

IsĮand, N . Y. Tęsis iki rugpiūčio 
15 d. Buvimo Amerikoje metu 
viena užsakytofi Virdžfuno bron
zinė skulptūra " T h e B1r<J God-
dess" bus atidengta ir palikta 
Franklin D. Murphy skulptūrų 
sode Kalifornijos universitete (U. 
C. L. A.) . 

PASKIRTA G E O R G TRAKL 
PREMIJA 

Viena ryškiųjų literatūrinių 
O autoriai ir jų knygos yra šie: į premųjr Austrijoje — poeto Ge-
Vkalija Bogutaitė "Po vasaros" j org Traki vardo premija šiais me-
(r976) Jcchokas Meras "stripti-į tais paskirta austrų rašytojui 
zas" (1976) ir Kazys Bradūnas į Friedericke Mayroeeker ir Rytu 
"Alkana 'kelionė" (1976). V. Bo- į Vokietijos poetui ir prozaikui 
gutaitė ir Kazys Bradūnas patys; Reiner Kunze. Premijos dydis — 
vakare dalyvaus ir skaitvs savo i 5OJ00O Austrijos šilingų. 
kūrybą iš išleistųjų knygų irs 
pačia naujausiąją. Icehokas Me
ras gyvena Izraelyje, todėl at
vykti vakaran jam yra truputį 
per toli. Kaip žinome, "Ateities" 
išleistam jo "Striptizui" yra pa
skirta 1976 metu Lietuvių rašv-

PREMIJUOTAS NIGERIETIS 
ROMANISTAS 

Angliškai kalbančių unijos ir 
Books Abroad 1976 m. 2000 dol. 

1 premija paskirta Nigerijos rašy- į 
t tojui T. Obinkaram Echewa už 
jo romaną " T h e Land"s Lord". 

tojų draugijos premija (mecena- į p r e m i j a ^ i a m a kasmet už ang-
tas Lietimų fondas). Ištraukos | l ų k a l b a a § y t a r o m a n ą Afri-j 
iš premijuotos knygos ^KareK J g g £ i r Į į į v a d i n a m ų 
•taipgi bus .paskaitytos. S Trečiojo Pasaulio kraštų rašyto-

Nauji leidiniai 
• ATEITIS. 1977 m. birželio 

mėh.. Nr. 6. Ateitininkų Federa
cijos leidžiamas katalikiškos 

Magdalena M. Slavėnienė ra-Įtė. Apžvalginėje žurnalo dalyje 
šo apie poetui Pranui Vaičaičiui J skyriai: Knygos, Moterų pasau!>-
buvusią brangią moterį — Pra-ije. Sveikata, Madų ir grožio pa
naičių lule. Ji anais laikais bu-

I vo baigusi Sv. Kotrynos gimna-
,. . ., . . . * ziia Petrapilvfe, prancūzų kalbą 
lietuviškos orientacijos mėnesinis 1. ,. _ - ' ,t. . 2, .. i i »r j i • i i r ltter.iturą studijavusi Parvziu-
iurhaias. Vvr. redaktorius: kun. . „ . , v . : , ., - ,. 

j je. i a: buvo sviesi anų :aiK.ų lie
tu • t i t,M »- i tuvaitė. 1904 m. atvvkusi Ameri-
P lai nes A ve., Apt. 409. »?««»«* i 

Vyr. redaktorius: kun 
Ar. Kęstutis Trimakas, 830 Des 

Forest 
įPark. II. 60130 Redaktoriai: dr. 
į Algis Norvilas ir Aldona Zailskai-

rė. Administruoja Juozas Polikai-
Į tis, 7235 5. Sacramento Ave., 
Cbk-ago. IL. 60629. Metinė pre-

• nurherata JAV ir Kanadoje — 
i 7 loL, garbės prenumerata — 
| 15 dol., susipažinimui — 5 d" oi., 
! kitur — 5 dol. 

Saulis, Seimininkių kampelis. Nu
meris gausiai iliustruotas, šį ka ru 
ypač išpuoštas dailininkės H 
Žmuidzinienės paveikslų nuotrau 
komis. 

• VILTIS. Volume 36, No. L 
June-September 1977. A Folklore 
Magazine. Redaguoja ir leidžia 
V. F. Beliajus/ P.O.Box 1226, 

Kadangi tą dieną Dainavoje, 
be pačių stovyklautojų, bus su
važiavusi prieškongresiniam po
sėdžiui visa Ateitininkų Federa
cijos taryba, tai šiame trijų au
torių literatūros vakare tikimasi 
gražios publikos. Laukiami taip
gi ENetfotto ir kitų kpy\in\aų l i-
teratūrbs bičiuliai. 

SKULPTOftlAUS 
VIUKOCNO 

PARODA NEW YORKE | 

Vienas iš šiandien pirmau
jančių skulptorių Lietuvoje yra 
Vladas Vildžiūnas. Tai jau poka
rio dešimtmečiais išsimokslinies 
k subrendęs kūrėjas. Gimęs 1932 
m. Ligšioliniai jo darbai, atlikti 
medyje, bronzoj, marmure, stip
riai įsirikiuoja į šiandieninę mo
derniąja skulptūrą, vienur kitur 
gana individualiai susisiekdami 
su į. Lipchitz'o, H. Moore ir k t . 
kryptimis. Skulptūrų formos l in
kę į monumetalumą, grynas ir 
paprastas jų santykis liudija 
skulptoriaus dvasinį ryšį su lietu
vių liaudies skulptūra. Be kita 
koj Vildžiūno paminklinė M. K. 
Čiurlionio skulptūra puošia da i 
lininko tėviškę Druskininkus, 6 
prie Čiurlionio dailės muziejaus 
Kaune stovi taipgi Vildžiūno '*Ka-
raliai". 

Sfub metu skulptorius turėjo 
progos atvažiuoti į Jungtines Ame
rikos Valstybes ir čia kelis mėne
sius pabuvoti. Jo skulptūrų pa
roda liepos mėn. 30 d. atidaro
ma Tower Gallery, Inc., 3 So. 
Main Street, Southanpton, Long 

jams. 
Skulptorius Vladas Vildžiūną* prie įo sukurtos paminklinės (15 pėdų aukščio) 
Mikalojaus Konstantino skulptūros Druskininkuose ( 2rur. kuliun.ne kroniką) 

L A D I E S A N D O E N T L E M E N 
Halr formula JIB te Pate«t«d-Guaranteed tn Switzerl»nd and to 
Rogtotered ln USA, OSJMUta. Europe. It curea Dandruff, Fallin* 
Halr. Itching scaip, Splitting enda. •trengthenin* HA1R. Root 
Srowth. and restortag NATŪRAI. HA! R COt^OR. Uslna JIB yon 
wlll never be BAJLD or GRET. 100 & Guaraoteed. Uste.1 la 
Druggist Red Blue Book. Druję's-Chemtst Order OTRAIGHT 
JIB LAB-: J & J, 8557 W. tttfa SL, 1*40 W. 47U> RC. So. SOth 
Ave. A Mth Su, Cteero, I1L. 1147 K. Aabland Ave., 2834 * o . 
Milwaitkee Ave., Chicago, IH. JIB Medicine TJquld 8 o i . 
16 week nupplj — $6.00 Monoy Order. postpaid Send Today 

PASIKALBĖJIMAS SU ARTHURU MiLLERIU •-v i 

Dar neseniai Ar thuro Millerio 
pavardė buvo dažnas svečias Lie
tuvos spaudoje, jo d ramos — i l 
galaikiai nuomininkai Kauno. 
Vilniaus, Panevėžio ir kitose sce
nose. Milleris buvo linksniuoja
mas, kaip "pažangus" meninin
kas, "pažangios sistemas pasauly-

sak jo, didžioji pasaulio dalis jau 
"po užraktu". Tai visi tie "reži
mai, viena partija besiremiančios 
politinės sistemos, kur piliečiui 
uždrausta nesutikti su tuo, ką vy
riausybė daro". 

Arthuro Millerio dramose vei
kėjai paprastai pastatomi prieš 

je salininkas. Tačiau tas medaus . svarbų pasirinkimą. T a s pat atsi-
mėnuo jau praeityje. Milleriui vis 
veikliau ginant persekiojamus 
rašytojus Rytų Europoje, j am 
buvo nuimta ' pažangumo" aure
olė, o jam pakrit ikavus Sekoslova 
rus porą liūdnų ir kritiškų užuo-
kijos invaziją, jo pavardė* issky-
mtnų, visai pradingo iš ' ' l i t e r a 
tūros ir m e n o " bei "Pergalės" 
puslapių. Jam laiškais paraginus 
Bieliauską ir Griškevičių išleisti 
užsienin Tomą Venclovą, Mil
lerio reputacija dar žemiau nu
smuko Lietuvos kultūros vairuo
tojų ratelyje. 

Birželio mėnesį Ar thuras Mil
leris pasikalbėjo aktualiais klausi
mais su dienraščio "Newsday" 
korespondente. 

Naujausia Millerio drama yra 
"Arkivyskupo lubos". Veiksmas 
vyksta šiandienos Rytų Europo
je, ir jos pagrindiniai veikėjai yra 
du rašytojai. Dramos idėja Mil
leriui atėjo, besi lankant Rusijo
je ir kituose Rytų Europos kraš
tuose. Tačiau panašių apraiš
kų Jis mato i r kitose šalyse. Pa

mpami rskim 
> skeptišku-
oti 

neigiamą pusę, bet 
ir teigiamosios. Dėl 
mo sunkiau apnarp::r/ti žmones 
taisyklėmis ir įstatomais, kurie 
pagaliau juos paverg a. Ir gal ta 
mažytė mus supau:< anarchija 
nėra jau visai toks blogas daly-
kas 
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PRISIDEKIME P R I E 
LIETUVOS KANKINIU PAGERBIMO 
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tinka ir "Arkivyskupo lubose", 
kur žmonės turi apsispręsti, kok
sai bus jų santykis su vyriau
sybe. Paklaustas, ar žmonės ka
da nors sugebės laimėti kovą 
prieš tokias vyriausybes, rašyto
jas atsakė: 

i ' 'Laikas nuo laiko, šen ir ten, 
' ji laimi. Laikyti žmones po pa
du — nelengvas darbas. Vyriau
sybė turi tam pašvęsti visas savo 
jėgas". 

Milleris paminėjo, kad, kaip ir į 
kitos jo vėlesnės dramos, "Arki
vyskupo lubos" yra iš dalies mi
tologinio pobūdžio. "Žmonių 
priespaudos ciklas vis kartojasi", 
kalbėjo jis. "Be atvangos, amži
nai. Jis niekad nesibaigia. Vienur 
priespauda nuslūgsta, kitur ji pa
tvinsta. Deja, priespauda pasau
lyje niekad nebuvo taip įsigalė
jusi, kaip dabar". 

O kaip su Amerika? Milleris, 
dažnas Amerikos politinės ir ūki
nės santvarkos kritikas, neįžiūri 
joje augančios priespaudos žy
mių "Jau seniai mes bebuvome 
tokie laisvi, kaip dabar" , sako jis. 
Jo nuomone, prie to laisvėjimo 
prisidėjo šešiasdešimtinių metų 
"sprogimas" ir reakcija prieš 
Vietnamo karą. Dabar pas mus 
jaučiamas gilus skeptiškumas 
bet kokio autoriteto atžvilgiu", 
pastebi Milleris. Aišku, tai turi ir 

Kokia Arthuro Milerio nuo
monė apie prezider.to Carterio 
politiką rusų disim ntų atžvil
giu, jų priėmimą Baltuosiuose 
Rūmuose? "Puiku. Absoliučiai 
puiku", atsakė ame-:klečių dra
maturgas. "Jau per ilgai mes 
menkiname pačiai iškiliąsias 
amerikiečių vertyb-s, idealus, 
nors ir mes patys ne visada jų 
laikomės. Kai apie tas vertybes, 
idealus nekalbama, jie nustoja 
egzistavę. Ir mes buvom pradėję 
kolaboruoti su visokiausiomis vy
riausybėmis ir jas stiprinti. Tų 
vertybių, idealų atžvilgiu negali' 
m a užimti abstrakčios pozicijos, 
kaip tai mėgino daryti Kissinge-
ris. Tai tiktai sustiprina tokias 
vyriausybes". 

Millerio nuomone, tvirtos vy
riausybės nesistengia pavergti sa
vo piliečių. ''Kode! jos naudoja 
terorą ir smurtą prieš savo pilie
čiu?. Nes jas yra apėmusi mirtina 

kon, čia visą laiką dirbo lietu
viškų knygų ir laikraščių leidybo-j 
je, pati daug rašydama. Deja, 
mirė skurde, ir dabar net josi Denver, Colorado 80201. Metinė 
kapas jau nebeatrandamas. -\?iel ^rcnumerAt3i — 7 dol., ūžtiem-
gedulingąją tautosaką — raudas] įc, _ $ J0J_ y a ; a n g i u y ^ a 
rašo Gražina Krivickienė. Nepri- spausdinamas mėnesinis žurna-
klausomos Lietuvos vaikų litera-! [ ^ skiriamas tautosak.il. tauto-
tūrą apžvelgia Pr. Naujokaitis. & & ! , bet labiausiai jvairių tau-

x . - Literatūrinę pasaką duoda A. : t u tautiniams s-ukiams. Žurnalas 
!\aujas žurnalo numeris prade- ^. , . , T . . . , • ... 

! damas Vytauto Mačernio eilėraš- G i e d n u s - * į » H ^ *? u s *****- \ B**W Muštruotas nuotrau-
čiu "Laiškas Kristui". Gaivia nau-i ' ą pavedžioja R. Raslavičienė. I komis. Kiekviename numeryje 
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(Atkelta iš 4 pusi.) 

ne būt, apaktum pamatęs, žmogaus akys 
tam sutvertos. 

— Jeigu viską matei, tai ko vaikštai api
plyšęs? Rūmuose galėtum gyventi. Galėtum 
būti ne tik karalius, bet didesnis ir už ka
ralių. Ką čia mums dabar šneki, kad viską 
matei, viską girdėjai. Tik dūmus žmonėms 
į akis puti. — nepaleido Kaplys. 

Matote, ligi šiol niekam apie tai lūpų ne
buvau pravėręs, tik dabar nejučia prasižio
jau. Manote, kad neėmė pagunda, tik kad 
ne tam matymas man buvo duotas. Buvau 
vaikas, kada pradėjau suprasti, jog kui to 
nemato ir negirdi, ką aš matau ir girdžiu. 
Sykj pamačiau, kad Bernaičių Marcius naktį 
eis Vitkų širmio vogti. Gražus buvo arklys, 
ir Marcius jau buvo su Bereliu sutaręs pri
statyti jį už gerą kainą. Aš ir pasileidau 
pas Vitkus pasakyti, kas atsitiks naktį. Jie 
turėjo porą arklių. Bėra kumelė, buvo kaip 
kumelė, bet kito tokio Širmio visoj apylinkėj 
nebuvo. Marciaus negalėjau labai kaltinu. 
Jis visada nešiojo ant peties velniuką, tokį 
kaip mažą beždžioniukę, ir tas vis šnibž
dėdavo į ausį, ką reikėtų padaryti. Ir apie 
Širmį prišnibždėjo. Tų velniukų, paskui 
žmones bėgiojančių, daug mačiau, bet ant pe
ties tesinešiojo tik vienas Marcius. Bėgda
mas per Kelmynę, pamačiau priešais atei
nantį žmogų. Redos, nieko nebuvo, ir staiga 
atsirado, kaip iš žemės išdygo. Ir apsiren
gęs kitaip, ne mūsiškai. Žinai, sodžiaus vai
kas, pamatęs svetimą, norėjau mestis atgal, 
tik nebebuvo kada. Jis taip greitai atsirado 
čia pat ir paėmė už rankos. 

— Nebijok, — pasakė. — Tu manęs ne
pažįsti, bet aš tave pažįstu labai gerai. Ži
nau, kad nori žmogui gerą padaryti. Bet ne
daryk. Tas geras išeis į blogą. 

— Kaip Vitkai apsisės laukus be šir
mio? — visa vaiko išmintim atverčiau. 

— Apsisės, pamatysi. Bet kai Vitkus pa
tykojęs pagaus vagiantį Marčių ir pradės 
mušti, o Marcius besigindamas užmuš Vit
kų, ar bus geriau? 

— Nebus... — pasakiau. 
— Ir Vitkaus laukai paliks nesėti, ir Mar

cius pasigavęs Širmį išdulkės, norėdamas 
nuo bausmės pabėgti, ir... ką aš čia, vaike, 
viską susakysiu. Bet sakau, kad visiems bus 
negerai. 

— Tai ką daryti? — paklausiau, nes 
man akyse tuo laiku pasirodė, kad kaimo vy
rai pasigauna bebėgantį Marčių ir primuša 
ligi mirties, o paskum atvažiuoja valdžios 
žmonės, surenka visus, kurie mušė Marčių, 
ir išsiveža. 

— Tai ką daryti? — pakartojau. — Aš 
nenoriu, kad Marcius Širmį pavogtų. 

— I r aš nenoriu, — papurtė galvą ne
pažįstamas. — Daug ko nenorim, vaikuti, 
bet žmogus yra žmogus. Jis vis galvoja, 
kad negeru pataisys piktą, ir betaisydamas 
vis labiau į piktą įsivelia. Velniukai to tik ir 
tenori. Matei, kaip dirvoj auga varputis. Jis 
eina po žeme, kad niekas nematytų. Vienu 
sykiu jų neišnaikinsi, bet palengva gali. Su 
kantrybe gali, su meile dirvai gali. 

Jis daug man pasakojo. Tada atrodė, kad 
viską supratau, bet iš tikrųjų ėmiau viską 
suprasti tik daug vėliau. Supratau, kad žmo
nes nuo pikto gali atitraukti tik su meile, ir 
kai mūsų bažnytėlė sudegė, pirmas šokau tą 
meilę parodyti. Seniai mačiau, kad prie 
Virpstupio ant kalnelio po ąžuolu yra skry
nia su auksu ir kitokiom brangenybėm. Ne
žinojau, kiek viskas buvo verta, bet numa
niau, kad užtektų bažnyčiai daug didesnei ir 
daug gražesnei už tą, kur sudegė. Tada jau 
buvau piemuo, ganiau bandą. Parginęs ryt-
gonio, apsišvarinau ir, niekam nieko nesa
kęs, ištraukiau pakluonėm. Sakiau, nueisiu 
tiesiai pas kleboną, viską pasakysiu, parody
siu, kur yra. o paskum jau jis ras, kaip pini
gus iš po ąžuolo šaknų iškasti ir kaip už 
juos bažnyčią pastatyti. Nespė;au nueiti ligi 
galo kaimo, kai ant tako atsirado vėl tas 
pats žmogus. "Tai kur taip skubi?" pasakė. 
Aš susimaišiau. "Ar vėl negerai darau?" 
akis nuleidęs išmikčiojau. "Nori gera, bet 
darai negerai'', pasirėmė ant Mykolo tvoros. 
Pasirėmiau ir aš. "Bet žmonėms bažnyčios 
reikia", norėjau būti teisingas. "Reikia", ne
siginčijo žmogus. "Tik bažnyčia pirmiausia 
turi atsirasti pačių žmonių širdyse. Kai bus 
širdyse, nesunku bus pastatyti ir kitą ug
niavietėj. Kai bus meilė vienas kitam, nie
kas nebus sunku. Žmonės gali padaryti 
daug nuostabių dalykų, kai daro visi iš vie
no ir iš meilės. Gali padaryti ir daug bai
sybių, jeigu daro i£ nekentimo. Nekęsti leng
viau, negu mylėti. Nekęsdamas žmogus tikisi 
gauti, Q mylint reikia atiduoti. Dabar visi 

buriasi j krūvą, nes jaučia, kad reikia naujos 
bažnyčios, nejučia kiekvieno širdy auga nau
ja bažnyčia, o kai parodysi turtus, nuo auk
so žibėjimo visiem** apžirs akys, ims vienas 
kitą kaltinti vagystėm, sukimu, neapykanta 
vienų kitiems nubėgs per parapiją ir toli už 
jos. Dabar sudegė tik viena bažnyčia, medi
nė, o tada, nors ant kalniuko stovės ir gra
žiausia mūrinė, žmonių širdyse ji bus nu
griuvusi, nes visi vienas kitu nebetikės, visi 
galvos, kad didžiuma nuėjo į apsukriųjų ki
šenes. "Tai ir vėl nieko nedaryti?!" nusimi
niau. Net ašara iš akių pasirodė. "Kas že
mėje ir palikim žemoje", nusišypsojo žmo
gus. "Bet ką daryti, kad aš tiek daug ma
tau ir girdžiu?" Tada jau žinojau, kad aš 
kitoks, bet niekam neoakiau. Seniai, dar ma-
žystėje, sykj buvau pradėjęs sakyti, bet visi 
ėmė juoktis, ir nutilau. "Gal eiti į mokslus? 
Gal tada žmonės tikės, ką matau ir girdžiu? 
Gal tada paklausys, kad velnią ant peties 
pasisodinęs nešioja ?" šnekėjau. Aš baisiai no
rėjau, kad visi būtų geri, bet nepažįstama
sis iš mano tokios kalbos tik šypsojosi. "Juk 
tu jau žinai, kad sykj j žemę buvo atėjęs tas, 
kuris daugiau už tave matė ir dar daugiau 
girdėjo. Jam nereikėjo žemėje turtų ieškoti. 
Jis galėjo kiekvieną akimirką turtais visą 
pasauli apipil i. Visus akmenis galėjo pavers
ti auksu, taip pat, kaip vandenį pavertė vy
nu. Jis žmones mokė tik labai paprastų da
lykų, pagal kuriucs gyvenant nereikės nei 
turtų, nei didelio išmanymo. Jis temokė tik 
vienas kitą mylėti, ir, juk žinai, kas atsitiko. 
Daugiau už Ji neoadarysi, nei didžiausius 
mokslus išėjęs, nei visus turtus iš žemės su
sirinkęs". "Juos susirinkęs, galėčiau visiems 
neturtingiems padėti", užšokau, bet tuo už
šokimu jo nepalenkiau. "Kas neturtingas?" 
paklausė nenustodamas šypsotis. "Tik pra
dėk dalinti. Pamatysi, minios suplauks. Nė
ra žmogaus, kuris nenorėtų turėti dau
giau, negu turi. Kas neturi tiek, kiek 
norėtų turėti, tas jau ir laiko save netur
tingu. Pasakyk, kad jam daugiau nieko ne
bereikia, dar parodyk pirštu, kad tik pristo
jusio nelabojo gundomas tenori daugiau tu
rėti, negu reikia, pamatysi, kas atsitiks. Ap
spjaudys, apšauks, nužudys, kad tik pirštu 
velniui akių nebadytum". "Tai kaip gyven
t i?" kažin kelintą sykį jau klausiu. "Čia pa
čiam reikės apsispręsti. Gali labai lengvai 
išeiti mokslus, gali rašyti knygas apie ką 
matai, ką girdi ir ką žinai, kiti tuoj ims 
rašyki priešingai nieko nematydami, negir-
dėdami ir nežinodami, dar kiti klaidžios tarp 
tavęs ir tų ki'ų, nebesuvokdami, kam tikė
ti, kur yr tikroji išmintis, ir mėgins susi
kurti savo pačių išmintį tikresnę už visų 
kitų. Ir čia yra tas pats: žmogus nori dau
giau žinoti, negu žino, išmanyti daugiau, ne
gu išmano. Kiekvienas nori daugiau šnekėti, 
negu klausyti, kiekvienas nori verčiau įsa
kinėti, negu pagal kito įsakymus gyventi. 
Ir tu, iškilęs į vienos ar kitos hierarchijos 
viršūnes, galėtum mėginti visus perrėkti, ga
lėtum mėginti visus palenkti savo žodžiui, 
galėtum mėginti įsakyti visiems, kad liautųsi 
klausę į ausį šnibždančių milijonų piktųjų 
dvasių ir klausytų tik tavęs vieno. Galėtum 
mėginti... Arba galėtum tapti mažesnis už 
juos visus, nusižeminti ligi paties žemiau
sio tarno, nebadyti pirštu į tuos, kurių nei 
dieną nei nakti iš savo nagų nepaleidžia pik
tasis, ir neišskirti tų, kurie vaikšto ant šven
tumo ribos. Kaip tik galėtum su didžiausia 
kantrybe laikytis arčiau pikto apsėstųjų, ne 
žodžiais, bet pavyzdžiu skleistum meilę žmo
gui, gal tada vienas kitas ir nebeištvertų, 
gal atsikratytų pikto". Norėjau dar paklaus
ti, kaip pradėti. Pirma žinojau, kaip pradė
ti. Sakiau, pasakysiu klebonui, kur yra tur
tai, jis pastatys tokią bažnyčią, kokios gal 
ir vyskupas neturi, o mane išleis į mokslus, 
gal į kunigus ar net į vyskupus, bet dabar 
tas žmogus man viską sumaišė, ir kai norė-

Adomas Galdikas 

jau paklausti paties svarbiausio, j is prany
ko, kaip nebuvęs. Pasilikau vienas pats su 
savimi. Žinojau, kad pas kleboną eiti nebe
verta. Su tuo nugaravo ir svajonė kada nors 
tapti vyskupu ir išvaikyti iš pasaulio visas 
piktas dvasias. Visas iš karto, kad žmo
nėms akys nušvistų, kad sąžinės pragiedrė-
tų, kad visiems būtų gera ir smagu gyventi, 
bet tuo pačiu laiku ir man pačiam galvoje 
kas lyg ir šviesą uždegė. Lyg kieno pasaky
tas supratau, kad čia žemėje ta ip negali
ma. Kad ir žmogui yra taip pat kaip žolei, 
kaip medžiui. Laikas turi praeiti, kol išdygs
ta, kol užauga, kol kita sėkla subręsta. Tik 
žolė ir medis nežino, kas yra kantrybė. Kant
rybė yra įdiegta kiekvienoj jų sėkloj, o žmo
gui jos niekas neįdiegė. Jis gali daryti ir 
vienaip ir kitaip. Kaip tik nori. Užtat jis ir 
visiškai kitoks, negu visa kita, todėl tik apie 
jį ir slanko ja visokio plauko velniai. Viso
kio plauko ir visokio pavidalo. Ir kiekvienas 
šnibžda: tik padaryk tą, pamatysi, kai gėry
bė tau atsivers, būsi laimingas, laimingesnis 
už visus kitus. Visų laimingųjų laimingiau
sias. • . r 

— Ir tu tikrai juos matai? Kaip jie at
rodo? —įterpė klausimą Šerkšnas. 

Žilalis apsižvalgė. 
— Kad sunku pasakyti. Kitas beveik 

kaip žmogus, kitas kaip paukštis, kitas, kaip 
apdegęs stuobrys, dar kitas, kaip pažeme 
nusidriekęs debesis. Jie gali būti visokie. Net 
tas pats gali būti visoks. Kai išėjau iš balos, 
va ant Kaplio p^oių jis sėdėjo toks didelis, 
kaip devyni arkliai, o dabar susitraukė į 
tamaų debesėlį ir raitosi apie kaklą ir apie 
ausis. Prie manęs paties tai niekada nelin
do. Jeigu ko norėjo, šnibždėjo broliui, o bro
lis man. Syki toks margas paukštis atsitūpė 
jam ant peties, Įkišo snapą į ausį, brolis ir 
sako: "Šiandien Kibirkščiai išvažiavo į at
laidus. Jo atolas gerai pažėlęs. Suleisk gy
vulius, tegu paėda, daugiau duos pieno. Sa
vo pataupyk, tegu paželia". "Kad šiandien 
žadėjau pasivaryti į kemsynę. Mačiau trai-
nės pačiam žydėjime. Turėsim geltono svies
to", atsakiau, ir brolis nebesiginčijo. 

Jis buvo gera.. Kad pats ir pagalvodavo, 
bet kito varu į piktą nevarydavo. Kai j is ve
dė ir paėmė ūkį į savo rankas, aš pavedžiau 
jam savo dalį ir išėjau į žmones. Taip sau 
išsiaiškinau ano nežinomojo patarimą. Via 
sustodavau pas žmones labiau piktumo ap
stotus. Per ilgą gyvenimą ir keliones ma
čiau ir liūdno ir linksmo. Daugiau linksmo. 

Bažnytkaimis Lietuvoje (P. Bernoto nuosavybė) 
Nuotrauka V. Mažjl'.o 

Aduuua Ual<Uka» duum (Nuotrauka V. Maželio) 

Labai maža buvo tokių vietų, iš kur išeida
mas nebūčiau palikęs žmonių geresnių, negu 
buvau radęs. Jeigu viską reikėtų susakyti, gal 
ir dienų jau nebeužtektų. Ir gerai, kad ne
reikia. Iš sakymų retai kada kas gera teišei-

— Tai ir pas mūsų Kaplį dėl to apsisto-
na. 
jai? — dabar įterpė šerkšnas, kuriam Čeb-
liukių galas vis neišeidavo iš galvos, bet Ži
lalis kelis akimirksnius tik dairėsi po lau
kus, lyg norėdamas suskaityti juose plujo-
jančius negeruosius. 
— Matai, Marcijonai, kad negerumai 
kaip ir ligos kiekvieną žmogų lydi nuo lop
šio ligi grabo. Tik vieną ne taip mirtinai 
apsėda, o prie kito lenda, kaip musės prie 
medaus. Gal kvapas kitų skanesnis ar ką. 
Kad va ir apie patį, vis po kelis suka ir apie 
Inocentą. Ant nugares nesikaria, bet į akis 
lenda ir už rankos griebia paves'i, o prie 
Teopo per arti neina. Suka, bet tik iš tolo. 
Atrodo, lyg jo kvapas nepatiktų. Paurzgia, 
paur/gia, tarpais arčiau priėjęs net pečiais 
pasizulina ir vėl nustyrina į šąli, net uodegą 
pasibrukęs. Prie brolio nelabai irgi telindo, 
užtat ir išėjau kitiems padėti. Broliui išei
damas net pasakiau, kaip iš tikrųjų yra, bet 
jis mano žodžiais nelabai tetikėjo. Sunku ti
kėti tam, ko pats nematai. Geras žmogus, 
bet mane vis tiek laikė truputį pasimaišiu
siu. Niekam neskelbė, liežuvio ant svetimų 
tvorų nedžiovino, bet pats vienas galvojo. 
Ir jo vaikai buvo geri. Vienas žemę tebe
žiūri, du į mokslus išėjo: Rožikė į mokyto
jus, o Venacijus į kunigus. Tai tas ir pasku
tines maldas už tėvą atkalbėjo ir saują že
mės ant grabo užpylė. Tik aš nebuvau. Nė
jau. Kaip pasirinkau kelią į mažuosius, taip 
ryžaus ištesėti Nuėjęs, kaip tu išbusi ma
žuoju. Matykis, kunigo dėdė ir šliurpnoja po 
kleboniją vyžotas. Nors ir labai traukė. Po
niškai apsirėdyti išminties daug nereikia. 
Tada galėtum už vieno stalo susėsti ir su 
klebonais ir su Baisiogalos Komaru, kuris 
kaip tik buvo pakviestas klebonijon į pietus 
po kunigo tėvo laidotuvių. Traukė pasišne
kėti, pasigalinėti išmintimi su mokytom gal
vom, kai kur įtikinti, kai kur papiktinti. Taip 
visada juk būna mokytų suėjimuose. Kur su
eina penki, tuoj atsiranda penkiolika nuo
monių. Mokytųjų galvos juk ir tesilaiko ant 
skirtingų nuomonių, kaip ant siūlų, padebe
siuose priraišiotų. Kuo nuomonė skirtinges
nė, tuo debesis aukščiau kyla ir galvą ant 
siūlo aukščiau kelia. Ėmė pagunda. Buvau 
gatavas eiti, bet pakėliau galvą ir pamačiau, 
kad piktųjų ne vienas, ne du, bet visas ra
tas stovi ir tik laukia, kad pajudėčiau. Spie
čium apgultų iš visų pusių. Smagi bū.ų drau
gija, bet tegu sau kur. Nusiaviau vyžas, 
pakabinau ant vagučio, o pats atsisėdau to
šinės sukti. Norėjau užberti žemės žiupsnį 
ant brolio grabo, baisiai norėjau, bet susi
laikiau. Tada susilaikiau, o šiandien — ne. 
Kad ir nebuvo kaip. Jūs ateinate klebono 
valios vedini, o aš vienas, kaip senas ožys 
imsiu spirtis prieš keturis vyrus. Tik be rei
kalo žmones į piktumą įvesiu. O juk galėjau 
patykučiais pasišalinti. Galėjau išeiti į miš-
kus.ir būtumėt vieni nuėję. Tada ir per Ve
lykas būtų reikėję išeiti ir per kitas šventes. 
Tik va, išėjęs nebesusilaikiau. Mačiau, kad 
vėlinamės. tai net nepasijutęs patraukiau tie
siai per vandenis. Galiuką paėjęs, norėjau 
crižti, bet ką tada jums būčiau pasakęs. Nu
skubėjau vienas. Ir bažnyčioj prie durų ne
sustojau, kur visiems tokiems driskiams vie
ta, bet nubėgau ligi pat altoriaus. Žinojau, 
kad prie durų apstosi t ir imsit kamantinėti, 
o prie altoriaus būsiu vienas, galėsiu pagal
voti, ką toliau daryti. Galėsiu Dievuliui pa

siskųsti savo neišmanymu. Tikėjausi, gal tas 
geras vyras vėl pasirodys ir patars. Bet kur 
tau. Vos spėjau atsiklaupti, net galvot ae-
spėjau Švenčiausiajam palenkti, kai įlėkė 
būrys velnių. Tikrų. Tokių, kaip visose kny
gose piešia. Tik be ragų ir be uodegų. Sute
kę ir viršum altoriaus išsitiesė didžiulę jau
čio odą. Nuo sienos ligi sienos. Per visą baž
nyčią. Nežinau, kas tokio didumo jautį ir 
begalėjo užauginti. Keturi laiko už kojų, 
vienas už galvos, kitas, toks putlus riebu-
iiukas, už uodegos, o septintas anglies ga
balą saujon įsigniaužęs tik rašo, tik riečia, 
tik skuba, tik iš kailio neriasi, net prakai
tas rer visu"; "oni's suskas ir dvoksma že
myn drimba. O rašo vis, kokias negeras min
tis žmonės į bažnyčią susinešė. Viską, kur 
čia atsiminsiu, bet kai ką atsimenu: Kupars 
kis žiūri iš savo klaupkos į po sakykla klū
pančią Pirčiūnų Kleopą ir ryja seilę: "Duosiu 
mergai tris svarus vilnų pirštinėms, ir ne-
sispirs. Kaip šilkas ateis, kai boba bus išva
žiavusi. Jeigu dar raukysis, pridėsiu linų 
grįžę. Kas mergai — ne vyža, nenupliš. 
Jeigu bus gera, priimsiu už kambarinę. Mag-
dusė atsibodo. Įkišiu į kišenę bobos žiedą 
arba sagę, tą, kurią vis segasi eidama į baž
nyčią. Kai pasiges, kai ras, raita per devy
nis laukus mergą išjo3. Nereikės nė man pa
čiam rankų tepti". Birbilas siunta, kam šį 
rytą Kasnaitukas jį pralenkė: "Tuoj po pa
mokslo paėmęs už parankės nusivešiu pas 
Lezerį išgerti, pagirsiu, kad labai gerus ark
lius turi, o vėriškiečiams pastatysiu butelį, 
kad suskaitytų šonkaulius. Jų mokyti ne
reikia, kai išsivedę už stadalos pačiupinės, 
vyrukui šiemet neberūpės ne tik mėšlavežis, 
bet ir per rugiapiūtę dalgio dar nepakels. 
Pasakysiu, kad keliais per krūtinę pereitų. 
Kai paspiaudys kraujais, žinos, kaip žmo
nėms akis purvais drabstyti". Siručių Mar
tynas, žiūrėdamas seniui Bartoniui -į^pUn-
kantį pakaušį: "Gerai, tu didelis, tu tur
tingas. Aš tau tik Pašaltekšnio bimbilas, kur 
tu už manęs leisi savo Viktutę. Tau nei šjl-
ta, nei šalta, kad mergaitė iš namų plėšiasi 
ir kruvinom ašarom verkia. Girdėjau, kaip 
jai vadelėmis nugarą suraižei. Akete, JN&P 
akėčiomis išakėjai. Turtingas, visko perte
kęs, kaip eisi į gimines su Siručiuku, nors 
jis ir pavalgęs ir apsirengęs ir Viktutę ap
rengtų ir užlaikytų geriau už kitą su didėle 
žeme. Bet aš neskubu. Palauksiu, kol tu vte-

ą i kluonus susiveši, tada paleisiu raudoną 
gaidį ant visų stogų. Ant visų iš karto. Ąnt 
/isų tą pačią valandą. Kai paliksi plikas, kad 
padegėliais reikės pavažinėti, gal tada susi-
kalbėsim, gal ir pas Siručiuką užsuksi ko
kio gorčiaus kito duonelei". Inocentas Ma
karas tik peilį kišenėje gniaužo ir dantį grie
žia. Sako: "Tegu tik Kaplys dar sykį pasi-
kumščiuos, tai peiliu tiesiai į žarnas. Atei
damas nesusigriebiau, bet iš bažnyčios išei
damas gatavai atsilenksiu, dar tyčia liežuviu 
pamalsiu, tegu puola. Žarnas per visą tur
gų išraizgysiu. Įmanytų, visą pasaulį savo 
gerklėn susikimštų, pažiūrėsiu, kaip savo pa
ties žarnas susirinks". 

— Tai tu, rūpuže, toks! — pašoko Kap
lys. — A l kaip gerą, dar pasikviečiau padėti. 

— Ne geram pasikvietei, ne geru Ir baig
sis, — pašoko atbulas toliau nuo Kaplio ir 
išsitraukė peilį. — Tik lįsk! Pamėgink. Tik 
lįsk! — atsilenkęs peilį pats ėmė eiti artyn, 
o Kaplys trauktis atbulas. — Tik lįsk! 

Žilalis šoktelėjęs sulaikė už peties. 

— Inocentai palauk, paklausyk. Kam vet-
niui malonumą daryti? Ir dar prieš pačias 
Velykas. Ką užrašė, užrašė. Užrašė t * tą, 
ką pagalvojai. Kai prie to užrašys, kad jau 
ir padarei, tada tai bus. Ar manai, kad jam 
tai nieko neužrašė? Užrašė ir jam. "Pasau
gosiu", rašė, "kol žilalis išeis į miškus, nu
ėjęs susirinksiu geriausias tošines, krepstes, 
viską susidėsiu į doklą ir išeisiu. K u « H o 
name padaryta, viskas turi būti mano* Bet 
tokio pasiutėlio palaido tai nebepaliksiu. 
Naktį duris užrišiu žibale pamirkytu pan
čiu, visus keturius kampus aplaistysiu tuo pa
čiu žibalu ir užkursiu. Sutirps, kaip kirmi
nas. O gal palaukti? Iš žiemos ir stogas ir 
visi sienų pūzrai tebėra įmirkę, greitai ne
degs, gali senis dar ko gera išlįsti. Gal Vir
čiau palaukti ligi vidurvasario, kai lūšna 
įdžius. Tada užsiliepsnos, kaip parakas. Ir 
nemiegodamas nespės išbėgti. O jeigu ir spė
tų, tai kuolu per galvą ir atgal. Tokį sieks-
telį viena ranka ant stogo galėčiau užmesti. 
Kol kas pamatys, kol atbėgs, viskas bus į 
peleną pavirtę. Galės kauliukus rankioti — 
nebeatpūkštys. Į bažnyčią nenori vaikščioti, 
tai ten pat ganyklose ir užkasime". 

— Tai tu toks? Tu tikrai toks? — labai 
ramiai atsigręžė į Kaplį Teofilis. —Sakyk, 
prasižiok! Aš tave čia tuoj pat, kaip ra
gių varpą tarp delnų sutrinsiu. Prasižiok! 

(Bus daugiau) 


