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Redaktorius—VINCAS RASTENIS Editor 

Dienos Klausimais 
6820 Superior Ave., Cleveland, O. 

BIRŽELIO 15... 
TJIRŽELIO 15 amžiams pasiliks Lietuvos istorijoje 

baisiausių prisiminimų diena. 
1940 metų birželio 15 svetimi tankai suvažinėjo Lie

tuvos laisvę. 
1941 metų Mrželio 14-15 naktį svetimi budeliai nu

siaubė visą Lietuvą, pagrobdami dešimtis tūkstančių tau
tiečių į Sibiro nelaisvę. 

Birželio 15 prasidėjo Lietuvai dar negirdėtos nelai
svės, kurios trunka štai jau devyneri metai... 

Birželio 15 tauo suvažinėta, sutraiškinta ir panie
kinta viskas, už ką kovojo didieji tautos atgimimo ža
dintojai, Lietuvos valstybės kūrėjai, už ką kraują liejo 
pirmieji savanoriai, už ką kovojo beveik visi Amerikos 
lietuviai ir kam dirbo visa tauta per daugelį metų. 

•. # 

"I*ačiau, anot poeto žodžių, tauta parblokšta, bet nežuvus! 
Ir jos žudytojams neužteko vienos birželio 15 dienos: 

Tai kartojasi nežinia kiek kartų, ir vistiek lietuvių tau
tos dvasia tebėra nesulaužyta! 

Lietuvos pavergėjų agentai, gėdydamiesi savo ponų 
#»rbų, stengiasi užginčyti tas baisybes, kurios prasidėjo 
birželio 15 dieną. 

— Ką? Išvežimai į Sibirą? Melas! Kam būtų tokios 
nesąmonės reikalingos! Nieko panašaus nėra ir nebuvo! 
Lietuva tik dabar laisva, tik dabar ten vyksta spartus 
kūrybinis darbas! 

Kaip šuns balsas nepasiekia mėnulio, taip tų parsida-
V$ių toki tvirtinimai nebeįtikins pasaulio. 

Ak, ir mes visi norėtumėm, labai nuoširdžiai norė
tumėm, kad tos baisios žinios, kurios pro geležinės už
dangos plyšelius prasiskverbia iš tėvynės, pasirodytų 
esančios neteisingos... 

Bet... Jau penki tūkstančiai gyvų liudininkų šian
dien yra šioje šalyje, kurie savo akimis matė, kurie savo 
visa būtybe pergyveno tą "spartų kūrybinį darbą"... 
Tie tūkstančiai anais metais, dar tėvynėj būdami, turėjo 
skaityti laikraščiuose tuos pačius pasigyrimus apie "nau
ją laimingą gyvenimą", kuriuos čia dar ir dabar bando 
kartoti gėdos ir sąžinės netekę budeliu tarnai. 

Tų žodžių pakartojimas ir dabar dar primena vidur
naktį į palangę privažiuojančius sunkvežimius, kuriais 
tiek daug tautiečiu "iškeliavo" ... 

Ak, kaip būtų malonu patikėti tvirtimmu, kad "to
kios nesąmonės, kaip žmonių j Sibirą išvežimas juk nie
kam nereikalingos ir ju negali būti"!... Bet... 

Štai prieš akis dokumentas su statistika apie tai, 
lcas ivyko birželio 15 prieš aštuonerius metus. 

Tai yra žinios iš Naujosios Vilnios stoties* Xs pir
mosios geležinkelio stoties į rytus nuo Vilniaus. Iš tos 
stoties, per kurią ėjo birželio 15 - 21 dienomis traukiniai 
su lietuviais i Sibirą... . 

šalti ir žiaurūs skaičiai Žiaurūs todėl, kad tie skai
čiai rodo ne prekių, o žmonių kiekius. Nors šalia to stovi 
kiti skaičiai — važtaraščių numeriai — lygiai taip pat, 
kaip galvijų, kaip daiktų transportuose... 

Štai skaičiai; , v 100r 
Važtaraštis nr. 119148, vagonų — 35, žmonių — 1ZZ5, 

paskvrimo stotis — Lokot, Altajuje. 
Nr. 119154, 75 vagonai, 2625 žmones, Kulunda, Al-

tajuj^r 70 vagonų, 2450 žmonių, Bijsk, Altajuje. 
Nr. 119165, 29 vagonai, 1015 žmonių, Makst Oren

burg, Kazachstane. . . , 
Nr. 119164, 86 vagonai, 30f0 žmonių, \ Novosibirską. 
Ir taip toliau. Išviso — 19 traukinių, 871 vagonas 

su 30,485 žmonėmis. Tai tik ta.viena_geležinkelio Unija, 
ir tik per šešias dienas: nuo birželio 15 ligi 21... 

\r tai melas? Penki tūkstančiai gyvų liudininkų yra 
čia TOt, kurie beveik visi patys matė tuos 
vėjusius ivairiose Lietuvos geležinkelių stotyse, kūnų 
^arpe vra ir tokiu, kurie patys buvo kai kuriuose is tų 
traukiniu ir turėjo laimės iš jų ištrukti, kai ai^nk ilpau 
užsilikusius tuos traukinius pradeio kristi.. Stalino bu
vusio bičiulio ir sąmokslininko Hitlerio bombos. ^ 

Deja' tos baisios nesąmonės kaž kam buvo -reikalu -
pos Ir'vilkai, nors ir kažin kaip ye butu Maskvos kal-
vėie savo liežuvius nusismailine dabar jau ne^ah įti
kinti, kad- šiandien jiems nebereikia to, ko tada reikėjo... 

O vistiek lietuvių tauta dar nežuvus! Kol gyva 
jos dalis, tol ji kovos ir šauksis į pasaulį teisybės. 
Birželio 15 yra diena, kada tas teisybės šauksmas su 

didesniu skausmu ir su didesne jėga veržiasi iš kiekvieno 
lietuvio širdies. 

Tiems, kurie pergyveno birželio 15-tąsias, nereikia 
to priminti. Bet ir Amerikos lietuviai, kurie tik iš kitų 
pasakojimų žinote, kas tai yra lietuvių tautai birželio 15 
diena — prisidėkite prie tautos protesto, atsiminkite tą 
dieną ir jums taip pat padarytą baisią skriaudą! 

Buv. Lietuvos šauliu Sąjungos Vadas pulk. Pr. Sa-
ladžius per Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos seimo 
dalyvius karštais žodžiais kreipėsi į visus Amerikos lie
t u v i u s  :  ,  v .  .  .  i - *  

— Birželio 1-5 diena Ir čia, ir visame pasaulyje te
būnie lietuvių liūdesio ir protesto diena: nerenkime nie
kados tą dieną jokių pasilinksminimų, jokių iškilmių* 
nerenkime nei vestuvių nei kitokių šeimyninių švenčių, 
padarykime tą dieną visuotinio, lietuvių liūdesio, protest® 
ir pasiryžimo diena! # , 

IStikrųjų. Supraskime tai, atjauskime ir padarykime 

nors 

Kitų akimis... 
DRAUGAS, paminėda m a s 

New Yorko seimą ir Amerikos 
Lietuvių Tautines Sąjungos su-: 
darymą, klausia — kodėl są
junga nepavadinta tautininkų 
sąjunga... 

Hm .. O kodėl DRAUGO re
daktoriaus vadovaujama Ame 
rikos Lietuvių Rymo Katalikų 
Federacija nepavadinta krikš 
čionių-demokratų federacija? 

Organizacijos vardą paren
kant, paprastai turi reikšmės 
ne tik esminiai, bet ir formali
niai sumetimai. Tur būt jų bu
vo ir Amerikos Lietuvių Tauti 
nes Sąjungos vardą pasiren
kant. Bet tai nereiškia, kad tokį 
vardą pasirinkusieji būtų bijo
ję tautininkų vardo. Priešingai, 
visa eilė kalbėtojų, turėjusių 
karščiausį pritarimą, seime pa
brėžė, kad: 

— Tautininkų vardas su mu
mis sujungtas jau kelios dešim
tys metų, mus tautininkais va
dins, ar mes to prašysim ar ne
prašysim, ir mes to vardo ne
bijom, nesigėdim, o juo didžiuo
jamės! 

Toliau DRAUGAS pastebi, 
kad, nors statute ir pažadama 
tolerancija religijos dalykuose, 
tačiau pozityviai už religiją ne
pasisakomo. 

Tikra tiesa, bet ne viskas. Ne-
pasisa«koma ir prieš. Išviso tas 
"už religiją" ir "prieš religiją" 
ALT Sąjungos uždavinių pro
gramoje neturi progos pasireik
šti. Ir sąmoningai nenorima, 
kad tas klausimas būtų painio
jamas j reikalus, kurie visiems 
—. "dieviams" ir "bedieviams" 
— lietuviams vienodai svarbūs 
ir brangūs. 

Tai yra principas, kurį siūlė 
ir J. Kuprionis per tą patį 
DRAUGĄ. Norintiems pozity
vaus ir negatyvaus pasireiški
mo religijos reikaluose, yra ga
na atitinkamų organizacijų irinis 

AuOMOSiėA 

Svarbiausia — nieko nesiųskite 

VILNYJE kaž koks "Tėvelis" 
apsidžiaugė, kad jau nėra jokios 
"geležinės uždangos", nes tūla 
Stella Stern, gyvenanti Chicago-
je, gavo kalbėti telefonu su Sara 
Spector, gyvenančia Kijeve. 

Aš čia nematau nieko nuosta 
baus. Va, ir Višinskis nesenai 
kalbėjosi telefonu su Stalinu iš 
Paryžiaus, o vistiek negalima 
matyti, kas ten darosi... 

Sara iš Kijevo svarbiausia 
prašė nieko jai iš Amerikos ne
siųsti .. .Man rodos, jeigu būtų 
išdrįsus, tai būtų prašius dau
giau k netelefonuoti... 

T. D., Chicago, 111. 

į jų veikimo sritį ALT Sąjunga 
nesirengia brautis. 

Kartą mūsų skaitytojas iš 
Bostono klausė: "Nuo kurio lai
ko Bimba įsodino savo agentą 
į KELEIVIO redakciją?" Toks 
klausimas jam kilo, paskaičius 
KELEIVYJE straipsnį apie "du 
ministerius, kur Lietuvos pa
siuntinys Pietų Amerikoje bu
vo visai "bimbiškai" išdergtas. 

Būtų gana sunku atsakyti, 
nuo kurio laiko taip yra. 

Bet tikrai, kone kas antrame-
trečiame numeryje KELEIVIS 
išverčia savo šiukšlių dėžę, tik 
ne į sąšlavyną, kaip visi žmo
nės daro, o... savo skaityto
jams po nosim. 

Po New Yorko seimo KELEI
VYJE, matomai, pasitaikė "di
dysis valymas" ir sąšlavų buvo, 
papilta kelis kart daugiau ... 
Tokių, kad ne tik Bimba, o visa 
Sniečkaus-šimkaus klika galėtų 
pavydėti! 

.i 
Ką gi... Kiekvienas turi sa

vo papročius ir saviškai elgiasi. 
Bet.... kol socialistų vardu kal
bąs laikraštis šitaip reprezen-
tuojasi, tai gal reiktų per daug 
ir nepykti, jeigu kai kam dar ir 
šiandien sunku rasti ribą, kur 
baigiasi lietuviškas socialistas 
ir kur prasideda bolševikber-

Laisvoji valanda 

ŠNIOKŠČIA SRAUNIOS UPĖS 

Lietuvos partizanų daina 

šniokščia sraunios upės, ašarom patvinę, 
Kur ištyško kraujas, stiebiasi rugys ... 
Motiną išvežęs, tėvą nukankinęs, 
Nesiliauja siautęs Kremliaus kraugerys ... 

zemę tvindo kraujas, laisto margą žiedą 
Ir žemyn nubėga stiebeliu žaliu ... 
Motinai per veidą ašara nurieda: 
Kovoje neteko ji vaikų kelių ... 

Tave spiaudo, spardo, gatvėse paguldo, 
Tave uoliai slepia priemiesčio griovy ... 
Vyturėliui giesmę rytmetinę čiulbant, 
Dar lašelio kraujo ieško jie Tavy... 

Kauburėliai žemių ir mediniai kryžiai 
Tau nubarstė kūną, Lietuva mana. 
Bet gyvent ar žūti sūnūs pasiryžo, 
Kraujo, siaubo, smurto Tau, šalie, gana. 

Nedejuok, Tėvynč, neparodyk skundo:* 
Amžiais vargus kentus — vieną kart gana. 
Grioviuose, bruzgynuos Karžygiai vel bunda: 
Is kupstelių kyla Rytmečio Diena. 
Plauks iš rūko kryžiai tėviškės eglyno. 
Rasoje paskendę mėlyni šilai... 
Bus sunku tikėti, Lietuva Tėvyne, 
Kad iš kraujo jūros Tu gyvent kilai. 

\ 
Susiburs į gretą sūnūs nuo Kybartų, 
Juoksis šviesiaplaukis Priešilio sūnus ... 
Kas, kad juoda žemė pridengė juos kartą, 
"Dirbti, "kurt, laimėti jie ir vėl išbus. 

žemė krauju soti kels į saulę diegą,. 
Uosis plačiašakis vėl išskleis lapus ... 

#ūs ne amžiams žuvot — Jūs pailsę miegat, 
. Ir gįękyieną žingsni seksit, broliai, mus. 

Kodėl taip 
NEPAŽĮSTAME VYDŪNO? 

yydūna vardas yra žinomas bemaž kiekvienam 
nuo lietuvių spaudos nenusišalinusiam lietu

viui. Visi žinome, kad jis filosofas, rašytojas, 
Mažosios Lietu
vos žymus vei
kėjas, kai kas 
žinome, kad jis 
ir muzikas, ži
nome, kad jam 
jau 80 metų, ir 
kad jis dabarti
niu metu gyve
na Vokietijoje, 
kaip vienas iš 
daugelio lietuvių 
tremtinių. Bet 
mes, kurie daž
nas mokame ki
tiems su pasidi
džiavimu pasa
kyti, jog Vydū
nas yra vienas 
iš didžiausių lietuvių tautos mintytoje — ar mes 
galime pasididžiuoti, kad patys pažjstame tas jo 
giląsias ir kilniąsias mintis? 

Deja, reikia prisipažinti, kad maža ir per ma
ža mūsų dalis galėtumėm tuo pasigirti 

Dar prieš Pirmąjį Pasaulinį karą Vydūno 
vardas buvo labai savotiškai išgarsintas. Tais lai
kais, kada buvo dar tik keletas metų praėję nuo 
šiokios tokios laisves lietuviškai spaudai atgavi
mo, kunigai iš sakyklų plačiai nurodinėdavo, ko
kias knygas skaityti geram katalikui galma, ir 
kokias yra "nuodėmė net i rankas paimti"... 
štai tuo metu jau tekdavo girdėti kalbantis savo 
tarpe moterėles, vos maldaknygę šiaip taip pa-
skaitančias: 

— Kai imi knygą, reikia žiūrėti, ar nera iš 
vršaus užrašyta "Vydūnas" Jeigu toks žodis yra, 
tai žinok, kad ta knyga tuoj reikia mesti pečiun... 

Galimas dalykas, kad tokios moterėlės net ne
žinojo, ką reiškia tas žodis "Vydūnas", bet joms 
buvo tik viena žinoma, jog tai yra ženklas, kad 
kygą reikia skubiai sudeginti. Tai, be abejo yra 
viena iš priežasčių, dėl kurių Vydūno mintys lie
tuvių tarpe neplačiai pasklido. 

Kita priežastis — daugelio baime skaityti va
dinamus "sunkius" raštus. Ištikrųjų, daugumoje 
Vydūno raštų kalbama apie labai rimtus dalykus 
ir labai rimtai. Tokius dalykus skaityti ir į juos 
įsigilinti, juos suprasti nėra lygiai paprasta ir 
lengva, kaip kokią juokų knygelę skaityti. Bet, 
kaip Vydūno raštai toli gražu nėra tiek "bedieviš
ki" kiek tas savo laiku buvo plačiai skelbiama, 
tai jie tikrumoje nėra ir toki "sunkūs" ar "neį
kandami", kaip tai atrodo sprendžiant iš tolo, vi
sai nepabandžius pačiam paskaityti. 

Deja, dabar jau nėra tinkamas laikas sukni
sti plačiau pažinti Vydūno mintis , nes jo raštų 
dabar sunku gauti. Bet gana gerai bent daugelį 
vydūniškų pažiūrų į dalykus galima pažinti iš vė
liausiai išleistos nedidiijiift, Vydūno knymelės, ku
rios vardas yra — 

KALĖJIMAS — LASVĖJIMAS 

čia Vydūnas rašo savo atsiminimus ir apmą
stymus iš tų dienų, kada vokiečių valdžia jį suėmė 
ir kaltino už prasižengimus valiutos įstatymams, 
'lai buvo kaip tik prieš dešimts metų. 

Iš to kaltinimo nieko neišėjo ir pati valdžia 
nuo kaltinimo atsisakė, bet Vydūną vis dėlto pra
laikė kalėjime keletą mėnesių. 

Mes čia perspausdiname kiek IStraukų iš tos 
knygelės. Tikimės, kad paskaičiusiems tas ištrau
kas nor truputėlį prasiskleis nežinios uždanga ir 
ir atsiras aiškesnis supratimas apie tai, kas gi iš-
tiesų yra tas Vydūnas, kaip jis galvoja ir kaip su
pranta šio pasaulio apsireiškimus. Mes ypatingai 
norėjome atkreipti į Vydūno norą suprasti ir tuos 
žmones, kurie kitiems daro skriauda»• • l n\in-
tis apie pyktf.., 

šis vėliausias iš išleistųjų Vydūno raštų yra 
bene vienintelis dabar gaunamas be vargo. Sį- lei
dinį galima gauti ir per DIRVOS redakciją 

N U O T A I K Org. 
Ištraukos iš Vydūno knygos" Kalėj imas- Lai

svėjimas" penktojo skyriaus, 19 - 23 puslapių. 
Rašybą vartojame bendrinę, kuri kiek skiria

si nuo Vydūno raštuose vartojamos rašybos. 

Tardytojo pastabos ir įtarimai sukėlė manyje 
įvairiausių jausmų. O beveik visi jie buvo nema
lonūs. Kilus pykčiui, vidaus tamsa lyg tirštėjo, 
Maniau susergąs. Tur būt pačiam daugiau kenkia 
supykimas, kaip tiems, prieš kuriuos jis kreiptas. 
Greit kildavo manyje dar ir pasididžiavimas ir 
tikra panieka tiems, kurie skelbė mane nusi
dėjėliu. 

Toliau nuotaika ir vėl pakito. Kaip koks pil
kas rūkas užeidavo nufiimiaimąe. Pradėjau many

ti, kad aš tik jau kaži koks nesusipratėlis, kurs 
nenumano žmogaus pareigų, kurios mums pasi
daro iš kitų žmonių būklės, ir taip įstringa į pra
sikaltimą. Norėdamas pateisinti tardytojo elge-
sj, bandžiau save ko labiau menkinti ir žeminti. 

Tokiu būdu tai mano nuotaikje suposi pyk
tis, įsiširdijimas ir atsileidimas; pasididžiavimas 
ir nusiminimas, teisingas įvertinimas ir vėl pa
peikimas žmnių. Tik nepasikeitė mano jausmas, 
kad prieš mane didėjąs žmonių nelabumas, vie-
no-kito žadinamas piktais įtarimais. O tad vėl tik 
maniau, kad ir tas pats tardytojas stengiasi mali 
apreikšti gerą norą. 

* # 

Senai žinojau, kad pyktiis gali žmogų staiga 
parblokšti ir net mirtinai sužeisti. Supykęs žmo
gus labai greitai padar visokių nesąmonių. Papra
stai pyktis niaukia sąmonę. Todėl sukrinka visas 
protavimas. Pikčiurnos jau ir atrodo ne vien susi
raukę, bet ir ligoti. O jų žygiai ir veiksmai daž
niausiai yra priešingi jų pačių labui. I 

Tai nežinodami tūli žmonės dar stiprina sa
vo linkimą pykti. Ir širdijasi pagaliau dėl visokių 
menkniekių. Nenumano, kad tai visai netikslu. 
Matyt, apie tokius klausimus nedaug tegalvoja-
mama* Nežinota, kad visas gyvenimas tada rie
da nuokalniu taku. O jeigu ir nujausta, kad pyk
tis pačiam kenkia, tai retai kam žinoma, kad jo 
galima vengti. Paprastai tikėta, kad pykimas 
žmogui prigimtas ir todėl nepašalinama®. Ir žmo
nės pykčiu patys žudosi. 

Reikėtų apie tai gerai pagalvoti. Pyktis yra 
nuodinga būseiia. Pykdamas žmogus nori kitam 
blogo. Didžiai supykęs geidauja kito-jo net žuvi
mo. Vadinas, žmoguje sukilusi būsena verčia ki
tą žudyti. Bet ji gyvena supykusiojo asmenyje ir 
todėl veikia pirma jį patį. Todėl ir temdo, arba 
net gesina esmiškąjį ir greit kūno gyvumą. 

Mūsų laiku visa tai žinoti itin svarbu. Jausda
mas, kad man keliama neapykanta, atsimindavau, 
Vita visame pasaulyje darosi, žmonės piktumui, 

(Perkelta į 7-tą puslapį) 

V Y D Ū N A S  

KALĖJIMAS -
LAISVĖJIMAS 
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