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DIRVA THE FIELD 

Gen. STASYS RAŠTIKIS, buv. Lietuvos Kariuomenės 
Vadas, kurio straipsnis šiandien pradedamas spausdinti 
Lietuvių Archyve (žr. 4 pusi. Kviečiame visus atkreipti 
ypatingą dėmesį į puikų aprašymą Lietuvos tautinės 
šventovės — Karo Muziejaus — žuvusiųjų dėl Lietuvos 
laisvės pagerbimo apeigų aprašymą: skaitykime tai pa
tys. gaivindami prisiminimą, skaitykime tai tiems, kurie 
ten niekad nebuvo, ypač skaitykime mažiesiems ir jaunie
siems. Kas skaitys, pajus, kokia yra to skaitymo prasmė. 

Redakcijos Ir administracijos adresas — DIRVA, 6820 Superior Avenue, Cleveland J, Ohio. — Telefonas: ENdicott 1-4486 
Redaktorius Vincas RASTENIS (buto telefonas: UTah 1-6747) Redaktorius Balys GA1D2IUNAS (buto telefonas: CArfield 1-7406).' 
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\nJKAS IR ARITMETIKA — daly
kai, kurie, rodos, maža ką bendra tarp 

savęs turi, o tačiau jie paskutiniu laiku 
labai dažnai drauge esti minimi. Ir taip 
jau į Vliką įsisukusi aritmetika gana ne
kasdieniškai atrodo, bet dabar štai išgirs
tame dar didesnių naujienų: jeigu ligi šiol 
buvo jau beveik priprasta prie fakto, kad 
vienas ir vienas yra penki, tai dabar jau 
esą norima, kad dienas ir vienas būtų... 
šeši. 

# * 

NESENIAI kaikuriuose laikraščiuo
se pasirodė žinia, kad atgaivinama Akty
vistų Fronto veikla. Ne vienam ta žinia 
tuoj sužadino mintį: štai naujas kandida
tas į Vliką. Ir, pasirodo, neveltui: Akty
vistų Fronto vadovybė jau padavusi pa
reiškimą, kuriuo siūlomasi j Vliko narius. 

Nepanašu, kad kas iš- to sumanymo 
išeitų, bet pats faktas iškelia klausimą — 
kas gi čia yra, ką tai reiškia? 

* * 

AKTYVISTŲ FRONTAS, arba Lie
tuvių Aktyvistų Frontas, sutrumpintai va
dintas LAF, susikūrė dar pirmosios bolše
vikų okupacijos metu. Formaliai jo vado
vybė tuo metu susidarė užsieniuose, jo 
prieky buvo min. K. Škirpa, jo ir ypač ša
lia jo veikusios pogrindžio jėgos įvykdė 
sukilimą pirmomis vokiečių - rusų karo 
dienomis, šio fronto vardu buvo paskelb
tas Lietuvos nepriklausomybės atgaivini
mas atmintiną 1941 metų birželio 22 die
ną. Tuo metu Lietuvoje šios kovinės or
ganizacijos vado vardu veikė L. Prapuo
lenis, jo atsakomybe buvęs paskelbtas lai
kinės vyriausybės sąstatas, net nepatikri
nus, kad kai kurie skelbiamos vyriausybės 
nariai buvo dar iš bolševikų neišvaduoto
se Lietuvos dalyse ar tiesiog bolševikų 
rankose. 

Kiek vėliau, pradedant beveik pa
čiomis pirmosiomis vok'ečių okupacijos 
savaitėmis, LAF "diferenciavosi". Tos di
ferenciacijos eigoje susidarė naujos po
grindinės kovos organizacijos, susigrupa
vusios maždaug politiškai ideologiniais 
pagrindais. Susidarė Nacionalistų, Laisvės 
Kovotojų, Lietuvių Fronto, Vienybės są
jūdžiai. Kai Vokietijoje po karo atsikūrė 
Vlikas, jame jau buvo visi čia paminėtieji 
kovos organizacijų vardai, bet nebebuvo 
LAF, kadangi visos užsienyje atsidūru
sios buvusio Aktyvistų Fronto pajėgos, iš
skyrus nebent pati jo vadą K. Škirpą, jau 
buvo matomos bent vienoje iš šių paminėtų 
grupių. 

VLIKAS sudarytas tokiu pagrindu, 
kad jame dalyvauja Lietuvos politinės ir 
kovos organizacijos. Politinės grupės, kaip 
tai matyti ir iš Amerikoje savaime susida
riusio atspindžio, Lietuvoje buvo ryškesnės 
keturios: krikščionių demokratų (arba ka
talikų), tautininkų, liaudininkų, socialde
mokratų. Katalikų grupės atstovams savo 
laiku nesutikus, kad jų grupė Vlike būtų 
reprezentuojama tik kaip viena politinė ir 
šalia jos dar viena kovos organizacija, buvo 
sutarta priimti po vieną atstovą nuo kiek
vienos 1926 metais seime buvusios lietuviš
kos frakcijos ir nuo kiekvienos pirma pa
minėtos kovos organizacijos. Tik Ūkininkų 
Partijos ir Ūkininkų Sąjungos atstovai ne
buvo įtraukti, nes tų grupių reprezentantai 
buvo sutikę laikyti savo grupes nebevei
kiančiomis. Tačiau, atkuriant Vliką Vokie
tijoje, "oportunistiniais" sumetimais, buvo 
įtraukti ir šių dviejų buvusių seimo frakcijų 
reprezentantai. Tokiu būdu, nuo vienos 
katalikų politinės srovės atsirado trys at-

LAIŠKAS 

stovai (Krikš. dem., Ūkininkų Sąjungos, 
Darbo Federacijos). Iš kovos organizacijų 
— Lietuvių Frontas iš karto buvo aiškus, 
kaip katalikų srovės grupė, o Vienybės Są
jūdis, besikeičiant reprezentantams, irgi 
palaipsniui visai prisišliejo prie tos sro
vės. Tokiu būdu ir pasidarė, kad — politinė 
ęrupė ir kovos organizacija, vienas ir vie
nas, — yra penki. 

Likusios politinės grupės tokios arit
metikos neturėjo iš ko sudaryti, ypač, kai 
vėliau Hacionalistų grupė dirbtiniu ir su
tartame statute nenumatvtu būdu buvo iš 
Vliko sąstato išstumta. 

Vlike dabai- yra tikra pusiausvyra: 
penki katalikų srovės nariai ir penki vi-
soki kitoki... Jau ne kartą daugelio yra 
konstatuota, kad tik dėl šios pusiausvyros 
Mažosios Lietuvos atstovas veltui beldžia
si į Vliko duris. 

Mažosios Lietuvos atstovo klausi
mas yra atskiras dalykas, šiandien pa
liksime jį nuošaliai. Šiandien sustojame 
ties kitu klausimu — ką reiškia Aktyvistų 
Fronto atgijimas ir jo pretenzijos į Vliką? 

* * / 
JAU DAUGIAU kaip penkeri me

tai LAF, kaip toks, neveikė. Bene Lietuvių 
Frontas kartais pretendavo esąs tiesiogi
nis ir pirmagimis jo įpėdinis. Buvęs LAF 
vado pavaduotojas šiuo metu yra Vliko 
narys, kaip Vienybės Sąjūdžio atstovas. 
Būdamas tokiu atstovu, jis dabar staiga 
pasiskelbė atgaivinąs Aktyvistų Frontą ir
sto jąs jo priešakyje. Atgaivintasis Fron
tas iš esmės kažin ar beturi ką bendra su 
1941 metų Aktyvistų Frontu, išskyrus Le
ono Prapuolenio vardą. Bet jis turi viską 
bendra su viena Vliko narių puse.. Jis "at
gyja", kad gautų tai pusei dar vien^ postą 
Vlike. žodžiu sakant, kad vienas ir vienas 
būtų jau nebe penki, o šeši! 

TOKIA, mums atrodo, yra šio "augš-
tos politikos vingio" prasmė. Gal tai yra 
sukūrimas naujo "derybų objekto" Ma
žosios Lietuvos atstovo klausimui atrem
ti? Gal bus sutikta ir tą įsileisti, jei bus 
priimtas šis naujas pretendentas? Ar gal 
bent bus naujas argumentas atremti ML 
atstovo pretenzijai: jei šio nepriimat, tai 
kaip aną galima priimti? žodžiu sakant... 
aritmetika. Aritmetika, kuri Vliko auto
riteto nekelia. 

Turiu tik mažą klausimėlį: 
kiek ten jūsų yra, gerbiamieji? 
Nat mes čia, Stamforde, jau ku
ris laikas sukam galvas, ir nega
lim prieiti protingos išvados, 
kiek lietuviu Amerikos didmies
čiuose. Girdėjome, kad ir kitose 
vietose žmonės turi panašių rū
pesčių. 

Visą reikalą sumailė vaikak 
žinot šių dienų jaunimą. Mokyti. 
Ir aritmetikos sukramto, ir lie
tuvišką raštą jkerta. (Lituanis
tinę mokyklą lanko). Taip vie
ną dieną mano kaimyno sūnus ir 
pastatė tėvui klausimą: 

— Kiek Cfricagoje lietuvių, 
tėveli? 

— Juk sakiau, daugiau kaip 
100,000 — išdidžiai apšvietė tė
vas. 

— Nieko panašaus, tėveli! 
Tu tik taip giriesi, — užprotes
tavo prieauglis. — Yra tiktai 
5,400! Mes, vaikai, apskaičiavo
me ir net du kartus patikrinome. 
O New Yorke, kur pasakojai 
esant daugiau 10,000, pasirodo 
tik 1,000 esama... 

Kilo triukšmas, žinoma. Se
nosios ir jaunosios kartos kon
fliktas. Tėvas, gelbėdamas se
nosios kartos autoritetą, atsine
šė diržą, o sūnus, gelbėdamas sa
vo kelnes, atsinešė lietuvišką 
laikraštį su ALT 1951 metų va
jaus planu, ir priedo — labai pa
prastus apskaičiavimus, į ku
riuos mes, senoji karta, reiškia, 
sukišome savo nosis. 

Tie labai paprasti apskaičiavi
mai atrodė mąždaug šitaip: 

Lietuviškas uždavinys 
1951 m. ALT skirtas urinkti 

Iš aįažp Stamfordo, kt*r gyvena tiktai 
ŠIMTAS LIETUVIŲ 

Lietuvos vadavimui: 
Chicago, 111 $27,000 
^few York, N. Y. .. $ 5,000 
Stamford, Conif . $ 500 
Žinoma, kad Stamforde yra 

apie 100 lietuvių. 
Klausimas; Kiek lietuvių New 

Yorko ir Chicagos didmiesčiuo
se? 

Ir, žiliotę, kai pasižiūri į vai
kų aritmetiką, tai išeina, kad jų 
teisybė. Jeigu šimtui Stamfordo 
lietuvių paskirta kvota $500, tai 
išeina, kad vienam lietuviui yra 
skirta $5.00. New Yorkui skirta 
$5,000, tai reiškia, kad ten yra, 
arba bent jau Taryba taip skai
čiuoja, 1,000 lietuvių^ o ne 10 
tūkstančių. Ir Chicagoj, kur pa
skirta $27,000, Taryba, matyt, 
skaito esant tik 5,400 lietuvių... 

Sukėlėme visuotinį aliarmą. 
Susirinkimą, suprantama, su-
šaukėm. 

i— Broliai, lietuviai! — susi
jaudinęs griaudė susirinkimo 
pirmininkas. Stovime prieš 
lemtingus, tragiškus ir paslap
tingus įvykius!... Mūsų tauta 
nyksta mūsų pačių akyse... 
Neskaitant deportacijų iš Lie
tuvos, čia pat, Amerikoje, de
šimtys ir šimtai tūkstančių lie
tuvių dingo iš po nakties, gali
ma pasakyti. Lituanistinės mo
kyklos mokiniai apskaičiavo, 
gerbiamieji, kad New Yorko 
mieste ( su visu Brooklynu!) iš 
daugiau kaip 10,000 beliko tik 

1,000 lietuvių, o Chicagoje iš 
100,000 tik 5,400 ... Tas pat 
ir su kitais didmiesčiais... Ar 
žino kas nors iš susirinkusiųjų, 
kas su mūsų brangiais tautie
čiais atsitiko?. 

Niekas nežiitojo, aišku. 
— Gal organizuotai išmirl, — 

spėliojo vienas. — Pasinaudojo 
influencos epidemija ir pastatė 
rekordą, norėdami savo tautą 
pasaulio akyse išgarsinti... 

— Kur jau ten, — netikėjo 
kitas. — Tokį rekordą būtų per 
televiženą parodę. Aš nemačiau, 
nors visą laiką vačinu. 

— O gal ALT valdžia ant 
aritmetikos suklupo? — sugal
vojo trečias. — Siūlyčiau atsi
klausti. 

— Ameriką laisvas kraštas, 
taigi ir valdžia gali su aritmeti
ka daryti, ką nori, — kažkuris 
gynė ALT valdžią. — čia kur 
nors kitur šuo pakastas... 

— Jau Lietuvoje ant mies
čionių akies neturėjau, — pasi
prašė balso buvęs ūkininkas. — 
Aš, žinote, įtariu, kad jie gal jau 
Lietuvą atvadavo ir, mums nie
ko nesakę, išvažiavo ... Mes čia, 
matote, toli nuo didmiesčių, be
veik kaime, užtat visos žinios 
pavėluotai ateina. ; Manydami, 
kad vis dar reikia, vadavimo 
reikaliukams po do'leriuką pri
metame, o jie ten gal jau seniai 
laisve džiaugiasi, užtat jiems ir 
aukoti nereikia. 
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Generolas MacArthuras vyksta j senatą atsakyti j senato komisi
jos klausimus apie Korėjos karą ir bendrą Amerikos politiką To

limuosiuose Rytuose. Jis buvo klausinėjamas tris dienas, kiekvieną 

d ieną-beveik po 8 valandas. Apklausinėjimo stenogramos, nors ir 

nepilnos (kai kurios vietos saugumo sumetimais neskelbiamos), 

atspausdintos visai smulkiomis raidėmis, užima maždaug tiek, 

kaip du pilni Dirvos numeriai. Bendrais bruožais, generolas pa

laiko savo pagrindinius tvirtinimus, kad reikėjo (ir dabar esą dar 

nevėlu), bombarduoti kiny bazes Mandžūrijoj, užblokuoti Kiniją 

ir paleisti į darbą čiankaišeko armijų. Dabar klausinėjamas gene

rolas Marshallas, kuris tuo reikalu yra kitokios nuomones. Ir pats 

prezidentas Trumanas pirmadienio vakarą pasakytoje kalboje 

griežtai laikosi savo nuomones, anot kurios nereikia daryti nieko, 

kas galėtų būti karo išsiplėtimo priežastim. Jis neginčija, kad ka

ras vistiek gali išsiplėsti, tačiau, sako, tegu! tai bus priešo, o ne 
mūsų iniciatyva. 
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LIETUVOS ATSTOVS 
politinėje konferencijoje 

Colgate universitetas jau tre 
ti metai vasarą rengia konferen
cijas Amerikos užsienių politi
kai svarstyti. Jau pernai ta kon-
konferencija sutraukė žymių po
litikų iš Valst. Departamento, 
Jungt. Tautų pareigūnų, amba
sadorių ir kt. Tos konferencijos 
"apskrito stalo diskusijos" per 
tris dienas po du kartus per die
ną buvo perduotos per radiją ir 
susilaukė didelio dėmesio. Per
nai iš Pabaltijo valstybių buvo 
pakviestos ir dalyvavo Lietuva 
ir Estija. Lietuvai atstovayo ir 
ir europinės politikos klausimais 
diskusijose dalyvavo vicekonsu
las V. Stašinskas. Jis ir šiais 
metais yra įgaliotas tokioje kon
ferencijoje dalyvauti, šįmet ji 
įvyks liepos 21 — 26 dienomis. 

Dalyvavimas yra labai nau
dingas, nes konferenciją rengia 
Colgate universitetas, bendra
darbiaujant Vaistu Departamen
tui, Užs. Polit. D-jai ir Carnegie 
Tarpt. Taikos Fondui. Po konfe
rencijos pasilieka ryšia.i Lietu
vos Gen. Konsulatas yra gavęs 
iš daugelio ten dalyvavusių poli
tikų bei mokslininkų paklausimų 
Lietuvos reikalais. 

X. 

Nors ir gerų galvų ir dar ge
resnių sumanymų buvo, nieko 
nesugalvojame. Susirinkimas pa
vedė man, kaip korespondentui, 
parašyti laišką didmiestin ir vis
ką išsiaiškinti. , 

Tad labai prašyčiau ką 
iš miestiečių (jūs ten visą poli
tiką varote, partijas turite, tad 
žinote) mums pasakyti, kiek pas 
jus lietuvių, ir kaip čia su Lie
tuva? Ar dar reikia jos vadavi
mui atlkoti, ar jau ne? Jeigu 
dar reikia, tai ar visiems, ar 
tik kaikuriems, taip sakant? 
Ar tik tiems, kurie ligi šiol au
kojo ir yra toliau nuo miestų ir 
politikų? Tik, prašau, saugoki
tės piktos minties ir nepagalvo
kite, kad mes norime nuo savo 
500 dolerių išsisukti. Ne, ne! 
Mes tik taip sau, tik kompanijos 
jieškome. Vis smagiau, žinote, 
su kompanija. Kad ir aukoti.,, 

Bet palaukit!... Man atėjo 
galvon mintis, kad, pavyzdžiui, 
27,000 dolerių šimtui tūkstan
čių Chicagos lietuvių išeina 
maždaug po 25 centus... Gal, 
sakau, jūs visi gyvi, dėkui Die
vui, ir jokių mirimo rekordų ne-
pastatėte, o tik po kvoteriuką 
paaukojate ir viskas. Būtų la
bai linksma girdėt! Laisvė — 
brangus dalykas, žinoma, bet ir 
kvoteris didelis pinigas: cigare
čių pokelį gauni, ir dar grąžos 
duoda. Taigi, kvoteris būtų gra
žu. Ir mūsų vaikai Vasaria 16-tą 
maždaug po tiek aukojo. Bet 
jaunajai kartai būtų gražus ir 
auklėjąs pavyzdys, jei kitais 
metais, sakykim, dar po nikelį 
pridėtumėt (Jei jūs ten gyvi, 
žinoma). Tada mes galėtume sa
kyti : "žiūrėkitt vaikučiai, šie
met didžiųjų miestų lietuviai po 
trisdešimts centų Tėvynės lais
vei išsižadėjo. Tad ir jūs kendžių 
išsižadėkit ir nikelius taupykit. 
Nes 100,000 po nikelį yra 6,000 
dolerių.. 

Tad jūs mums parašykit, kaip 
ten reikalai sustovi, gerbiamie
ji. Visa bėda, kad nežinome, ką 
vaikams atsakyti. Matote, koks 
dabar jaunimas: jis tuoj su ta 
aritmetika... 0 mes jus supra
sime. Nors ten, sako, uždarbiai, 
kitokie, bet dideliam mieste ir 
išlaidos kitokios. Ant kiekvieno 
kampo saliūnas. Ir lietuviškų 
yra, girdėjome. Negi patriotas 
žmogus praeisi pro tautinę įs
taigą!?... Taigi. Ir skrybėlai
tės languose, turbūt, žymiai 
margesnės, negu šiaip sau kur. 
Ką čia bekalbėti... 

Tad parašykite, meldžiamieji. 
Jei ten, pas jus, miestuose, kas 
nors ne taip, jei net ir kvoteris 
galvai neišeina* vistiek parašy
kite. Bent žinosime, ką su vai
kais daryti. Tada uždrausim vi
sas aritmetikas ir neleisim lie
tuviškų laikraščių skaityti. Ka-
mikų užteks: greičiau kultūros 
pasieks, ir bėdos neturėsime. 

Jįiaukiame apšvietimo, reiškia. 
Nuolankiai jūsų 

Bražvilitui 
Stamford, Conn. 
1951 L. K. Mindaugo Metuose. 
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