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—• Naudinga būt žinoti, ar ir 
kokių esama ginčų tarp Vliko ir 
diplomatų? Visuomene j ir kai 
kurioj spaudoj apie tai kalbama. 

— Tarp Vliko ir Lietuvbs pa
siuntinių jokių ginčų nebuvo ir 
nėra. Lietuvos laisvinimo darbas 
dirbamas darniai ir sutartinai. 
Ir vieni ir kiti suprantame, ko
kios svarbos ir atsakomybės dar
bas dirbamas. Juokams krėsti ta
me darbe vietos nėra kaip lygiai 
nėra vietos ir savo "aš" kaišioti. 
Suprantama čia kalbu apie prin
cipinio pobūdžio ginčus. Nekal
bu apie atsitiktinius nuomonių 
išsiskyrimus, feet tai skirtumai 
asmeniniai, kaip atskiro žmogaus 
atskira tuo ar kitu klausimu 
nuomonė. Juk, jei pats žmogus 
su savim ne visada sutinka ir, 
šv. Povilo žodžiais .tariant, daž
nai daro ne tai, ko nori, bet tai, 
ko nenori, tai juo labiau gali at
sirasti skirtumų tarp atskirų 
žmonių. Bet tai ne problemos. 

— Ką daugiau,' pirmininke, 
galit paaiškinti iš pasitarimų su 
p. Lozoraičiu, nei buvo delegaci
jos komunikate skelbta? 

— Delegacija j Romą atvyko 
birželio 2 d. Apsistojo lietuvių 
šv. Kazimiero kolegijoj, kur pa
stogę ir išlaikymą pasiūlė kole
gijos rektorius Dr. Tulaba. Ta
tai sutaupė Tautos Fondui ir de
legacija jam ųž tai dėkinga. 

Birželio 3 d. buvo susisiekta 
su p. Lozoraičiu ir jis delegaciją 
pakvietė pietų. Po pietų jam pa
siūliau pasitarti. Jis sutiko. De
legacijos vardu buvo pasiūlyta 
tokia darbų eilė: a) pasirengimas 
audiencijai pas šv. Tėvą, b) pa
sirengimas audiencijai pas De 
Gasperį, ir c) išsiaiškinimas san
tykių su Lozoraičiu. Ji buvo visų 
priimta. Pasitarimai truko kelis 
vakarus. Be delegacijos ir Lozo
raičio nieks kitas pasitarimuos 
nedalyvavo. Pasikalbėjimai vyko 
gana sklandžiai, tačiau ne be 
skirtingų nuomonių tarp delega
cijos ir Lozoraičio. Bet ir vienos 
ir antros pusės norėta ilgų disku
sijų vengt, neliest to, kas skiria, 
surast tai, kas jungia, kad be įta
rimų ir nepasitikėjimų galimas 
būt praktiškas bendradarbiavi
mas. Tuo tikslu principiniai skir
tingumai buvo apleisti. Buvo ap
siribota praktiško bendradarbia
vimo projektu, kurį pateikė Už
sienių Reikalų Tarnybos Valdy
tojas prof. Brazaitis. Lozoraitis 
su pateiktu projektu sutiko, bet 
paprašė jį palikt geriau įsiskai-
tyt ir apgalvot. Sekančiame pa
sitarime Lozoraitis pareiškė, 
kad pasiūlyto projekto mintys 
jam priimtinos, bet yra įvykęs 
dalykas, kuris neleidžiąs jam su
sitarimo pasirašyt. O tas dalykas 

— delegacijos kaž kam prisista
tymas egzilinės vyiausybės na
riais. Delegacija tai kategoringai 
paneigė ir paprašė nurodyti, kas 
ir kam tai pareiškė. Paklaustas 
Lozoraitis, ar tą savo išvadą jis 
neremia žinute II Popolo laikraš-
raščio, kuris delegaciją vadina 
Lietuvos egzilinės vyriausybės 
nariais, atsakė, kad ne. Kliūtis 
neišaiškinta ir ne delegacijai, nė 
Vlikui nepranešta. Tuo būdu pa 
sitarimai ir baigėsi: susitarta, 
bet nepasirašyta. 

— Ar negalima to susitarimo 
tekstą paskelbti? 

— Kodėl ne? Tatai nėra jokia 
. laisvinimo organizacijos ar veik

los paslaptis. Prašau: 
a) Keistis bent kartą per mė-

jiesį' žiniomis apie nuveiktus ar 
suplanuotus darbus minėtose sri
tyse (politinėj, diplomatinėj, in-
jįnnącinėj)j ; 

b) pranešinėti vieni antriems 
iš anksto ir laiku rengiamų de-
maršų ar žygių sumanymus ir 
tekstus, įteikiamų vyriausybėms 
ar tarptautinėms organizacijoms 
notų, memorandumų ir pan. pro
jektus, prašant dėl jų pasisakyti; 

c) galimai periodiškai susiti
kinėti ir žodžiu aptarti Lietuvos 
laisvinimo akciją liečiančius 
klausimus, ypač svarbesnių tarp
tautinių konferencijų išvakarė
se ar eventualių tarptautinių 
įtampų atvejais; 

d) pabrėžti visur, kur reikia, 
organizacinį lietuvių vieningu
mą ir vadovaujančių, TOlksnių 
santykių sklandumą; 

e) neatidėliojant pradėti keis
tis sumanymais ir atliktais dar
bais ryšium su pasiruošimu 
eventualiai taikos ar kitokiai 
k o n f e r e n c i j a i ,  k u r i o j e  b ū t ų  
sprendžiami Vokietijos ar jo* 
sienų klausimai." 

— Ar nėra nesutikimo tarp 
VLIKo ir diplomatų egzilinės 
vyriausybes klausimui 

— Gal egzilinę vyriausybę 
paskelbus ir atsirastų nuomonių 
skirtumų. Bet kol ji neskelbia
ma, tad negali būt dėl jos ir 
nesutikimų. Nei Vlikas pats pa
siskelbti egziline vyriausybe, nei 
Vykdomąją Tarybą' egziline vy
riausybe paskelbti dar nėra ta
ręs. Tam teisę VLIKas turi. Ta
tai ir diplomatai Pirmojoj ir 
Antrojoj Konferencijoj jam yra 
pripažinę. Tad atitinkamą spren
dimą dėl egzilinės vyriausybės 
VLIKas padaryti gali. Bet ar 
yra reikalo, kitas klausimas. 

— Koks skirtumas tarp VLI
Ko ir Vykdomosios Tarybos iš 
vienos pusės ir egzilinės yyriau-
sybės iš antrosios? 

— Esminio kokio skirtumo aš 
nesugaudau. Man daug teko su
sidurti su užsienių žurnalistais 
ir tais klausimais aiškintis, iš
aiškinus, kas yra VLIKas ir kas 
Vykdomoji Taryba, jie padaro 
išvadą, kad tai egziline vyriau
sybė. Tik įsakmiai prašant pa
lieka mūsų pačių vartojamus 
pavadinimus. 

Tai, ką mes dabar turime, tad 
yra VLIKą ir Vykdomąją Ta
rybą, su jų vykdomom kompe
tencijom, su jų turimu mūsų 
politiškai organizuotos visuome
nės pripažinimu, kitaip trak-
tuot, kaip egziline vyriausybe, 
negalima. Egziline vyriausybė 
privalo kitų valstybių pripažini
mo. Bet svaresnis yra savųjų, 
kad ir tik moralinis pripažini
mas. O tas moralinis pripažini
mas be jokio abejojimo turimas, 
nes visi nori laisvos ir nepriklau
somos Lietuvos, ir visos politi
nės grupės ir kovos organiza
cijos, visa lietuvių tauta anapus 
ir šiapus "geležinės uždangos" 
VLIKą ir Vykdomąją Tarybą su 
jų kompetencijomis yra pripaži
nę. čia yra pagrindas. Jei atsi
randa atskirų žmonių grupelė, 
kuri esamų organų nepripažįs
ta, tai visai nesvarbu. Ir Lietu
voj ir dažnoj valstybėj taip pat 
būva asmenų, kurie nei valsty
bės, nei jos vyriausybės "nepri 
pažįsta". Toks nepripažinimas 
dalykų nekeičia. Nepripažinimo 
motyvai fcftip «ęikšm«8 : ne
turi. Į 

— Spauda rašo, kąd Sidzi
kauskas JAV skelbia apie y. 
Vokietijoj veikiančią Lietuvos 
vyriausybę* Kaip Tamsta ^i 
vertini f r. 

— kąV p. Sidzikauskas kur 
skelbia — nežinau, žinau, kąd 
jį|sięniams elitines vyriausybės 

T i k  r a i  j u o k a m s  n ė r a  v i e t o s . . .  
Štai turime jau ir antrąją dalį 

pasikalbėjimo su Vliko pirminin
ku, kurioje jau paliestas trečia
sis apsilankymo Romoj progra
mos punktas. Tai yra bandymai 
aiškintis Vliko santykius su Lie
tuvos dipomatų šefu S. Lozorai
čiu. 

Kam tie aiškinimaisi? 
Pats Vliko pirmininkas prade

da nuo pareiškimo, kad tarp 
Vliko ir diplomatų jokių ginčų 
(principinių) nebuvo ir nėra. 
Jei kartais .atskiri asmenys turi 
skirtingų nuomonių, tai, anot 
pirmininko, tas ne problema. -

Pradžioje pirmininkas mums 
sako, kad Vliko delegacija norė
j o  i š s i a i š k i n t i  s a n t y k i u s  s u  . . .  
S. Lozoraičiu. O iš to aiškinimosi 
turinio pasirodo, kad reikalas lie
tė santykių klausimą ne su at
skiru asmeniu, bet klausimą apie 
bendradarbiavimo budą tarp 
dviejų rūšių institucijų — Vli
ko ir diplomatinių organų. 

Todėl jau pats reikalo pava
dinimas klaidina, nes čia buvo 
aiškinimasis ne apie santykius 
S. Lozoraičiu, kaip su privačiu 
asmeniu ar vienišu veikėju. Pir
mininko pamokslėlis apie tai, 
kad čia nėr vietos savo "aš" kai
šioti, siūlo mintį, kad gal kaip tik 
tas S. Lozoraičio "aš" ir yra visų 
neaiškumų kaltininkas ... Ki
taip — kam gi tas pamokymas 
ir kam toks suasmenintas reikalo 
pakrikštijimas? Tikrai, gal su 
kitais Lietuvos diplomatiniais 
postais Vlikas jokių neaiškumų 
neturi, ir visi neaiškumai išeina 
tik iš vieno asmens? 

Bet iš pirmininko pasakojimų, 
apie kokius bendradarbiavimo 
metodus buvo tartasi, matome, 

R a s o  B .  K *  N a u j o k a s  

kad čia turėta galvoje santykiai 
su visomis pasiuntinybėmis, re
prezentuojamomis jų vieno cen
tro. Gal Vlikui, ar kai kuriems jo 
nariams atrodo, kad geriau būtų, 
jei tokio centro Lietuvos pa
siuntinybės neturėtų ? Bet tai 
būtų lyg ir tendencija pritaikyti 
"divide et impera" principą prieš 
Lietuvos pasiuntinybes, žiūrint 
į reikalą iš Lietuvos interesų pri
sės, yra gerai, kad Lietuvos pa
siuntinybės turi savo koordi
nuojantį centrą ir kad dėl to nėra 
ginčo tarp pasiuntinybių, likusių 
be savo natūralaus centro — Lie
tuvos Užsienių Reikkalų Minis
terijos. Viena iš pareigų, būtinų 
visiems lietuviams, nedaryti nie
ko, kas tokio centro funkciona
vimą silpnintų. Priešingai, reikia 
daryti viską, kad toks centras 
būtų ir svetimųjų respektuoja
mas, pripažįstamas.-Todėl visų 
pirma mums patiems, lietuviams 
ir pirmoje eilėje Vlikui, privalu 
lygiai santykiuose su kitų valsty
bių įstaigomis, lygiai savo vidu
jiniame santykiavime pabrėžti 
tą teigiamą reiškinį — kad Lie
tuvos diplomatinės įstaigos turi 
teisiškai sutvarkytą savo centrą. 

Čia tikrai nesvarbu joks "aš", 
nesvarbu, katras asmuo atlieka 
to centro funkcijas, bet svarbu 
pats faktas — jis naudingas ir 
reikalingas Lietuvos interesams 
ginti. 

Jeigu būtų teisybė, kad Vlikas 
bandytų elgtis kitaip, tai yra, 
bandytų ištrinti iš vidujinio san
tykiavimo tą Lietuvos pasiunti
nybių centralizaciją (tegul sau 

ji būtų net neformaliai, o vien 
tyliu sutarimu pagrįsta!), arba 
— dar blogiau — jei bandytų 
santykiuose su kitais ignoruoti 
tą centralizavimą ar net jį kaip 
nors diskredituoti, tai toks elge
sys būtų griežtai smerktinas, 
nesuderinamas su Vliko paskir
timi. Tai būtų pastangos tik iš
kelti savąjį "aš", pastangos neva 
sudaryti sau didesnį "autorite
tą", pastangos, galbūt, įsigyti 
"viršininkystę" pasiuntinybėms, 
— pastangos, nukreiptos ne į ko
vą su priešu, o į kovą dėl smul
kaus prestižo savo tarpe. 

Jeigu Vlikas, tiksliau kalbant, 
jeigu niekas Vlike neturi šitokių 
užsimojimų šiuo būdu tenkinti 
tuščią iliuzinės valdžios troški
mą, tai gerai. Tada nieko kita ir 
nelieka, kaip praktikoje atitinka
mai ir santykiauti su pasiunti
nybėmis, kaip su centralizuotu 
ir vieningai veikiančiu įstaigų 
kolektyvu. Net ir tokia "sutar
tis", kokią Vlikas pasiūlė Dip
lomatinės Kolegijos šefui, nebū
tinai reikalinga, kadangi ji nenu
mato jokių ypatingų priemonių, 
o vien tik savaime suprantamą 
santykiavimo būdą, kuris, atro
do, turėjo būti praktikuojamas 
nuo pat 1945 metų. Rodos, kad 
daugeliu atvejų taip ir buvo, o 
jei kada nebuvo, tai kiekviena 
šalis, kuri kitaip pasielgė, turėtų 
apgailestauti tai ir pasiryžti to
liau taip nebedaryti. 

To visai užtektų, jei nekiltų 
nuomonių skirtumų principinės 
re ikšmės  k laus imuose:  Bet . . .  

pavadinimas suprantamesnis ne
gu VLIKo ar Vykdomosios Ta
rybos, nors Lietuvos atveju ta
tai yra iš esmės tas pats. Lietu
vės JV dažnai savo "ienę", "ytę" 
ar "aitę" pakeičia vyro ar tėvo 
pavardės galūne, kad amerikie
čiui neatrodytų koki susimetė-
liai dėl nevienodų pavardžių ga
lūnių. Tur būt panašiu sumeti
mu, kad nereiktų ilgo aiškinimo. 
Sidzikauskas VLIKą ar Vykdo
mąją Tarybą bus vadinęs egzi
line vyriausybe. Manau, kad jo 
motyvai ir intencijos ne kitokios 
buvo. Esmėje jis tuo nieko ne
iškreipė ir nesuklaidino. 

Vargiai teisingas jam prie
kaištas, kad tuo siekia valdžios. 
Viena, kad jis jau išsiskyręs su 
"valdžiomis", o antra, jei VLI
Kas ar Vykdomoji Taryba būtų 
perkrikštyta egziline vyriausy
be, tai institucijos turinys ne
pasikeistų, o "ministeriam" reik
tų kaip ir dabar "valdytojam" 
ir kambarius pasišluoti ir malkų 
parsinešti, o kišenėse vėjelis 
švilpautų ir rūpestis tebegrauž-
tų, kaip galus su galais suvesti 
ligi mėnesio pabaigos. Todėl as
meniškumai, išrokavimai, pasi
pelnymai reikia išskirti. Jei ir 
pačiame VLIKe dėl egzilinės vy
riausybės paskelbimo yra skir
tingų nuomonių, tai tik išeinant 
iš naudos Lietuvos laisvinimui. 
Pagal išeivijos balsą jau seniai 
reikėjo egziline vyriausybe pa
sivadinti. Pagrindinis argumen
tas prieš, kad tam reikia turėti 
svetimųjų pripažinimas. Be abe>-
jojimo, toks pripažinimas svai> 
bus daiktas, bet svarbiausias — 
savųjų noras it" pasiryžimas tu
rėti išlaisvintą Lietuvą. Sveti 
mųjų pripažinimui reikalingas 
įvykęs faktas. Reik turėt vaikas, 
paskum tik galima krikštyti. Aš 
linkęs manyti, kad tik partiniais 
motyvais remiasi tie, kurie prieš' 
pasivadinimą egziline vyriausy
be pasisako. Mano nuomone, 
šiandie dar galim gyvent su da
bar turima kepure, bet ryt gal 
jau teks ją išsikelti į egzilinės 
vyriausybes JsepTO* ' 

AR TIKRAI NĖRA PRINCIPINIŲ SKIRTUMU? 
Pats Vliko pirmininkas, pra

džioje griežtai tvirtinęs, kad jų 
nebuvo ir nėra, vėliau sako, kad 
pasitarime buvo vengiama ilges
nių diskusijų ir "principiniai 
skirtingumai buvo apleisiti". Va
dinasi, jų yra, bet jie nutylėti. 
Nutylėti pasitarime, bet juos 
pirmininkas atskleidžia savo 
dabar skelbiamame pasikalbėji
me. Būtent, dėstydamas savo ir 
gal dar kai kurių kitų Vliko na
rių pažiūrą į egzilinės Lietuvos 
vyriausybės sudarymo klausimą, 
tiksliau tariant, į Vliko ar jo 
Vykdomosios Tarybos egziline 
Lietuvos vyriausybe pasiskelbi-
mo klausimą. 

Iš pasikalbėjimo matyti, kad 
susitarimas su Diplomatinės Ko
legijos Šefu pakibo ore kaip tik 
dėl to dalyko. 

Daugeliui, kurie skaitys Vliko 
pirmininko pasakojimą, susida
rys keistas įspūdis. Kiekvienam 
pati mintis apie egzilinės vyriau
sybės sudarymą atrodys įdomi ir 
simpatinga. Daugumui atrodys 
visai natūralu, jei tuo reikalu 
atitinkamus žygius padarytų ne 
kas kitas, kaip tik Vlikas. Iš 
tikrųjų, argi labai svarbu kaž
kokios formalistinės smulkmenos 
— kas ir kaip tą atliks. Svarbu, 
kad Lietuvos vyriausybės vardu 
tituluotas organas būtų patiki
mas kovotojas Lietuvos išlaisvi
nimo byloj. Tad gali atrodyti 
tikrai keista, kodėl Romoj yra 

toks Lozoraitis, kuris irgi sakosi 
ginąs Lietuvos reikalus, bet ku
ris, sprendžiant iš Vliko pirmi
ninko žodžių, iš tolo bijo net še
šėlio tos minties, kad Vlikas ga
lėtų pasivadinti egziline Lietuvos 
vyriausybe ? 

Iš tiesų, jeigu jau manome, 
kad Lietuvos pasiuntinybėms ge
rai yra turėti bent provizorinį 
centrą, kuris derintų jų veikimą, 
tai kaip galima prieštarauti dar 
reikšmingesnio centro sukūrimo 
idėjai? 

Iš Vliko pirmininko aiškinimo 
atrodytų, jog bendrai Lietuvos 
pasiuntiniai jau seniai pritarė 
tai galimybei, kad Vlikas pasi
skelbtų ar sudarytų Lietuvos 
egzilinę vyriausybę. Tad vienin
telis priešininkas išeitų tik S. 
Lozoraitis ... Na, atrodo, kad 
dar ir pačiame Vlike yra balsų už 
susilaikymą nuo tokio žygio. Pir
mininkas "linkęs manyti, kad tik 
partiniais motyvais remiasi tie, 
kurie prieš pasivadinimą egzili
ne vyriausybe pasisako" .. i 

Tai paskaitę, daugelis lietu
vių turėtų pasipiktinti tais par
tiniais užsispyrėliais ir Diploma
tinės Kolegijos Šefu, kuriam, 
kaip ne partijos žmogui, kaltini
mas būtų dar sunkesnis, nes 
jo nusistatymas galėtų būti aiš
kinamas tik asmeniniais intere
sais ... 

Štai kodėl reikia pasakyti aiš
kiai I* atvirai,'kad 

pasiduotų vadovaujamos tokios 
vyriausybės, kuri neturi tarp
tautinio pripažinimo, šiandien 
kai kurios Lietuvos pasiuntiny
bės gali veikti ir yra pripažįsta
mos, remiantis senaisiais įgalio
jimais. Yra nuomonių, kad "na-
bašninkų" atstovavimas nebega
li būti reikšmingas. Taip pagal
voja vienas kitas filosofas ar 
miškininkas, bet tuo tarpu dar 
kitaip galvoja Jungtinių Valsty
bių ir Didžiosios Britanijos už
sienių reikalų ministerijos ... 
Ir, jei tos pripažįstamos pasiun
tinybės pasisakytų, ar net nepa
sisakius paaiškėtų, kad jos klau
so kokios nors naujos vyriausy
bės, kuri nėra atitinkamų valsty
bių formaliai pripažinta, tai jų 
ligšiolinis pripažinimas turėtų 
automatiškai iSnykti. Nes pa

siuntiniai jau virstų nebe Lietu
vos valstybės, o nepripažinto or
gano agentais. 

Ką turi pasiuntiniai 'sakyti 
tuo reikalu ? Tik tiek: 

«— Atsiraldus organui, pasi
vadinusiam Lietuvos vyriausy
be, bet nepripažįstamam tų vy
riausybių, prie kurių mes esam 
įgalioti, mums teliks dvi galimy
bės : arba užsidaryti, arba pa
reikšti atitinkamoms vyriausy
bėms, kad mes tos naujos vy
riausybės ... nepripažįstam ir 
neturim su ja nieko bendra. Tai 
būtų labai nemalonu ir žalinga 
Lietuvos reikalams, todėl, susi
mildami, neskubėkit, nedarykit 
to, kol nebūsime užsitikrinę nors 
vienos iš didžiųjų valstybių pri
pažinimo ! 

Kiek žinoma, panašiai Lietu
vos pasiuntiniai ir kalba — kon
ferencijose ir ne konferencijose. 

VLIKAS NE VIENINTELIS ŠALTINIS 
čia reikia dar pridurti, kad 

Vlikas nėra vienintelė vieta- iš 
kurios gali kilti kitų valstybių 
pripažįstama vyriausybė. Kaip 
pasiuntiniams, kitiems politikos 
veikėjams, taip pat ir Vlikui, ne-
išsikriant ir Vliko pirmininko, 
tai yra puikiai žinoma. Ir su
prantama, jei Vliko pirmininkas 
ar kai kurie jo nariai bando lai
kytis tokio nusistatymo, kad tik 
Vlikas' ir niekas kitas yra tas 
pateptasis organas, iš kurio te
gali kilti laukiamoji vyriausybė, 
tai lygiai iš visuomenės, lygiai 
iš diplomatų pusės pasigirsta ki
ta iš principo skirtinga nuomonė, 
kuri maždaug taip sako: 

— Vyručiai, klystate. Apie 
vienintelę galimybę tam klausi
mui spręsti galime kalbėti tik 
dabar, kai dar nėra jokios rimtos 

galimybės. O kai galimybe bus, 
tai jų gali atsirasti ir ne viena, 
o daugiau, ir net tokių, kurių mes 
šiandien gal nesame niekad nei 
svarstę. Todėl nedarykime dog
mos kad Lietuvos egzilinė vy
riausybė gali tik va šitaip ir jo
kiu būdu ne kitaip susidaryti. 
Dogma gali būti tik tokia: sie
kime, kad susidarytų galimybė 
turėti tokią vyriausybę ir būki
me nusistatę elgtis taip, kad to
ji galimybė būtų Lietuvos reika
lams viena iš geriausių prieina
mų galimybių, žiūrėkim, ne iš 
ko toji vyriausybė kils, bet ar 
ji bus tinkamas įrankis vesti Lie
tuvos nepriklausomybės bylą ar
tyn prie laimėjimo. Ir būkim pa
siryžę, jei tokia vyriausybė pa
vyktų sukurti, visi tinkamai ją 
remti, neatsižvelgdami kurių or-
jpyjy jut 

KAI PIRMININKAS JUOKAUJA... 
Taigi reikalas rimtas ir juo

kams čia ištikrųjų nėra vietos. 
Vis dėlto Vliko pirmininkas ... 

juokauja, čia jis kalba, kad Vli
kas niekad nėra nutaręs pavirsti 
egziline vyriausybe, čia vėl aiš
kina, kad jis ir be nutarimo fak
tiškai toks yra. Pagaliau, esą, 
pavadinimas nei nesvarbu, nes 
girdi, štai, Amerikoj net ir 
mūsų moterys vyriškomis pavar
dėmis pasivadina, kad amerikie
čiai suprastų, jog tikros savo 
vyrų žmonos... 

Tai tikrai principinis ir liūd
nas skirtumas: diplomatai įspė
ja, kad nekirskim paskutinės 
šakelės, už kurios Lietuvos tei
sės dar laikosi užsikabinusios, 
o Vliko atstovai, kur buvę, kur 
nebuvę, vis kartoja tą pačią 
dainelę — mes seimas, mes vy
riausybė. ^ 

Turint prieš akis šitą aplin
kybę, kurią nurodo pasiuntiniai, 
tampa dar aiškiau, kodėl S. Lo

zoraitis susilaiko nuo parašo net 
po tokiu susitarimu, su kuriuo iš 
esmės sutinka. Pasirašytas su
sitarimas yra dokumentas, liudi
ninkas tam tikro santykio, lyg 
ir priklausomybės. Jei galima 
pasitikėti, kad toks dokumentas 
tikrai nesudarys padėties, ku
ri pakenktų Lietuvos pasiuntiny
bių padėčiai, taigi ir Lietuvos in
teresams, tai reikia manyti, kad 
niekas ir nesvyruotų dėl tokio pa
rašo. Bet pasirodė, kad italų laik
raštis, jei neklystu, krikščionių 
demokratų partijos laikraštis, 
su. kuria Vliko pirmininkas ban
dė sumegzti ypatingus ryšius, 
Vliko delegaciją jau paskelbė, 
kaip Lietuvos egzilinės vyriausy
bės delegaciją. Taigi Diplomati
nės Kolegijos šefui turėjo kilti 
klausimas, ar jis nesirašo tokio 
dokumento, kuris Lietuvos ne
draugų galėtų būti išaiškintas, 
kaip Lietuvos pasiuntinybių pa-

( Perkelta i 6-tą pusi. ) 

VLIKO PIRMININKAS KLAUSIMĄ PARODO 
NETIKROJE ŠVIESOJE 

Visų pirma, klaidinąs yra Vii- riausia pritiktų tokios iniciaty
vos imtis. 

Teisybė, kad diplomatų, kaip ir 
daugelio kitų lietuvių akyse Vli
kas yra tinkamas organas tokiai 
iniciatyvai parodyti. Bet pilnas 
teisybės vaizdas bus tik tada, 
kai pridėsim tai, ką Vliko pirmi
ninkas nutylėjo. Būtent, kad vi
si diplomatai yra nurodę Vlikui 
vieną labai svarbų pavojų, kuris 
susidarytų, tokį žygį padarius ne 
laiku. Tas pavojus būtų tuo at
veju, jei pasiuntinybės formaliai 

ko pirmininko tvirtinimas, kad 
diplomatai pirmojoj ir antrojoj 
konferencijoj pripažino Vlikui 
teisę sudaryti egzilinę. Lietuvos 
vyriausybę. 

Dar ,niekas pasaulyje nėra iš-
Į leidęs tokių įstatymų, kuriais 
remdamasis kas nors kam nors 
galėtų pripažinti ftr nepripažin
ti teisę bandyti sudaryti egzili
nę vyriausybę. Čia gali būti kal
ba tįjc apie pripažinimą, kam ge» 

A N G L Ų  K A L B O S  
neįmanoma išmokti be vadovėlių ir žodynų. 

tulžiausias šios rūšies literatūros pasirinkimas 
yra Lietuvių Spaudos Centre "Gabijoje" 
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v». METERAITIS, Mažasis lietuviškai angliškas žodynas, su tag* 
'* timi, 418 psl., daugiau kaip 12,000 žodžių. Kaina $2.# 

V. PETERA1TIS, Didysis lietuviškai angliškas žodynas, daugiau 
kaip 30,000 žodžiu, 580 psl., didelio formato. Kaina $5.00 

A.HERLITAS, Angliškai lietuviškas žodynas, 400 ps. Kaina $ 3.9Q 
A. LAL1S, Lietuviškai angliškas ir angliškai lietuviškas žodynas, 

2 tomai kartu Kaina $ 14.QB 
J. KUKANAUZA, Anglų kalbos gramatika lietuviams, 192 pJ., 

Kaina $2.00 
V. MINKUNAS, Anglų kalbos skaitymai, 184 psl. Kaina $ 1 JO 

Anglų kalbos mokytojas, 174 psl. Kaina $ 2.00 

Su užsakymu, pridedant po 15 centų smulkiais ęašto 
ifnklais persiuntimui, siųsti kartu ir pinigus, čekiu» «r 
Money Order, adresuotus: 

G A B I J A  
340 Union Ave., Brooklyn 11, N. V. 


