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Tegul meilė Lietuvos 
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Draugo Fariziejiški Keliai 
Apie Fariziejų ir Muitininką, čionykščiai Kata

likai — Apkrėsti Kun. Krupavičiaus Bacilomis. 
Kaip Katalikai su Cicilikais Pasodino A. Sme-
toną i Kalėjimą , kam Jis Rašė prieš Hymanso 
Projektą. Kaip Katalikai su Cicilikais, Šun-
uodegiaudami Lenkams, Vilnių Išmetė iš Lie
tuvos Konstitucijos.. Pakšto, Griniaus ir kitų 
Bičiuliavimasis su Lenkais — Bernavimas Mu
sų Tautos Priešams. ALT Konferencija — Pi-
jušos ir Kunigų Vienybes Kromelis. 

Draugo Rugpjučio 11 d. nu- .susidės su Lenkais* Vokiečiais, 

turėjo 
karui, 

PADARYKIME TAIKĄ TARP SAVĘS, 
PO TO KALBĖKIMĖS SU LENKAIS 

meris kai kuriais atžvilgiais 
primena palyginimą apie mui
tininką ir fariziejų. Aš čia tu
riu galvoje straipsnį "Musų 
žodis apie Tautininkus ir Dir
vos šmeižtus", štai ką, trum
pai suglaudus, mes tame strai
psnyje išskaitome: "liekoj u 
Tau, Viešpatie, kad mes 'Ku
nigų Vienybė' ir 'katalikai' ne
same tokie kaip Karpius ir Ju
lius Smetona, kurie yra mela
giai ir šmeižikai. Mes dirbame 

šunuodegiaus bolševikams, vis 
tik kad juos "kuo nors" pripa
žintų, kad nors šešėlį taip trok
štamos valdžios pamatytų. 

Didžiausia rakštis "katalikų" 
akyje yra A. Smetona. Štai ir 
a u k š č i a u  m i n ė t a m e  D r a u g o  
straipsnyje, jo autorius neiš
kenčia neužkabinęs A. Smeto
nos. Girdi, kaž koks Argenti
noje einąs Lenkų laikraštis pa
rašęs' kad A. Smetona pasisa
kęs už federaciją su Lenkija 

Lietuvos išlaisvinimui, o jųs; šitai buvę pakartota ir katali 
elgiatės taip kaip komunistai. 
Jųs tautininkai laikotės įsika
binę atgyvenusių A.. Smetonos 
'skvernų, o mes, šiaip jau pra-

kų savaitraštyje Amerika (ne
būtų jis "katalikų" laikraštis). 
A. Smetona į tai nieko neatsa
kęs. Iš to daroma tikrai "ka-

Hsašųs, dar savo tarpe turime j talikiška" išvada: esą A. Sme-
profesorių Pakštą ir dirbame tona stovi už uniją su Lenki-

„_ in. Neiauei "katalikai" mano Išvieno ne tik su 'rimtaisiais ja. Nejaugi "katalikai 
tautininkais', bet ir su social-i kad į kiekvieno laikraštėlio pa 
demokratais." 

Gal kam ateiti* i galvą min
tis: Draugas taip parašė tai 
parašė, bet kam ta 'Kunigų 
Vienybė' čionai painiojama? 

Atsakymą šiam klausimui 
jau yra davęs seniau kitas Dir
vos bendradarbis, šia proga 
aš trumpai paaiškinsiu. Kuni-
.gų Vienybė Amerikoje yra po
litinės katalikų partijos centras 
ir užtat yra tiesiog ar netiesiog 
atsakinga už visus katalikų 
partijos (kurią mes čia trum
pai vadiname 'katalikais'), vei
ksmus. Kunigų Vienybė neap
ima visų Amerikos Lietuvių 
kunigų, kaip katalikų partija 
neapima visų katalikų. Viena 
ir kitą yra grynai politinės or
ganizacijos. 

Padarę šią ekskursiją, gali
me žengti toliau. Galime pa
nagrinėti "katalikų" politinę 
etiką ir kelius kuriais jie eina. 
Tikslas žinomas: valdžia. Lie
tuvoje klerikalai išlaikė valdžią 
apie šešerius metus, bet, kaip 
linome, į galą visai nusiban
krutavo ir pralaimėjo rinki
mus. Atėję į valdžią kairieji, 
pastatė Lietuvą ant bolševiz
mo slenksčio. Reikėjo gelbėti 
Lietuvą. Kadangi katalikai su 
visais savo politikuojančiais 
kunigais buvo moralinis ban
krotas, išeitis tegalėjo buti 
rasta tautininkuose ir jų va
duose. Iš čia tautinis posūkis 
ir tautininkų valdžia bendra
darbiaujant su katalikais. Kai 
betgi paaiškėjo kad katalikai 
tenorėjo pasinaudoti tautininkų 
vadų autoritetu valdžiai at
gauti, o paskiau tautininkų at
sikratyti ir vėl vieniems val
džioje atsisėsti, tauti n i n k a i 
juos pačius iš valdžios pašali
no. Iš čia vėl katalikų broly
bė su cicilikais ir bent su kuo 
kas jiems galėtų padėti val
džią atgauti. 

Kas buvo Lietuvoje, Trtfma-
turoje matom Amerikoje. Kaip 
Lietuvoje Kun. Krupavičius ir 
kiti neskrupulingi kunigai po
litikieriai, taip čia Kun. Kru
pavičiaus bacilomis užkrėsta 
Kunigų Vienybė, šūkiu "bent 
kuriomis priemonėmis į val
džią" vedina, puola ir skleidžia 
— tiesiog ir netiesiog — blo
gus gandus apie tautininkus ir 
jų vadus. Jei kunigams tuo 
momentu pasirodys naudinga, 
jie susidės su cicilikais, nors 
tie yra aiškus Katalikų Baž
nyčios priešai, jei reikes, jie 

sisakymus reikia reaguoti, 
jei nereaguoji, reiškia, kad kas 
parašyta, tiesa ? A. Smetona 
jau yra reagavęs kai jo žodžiai 
buvo iškreipti Angliškoje A-
merikos spaudoje, bet veltui 
Kunigų Vienybė lauktų kad 
butų reaguojama į kaž kokio 
nežinomo Lenkų emigrantų Ar
gentinoje leidžiamo laikraštėlio 
prasimanymus. Tiek del tak
to ir logikos. Dabar pora fak
tų. 

A. Smetona dar prieš Lietu
vos paskelbimą nepriklausoma 
valstybe buvo aiškus prolenkiš
kų tendencijų priešininkas; jis 
pasirašė Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo aktą, kuria
me sakoma kad "Lietuvos val
stybė nutraukia bent kuriuos 
ryšius, kurie yra buvę su ki» 
tomis valstybėmis" (taigi ir su 
Lenkija). A. Smetona rašė 
prieš Hymanso projektą, ku
rio priėmimas butų reiškęs Lie
tuvos prijungimą prie Lenki
jos. Už tai katalikų ir cicili-
kų valdžia pasodino A. Smeto
ną į kalėjimą, uždarydami ji į 
vieną tvambarj su kriminaliniu 
nusikaltėliu. 

A. Smetonai esant Respubli
kos Prezidentu (1928) į Lie
tuvos Konstituciją buvo grą
žinta Vilnius kaip Lietuvos 
sostinė, kurį, šunuodegiaudami 
Lenkams, iš taip vadinamos de
mokratinės konstitucijos buvo 
išmetę katalikai ir cicilikai. 

A. Smetonos valdymo laikais, 
visuose Lietuvos įstatymuose 
kiekviena proga buvo pabrėžia
ma kad Vilnius yra Lietuvos 
sostinė. Vilnius kaip Lietuvos 
s o s t i n ė  f i g u r u o j a  i r  š a u l i ų  S ą - j  

jungos, ir Tautininkų Sąjungos 
įstatuose, šitų faktų, man at
rodo, užtenka kad kiekvienas, 
išskyrus gal tulą apie valdžią 
besapnuojantį Kunigų Vieny
bės narj, suvoktų kad kas ne 
kas, bet A. Smetona tai jau 
nėra unijos su Lenkija šalinin
kas. 

Priešingai, katalikams nepa
vyktų įrodyti kad jų ir cicili-
kų žmonės nėra bendradarbia
vimo, o gal ir unijos su Len
kija šalininkai, ir kad jie del 
Vilniaus darytųsi sau skrupu
lų. Vienas faktas kad pp. Pak
štas, Grinius, Vileišis dalyvau
ja pasitarimuose su Lenkų vei
kėjais po to kai tiek Sikorskio, 
tiek Mikolajczyko vyriausybių 
įvairiomis progomis buvo pa
reikšta kad jie reikalaus visų 

žemių kurias Lenkija 
prieš prasidedant šiam 
taipgi ir Vilniaus (Sikorskis 
net ne sykį tiesiog buvo pami
nėjęs Vilnių), parodo kad jie 
bent netiesioginiai ats i s a k o 
nuo Vilniaus, ir tuo gryžta į 
Hymansinę atmosferą, kuri yra 
artima "unijai" su Lenkija ar 
Lietuvos inkorporavimui j ją. 

Taigi, tautininkų spau d o s 
tiesus pasakymas kad pp. Pak
štas, Grinius ir išviso cicilikai 
su katalikais bernauja Len
kams, nėra joks šimeižtas, o 
tiesos žodis, ir nėra ko Drau
gui ir "katalikiškai" spaudai 
fariziejauti prašant dar kokių 
kitokių pp. Pakšto, Griniaus ir 
kitų katalikiškai - ciciliki š k o s 
santarvės žmonių bernavimo 
Lenkams įrodymų. 

Jei Kunigų Vienybei ir j©s 
proteguojamoms ALT ir LTT 
rūpėtų daugiau Lietuvos lais
vė, o ne savęs ir savo krome-
lio reklamavimas, jos remtų 
Prezidento Smetonos pastangas 
Lietuvos bylai ginti. Prezi
dento Smetonos vieši pasirody
mai susilaukia ne tik plačių 
Amerikos Lietuvių masių pri
tarimo, bet ir aukštų Ameri
kos administracijos atstovų da
lyvavimo bei simpatijų. At
siminkime Vasario 16-tos mi
nėjimą Baltimore j e 1942 m.", 
Chicagoje 1943 m., Prezidento 
Smetonos atsilankymą Detroi
te, Philadelphijoje ir tt. Pre
zidentas Smetona visuomet pri
imamas gubernatorių ir mayo-
rų, apie jį pirmuose puslapiuo
se gražiai parašo Amerikos 
Angliškoji spauda. Tomis pro
gomis apie Lietuvą pakartoti
nai sužino milijonai Amerikos 
Angliškosios spaudos skaityto
jų. Kokia puiki propaganda 
Lietuvai l Tačiau Kunigų Vie
nybei ir jos konfratrams ALT 
ir LTT tatai esti tik dūmai 
akyse. Jiems nesvarbu kad 
Lietuvos vardas gražiai su
skamba plačioje Amerikos pa
dangėje, jiems pavydas kodėl 
jų niekas taip nepriima kaip 
A. Smetoną. 

Trusia, ko ne pilvu šliaužda
mi rėkia, kad jie demokratai, 
o A. Smetona fašistas, o efek
to kaip nėra taip nėra. Vis
kas ko jie pasiekė, kad jų vie
ną susirinkimą-minėjimą atvy
ko Lenkų konsulas (pagalvo
kit, koks laimėjimas!). Phi
ladelphijoje tai net įvyko ku-
rijozas. Vietinis Kunigų Vie
nybės skyrius per Gabaliausko 
geltonąjį laikraštuką paskelbė 
boikotą Prezidento Smetonos 
prakalboms. Rezultatas: žmo
nių tiek kad į salę netilpo. Mė
ginę taip pat sutrukdyti ir A. 
Smetonos vizitą pas Kardinolą, 

Adv. K. R. Jurgėlos kvieti
mas Lietuvių išanksto užmeg-
sti santikiavimus su Lenkais 
del neužbaigtų amžinų ginčų 
del Vilnijos ir kitų dalykų nė
ra visai peiktinas. Rengiantis 
Lietuvai į nepriklausomą gyve
nimą, šiądien ar rytoj reikės 
su kaimynais kalbėtis. 

Kaz. Rimvydžio atsakymas 
Jurgėlai, iš kitos pusės, irgi 
girtinas. Kaip vienas taip ir 
kitas rašytojas turi užtektinai 
medžiagos ir faktų del ko dvi 
kaimyninės šalys negalėjo su
gyventi priderančioje taikoje. 
Abiejų rašytojų gvildenimas 
Lietuvių-Lenkų santikių nega
li buti peiktinas. Tai labai reti 
raštai, parašyti kompetentiškų 
Lietuvių klausimu kuriuo mu
sų spauda mažai turėjo, o dar 
mažiau skaitytojai matė. 

Aš esu tik eilinis Amerikos 
Lietuvių veikėjas ir šioks-toks 
rašytojas. Prisidėti prie Jur-
gėlos-Rimvydžio rišamo klau
simo už ar prieš santikiavimą 

AUKOS NOREM'O KNYGAI 
TIMELESS LITHUANIA' , 

apšaukdami jį "persona non 
grata" Romoje. Rezultatas: 
Kardinolas širdingai Preziden
tą Smetoną priėmė ir parodė 
.šiltos užuojautos Lietuvai. 

Iš tų kelių faktelių matosi 
kas ta Kunigų Vienybė. Ka| 
toks dabartinis jų bendrinin
kas Pijuša Grigaitis jau iš an
ksčiau žinoma, štai kas apie 
jį pasakyta "Musų Senovės" 
pirmo tomo (1922 m.) pusi. 
664: "Pijušas Grigaitis, 24 
m. Buvo rengėjas mitingų 
Naumiestyje, kuriuose sakė 
grynai revoliucinio pobūdžio 
prakalbas, kviesdamas žmones 
nemokėti mokesčių, neklausyti 
valdžios ir tt. Remiantis agen
tūros žiniomis, paskutinis vk-
dovavo valsčių raštinių ir val
stybinių degtinės krautuvių 
daužymu". Tai mat koks de
mokratas gerbiamasis Pijuša. 

Visa tai turint galioje, ne
galima daug laukti iš ALT 
konferencijos Pittsburghe. Kur 
vadovauja Kunigų Vienybė iš 
vienos pusės, o Pijuša iš kitos 
— be priesaikavimo kad jie vi
si yra iki kaulo demokratai, 
be švaistymosi prieš fašizmą, 
be tautininkų nusmerkimo var
gu ar dar kas bus nutarta. 

Šitai turėdami galvoje, toje 
konferencijoje nedalyvauja ne 
tik tautininkai bet ir eilė Lie
tuviškų parapijų kurioms vado
vauja rimti taurus kunigai. 

Jonas Zaloga. 

Gauna Baltųjų Mokslo 

su Lenkais šiuo sykiu nesiimu. 
Pakankamai jiedu davė žinių 
ir argumentų skaitytojams ir 
eiliniams veikėjams. % 

Klausimas, tačiau, palieka 
neišrištu. Ir jo negalima bus 
išrišti iki nepadarysime santi-
ki&vimo ir pilnos taikos tarpe 
musų pačių. Šis darbas pir
miausia mums patiems reikia 
atlikti. 

Amerikos Lietuvių savitar
pinė taika ir susiklausymas 
reikia nustatyti pirm negu su 
Lenkais ar kitais kaimynais 
pradėsim kalbėtis. To nepa
darius nėra prasmės pavie
niams asmenims j ieškoti geres
nių sugyvenimo santikių su ki
tais kuomet mes savo tarpe— 
savo name, sakysim,—negalim 
susikalbėti. 

Gal klausite apie kokią tai
ką ir santikiavimą savo tarpe 
kalbu ? 

Tas visiems skaitan tiems 
ir neskaitantiems musų spaudą 
yra žinoma. Tik deja, ne visa 
musų spauda pasisako už sa
vitarpinę taiką. . 

Aš kalbu čia ne m Lenkais, 
bet Lietuvių su Lietuviais san
tikiavimą. Amerikos Lietuviai 
turėtų vieningai dirbti Lietu
vą vaduoti be jokių savitarpi
nių skirtumų. 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
šaukiama konferencija Pitts
burghe yra girtina. Bet kodėl 
jos šaukėjai nei žodžio nepasa
ko kad joje dalyvaus ar bent 
yra kviečiamas dalyvauti Lie
tuvos Prezidentas A. Smetona? 

Vietoje su Lenkais kalbėtis, 
pirmiausia patys susikalbėki
me. Kada busime tvarkus, už-
grudyti tvirtu supratimu ir 
vieningumu, tuomet ir su kai
mynais lengviau bus kalbėtis, 
jieškoti išeigos iš visų nesusi
pratimų, senesnių ir bėgančių 
istorinių ginčų. 

Kaip geras ar blogas butų 
Lietuvos Prezidentas — pali
kime tą apkainubti kas sau. 
Negi jo "blogumas" paėjo iš jo 

Aukas ir prenumeratas knygai siųskit adrewrf 
LYS Centras, 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

ATIMA MAISTĄ 

Vokiečių komisaras Šiauliuo
se paskelbė kad jo žinioj esan
ti kainų priežiūros jstaiga da
ro važiuojančių geležinkeliais 
ir kitais keliais patikrinimą. 

Vienu atveju patikrinta Pa-
kruojaus-šiaulių ruože trauki
niu važiuojantieji keleiviai, iš
viso 800 žmonių. Komisaras 
praneša kad iš jų buvę atim
ta: 2,500 kiaušinių, 80 klgr. 
mėsos bei lašinit! ir 50 klg. 
sviesto. 

Lietuvos miestų gyventojai, 
kaip ir pirmos Vokiečių okupa
cijos metu, priversti vykti į 
kaimus ir pasirūpinti sau šiek-
tiek maisto, nes pagal korteles 
jie gauna tik tiek jog vos tik 
atsigina nuo bado. 

Kaip nazių komisam! bau
džia už maisto pirkimą ar par
davimą privatiškai, matyti iš 
Kauno komisaro veiklos. Nuo 
1942 m. Rugsėjo 1 iki 1943 
m. Kovo 31 dienos komisaras 
peržiūrėjęs 2,107 bylas ir nu
baudęs tik piniginėmis baus
mėmis bendra suma 354,995 
markių. Prekių buvo atimta 
iš pirkusių jų už 52,000 mrk. 

•AMERIKOS kapitalo inves
tuoto Kanadoje yra apie ketu
ri bilijonai, ir tas sudaro du 
trečdaliu svetimų investmentų 
toje šalyje. 

mo tikslai to nuo musų reika
lauja. 

Konferencija pati viena ne
sudarys Amerikos Lietuvių 
tarpe vieningos ir stiprios ak
cijos Lietuvai vaduoti igno
ruojant Lietuvos Prezidentą. 
Užsispyrimas nekuriu vietinių 
vadų ir tų pribuvėlių iŠ Lietu
vos nieko bendro neturėti su 
Lietuvos Prezidentu yra su-
myliškas ir, kaip toks, nėra 
priimtinas Amerikos Lietuvių 
dauguomenės. Tą faktą paro
dė p. A. Smetonos atsilanky
mas Philadelphijoje Lapkričio 
m .1942 metais; tą patį liudija 
kitos Lietuvių kolonijos; tą 

paties noro: tą sudarė aplin- parodo ir Pennsylvania ka-
sykių Lietuviai, kurie į Lietu
vių Dieną pasikvietė p. Prezi
dentą. 

kybės, kurių nei jis, kaip ir 
kitų šalių valstybės vyrai, ne
galėjo išvengti. Jo "nusikal
timai" kaip Lietuvos taip Ame
rikos Lietuviams yra žinomi. 
Bet jo 14 metų Lietuvos admi
nistravimas taipgi parodo ką 
gero Lietuvai yra padaręs. 

Amerikos Lietuvių vadai yra 
daug ko pergyvenę; dauguma 
jų jau sensta arba yra pasenę. 
Juk ir konferencijon tokių su
važiuos daugiausia. Jaunesnio 
amžiaus tik iš Lietuvos pribu
vėlių gal keli matysis. Tatgi, 
ar mes neišmokome patys "at
sileisti" ir atleisti kitiems 
"griekus" ? Lietuvos vadavi-

Taigi, te buna konferencija 
tebūna pasekminga delegatais, 
bet suvažiavusių užduotis turi 
buti pravesta vieningumo ir 
taikos principą pačių Lietuvių 
tarpe, o po to pradėti kalbėtis 
su Lenkais ir kitais Lietuvos 
kaimynais už gerus kaimyniš
kus santikius. 

Mes kurie negalėsime daly
vauti suvažiavime, lauksim ge
rų išvadų, kad po to galėtume 
pasakyti: Ot, dabar, vyrai, at
likote tikrą darbą. 

Zigmas Jankauskas. 

Atėjo Dar Daugiafl| 
Naujų Aukų 

Iki patys paskutiniai Time
less Lithuania puslapiai bus iš
spausdinti, jųs vis dar turite 
progą prisidėti prie tų šimtų 
Lietuvių kurie jau aukojo šios 
knygos išleidimui, ir jusų var
das ir auka spės dar buti įtal
pinta knygoje. 

Aukos priimamos nuo $1 ir 
aukščiau. Kiekvienas davęs $5 
gaus vieną knygą. Didesnes 
sumas skiriantieji gali gauti 
knygų sulyg susitarimo su Lie
tuvai Vaduoti Sąjungos Cent
ro valdyba. 

štai daugiau aukų '"Timeless 
Lithuania" leidimui: 

Iš CHICAGO, ILL.: r 
Dariaus-Girėno Legiono 
Postas No. 271, per savo 

Komandierių Joseph 
A. Kibortą $50.00 

Lietuvių Piliečių Darb. 
Pašalpinis Klubas, per 

sekr. James Cherry 15.00 
(tai yra antra to klubo 
auka, pirmiau prisiuntė 
$10, viso $25) 

Iš BROCKTON, Mass.: 
K. Jurgeliunas prisiuntė au

kų $61 iš šių: 
ALT Sandaros 24 kp. 10.00 
W. Zinkevičius 10.00 
V. šarkus 5.00 
P. Vaičiūnas 5.00 
A. Strumskis 5.00 
J. YanČiunas 5.00 
A. Patelčius ' 5.00 
J. Mickevičius 5.00 
Kt ^Jargeliunas 5.00 
A. Jazukevičius 5.00 
J. Samsonas 1.00 

Iš ROCHESTER, N. Y. 
P. Norkelunas vėl prisiuntė 

šias aukas: 
Stasys Kiliauskas .5.00 
Mikolas Pabrinskis 1.00 

Iš BALTIMORE, MO.: 
Julė Rastenienė prisiuntė šių: 
Mr. & Mrs. Felix Rėkus 

and Son 5.00 
Mr. & Mrs. Nadas Rastenis 5.00 

(Pataisa: Pereitame nr. bu
vo paduota klaidingai vardas 
vienos Baltimorietės aukotojos, 
turi buti: Estella Joseph, $5.) 

Iš PASKIRŲ VIETŲ 
Algird Bubnis 

Union City, Conn. 
Agnes Pilvelis 

New Haven, Conn. 
Frances Nasutavicus 

Frankfort, N. Y. 
Frank Baker 

Union City, Conn. 

6.00 

5.00 

5.00 

5.00 

Naujoje Guinejoje, Pacifiko 
salose, kur Amerikiečiai ka
riauja, misijonieriaus įsteigto
je mokykloje tenaitinis gyven
tojas negrukas gauna baltųjų 
žmonių iaekslo. 

Paskutinės Dienos Prisidėti prie "Timeless Lithuania" Leidejq 
i 

Pagelbekit išleisti Dr. Owen J. C. Norem knygą 

TIMELESS LITHUANIA 
KNYGA IŠEIS ANGLIŠKOJE KALBOJE 300 PUSL. DIDUMO, ILIUSTRUOTA 
SIŲSKIT SAVO AUKĄ ŠIĄDIEN 

Gyvename labai svartrų metą, esame ga! išvakarėse 
to rytojaus kada bus svarstomas, o gal jau ir sprendžia
mas, mažųjų kraštų likimas, taigi ir Lietuvos buitis. 
Bukime pasiruošę jį sutikti talkoje. Tegul laiku gauna 
Angliškai kalbanti visuomene tikrą Lietuvos nušvieti
mą. Dr. Norem'o knyga puikiai atitinka tą skubų už
davinį. Ji suras Lietuvai daug draugų, stojančių už 
Lietuvių tautos bylą. 

štai Dr. Owen J. C. Norem, buvęs Suv. Valstijų 
Jgaliotas Ministeris, atstovavęs Kaune savo valstybei 
paskutinius trejus metus (1938-1940), turi parašęs la
ku įdomią knygą .(300 puslapių didumo), apie Lietuvą. 

Kas duos $5.00 ar daugiau gaus vieną knygą 
* 

Knygą puošia apie 20 iliustracijų ir keli Lietuvos 
žemėlapiai. Vienas jų parodo kokių ribų Lietuvai rei
kalavo Lietuvių Delegacija Paryžiaus Taikos Konferen
cijoje ir Maskvos derybose 1920 metais, kur buvo pasi
rašyta taikos sutartis. 

Aukos priimamos nuo $1 ir aukščiau. Davusieji 
$5.00 ar daugiau gaus knygą. Aukotojų vardai tilps 
knygoje. 

LIETUVA! VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Avenue (Cleveland 3, OUo 


