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EDITORIAL

We are rapidly coming to the end of this ghastly war. 
New ways, new opportunities, new trials and new dangers 
are very soon now going to confront usl And they are 
all unknown - that is what is worrying most of us, they 
are unknown.
So many of us can face what we know with a high head and a 
stout heart. It is the unknown that terrifies. What must the. 
average man and woman feel like under the cruel and relentless 
yoke of Soviet domination? Let us recognise firmly and 
clearly their misery, sufferings and fears, and prom.se

•• ourselves to do everything within our power to help. No 
. .effort in this direction should be spared. Anything that 

wo can do, however small it may seem, will help to 
alleviate their sad and pitiful plight, even if it's only a 
prayer or a donation.'1
No Lithuanian, moreover, jshould omit the opportunity of 
reading Mr .E.J.Harrison's poignantly impressive book - 
"Lithuania’s Fight for Freedom” I laid this book down 
with the conviction that such courageous resistance and 
sacrifice-will not go unrewarded, no matter what dark 
and stormy days may.still lie ahead, but Lithuanians 
everywhere must combine and use their united efforts in 

.obtaining Lithuania's Independence. The persevering' 
solidarity of Lithuanians throughout the world will, 
eventually achieve the new seeingly remote. There are 
glorious years lying ahead for Lithuania if we choose to 
make them .glorious.

In "Lithuania’s Fight for Freedom" we begin with a brief 
historical sketch consisting of Race, Religion and , -
language, the early--struggle w ith Teutonic Knights, union 
with Poland and the loss of Independence. I was part

icularly impressed with the simple yet profound statement 
at the very beginning that "Lithuania is not a "new state" x 
Europe either politically or culturally. She is ns old 
as most of the other European nations, and possesses a 
striking history replete with dramatic vicissitudes" It 
has been characteristic of the average Englishman to shew, 
prior to this war, complete ignorance in the existence of 
Lithuania as a State, let alone her glorious and vivid past. 
Now, thanks to her unfortunate position as a buffer State 
between two powerful, but, alas, hostile neighbouring 
States, her existence has not only been rediscovered, but 
xas also not infrequently been sympathetically referred to 
by some of our M.P’s in the Houses of Parliament.
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We read on and take pride in Lithuania’s achievements 
dating the Resurrection and New Period of Independence, her. 
remarkable Cultural Progress, and her Anglo-Lithuanian 
Economic relations. Then follows the general background ... 
preceding Germany's attempts to inveigle Lithuania and 
of Lithuania*s chilvary towards the seemingly endless 
stream of Polish refugees. * x

When we come to'Lithuania Under- Sviet Occupation, and / 
later on to Lithuania under the Germans, then we get a 
real insight into the real sufferings of our race which 
leaves one in no state of mindyt.. read further. But the 
Underground'Movement, the Underground Press and the Supreme 
Liberation Committee of Lithuania make a fitting climax 
to a book which will linger in our memories long after 
Lithuania has regained her freedom and rightful independence 
We owe a great debt to Mr.E.J.Harrison and The Federation 
of the Lithuanian Societies in Great Britain. It is a , 
debt which each <>ne of us can repay by associating 
ourselves in every way with any movement, bet it social or 

-monetary.

An appeal made at Christmas time by the "Lietuviu Gelbėti 
Fonda" has brought in approximately £100 to help those in 
distress from Lithuania.

It is heard that some people are receiving censored letters 
stamped with Russian stamps from relatives and friends in 
Lithuania. Let us hope that many more of us will be 
mentally relie ved in this way.

- i
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LIETUVAI GELBĖTI FONDO DRAUGIJA padarė labai gerą ir naudingą darbą Londone 
Ji padėjo"Londono lietuviams atlikti gailestingą darbą: sušelpti nuo karo nuken
tėjusius brolius liejmvius. Vasario mėnesio pradžioje savo aukas buvo suteikę v.- 
so 125 Londono lietuviai. Jie sudėjo 97’12:10. Bet aukos ’’Kalėdinei Dovanėlei", 
priimamos ir toliau. Aukojusiųjų vardai buvo paskelbti "Išeivių Drauge" ir bus 
perskaityti LGF Draugijos susirinkime. Garbė tiems,kurie nepamiršta padėti varį: 
gesniems už save ...Už gailestingumą pažade jo V Jėzus savo gailestingumą .Bė to,ir 
visa lietuvių, tania’bus jiems dėkinga.

....... . ..
LONDONO LIETUVIŲ. BAŽNYČIA nukentėjo nuo karo veiksmų .■ Vieną dieną netikėti’ 

be balso atskrido vokiškas sviedinys ir susprogo.tuščioje daržų žemėje .Bet apie-
• linkės namus sugriovė,ąrtimesniems stogus nunešė,kitiems langus išėmė,duris iš$- 
. po,o mūsų bažnyčios didžiojo lango tris dalis nuo geležinių .spelčių nurovė,klel-
ntjoj viename kambaryje lubas apgadino ir šešis langus išsinešė;'DžiąugiamėSjks 
nepasidarė didesnių nuostolių ir kad niekas nebuvo iš lietuvių sužeistas.

’ - ••*•**■•*••*••*"*"****”**’*■"*“ ■
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES DIEN^ buvo melstasi už Lie t U' v o s laisi-. 

už jcs n e p r i "’k 1 a u s o m y b ę ,už išsklaidytus visoje Europoje lietuviu: • 
Londoniečiai tą dieną mini šiemet vasario 18 d. Mūsų Choras ’patiekia gražų kon
certą,naujas patrijotine.s dainas,vaidinimą etc .,o svečiai kalbėtojai nurodys kc 
liūs,ką ir kaip mums dirbti,kad sulaukus laisvos ir vėl ne"priklausomos LIETUVOS 

***************** ■1-'

Kai sis "Apžvalgos" numeris bus atspaustas,manjsme,jog GALINGŲJŲ TRIJŲ KonfC 
rencija bus čiuotarpu pasibaigus. Jau bus paskelbtas oficialus pranešimas,kas t 
buvo tartasi,kad visais punktais susitarta,kad karas baigsis kiek galint greiči 
ir dar kitų lauktų pažadų. Bet-vieno ten nebus,greičiausiai,pasakyta,kad Soviet 
Rusija nesikičianti i kaimyninių valstybių vidaus gyvenimą,kad ji sutinkanti vė 
leisti joms laisvai gyvęnti . Ir dar daug teks tokių konferencijų padarai, kol 
patys rusai supras,jog jų pačių reikalas, juos verčia pripažinti kamynų valstybei 
tame skaičiuje LIETUVĄ pilnai nepriklausomomis valstybėmis; Senesnieji lietuviai 
pažįsta rusus gerai ir žino,kad ką maskolius pasisavins,tai jis visa darys-,kad ' 
nereikėtų to gražinti teisėtam savininkui. Pas juos,mat,ne Dievo įstatymai ve i-. 
.<ia.kurie draudžia artimą skriausti ir jo turtų grobti,bt komunistinė "konstitu- 
ciju" 0 gal ir Sovietai jau pasimokė europiejiŠkai galvoti? Dievas duos,pames jii 
savo azijatišką galvojimąj-ir "komunistinę dorovę"

, ’•* ’ _ I JI I"1 — — —.1 II I

PRANAŠYSTĖ. Kada bus?taika? Už savaitės,ar už metų? 0 gal teks naujai karia:
• ii Sąjungininkams,nugalėjus .vokiečius,su Sovietais? Kas gali žinoti? Bet kada bus 
;aika. Štai: kai tik p a r g r į ž visi mūsų vyrai ič karo. Ar, ne?

■ *****

i • - ’ ■
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K. B i. t i k a B

, B R O L Į U S į Š v'a D* U O K I M E! X

Paliai mišką sodas,• x . • ■ ' • Tėvą išgabeno '■
0 sode bakūžė Į Sibiro plotus.'

•Samanom rasota, . Triobas sukūreno
Jos langai aplūžę.' Ir linus paklotus.

Motinėlė semia Duonos nebeliko
Vandeni,o-svirtis ; ■ Nė juodoa plutelės.
Lenkias j siekia žemę, Grobė,kas■patiko

. v Girgžda,kai reik skirtie. ... jg vargšės lūšnelės . -
Pasakę išaudė ■ - • Sūnūs partizanai
Motinėlės godos... Miškuose kiekvienas
Ašarėlė maudė, . . .įj "■ ''V Tėviškėlei senai
nes netur paguodos. Ka]_a laimės dieną.

- Penketą sūnelių, > . jie laisvi paukšteliai
Keturios dukrelės - Ir ayeiki pakeliai,
Augo mankant kelių, . .Kur jie žygi kelia- <

.Kaip darže gėlelės. Nyksta.ten maskoliai .
Sodas,minkąs džiaugės, . Kur kanuolės staugė,
Laimė jiems šypsojos: . Ginklai'ten tratėjo’
Bet— dukrelės slaugės,- ■ Ten dukrelės slaugė •
0 vaikai išjojo . • 5 Tuosykurie gulėjo

..... Ginti savo kraštą, ’ - Sužeisti bedaliai...
Tėviškę, vaduotiVargas meno galvai . 
Karo kietą naštą • *Rūpesčių ik valiai ...

• Neataus vaizduotė,' . Pasiskundžiu kalvai, >
Trilinkos praslinko • ‘ Medžiams, kapinėse • , - - į;/.
Okupantų dienos' Ir alyvos krūmams ,
Nuo vargų palinko . " - . '■ Kę žydėt turėsią
Žmogus čia kiekvienas. ', . ' Viskas skirta dūmams.

Ašaros man duona, . Gelbėkit.kas galit, s
.Aimana paguodai -. , , ; : -ė ■ ■ Mus iš okupantp,-
Nėr bakūžės,kluono—> : ■ * ' T ė ' Išžudyti gali,.'
Nei gyvent neduoda: " "" Išsklaidyti bando:

Okupantai varo . ; Pavergė Lietuvą,
Į maskolių žemįa:. . ... Norint nekovojom.
Išsvalstybės dvaro .....■ Priešai lai .pražūva!
Įkvėpimą semia. j ; ?. ■ Tenetrempia kojom

Komunistų^a-Ugą . • y. ‘ Mūs žilos Tėvynės!!
Laime pavadino ' :-4<: , . < . Garo priešams duokim -
0 nelaimės auga,. . Laisvės nor krūtinės:
Kas-gi to nežino? • BROLIUS IŽVADUOKIM!!!
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ERSKEGRT KELIAIS:

Ir vėl susilaukėm 16-to Vasario dienos.. Brangi tai mums 
diena. Neš ta d iena,''1'918 metais, bvo paskelbta'Lietuvos 
nepriklausomybe. Ta diena Lietuvos žmones nusikratė vergi
jos pančius ir visam pasauliui paskelbė, kad jie yra laisvi 
Per 20 metu su viršum jie ta-laisve džiaugėsi. Bot štai 
užėjo karas. Svetimi plėšikai užpuolė ramius žmones, 
isdrasko ir nuteriojo Lietuvos žemele. Ir štai jau 
penkti metaij kaip smurtu ir jėga jie mėgina is laisvu 
lietuviu padarytį.vėl vergus. Vienus melus lietuviu tauta 
kankino-komunistu okupacija, tris metusūtorioj o ja 
vokiečiai, ir nuo pereitos vasaros Lietuva štai vol 1 ■ į 
maskolių pančiuose. Beveik penki motai sunkios priespaudošį 
kankinimu ir vergijos. .... Ir visam tam dar nesimato galo. 
Lietuva dar vis nesą sunku vergijos kryžių, žengdama 
kruvinais erskociu keliais.

Laikraščiuose skaitome, kad Alijantai islai’svino visa eile 
tautu, kurias vokiečiai buvo pavergė. Išlaisvino Pranc
ūzija, išlaisvino Italija, Belgija, Graikija. Išlaisvino, 
ir gražino jomsju laisve. Jos vėl gali laisvai sulyg savo 
noro tvarkytis, gali turoti savo valdžias, gali džiaugtis 
savo laisve.
Rusai yra. taipgi vienas is Alijantu. Jie taipgi pasauliui 
pasigyrė, kad jie esą "islaisvino" Lietuva. Bot jie 
nograzina Lietuvai nei jos laisvos, nei jos teisėtos 
valdžios. Vieton to, sugražino jai sena priespauda, 
žudynes ir vergija. Taigi Alijantas Alijantui nelygus. - ' 
Kuomet vieni Alijantai, kaip Anglai ir Amerikonai, nesą 
islaisvintoms tautoms tikra laisve, tai kiti Alijantai 
(Sovietai) atneša joms tikra vergija. Teisingai patarle 
sako, kad "Is vieno medžio ir kruzius, ir lopeta"...
lies žinome, kad lopeta ir kryžiui iskase duobe ant Golgotos 
kalno. Bet mes taipgi žinome, kad ne lopeta, bet Kruzius 
nušvietė visa pasauli. Nes jis - Kryžius - yra teisybes, 
tiesos ir laisves simbolis-zenklas. Teisybe ir tiesa yra 
musu puseje, mus puse j e turės būti ir laisve. ĮJz ta .t 
laisvo lietuviu tauta tukstancius metu kovojo ir nuo j os t 
niekados neatsisakydavo. Neatsisako nuo jos ir dabar.
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Ir neatsisakys nuo jos niekados. Todėl šiądien, minėdami 
27-tas Lietuvos Nepriklausomybes sukaktuves mes, tvirtai,. 
ir is savo širdžių gilumos, galima pasakyti sau ir 
visam pasauliui:

Greičiau taktu Nemunui '
Tekėjus sustoti, ■

Greičiau Baltijos jurai " 
Tektų visiškai išdžiūti, 

Negu laisvas Lietuvis -- / :
Sutiktu ir vėl vergu būti’....

■ > I I l l — — — — — — —

Minėdami 16-to Vasario diena kaip Lietuvos laisves 
diena, mes drauge turime-pamineti dar ir ta didi vyra, su 
kurio vardu Lietuvos laisves atgavimas yra neatmezgamai '.......... ...
suristas. Juo yra Dr. Jonas Basanius, arba Basanavičius.
Kuomet lietuviu tauta buvo po rusiško Caro jungu ir * '
daugelis lietuviu buvo jau pradėjo net abejoti, ar jie 
kadanors atgaus savo laisve, Dr.Basanavičius buvo pirmas, kuris 
pradėjo lietuvius raginti nenustoti vilties, tvirtai 
laikytis lietuvystes ir kovoti uz savo teise būti 
laisvais. Visa savo gyvenimą Dr.Basanavičius pašventė šiam 
darbui. Jo darbas įuvo labai pasekmingas. Ji paseko visas 
būrys jaunu lietuviu, kurie ta darba plėtė. Greitai 
visa lietuviu tauta atbudo is laikino sustingimo ir vis 
garsiau ir stipriau pradėjo reikalauti sau laisves. Ir 
ko tik ruskio Caro vadlzia nedaro, kaip tik nemėgino ji - 
užslopinti ta naujai sukurta liepsna - nieko padaryti ji 
negalėjo, kol galu-gale turėjo gražinti Lietuvai laisve.
Todėl mes ir vadiname $r.Basanviciu Lietuvos tautinio 
Atgimimo Tėvu. Kuomet laike pereito Pasaulinio Karo, s 
Lietuvai dar esant vokiečiu okupacijoj, Lietuvos Taryba 
paskelbė Lietuvos Nepriklausomybe 16d Vasario 1918 
metais Vilniuje ir visi Tarybos nariai po tuo Aktu 
pasirase, Dr.Basanavičius pirmas padėjo po tuo skelbimu 
savo parasa. Taip ir derejo. Jis pirmas uzziebo 
laisves kibirksti, jam pirmam teko ir garbe paskelbti 
Lietuvos laisve. Didi yra laime ir didis turi būti džiaug
smas susilaukti dar byvam tokio savo darbo vaisiaus.
Dr.Basanavičius to sulaukė ir dar devynis metus ta Lietuvos 
laisve džiaugėsi. 0 kai atėjo ta valanda, kuri nei vieno 
žmogaus neaplenkia, - mirties valanda, tai ir čia likimas 
buvo D-ui Basanavičiui maloningas: ’Lietuvos laisves 
karzygis, uz jos nepriklausomybe kovotojas ramiai mirė
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ta pat Lietuvos Nepriklausomybes diena - 16d. Vasario 
1927m, ir savo numylėtame Vilniuje. Ar reik laimingesnio 
supuolimo?

Todėl šiądien Lietuviu tauta, nors ir ėrskeciuotu keliu 
eidama, mini ne tik savo Nepriklausomybes diena, bet 
drauge lenkia su pagarba savo galva ir sic•didžiojo 
vyro, Lietuvos Patriarko, atminčiai.

K. Dzūkas. .—

B. Tagore. -t.

As -e jau. elgetaudamas nuo duriu prie duru kaimo gatvele, 
kada Tavo aukso vežimas pasirodė tolumoje-,..kaip stebuk
lingas sapnas ir as stebėjausi,'kas gi yratasai Karalių 
Karalius. "

Mano viltys aukštai iškilo ir maniau, kad mano, vargu .dienos 
jau baigtos ir. stovėjau laukdamas, kas neprašomas, duos 
man išmalda laukdamas visur aplinkui išmėtytu turtu.

Vežimas sustojo ten, kur as stovėjau. Tavo žvilgsnis mano 
pasiekė ir Tu priejei prie manes su šypsena. Pajutau, 
kad pagaliau atėjo laimingoji mano gyvenimo valanda. Ir 
štai Tu netikėtai ištiesei desintaja ranka.ir tarei "Kn 
tu turi man duoti?”

Ak, koks tai karališkas buvo juokas - ištiesti savo ranka 
i elgolal As sumišau ir stovėjau neišmanydamas kas daryti, 
Ir štai išsiėmiau is savo krepšio maža grūdeli ir daviau ji 
Tau.

Bet kaip as nustebau, kada vakare, iškratęs savo krepsi an 
aslos, radau maža auksu grūdeli. As graudžiai verkiau ir 
gailėjausi naatidaves Tau visko ka tik turėjau.
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Kaso Irena Izmagaviciute.

Čionai,-«kaip jau buvo minėta, susirenka dalis Londono 
Lietuviu kurie, po sunkios savaites prakaito darbais, 
atsikvose ja .pasikalbę j Imais, gražiais apkalbėsimais ir - • 
nekarta karstais ginčais. Ausis tik laikyk atvertas, tuomet 
išgirsite visko, niro vyru'puses apie politika, social science 
ir religija, o nuo meteriu apie vaikinus, kepuraites, 
kojines, vedybas ir mažyčiu auklėjimą, ir..1.1.

Buvo laikai,.anot p. Tremptreviciaus, juomet Raudonuki- 
būdavo ir truksmingi dainų koncertai, bet jaunimui dingės 
dingo ir ju dainoso musu senams karinis alus nepriduoda 
pakankamai drąsos Lietuvybe platint tarp Anglu Lietuviškomis 
dainomis. Bet prieikime prie baro ir paklausykime kalbu:

• "Vakar buvau pas sunis" • 
"Jeigu butume buvo ant. Sordicos pereita nakti 
butume mate kaip as begau nuo vieno rocketa". 

"Jeigu butume ant daleines buvę galejoti 
gauti oranciu" .

"Pirkau grazes silkines kubines nuu vieno .
žydo ant KummusaJ. Boat - pas .zyda galima 
gauti i pora minutu ka pas Anglą reiketu 
laukti puse metu"

Bet tokiomis kalbomis musu Parapijos ponai neužsideda. 
Ir mintis skuaidzinja kilnesniese padangėse, ypatingai 
po keletą b irgilaus pančiu. Malonu paklausyti kaip lengvai 
jie palotu baigt in karu jeigu Churchillc vieta tik galėtu 
užimti, ir kaip jie pagerintu darbininku gyvenimo sąlygas, 
kiek Greičiau jie pataisytu sugriautus namus ir aradetu 
statyti milijonu nauju ir t.t.

; Nekarta tenka pasikalbėti apie rimčiausius dalykus, 
bet laikas brangus, nes bekalbant išdžiūsta gerkles ir 
dažnai ka tik galima spėti gauti stiklą atgaivinančiu alau 
Be alaus mažai butu kalbu vyrams, teip kaip moterims be 
arbatos, nors arbatzole vyrams irgi nepakenktu. Kazin jeigu 
liaudonuki nieko neparduotu kaip arbatos ar vyru mint is gale--h- 

skrajoti.politikos ir filosofijos takais? Labai zingeidu 
butu dazineita. Gaila, žinoma kad kaviniu arti nėra, nors • ..
vargiai jos issigyventu tarp mussiskim nes "tu alan, tu alan 
as nuj tavęs pabalau" visuomet mus lydės i Raudonuka, bet 
reikia jau bėgti nes barmenas varo visus mus laukan. Butu 
gera pasilikti ir tęsti pasikalbėjimus ligi pirmadienio, bet 
-praėjo tos dienos, dar pries ana kara, kuomet biznierei su 
darbininkais gerdavo tris dienas- ir dirbdavo tris dienas ir 
tris naktis. Ligi pasimatymo.
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: BENEFITS OF Di DEPEE BENCE: :

Many important foreign observers who visited Lith
uania befor e the present war nanimously admit that Lith
uania has made tremendous cultural and economic progress 
duiing the years of Independence, and that the standard 
of living of the Lithuanian people was much higher than that 
of their larger neighbours. For example the former 
U.S.Aę Minister to Lithuania Dr.0.J.C.Norem in his book 
"Timeless Lithuania" says:-

v V- ' ' ■_....
"During her period of independence, Lithuania demonstrated 
an amazing national vitality. Eer financial condition 
remained soiind from beginning to end. She built up a 
foreign trade that was gaining in strength until checked 
by the restrictions of war.,. She made notable gains 
in such fields as education, scientific research, and agronoij 
Her level of living advanced far beyond those prevailing 
in Russia and Poland... "

Let us then briefly examine the economic advant
ages of Independence for the two main classes of Lith-' 
uanian population, the farmer and the worker, and compare 
their position with th same class.-'xjf people in, the 
Soviet Russia, which they were forced to join., .

The Lithiuuiian farmer due to the wise economic ’ 
policy of the country (co-operative, movement, land 
reform,- financial assistance etc.)' was able to produce' 
better crops and obtain bettor prices for his produce. 
For example, compared with Tzar 1st days he had the 
following increases m the yield of his crops; 
Potatoes rye 'ob/o and an increase in livestock of 

His counterpart in Soviet Rus-siay besides Iosins 
the ownership of his land, had only the following 
increases: Potatoes 29$, Rye and livestock 5%. Now 
lej us see what the farmer could buy for his produce. 
According to Prof.Hubbard, the Lithuanian farmer could 
buy -or n pood (32.2 lbs) of rye flour, nine times more 
sugar, nearxy seven times more of cotton print, and nearly 
twenty times more of leather boots than the Soviet 
collective farmer for his pood of rye flour.
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Now lėt us see what the position was of the 1 
Lithuanian worker. For his weekly wages in, 1938 he could 
buy 105 kilos of bread or 11.6 kilos of butter. The 
Soviet Russian worker for his weekly wages could only 
buy 66 kilos of bread or 2.7 kilos of butter. To 
buy a pair of shoes the Lithuanian worker had to mork 
about four days,; whilst his fellow U1S.S.R., worker

;h.ad to work nearly eighteen days, i.e., ne^ly five i'-w '
times as long. ..-.odv- \ ;

These few examples clearly shew the economic 
comparison between the Lithuanian farmer and worker 
and that of. the Soviet farmer or worker. VI

Therefore it is not suprising that all classew 
of Lithuanian people have fought, still fight, and will 
fight for the Independence of her country, which is 
the only guarantee of freedom and wellbeing of the 
whole Lithuanian population. •

•• • P.B.V. - .

THE GIRL’S CLUB:

The girls’ club is still flourishing. The net- 
.ball team has so far lost only one match, won three, 
and had a ”walk-overn added to their credit owing to 
their opponents nit turning up. So far they stand third 
in the league of xix teams in the E.London Youth Club 
Ass. They are now contemplating the possibilities of 
Table Tennis and Dars tournaments.

Weekly discussions and debates on various Subjects 
are also held. ■ ‘'
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V I LNIAUS PRADŽIA

kuo IJŽJ TOetu. VILNIUS tapo LIETUVOS sostinė, valstybės širdimi. 
Visi stambiausieji lietuvių žygiai praeityje turėjo artima sąryši su VILNIUI 
Vilnių pastatė lietuviškos rankos ir "tam gražiausiam LIETUVOS miestui priklau
sė lietuviu sirdia. Visi lietuviai myli Vilnių kaip savo laisvės ženklu.

Kokia buvo VILNIAUS pradžia? Kas ten gyveno pirmiau negu jis tapo 
Lietuvos sostinė? Tie klausimai suka praeities tyrėjams galvą,bet tikro atsa
kymo neturime . ''

Prof .K. Būga “Liet .Kalbos Žodyno“! sąs .p ,LX nr 42 liūdija,kad “Lat
viai bus Įtraukę Latgalon is Vilniaus žemės maždaug 550-700 (650?) metų po Kr 
“Lietuvių-ir latvių tautas dabartinėsna jų sodybosna atvaro Slavėnų sąjūdis , ' 
kuris istorijai tampa pažįstamas nuo VI amžiaus pradžios (527 m)

Lietuvių ir latvių giminės—prūsai daug ankščiau buvo priėję Baltijos jūrą 
Tie galingi lietuvių giminalčiai,atsikėlę 1 Baltijos krantus,sunkiai prieina
mose svetimiems vietose,ėmė skirtis savo tarpe ir kalba nuo lietuvių dar prieš 
IV ar III amžių prieš Kristų .Pirmajame-antraj ame amžiuje po Kristaus prūsus 
jau pažįsta Roma suskilusius atskiromis kiltimis,besivadinančiais tam tikrais 
kilties vardais- aisčiais(Tacito-AESTII),galindais ir sūdais,sako K.Būga.

Lenkų kronikų rašytojams,anot J .1 .Kraševskio, Vilnius yra žinomas nuo 
127Q-1272 m.,u Rusų kronikos Vilnių mini 1129 n* kai kunigaikštis Davilis ta
po pirmuoju Vilniaus kunigaikščiu. Vokiečių kronika (j .T .Riviuso) 1J06 n .ran- 
ia Vilniuje rusų pirkliams skirtą užeigos namą,o 1J15 m. ta pati kronika rašo, 
jog Vilniuje ,yra du užeigos namai,rusų pirkliams ir du maldos namai-cerkvės . 
Užeigos namai pirkliams buvo prekybos centrai .T .Narbutas aiškina,kad Lietuvių 
prekyba buvusi ypač išplėsta su D Naugardu Jlauįardiečiai pirkliai buvo suda
rę savo draugiją .Tai jų draugijai buvo leista pasistatyti Vilniuje,Kaune ir 
Ukmergėje javų ir prekių sande liūs,žinomus kaip užeigos namus. Kiti užeigos 
lamai aptarnaudavo visus kitus rusus . žydų pirklių namai buvo pastatyti Vilnių 
je 1526 metais .Į Lietuvą žydai atvykę,anot T Narbuto, 1155 metais,kai Kijevo 
U Kunigaikštis išvijo juos iš miesto už daromą jų sąmokslą su grekais prieš jį 

Atrodo,jog Gediminas pradėjo statyti Vilniuje sau pilį 1J05 n. Be abejo, 
įuo tada pradėjo Vilniaus miestas plėstis .Apie Vilniaus augimą yra užsilikęs 
zysk«U«J Massalskio 1764m 26-III pranešimas popiežiui .Ten skaitome,jog"58 me
lais prieš tą laiką,kai kunigaikštis Gediminas ėmė statyti Vilniaus miestą , 
eunigaikčtįs Germondąs,pildydamas savo tėvo valią,sudegino tėvo lavoną toje 
dietoje,kurią-jis savo laidojimui tarp dviejų upių ant kalno buvo ičsirinkęsj 
tad tos vietos atminti pagoniškomis apeigomis garbingesnę padarytų,dievaičiui, 
’erkūnu vadinamam,pastatė aukurą,amžinai ugniai ant jo kūrenti paskyrė ąžuoly- 
lą ir pušyną,pagoniškų apeigų pareigas eiti pastatė vaidllus ir jiems gyventi 
.kūrė pili,kurios griuvėsiai ir dabar yra matomi .. /“Tiesos Kolias 1959nr2,82)

Bestatomą Vilniaus pili vokiečiai norėjo sunaikinti 1517 n.,bet neĮsten
gė j sudegino tik priemiesčius. 1524 n jie buvo antru kart čia atsibastę ir dar 
..abai daug kartų Lietuvos praeityje Vilniui teko gintie nuo Vokiečių,Rusų ir 
jenku. VILNIUS buvo ir paliko LIETUVOS sostinė.
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ą R Iy_i _R_e_m_b_e_r_t_a_s_ buvo_ Apuolėje _85^_metai£?

...... - A. Virė liūno nuomonė . ■ '/
...... .... ...........................‘švietimo Darbe 1 192J m .p .757 randame A Vi- 

reiiūno mesta mintį,kad Švedų į Kuršę, puolimo metu 85J m. galėjo su jais, 
būti kun. Rimbertas (Erimbertas).žinomas kaip šv Rembertas,šv Anskaro įpėdi
nis ir jo kelionių, draugas»Daug kas nežino,jog arkivyskupo šv Anskaro pagel- 
bininkas vysk .Gausbertas buvo^pasiuntęs švodijon tris kunigus sRagimbertų,Anfi - 
dų ir Danijos Rimbertų. Šv’Anskaro arkivyskupo įpėdinis šv Renbertas nebuvo 

, danas,bet olandas iš Turholto,- Nors, jis .daug kartų keliavo kartu su arkivysk 
-r Anskaru,bet nėra žinių,kad jis būtų buvęs Švedijoje,o tuo labiau-Kurše.

Kas tie kurčiai?
..... ••• K .Būga, pasakoja-’’Liet Kalbos Žodyne”p9Jnr l?5,jog 

VydemanasjBylenšteinas ir Trusmanas kuršius laikę lybiais,t.y suomių ir estų 
giminaičiais . Pirmutinis kuršius paskelbia atskira aističkos kilmės 
kalba 1911 m prof Jonas Endzelynas . Prie aisčių K Būga.priskaito be .senovės 
prūsų visus lietuvius,latvius,žiemgalius,sėlius ir kuršius. Kuršiai yra lietu 
ylų. giminaičiai .Jų dalis sųlatvėjo,kita sulietuvėjo .Tas pat įvyko ir su sėliai « 
Kuršių žemė XIII šimtmetyje buvo nemaža,dalinosi į devynias dalis,turejo žymiu 
miestų . 0 visgi tame šimtmetyje daug kuršių jau buvo sulietuvė jusiu .Tad 1X anž 
be abejo,jų būta gana skaitlingos aisčių giminės. - •

Renbertas pasako ja,kad Danijos karalius užpuolęs iš pasalų Kuršę. Nuka
riavęs 5 pilis,bet kovose užpuolikai prarado labai daug savo žmonių.buvo nuga
lėti,visi jų laivai atimti su visu ten esančiu danų grobiuiauksu ir sidabru. 
Kaip matome,vieni kuršiai pajėgė grumtis su Danijos kariuomene .

Neiškenčiu nepaminėjęs Rogerio Bacono liudijimo,rašyto XIII amžiuje,jog ' 
Prūsų ir Lietuvių karalystės buvusios didesnės negu to meto Vokietiju,Prancū
zija,ar Ispanija .(žr .Mon Germ Hist SS XXVIII p <57&) Tik mūsų nevienas rašy
tojas nekartų, skundžiasi, tikrovė s nežinodamas,esu Lietuva, buvusi nežymi valsty
bė, ar nesuorganizuota ir panašiai. Verta ištirti lietuvių būtovę «Ji didinga.

Apuolės paėmimas r
..................... ...... Rempertas, rašydamas šv Anskaro gyvenimų,pasakojų,kaip 

švedų karalius OLEF,išgirdęs apie didelį danų nepasisekimų Kurše,sumanė paro- 
. dyti,kę. gali padaryti švedai. Štai kaip tų įvykį aprašo Renbertas.

"-Kažin kokia giminė,toli nuo jų gyvenanti,vadinama kuršiai s,kitkart pri
klausė nuo švedų,tačiau jau senai jie buvo pakėlę maištų prieš tę. priklausomu
mų .Tatai žinodami danai surinko daugybę laivų ir nusikėlė į Kuršius,norėdami 
ir išplėsti jiems mantų ir juos pavergti .Karalystėj buvo penki siestai .Gyven
tojai, sužinoję apie jų atkeliavinų,susispietė vienon vieton ir vyriokai ėmė 
gintis .Stoję nūčin,danus visai sumušė,išgrobdami ir jų laivus,pasiimdami it jų 
daug auksofsidabro ir kitokio grobio. Tai sužinoję,karalius Olefas ir švedų 
žmonės panoro išgarsėti,jog jie galį padaryti tai,ko danai neįstengia, be to, 
kadangi kuršiai ir seniau jiems priklausydavo,todėl jie,susitelkę didžiausių 
kariuonenę.nuvyko į jų žemę .1 Ir iš pradžių,žinoma,iš pasalų priėję kažin ko
kį jų karalystės miestų,vadinamų Seeburg’u,kuriame buvo septyni tūkstančiai 
kovotojų,-jį išdriokojo ir išplėšė. . - , t.

1
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K. M.
LIE T U O S\ ATEITIS 
YYrfYYYYYYYYYTfYYTYYYTYTfYYYTYTrYYYYrfYTYYYTYYrf 

UNKI DABARTIS
Visi lietuviai yra rimtai susitūpinę Lietuvos ateitimi . Vasario mėnesio 

>radžiojd 1945 m. ji buvo labai neaiškia Lietuva niekam neskelbė karo,pasiskelbė 
>asįliksianti neutrali,o nukentėjo nuo savo kaimyną milžinų nepaprastai daug,nes 
r Vokiečiai ir Sovietų.Rusija pamynė Tarptautinę Teisę ir daro tai,kas jiems pa
drika,o ne kas .yra teisėta ir teisinga. Lietuva kenčia trečiąją karinę okupaciją 
;al.dar baisesnę už.abi pirmiau.buvusias» Mūsų Tėvų Žemės gyvenimas apardytas:ru
jai komunistai kariai .-iščiulpia paskutines maisto atsargas,atima batus,rūbus ir 
rakandus, nė s'Vi sh. tai"1'jie skaito karo gfobiudr’gaLenasi ten,kur jie nori. Žmones 
.švarė iš kai kurių vietų pėksčiomis į Rusiją,kaip jie per savo radio sakės"Rusi- 
■os sugriautų miestų atstatyti". O kas atstatys Lietuvos sugriautus miestus? ;

- LIETUVOS politinis gyvenimai,jos suverenių ištaigų veikimas sustabdytai 
Teveikia nei Lietuvos teismai,nei Liėtuvos savivaldybės,nei Lietuvos Seimas su V? 
*iaušybe,nes rusai okupantai savinasi ne jiems priklausančią Lietuvą ir jos žmo
nos. Kokia tad laukia Lietuvą ateitis?
TRIJŲ NUTARIMAI 32' ‘ -c"

šiuo metu kaž kur,neskelbiamoj spaudoje vietoje eina Amerikos,D BritanijJ 
..r Sovietų. Rusijos vadų pasitarimai . Jie labai svarbūs. Iki šiol D.Britanija ir 
juerika darė nuolaidų Sovietams,kad jie padėtų Vokietijos nacius "nugalėti . Už tą 
oagalbą jau sumokėta didelė kaina. Ir Amerikoje ir D Britanijoje pradėta smarkia 
neikti savieji vadai už tas nuolaidas. Sovietų Rusija valdo sestąją visos žemės 
lėlį,turi apie .170 milijonų gyventojų ir nepasisotina milžiniška savo galybę, ji 
įpri atimti savo kaimynų daržus ir laisvus pakraščių žmones padaryti savo vergai 
Uždėjo Suomiams JOO milijonų dolerių kontribuciją,paskyrė Rumuni j ai, kad ji sumol 
jų Rusijai JO O milijonų dolerių,kitus JOO milijonų dolerių uždėjo baudos Bulgari 
jai,vėl JOO milijonų dolerių deda Vengrij ai,neskaitant ką jie patys su savo kariu 
LŠplėčia ir iesiVeža. Amerikos ir D Britanijos žmonės aukojasi išvaduoti Europą § 
lacių vergijos,d’ Sovietų Rusija,iki 1941m. ėjusi ranka rankon su Hitleriu,tunk$ 
karo veiksmais / Suprantama,kodėl demokratinės Amerikos ir Anglijos visuomenės pp 
ta ir nerimauja. Jos kenčia šią padėti tik todėl,kad Vokietija nėra nugalėta.

Kokia Lietuvos ateitis? J .
Ji surišta su visos Europos likimu .Jeigu Sovietai pavergs Lietuvą,jie > 

vergs irgi Latvi ją,Esti ją-,Suomiją^Runfaniją, Bulgari ją,Lenki ją,Čekoslovakiją,o gf, 
ir pusę Vokietijos K Tada jie pasės naujo karo ir dug baisesnio pradžią Europos tų 
tos nemoka vergauti,nors tai būtų ir pats Stalinas . Rusai moka žmonių gyvenimą e- 
dyti,bet nemoka jo gerintiNepakeliamą jungą Europos tautos ruų krauju nuplautų 

Bet yra daug geresnė galimybė. Sovietai gali suprasti,kad ir jiems reikalingi 
Europoje draugai. Tada savo grobimo norus šuvaIdys,atsisakys visų suloštų komed;- 
jų tariomuosuose "rinkimuose” stengsispatys pasiekti kultūrinį Europos aukštį L 
prisidėti prie pasaulio taikos. Tada Lietuva turėtų tik pat laisvės ir nepriklau* 
samybės,kiek ir kitos kaimyninės tautos. Bet ar taip bus? Palauksim,sužinosime .
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Apgulė Apuolę
---------------- ---------- ---- Iš ten,įsidrąsinę,apleidę laivus,po penkių 

kelionės dienų,skubėjo it paklaikę 1 kitę kuršių miestą,kuris buvo vadinamas 
A p u 1 i a .0* jame būyo penkiolika .tūkstančių kovotojų .Švedams 1 ji nuėjus,šie 
ji ėmė. vyriškai gintįs„įč vidaus,kai švedai ėmė. pulti mieste iš,oro. ;.įr. taįp,-v 
kasdien nuo ryto ligi vakai’S • IjekOVOjtttttypraAjoyačtuonios,.dięnps^įn. •daug-”'kas115

, vienos tiek iš kitos pusės padėjo galvas .tačiau nei '.kuri -pu&ė’;"& nugaiš jo ..Kai ■>
• ątėjo devinta diena,tai nuo ilgos kp.yos^ nuvargę., švedai susirūpino i r-vi erių'vie
ną minti teturėjo,kaip iš'ten- išėju.3;*^&įatniekov neįstengiame’padaryti,-sako

,. jie,-o nūsų.faivai toli iš: čia”■= Nes-penkios .-dienos 'kelio buvo į ia uostą,.’kur 
■stovėjo jų įįaivai .Kadangi pernelig;. įslpieloję nebpžinojo nei ką- jiems, bedaryti, 
įai ėmė burti;.kurių iš jų‘dievų: norima ^jiena -padėtį,arba ’kaiįveiktų ;arba kad 

?gyvi iš ten išeitų cNorš iį'būrė,bot neaptiko nė vieno ‘dievaičio,kuris jiems no
rėtų pagėIb.įį.Kai .oi žinia pasklidę zmoh.ėęę,%i kiio klaikus aimanavimas-beį ’

. ■ dūsavimas ,įr Išnyko jifpš visas---narsas..c“Ką:męšjrBak6-;?bed-uliaį, bėdarysime’imė’ 
ir apleido mus dievUlidi,ir nė’vienas jų-, nebenori nūs išgirsti .Kur bėgsime? -

• : Antai mūsų laivai toli-palikti,o mus bebėgančiu? jie Vysis ir:žudyte.išžudys .
Kuo mes pasikliausime?” Taip jiems besielvartaujant,kai kurie pirkliai, atsimint 
denk pono vyskupo pamokymus ir-nurodymus,ėmė .,jiems patarinėti: “Krikščionių 
Dievas,-sako,-kur kas labiau pagelbsti tiemB,kurię jo šaukiasi,ir galingesnis 
yra padėjęjas .Tetraukimės,gal jis panorės su mumis.būti,ir ką pasižadėję jam 
malonų nielęi ištęsėsime £ Ir visų nužemintu . maldavimo buvo išburta,kad Kris
taus nofima jiems pagelbėti . Ir kai tatai■buvo visiems paskelbta,visų širdys 
taip.įnarsėjo;jog tuojau be baimės jie panoro pulti miesto kariautų *" Ko mes,-

• sako,-turim nugąstauti ir bijoti’Ktistaus esama su mumis,kovokime ir. vyriškai 
darykime,ir niekas prieš mus neatsilaikys Jie s tikriausiai" nugalėsime,nes .patiei

• galingojo Dievo esama mūsų padėjėjo .“ 'Ir visi susibūrę,ramūs ir drąsūs,nuėjo
•- .’kariautų miesto .Kai,ratu sustoję, belakė pradedant kovos,tai tie , kurie buvo misi 

to viduje.,ėmė reikalauti,kad jiems būtų leista kalbėti . f .-;
■ Pa 11 a U b 4J sąlygos

Švedų karaliui tatai leidus,jie tarės “Jau mums labiau patinka taika negu 
kevą,ir norime su jumis susitarti. Ir .pirmiausiai,žinomo.,atiduosime; jums už su« 

-sįtarimą visa tai,ką pernai metais esame įgiję iš danų aukso ir. sidabro grobiu. 
Paskiau už kiekvieną žmogų,šiame mieste besanti,duosime pO pusę-svajjo sidabro.

Be to,mokesnį,kurį seniau, mokėdavome,jums išmokėsime, ir,davę. įkaitus,nuo šios
■ dįęnos būsime jūsų valdiniai ir jūsų klausysime 3 kai p ir seniau, norime būti jū- 

‘sų valdžioje ” Kad ir- buvo taip pareiškę,tačiau švedai hfegąlėjo;tuojau nurimti, 
b'et tapo narsesni ir.be baimės trokšte- troško muštis,žadėdami ginklu paimti mis . 
stę ir.visa,ką tie turi,sunaikinti,o juos‘pačius beįaisvįaieivišvesii-.Bat karalj, 
liūs ir vadai, apgalvoję,, pa imdami jų dešines rankas,susitarė’sd-jais ir;pasiim-

,-darni didžiatisius turtus ir-JO įkaitų,džiaugdamiesi;pargrįžo į’saviškius . .
Toliau’Rembertas pasako ja,kaip, švedai pas’nikoję 7 d .po tam ĄO .dienų-ir kai 

Kristaus mokslas ėmė plėstis Svędijoję o tfuo mėta Švedijoje buvo, kun-Efrimbertas
r: su izrkįv'.. Afaskarū. : Nei-, arkivyskupas ,nei kuria, jė kunigų-,atrodo,toje karinėje 

.[■išvykoje į' Kiir’Šą' nedalyvavo.*,-.:-
•: i
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THE BRITISH GIRLS LAMENT ■ : - -<f. .. •
- ’ . - ' :•/• • * J. -• ;-

v» »i į »'« •' F '■ • r

Dear old England’s not the same, we dreamed of invasion; well 
/"■ > ■ : it came;

ABut no, it’s not the beastly Hun, the Yankee Army’s come.
You’ll see them in the trams and bus there isn’t room for both 

• ' į’ of US.
We walk, to let them get our seats; then get run over by their 

Jeeps.
They moan about our lukewarm beer, think beer's like water

• over here:
But after drinking-two or- more-you find them lying on the floor* 
And you should £ee them try to dance; they find, a partner, start 
!/J ■ “ to prance.
When you’re half dead, they stop and smile say 'Howoin I doin’"

* ’l" T A v - honey.chile.'?
With admiration all of us stare at all the ribbons they wear
And we think of deeds bold and during that earned the medals 

they are wearing.
Alas: they haven’t fought the Hun no glorious battles have they

■ .../won. r-y ■
That pretty ribbon just denotes they've, crossed the sea:. Brave 

mon in bouts. ...
They say they' can shoot' and fight ’tis true: they fights': yes, 

. ; when they're tight,.
I must admit their shootings fine they shoot a. damned good

■ Ynhkee lino.
They tell you you’ve got teeth like pearls. They love your hair

, the wuy.it curls.
Your, eyes would dim the brightest star you're really competition 
‘ ' ... ' 7 . " for Hedy Lamar,.
You're then their love, their life their all and for not another ( 

. .. :■.-■■■ ’’ girl they'd fall.
They love you dear till death do part and if you leave it'll - 

r ' ' ; break their heart.
And then they leave you broken hearted the camp has moved: your

i .. . ■ ■/ / love's departed. -
You wait for mail that doesn't come', then you realise you're

. .. 1 . - / ■ / - . . ..awfully dumb.
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Then in a different town, a different place, to a different girl, 
-i..' different face

’I love you darling, please be mine, it’s the B^e old Yank, the 
■/'.li* same old line.

1 - -• 'Į’ ............... /'.............. ...........................

’ THE! YANKEES ANSWER:

No, dear old England's not the same since the ,Yanks gut in the 
’ game,

There’s a slight improvement true but there still remains a lot 
to do.

We’ve got t) shew those dodoes here the correct way of making 
.. ■ / . W ' beer.

They resent tho way we chew our gum but they’re always bogging 
us for some.

As wolves they, view us with alarm but we smile and they fall in 
our arms.

They criticise.the way we walk, the way we laught the way we 
talk.

The way we dance, tho way wo sing, the way we do most everything.
The only thing it seems that we do right is spend our money

■ left and right.
They berate us ’cause we make more dough than our c.usin British

G.I. Joe.
It's never occurred to these dumb clucks to raise his pay a 

couple of bucks.
Sure, we feed tho girls a line and make them think that they're 

divine
But really you’re a silly Sue if you’d think we'd really fall for 

you.
With Yankee girls you can't compare; the difference is you're

! • here, they’re there. ,
You laugh at the ribbons we sport for crossing the ocean tj.your 

uij- port.
We think this award is much too small for making us come here 

; ' nt all.
We really deserve a great citation for living in this benighted 

J nation.
You have accused us all the while of taking over your blessed

Isle. ’
But rest assured, wo all vow, you couldn't give it to us kow.
We’ve helped in. every way we can we’ve given all we’ve got,

every man..

18



But enough of this, there’s a war to be won,so we’ll take it 
, . 'on the run.

While you sit and guzzle tea and ėlrsm'U England and it’s 
Arftiquity.

- And grass keeps growing pn your streets and cobwebs gather
- ’ at your feet.

We're in this war and.we’ll get it through and then we’ll say 
"So Long” to you.

Good-bye to you, my British cousin, to us you're a dime a 
dozen.

We'll, this dreary, dismal shore leave to return to England
. _rf. nevermore. _

To you, we're double grateful mates for our appreciation of
* . the States.*

Did you hear about the man who:- •

Put his old man in the ice box so he could have cold pop?

Slept on a chandelier because he was a light sleeper? 
/ •

Put his clock under his pillow so he could sleep overtime?

Swallowed the thermometer so he could die by degrees?

■Took his knee apart to see if there was any beer in the 
joints? ' ’ / ' .

Took a. ladder to the pub because he heard they had drinks 
on the house?

• Cut off his lingers so he could write shorthand?

Sowed his fingers up together so he could wear mittens?

Moved t.the city because he heard the c ;untry was at war?

Sat up all night studying for his blood test? 
. f . • — r • -'r'’'/

Who thought the shortest distance between two pints was a pint*

Cut off his hands so he could play the piano by ear?
Wouldn't talk about cruSe oil because it wasn’t refined.
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To the Collector of Taxes:

Bear Sir', . -

. For the following- reas ceis I am unable.to meat 
your Demand Note, for Income Tax:'—. ; - ■

' X . ' < - ' ' ■ į . ' e. h

I have^įeen bombed■, blasted, burnt’ and’ hand-, 
bagged, walked upon, sat upon, held up, held doym, 
flattened out and squeezed by Income Tax, Super Tax. 
Tobacco Tax,’ Purchase Tax, Bear 'Tax, Spirit Tax and 
Motor Tax: and every Society, Organisation and .Club 
that inventive mind of man can. conceive to extract 
wha-t I may not have,.in my possession, for the *Re.cL 

’Cross, Black Cross, Double Cross and every other 
blinking Cross and Hospital in town and 'country.

The Government has governed ray business ,. . 
until T do not knowwho the hell owns it, I am ■ 
inspected, suspected, examined, informed, required 

jind commanded, so that I do not know who I am or why
I am. .All I know is this: that I tun supposed to have., 
an inexhaustible supply, of money for every need, 
desire or hope of the human race,, and because I will 
not go out and bug, borrow or steal money to give., 
away, I am accused, cussed,'boycotted, talked to,' 
talked1 about, lied abou$, held up, rung up, robbed . 
and vary nearly ruined. ' ’

. The only, reason I am clinging to life ’nt all 
is to see what is going to happen next. ;

Ycu'?^ unfaithfully,
.... -,i iBl-e P;.Ėd. Up.' '■ ■- r
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LIETUVA IK DID. BRITANIJOS LIETUVIAI.

•1939 metais karui prasidėjus Europos valstybes vienai po 
kitai tapo pavergtos.Vokiečiu. Musu Tėvynė Lietuva ir 
visos Pabaltes Valstybes pavergs Rusai.
Rusams užėmus Lietuva gyvenimas žmonių pasidarė nepaken
čiamas. Lietuviai savo Tevyneje buvo isskirstiti i 
kategorijas ištikimieji ir priešai, ir is eiles buvo 
naikinami, areštuojami, uždaromi kalėjimuose, žudomi 
ir kiti isveziami is Tovynes i giluma Rusijosl Lietuviai 
savo Tevyneje tapo didžiausi vergai isskirus kelis tūkstan
čius komunistu kurie gyveno papai Maskvos isakimus ir 
džiaugėsi kad, .esą dideli ponai, bet užmiršo kad tuo yra 
didžiausi savo Tautos isdavykai ir Judosai.
Rusus isyyjus ir atėjus i Lietuva Vokiečiams paliktais 
Rusu Pedisakiais Vokiečiai dirbo toliau.- Negrąžino jos - 
ayventojams atimto turto nuosavybes, kaiptai ukiu, žmones 
ir 1.1. ■ Vokiečiai i daugeliu vietų atgabeno savo žmonijos 
is Vokietijos ir paviede jiems Lietuvio turtą valdyti.
Be to dauguma buvo suimta ir išvesta i Vokietija priverstim 
iems darbams ir daug Vokiečiai išžudė Lietuvio Lietuvoje. 
Kada Rusai a Viešpatavo Lietuvoje daug Lietuviu ištrukę is p. 
Rusu bego i Vokietija, kada Vokiečiai buvo Lietuvoje ir 
nebuvo kur bėgti tad kas galėjo turėti proga plauke per 
Baltijos jura i drauginga Švedija.
Švedai Lietuvius nuo širdžiai priimdavo jai kas ju .kraštu 
pasiekė nes daug Lietuviu nuskendo Baltijos juruose.
Dabar Rusams grizus atgal i Lietuva, kaip buvo mums 
laikrasciUose pranešta, kad isnaujo Lietuviai bego 
nuo Rusu ir tuo budu išbėgo i Vokietija apie pusu 

’milijono.
Visu išbėgusiu Lietuviu is savo krasta žinome kaip kuriu 
gyvenimo padėtis yra baisi dauguma jau buvo atsilepe i 
Amerikos ir Britanijos Lietuvius. .
Britanijos.Lietuviai pat kares pradžioje gerai numanė, 
kad reiks ju broliams ir sesems šiame.kare daug kentėti, 
tuc tuojau Skot i j osz Lietuviu buvo Įsteigtas Lietuvos 
Šelpimo Fondas. Londono Lietuviai panašiai ikurei 
Lietuvai Gelbėti Fonda (Bet kur scores Lietuviu Kolonijos 
Manchester, jog ir ten Lietuviai tos pačios Tėvynės - 
ka jie veikia?) . . . •
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I ta Draugijos prasima atsiliepe ligi 
suaukoję 97 svarius, bet tai nevisi.

Šios abi atskiros Organizacijos dirba kiek galėdamos 
renka aukas visokiais budai ir tuomi didina savo fondo kasa 
Be to reikia pasakibi kaip įauvo kilęs anksčiau reikalas 
suteikti pašalpa taip Škotijos taip Londono Fondai yra 
išsiuntė pašalpa, 
Lohdono Lietuviai 1944 m pries Kalėdas nutarė laiškais

■ - savo Lietuviu paprašyti Lietuvai auku issiusta prasimus 
arti trijų šimtu 
šiol 125 asmenis
kur kita didžioji puse galėtu būti dvigubai. Tad 
aiskaį matoma kas myli savo Tėvynė, kad jaučia savo 
broliu skurdą ir varga tas aukoja, tas tęsia savo ranka 
ir nori nors vienam savo suvargusiem tautiečiui padėti 
nubraukti vargo, ašara

Jotvingas

Independence Day Celebrations:

For- the benefit of H.iitForces and those who will not be able 
to attend this year's celebration of Independence Day 
here is a, brief description of what will take place. The 
day will commence with a sung high Hass and for the first 
time in about eight years the Choir will sing Jseukom’s 
"Ave Maria".; We are expecting representatives of. the 
bhree Baltic Legations to be present at this Mass, 
The afternoon will be on the same lines of former years, 
i.e. a concert. Besides the speeches the girls are producin* 
a serious and up-to-date play written by A.Poskus from 
Seotalnd. The play "Laisves Kaina" deals with the present 
day events in Lithuania. Besides*the play three dances will 
be performed - two completelymaw^and the third a gay 
Lithuanian one which has beeOreą^^fced again after its firs 
appearance at the last concert.' evening will end with 
the traditional Choir songjf
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