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iš vakaru žuvėdros skrenda

Aptemusiu dangum?

Atneš rytojus aukso gandEj

Ir mumsl

Šalisy kur apleista kentėjo 

Kančios ir nerimo naktis?

Pakyla Viešpaty teisėju - 

Didžiu darbiu maža šalis»

Sugrįžkite visi iš tolimo Sibiro 

Ir iš -mirties griuvėsiu vakaruos?

Tautos Širdis gyva - nebuvo mirus -
■ / ■ ' ■

Visus priims? visus paguos«

Ir atsigaus krantai Šešupės? 

Ir Nemunas? Nevezis ir Neris?

Baltais sparnais žuvėdros supas-;

" ; Nušvis*. Nušvis 1..
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V — VVokietijos zemeje vos_buvo nustojusi pragariška patrankų 
muzika. JBombų išraustos duobes ir miestų griuvėsiai dar tebealsavo 
žmonių ašaromis ir krauju. Tačiau? atgimstantis^pavasaris ir pra-. 
siplegę iš sustingimo kiauto medžių lapai? plasdedami ir_skleisdami 
įvairias blizgesio varsas? tarytum stengėsi užslėpti praūzusios 
karo audros padarinius ir siaubingų praeitį...

^Vįonoj Vokietijos provincijoj? lygiu asfaltuotu vieškeliu? 
tartum seselis? sunykus ir išbadėjęs? keliavo nežinomas žmogus.

Jis? retkarčiais sustodamas ir prisėsdamas ant žaliuojan
čio plento griovio? sukaupęs beišsenkančias jėgas? vis slinko pirmyn.

Nežinomo keleivio drabužiai buvo suplyšę^ir sudulkėję. Jo 
atsikišusiuose? vos oda pridengtuose be raumenų žandikauliuose?buvo 
galima išskaityti^sunkius pergyvenimus ir iskentejimus. Is po jo 
tamsių antakių žiurėjo prigesusios? bet kartu ir viltingos mėlynos 
akys..•

Ant pečių jis nešesi mažę.? apskretusį ryšulėlį? kuriame? 
matytu buvo sudėtas jo visas turimas turtas. Kojos buvo apautos 
medinomis klumpėmis? pro kurių kiaurus užkulnius matėsi išsekusios 
kulnys•.°

iš pažiūros? tai buvo daugiau vaiduoklis? ne žmogus. Kur. 
jis ėjo? kas jis buvo ię kokio tikslo sieke — niekas nežino. Tačiau? 
pasiklausdamas sutiktų žmonių? jis keliavo vis tolyn.

Buvo vėlyvus popietis_ir saule slinko vakarop. Pro_šalį 
skriejo daugybe mašinų^, betone viena nesustojo ir nepaklauso kur sis 
keistasis keleivis norėtų būti pavėžintas...

Nepažįstamasis vis dėlto priėjo Hoffnungo lietuvių stovyklos 
vartus ir? sunkiai atsidusęs? sustojo. Is jo veido matėsi? kad jis 
jautėsi pasiekęs tikslų*

Sargybinis^abejingai pasitiko atvykusįjį ir? nieko netar
damas? klausiamai žiūrėjo į jį.

- Ar Šia lietuviai gyvena? - išvargusiu ir prislopintu 
balsu? pagaliau? paklausė keleivis.

• - Taip, čia... 0 ko tamsta norėjot? - pasiteiravo sargybinis.
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- AŠ norėjau matyti stovyklos vedėją... - pratarė šis*

... _ Sarbynįnio palydėtas, nepažįstamasis atsidūrė stovyklos raš
tinėje*. Po gero pusvalandžio pasikalbėjimo, kadangi Hoffnungo-stovy
kla jau buvo perpildyta ir laisvą kambaęią nebebuvo, stovyklos vedėjas 
jį nuvede ir ’’laikinai’’ apgyvendino treciojo bloko palėpėj, bloko valy, 
mo įrankią sandėliuke. \

/ Gavus UNRRA-os sutikimą jam apsigyventi, stovyklos gyventoją 
sąraše atsirado dar toks papildymas: ’’Jonas Bertasius, gimęs 1909 m.”! ■

Ir taip Hoffnungo^lietuvią stovykla padidėjo dar vienu nauju 
gyventoju. Deja, nors kažįn^kiek buvo pastangą, dėta, kiek teirautasi, 
niekam vis dėlto nepavyko sužinoti, kas per vienas naujasis palėpės 
gyventojas. Niekas nesužinojo nei kas jis buvo, nei kokia jo-praei
tis ...

vBertašius venge rodytis viešumon ir dieną dienas pratūnodavo 
savo mažytėj buveinėj. Tik retkarčiais praslinkdavo rajonu, tačiau 
visuomet vengdavo su kuo nors kalbėtis* Jis visą laiką buvo paniūrąs 
ir užsisvajojęs. "

* M
Nors grabego keletas ijenesią, bet Bertasius stovykloje netu- 

.rgjo jokią, p^zincią. Ir kas žmonėms krito į akis, kad Bertasiaus 
išvaizda, ir gyvenant stovykloje, ne kiek negerejo, bet kaskart nyko...

Kada nę kada jis išeidavo į lauką. Ypatingai su dideliu^susi- 
domejimu Bertašius^stebeąavo vaikučius._ Jis jais visuomet pasidžiaug
davo, kuomet vaikučiai is mokyklos skubėdavo namo...

Vieni įš to darydavo išvadas, kad jis buvęs mokytojas, kiti - 
kad karo metu šeimą praradęs, o treti - spėliodavo, kad is viso jis 
neaiškios praeities žmogus, jog taip vengia kitą, zmonią. Gal ną.t 
koks koloborantas, kuris bijo zmonią sutikti ir kuris gailisi uz savo 
praeities nuodėmės... <

Stovykloje begyvenant; visiems slinko gana pilkos dienos, 
bet kiti jos gyventojai nueidavo ir į susirinkimus, dalyvaudavo įvai
riuose ihine jįmuose, retkarčiais ir padainuodavo, tik niekas niekur 
nemate Bertasiaus...

•’ '■ , • Jis. vis lindėdavo savo apgailėtinam kambarėly ir kažkę rase. 
Tą buvo iššifravę smalsesnieji stovyklos gyventojai, kurie,„užlipą 
į palėpę, neva kitais reikalais, pro durą plyšį slapta pasižiūrėdavo 
ką veikia Bertasius...

Pagaliau, prasidėjo stovyklose skryningą banga. Ji, žinoma, 
neaplenke ir Hoffnungo stovyklos gyventoją.. , -r.

Ypač buvo griežta paskutiniojo skryningo komisija. Be už
pildytose anketose patiektą žinią, ji kiekvieną dar žodžiu daug 
kamantinėdavo. Bertasiui taipogi teko daug aiškintis del darbo pa
žymėjimo ir kitą dokumentą neturėjimo. Sutinkamai su kitą gyventoją^ 
ankstyvesniais spėliojimais, jam riet buvo primesta, kad jo visi paais- 
:kinimai yra melas, o jis gal būvąs koks nacią koloborantas ir turėtus



dokumentus tyčia sunaikinęs. Po tokio pasikalbėjimo? komisijos pir
mininkas Bertašiaus anketoje pastate didelį klaustukę...

Po to vėl slinko dienos. Žmones lauke skryhingo rezultatę.
ICuomet buvo gautasviŠskryninguotęję sęrašas? jame figurayo„ 

ir BertaŠiaus pavarde. Sužinoję apie tai žmones? tarpusavy snybzde- 
jpsi: ’’Matot? ar ne taip vra? kaip kalbėjom... Paslaptingasis Bertą
sias tikrai yra neaiškus žmogus? ar net koloborantas”...

Pagaliau? priedo terminas išskryninguotuosius išskirti is 
UNRRA-os globos. Seniūnams buvo pavesta jiems paskelbti? kad apleis
tu stovyklę. . .

Bloko seniūnas? gavęs įsakymę? o kartu jausdamas ir^dįdelį. 
smalsūnę pamatyti kaip gyvena Bertasius? lipo laiptais į pašiurę? į 
jo *’butę”...

Prisiartinęs prie paslaptingojo stovyklos gyventojo durę, 
seniūnas tyliai pasibeldė? bet viduj niekas nieko neatsake. Žvilg
terėjęs pro duryse- esantį plyšį? su nustebimu jis pastebėjo Bertasię 
sėdintį prie, staliuko? o dar_daugiau jis nustebo_todel? kad nors buvo 
pats vidurdienis? bet kambarėlio palubėje spinksejo deganti elektros 
lempute.. vDar kartę pasibelde? vbet ir vėl niekas jo į vidę nękviete. Tuomet ryžosi eiti vidun neprašytas. Juk reikėjo įvykdyti uzdetę 
pareigę...

Atsiradęs viduj? seniūnas visai apstulbo. Nors aiškiainmate? 
kad Bertasius sėdi prie atversto sąsiuvinio? kur buvo kę tai rasęs? bet jam įėjus - jis ne nežvilgtereJo atgal...

Gal užmigo berašydamas... - topterėjo seniūnui mintis. 
Jis priėjęs ęmesi pajudinti miegantį uz peties? bet... lyg žaibo 
trenktas? atšoko atgal... Bertasius buvo sustingęs - negyvas...

Kai jau buvo užalermuota stovykla ir atvyko valdžios pareigū
nai bei gydytojas? padarius skrodimę? buvo konstatuota? kad Bertasius 
miręs nuo širdies paralyžiaus...

Prie jo^rastame apglamžitame sęsiuvinyje? paskutiniuoju įrašu 
buvo parašytas žmonai ir dviems dukrelėms laiškas į Sibirę:

’’Mano brangioji Stasę ir mažieji Angelėliai Vidute ir Janyte? 
Nebežinau nei kur adresuoti šį laiškę: ar į Sibirę? nors ir ten smul
kesnio adreso nežinau? o gal... gal? neduok Pieve? JŪsę ir visai gyvę 
nebara..•

Del Jusę likimo mano širdis kasdien ^ra draskoma sunkaus 
sielvarto. Todėl? nors nesitikiu? kad kada^sis laiškas pasieks Jus? 
bet rašau? kad nors laikinai apgavus savo išvargintę sielę...

Šia proga? nogs keliaįs sakingais„noriu aprašyki savo^gyvenimę 
nuo to laiko? kuomet žiaurūs žmones išardė jauku musę seimos židinį.
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Baisoj| birželį? kuomet^penkioliktę to menesio diena grįžau 
is Siaulię ir neberadau Jusu? as roviau plaukus nuo galvos ir.kalbi
nau save.' Tuomet baisus kaltinimas užgulė mano krutinę: „kodėl as 
•jus vienas pąlįkąu. Ach? Viešpatie? kaip tada norėjosi būti drauge 
su Jumią ir žiūrėti bendram likimui į akis... Deja, Jus buvote jau 
Dievas žino kur.c.

Išplėšdami Jus - jie kartu išplėšė ir mano širdį.••

Prasidėjo karas. iš širdies skausmo ir dideles pagiedos 
kraugeriams? aš stojau į partizanę eiles ir koviausi su bėgančiais 
bolševikais? tartum įsiutęs žvėris... Koviausi stačias ir niekur ne
ieškojau jokios priedangos.. Kerštas verte mane taip daryti, nes 
atrodė? kad pati mano gyvybe jau nebereikalinga...

Galvojau, kad žusiu? bet nebuvo lemta tai įvykti...

Pagaliau?; musę, žemoje kovos pasibaigė. Bolševikai jau buvo 
toli nustumti. Susidarė musę vyriausybe ir? maniau? kad nors laisva 
savoji žeme kiek nors nuotaikas„prablaįvys. Bet... kur tau. Antrieji 
okupantai„taipogi eine siausti musu krasta. Lietuvos vyriausybę panai
kino? o musu^tevę žemę eme kolonizuoti? „žmones gaude ir veze į Vokie
ti ję. katorgiskiems darbams o.. Neišlaikė mano nervai. Stojau į po
grindinę kovę ir pries ruduosius okupantus..• Deja, mes buvome išši
fruoti ir pakliuvai į Vokietijos konclagerius.. Daug teko iskenteti 
per aštuonis konclageriuo □© kalinimo ir kankinimo menesius, bet, 
atej.o^laikas - galingoji Vakarę armija^sumuse^ruduosius priešus ir 
mus iŠ konclagerio„išlaisvino. Nors is ten išėjau vos gyvas, bet. 
pradėjau skaidresnėmis viltimi^ gyventi. ^Galvojau^- gal gi su laiku 
Vakarai islaisvins kankinamus žmones ir is milžiniškoRytę konclagerio. 
Gal gi dar ateis tas laikas, kad pamatysiu savo'brangiąja Stasę ir 
mažyčius angelėlius Vidutę ir Janytę^.c

Po išlaisvinimo iš konclagerio? nelaukdamas jokię dokumentę 
apie manęs kalinimą? vien su paprastučiu amerikiecię -corporal© rašte
liu? skubėjau ieškoti lietuviu. Kitus mano dokumentus seniai buvo 
atėmę' nacia.i- Artimiausia lietuviu stovyklą Įioffnunge suradau. 
Tikėjausi čia lengviau atsikvėpti, bet... ir čia... skryningas, užme
timas? jog greičiausiai esu koloborantas? kad dokumentę neturiu...

Pradžioje pasitikėjau komisijos humaniškumu ir tikėjausi, kad 
žodžiu išsiaiškinsiu? bet mano^viltys nuėjo niekalą.... Gi dabar? vėl 
man gresia už stovyklos ribę išmetimas... Ach? Viešpatie? silpsta ran
ka ir rašyti nebegaliu. Negi Dievas man ir visai musę tautai tik tokį 
likimą teskyrė... Negi mes turime visur ir rmo visę tegirdeti prie
kaištus? jog esame koloborantai? nusikaltėliai ir t.t.

Na? tiek^to? nebesiskęsiu savo dalia, nes niekas mano skaus
mingo skundo neišklausys... Taip noretęsi dar daug? o daug jums gra
žaus parašyti, bet jaučiu, kad visiškai alpstu. „Alpstu dvasiškai ir 
fiziškai. Atleiskite man. Gal kiek pailsėjęs vėl ką nors parašysiu...”

.Ir cią. nutrukęs BertaŠiaus laiškas. Jis, matyt? nutruko kartu 
su nutruksiančia jo gyvenimo styga. •>.

Bamberg, 1947, 5, 9.
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' PROTESTO IR PRAŠYMO LIETUVIŲ ŠAUKSMAS Į PASAULĮ

TVARKANČIAS INSTITUCIJAS IR į VISA ŽMONIJĄ. ocKassaas ■■’•■.įsi .t* ah .iff iįar~T~rr. g^.rr •: rr, ■rrrfc.ĮgT’n r T’ Ui Bw

( P A.. A .A A A A ) ' /

6. Sakoma? kad Sov. Rusijoje rinkimai bent visuotiniai2 nes 
priverčiama visi 100% balsuotojų balsuoti. Ne taipl Štą„i kur slypi 
sovietinių rinkimų nevisuotinumas. Taip? verste tai bolševikai ir 
naganais verčia balsuoti? bet .kas balsuoja. Per pirmuosius rinkimus 
bolševikų paskelbimu Lietuvoje balsavę net per 100%: tų žinių patys 
bolševikai buvo. paskelbę5 nors balsavusiųjų balsai dar net ne suskai
tyti nebuvo. Visiems viena tėra aišku: tik visi Lietuvos piliečiai 
tegali balsuoti. Ir tik tada tokie rinkimai butų visuotiniai. 0 „
aiškiai žinome? kad vien tik dabar per^antrųjų bolševikų okupacijų is 
Lietuvos į Rusijos katorgas lietuvių išgabenta šimįai Jukgtancįų? ~ 
įie negalėjo balsuoti. Per pirmąjį bolševikmetį is dešimčių tūkstan
čiu lietuvių? išvežtųjų gilyn į Rusiją? tik retai kuris dabar te- 
grįzęs? - ir tie negalėjo balsuoti. Visi Lietuvos kalėjimuose ir 
izoliaciniuose punktuose atsidūrę lietuviai taip pat negalėjo bal-v 
supti. Paprastai dar pries rinkimus per dvi savaites ir ypač pries 
pačius rinkimus„prasideda ’’didieji valymai” ir tyčia ’’izoliavimai”? 
ir tada vėl mases piliečių sąmoningai atitraukiama nuo balsavimo 
kaipo vadinamieji neištikimieji aklajam diktatūriniam režimui. 0 
kur tie tūkstantių tūkstančiai lietuvių? kurie tebesislapsto Lietuvos 
giriose nuo bolševikų teroro? kurie? kaip mes? D.P. gyvenimų tebe
gyvena? kurie išsklaidyti po visų^pasaulį. Gi ir vįsi.tokie lietuviai 
turi teisę rinkimuose dalyvauti? žinoma? dingus bolševikų okupacijai 
Lietuvoje ir joje tikriems demokratiniams principams teorijoje ir 
praktikoje įsigalėjus. Taigi? ar ir tokiai daugybei Lietuvos pili- 
cių nesant Lietuvoje -_ar gali būti dabar ten kokie visuotini rinki
mai. Kaip ir caristines Rusijos pavergtoje Lietuvoje generalguber
natorius korikas Muravjovas kartu su brutaliuoju gubernatorium Kauf- 
manu 40 metų buvo uždraudė lietuviams lietuviška spaudų ligi 1904 
metų? korė lietuvius? gabeno į Rusiją apsigyvenii? į tokių lietuvių 
sodybas koįonizuodami rusuų iš Rusijos gilumos? - taip ir dabar Lie
tuvoje bolševikai tomis pačiomis caristinemis priemonėmis ir kur kas 
žiauresniais metodais prikolonizavo ir tebekolonizuoja Lietuvoje 
rusus? atgabentus iš Sov. Rusijos kolchozų? suteikdami jiems Lietuvos 
pasus? net ištremtųjų lietuvių pasus ir net„lietuviskusias pavardes. 
Tai kų? ar ir tokie atėjūnai balsuotojai? nekįek nemokų lietuvių 
kalbos, ir neturį teises Lietuvos piliečiais būti? o vis deljo rinki
muose vienodai balsuojantieji su tikraisiais Lietuvos piliečiais? - 
ar ir tas faktas kam nors rodytų? kad čia visuotiniai rinkimai. Nei 
Čia ne visuotiniai rinkimai? bpt parodija ir bolševikine rusinimo 
klasta? del kurios dar gyvas_išlikųs lietuvis gailiai randa ant savo 
nelaimingosios tėvynės griuvėsių ir savo brolių seserų kapų.
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Dabar Lietuvoje buvę ir anksčiau buvę.Sov. Rusijos padik
tuotieji ir pravestieji rinkimai, mateme, ne trupučio jieparodo Lie
tuvos ir jos tikrųjų gyventoją valios, nes, kaip augsciau įrodyta, 
tie visi rinkimai yra brūtaljosios jėgos padaras, teroro rezultatas, 
neteisėti, nelaisvi, neslapti, nevisuotiniai ir nedemokratiški.
Tuose rinkimuose ne Per nago juodymą jokia demokratiniu rinkimų są
lyga nebuvo įvykdyta, ir tik tie rinkimai teklastoja lietuvių tautos 
valią ir klaidina pasaulį.

Sįų metų Lietuvos nepriklausomybes 1918 metų paskelbimo šven
tes dienoje - Vasario 16 Dieną mes, vienos is didžiausių Didžiosios 
Britanijos lietuvių stovyklų Seedorfo b/Zeven Lietuvių Stovyklos per 
2,000 lietuvių,DP žmones,vatstovaujame save, daugelis^savo seįmos, 
likusias^Lietuvoje, vokiečių hitlerininkų ar rusų bolševikų išžudy
tas ap ištremtas į Sov. Rusiją katorgos ųarbams, mes atstovaujame_ 
visi visus savo gimines, savo profesijų žmones ir visokių darbo rū
šių kaimynus, pasilikusius Lietuvoje ar išgabentus į Sov. Rusijąs - 
mes atstovaujame tiesioginiai mažiausia 200,000 tokių lietuvių ir 
tuo patim mes atstovaujame ir visą Lietuvių tautą. Mes turime teisę 
ir griežtą pareigą atstovauti ne tik^save, bet ir anuos visus savo 
brolius ir seseris, nesmes, buvę didžiųjų Lietuvių Tautos ir jos 
žmonių tragedijų liudininkai, mes beteisiai DP, betgi vis^delto be
turi žodžio laisvę i§ sąvo globėjų, is Vakarų Alijantų, i$ tikrosios 
demokratijos, o tos žodžio laisves ir visokių kitokių didžiųjų lais
vių nebera dabąr Lietuvoje, ten bolševizmo sistemai įsigalėjus ir 
diktatūrai viešpataujantį Taigi, mes privalome atstovauti visus vo
kiečių nacių ir rusų bolševikų nukankintuosius lietuvius, visus iš
tremtuosius lietuvius, visus Lietuvoje NKVD sniperijos ir persekio
jimų sukaustytuosius lietuvius, visus Lietuvos giriose tebesislaps- 
įanciuosiūs lietuvius, - visus kurie nuo bolševikų okupacįjog prad
žios Lietuvoje ir visoje Sov. Rusijoje nebegali laisvojo žodžio tarti 
ir nebeįveikia reikšti savo protestuojamojo balso, kad Lietuva yra 
prievarta prijungta prie Sov. Rusijos^ kad Lietuvoje daromieji rin
kimai tėra bolševikų brutaliosios pajėgos padarau, kad jie neteisėti, 
nelaisvi, neslapti, nevisuotiniai ir nedemokratiški, kad Lietuya 
grobiama ekonomiškai, kad lietuvių tauta bolševikų nuspręsta išnai
kinti, vkad Lietuveje jokios judėjimo, žodžio, susirinkimų^ religijos, 
humaniškumo, pilietinio ąpsisprendimoapsigyvenimo laisves nėra, 
kad Lietuvą valdo diktatūra tiek pat šlykšti ir baisi, kaip ir rudo
ji nacių diktatūrą kad buvo, kad Lietuva 1939 metais Molotovo-Ribben- 

' tropo_slapta ciniška sutartimi parduota Maskvai, ko negali pripažinti 
nei musų tautiečių globėjai, nei taurusis pasaulis, nei tarptautine 
teise, nei kovoje uz laisves idealus kritęs šiame pasauliniame kare 
Vakarų Alijantų karys kartu su mūsų nepriklausomybes kovų kritusiai- 
siais dalyviais.

Todėl:
i. Viso pasaulio akivaizdoje, visų lietuvių v§rdu pareiškiame 

griežčiausią protestą pries minėtuosius neteisėtuosius rinkimus 
dabartinėje Lietuvoje, besiekiančius Lietuvą paversti Sovietų Rusi
jos okupuotąja provincija.
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2. Lietuviai nepripažino, nepripažįsta, ir nepripažins teroru 
ir smurtu prievartaujamojojė lietuviu tautoje svetimoji} daromu rin
kimu ir kreipiamės į pasaulio^sąžinę, prašydami nieko nelaukiant ga
lingai protestuoti ir nepripažinti , So v. Rusijos daromu visi/ prievar
tos aktą Lietuvoje.

3. Mes tenorime, kad būtą atstatyta Lietuvos suverenine demo
kratine valstybe-rėšpublika, kad Sov. Rusijos okupacija Lietuvoje suv 
visais jos neigiamaisiais rezultatais būti/ tuojau pasalinta ir tetrokš
tame^ kad visai susirinkusiai į tėvynę lietuvii/ tautai butą suteikta 
teise ir galia laisvai, demokratiškai, betarpiškai,-Visuotinai Vakari/ 
Demokratijos prasme apspręsti savo Lietuvos valstybes likimą ir rei
kalus*

4. Mes lietuviai prašyte prašome ir Vakari/ Alijantą valstybią 
ir tąją vaįstybii/ rome ji/ kiti/ visą valstybių vyriausybii/ įgalioti savo 
atstovus musu tautai ir Lietuvos valstybei neprieinamojoje Maskvos kon
ferencijoje^ kaip ir'kitose konferencijose visomis galimomis ir reikia
momis išgalėmis^paremti sį mūsų šauksmą, teisėtą viltį ir musą teisę 
bei reikalą augsciaą išdėstytaisiais klausimais, paremtais šio laiko
tarpio didžiąją Didžiosios Britanijos, Jungtinią Amerikos Valstybią, 
Prancūzijos, Šventojo Sosto_ir visos eiles-kitą valstybių vyrą ir 
Pasaulio Organizaciją patikėjimais ir uzgkcentavimais del Lietuvos 
suverenumo atstatymo, paremtais Atlanto Chartos imperatyvu.

5. Mgs' lietuviai šaukiame"š ir UNO, ĮJNRĘAos, IRO, Raudonojo. 
Kryžiaus, Žmogaus Globos Organizaciją, Bažnyčią, Parlamentą, Socia
liąją Organizaciją, visą Tauriąją Pasaulio Smegeną ir Zmonią ir 
tikihes, kad Jus mus Pabaltijį-Lietuvą, Latviją ir Estiją-išgirsite 
ir nedelsdami visomis priemonėmis mūsą tautą šventą reikalą paremsite 
ir isgelbesite. 1947 metai privalo būti Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos, to tiek Vakarą Europos istorijoje nusipelniusio Pabaltijo, iš
vadavimo metai, o Pasauliui būtinosios Taikos metai:

Žmonija, gelbek mus mažas^tautas, mažas darbo gmonią valstybes. 
Žmonija, ir Tau, Dievas padės. Žmonija, mes europgines tautos* Mes 
ir mūsą tautiečiai vargą vargom ir tebevargstam del netikro rytojaus, 
mes kalėjimuose ir koncentracijos stovyklose puvome, badavome, aps
kurę, neapsiavę tremtinio gyvenimą keliavome,vmes svetimąją pries
paudą, panieką pakelti turėjome ir spardyti, šunimis pjudyti buvome, 
- mes viską pakėlėme ir pakelsime ligi galo su pasaulio tautoms 
reta kantrybe savo tautos,vsavo Pabaltijo^ savo Lietuvos ir tuo 
patim Pasaulio gerovei ir šviesesnei ateičiai. Me S; > Vakarą Europos 
orėntacijos tauta nuo amžįą^ Mes apgynem Europą ir jošikuiturą anais 
laikais nuo azijatą antplūdžio. Tą liudyte liudija plačioji Lietuvos 
Kunigaikštijos istorija. ^Europa ir Naujoji Europą-Amerika ir visa 
Žmonija, apginkit ir mus šį kartą XX amžiaus viduryje, kad kokios. 
amžinos demes nepasiliktą klasikinio,galvojimo klasikiniam pasauliui, 
sukūrusiam viską, kuo šiandien tautos džiaugiasi, paženklintos Vakarą 
Demokratijos teises dvasia ir galia. ' . .

Visą lįetuvią Stovyklos gyventoją vardu pasirašome (eina parašai).
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i š “L A LIBRE BELGIQUE"

./Y ’• Nr. .64, ,1947. TV. I. -

I• Koncentracijos Lageriai Rusijoj, Penkiolika milijonų kalinių.

Dabartiniu„metu Rusijoj apie 15,000,000 politinių kalinių gyvei 
arba vegetuoja uz visuomenes ribų. . Atmetus nedidelį skaičių nuteis
tųjų pagal įstatymus, daugumas kalinių yra pries sį karų vykusių po
litinių "valymų” aukos ir demobilizuotieji vyrai, kuriuos kontaktas 
ne vakarų civilizacijų padare sovietines vyriausybes akyse įtartinus 
ir pavojingus, ......

NKVD turi pareigų įjungti šiuos. žmones į,priverstino darbo 
sistemų, rusų pramonei teliekų jų pasinaudoti. Magnitogorsk^ 67,000 
kalinių dirba inžinierių priežiūroje, kurie tuo pačiu metu visi yra 
NKVD-s'uai. ^Kaliniai turi dirbti 12^ vai. Kadangi maistas yra nepa
kankamas, tūkstančiai jų mirs pirma, negu pasibaigs jų bausmes laikas

Svarbiausi lageriai yra Storobielsk^, Koziolske ir Ostachove. 
Kada prasidėjo Rusijbs-Vokietijos karas, się, lageriai "glaudė" 15,700 
kalinių daugiausia lenkų karininkų. Po to šių lagerių kaliniai buvo 
išbarstyti po visų Rusijų ligi Afganistano sienos ir Kamcatkos.

- Šie lageriai dabar užimti vokiečių, lenkų^ pabaltijiečių, 
vengrų, rumunų ir taip $at-plačiuose plotuose uz Uralo, kur jaunebe 
atskiri įageriai, bet istisas darbo centrų tinklas - belgų, atgabentu 

-is vokiečių koncentracijos lagerių, ir prancūzu bei anglų kareivių.

II♦ įvairios lagerių rūsys.

Yra skiriamos 5 lagerių rūšys: 1) Bausmes lageriai, kur kali
niai atlieka savo bausme ligi paleidimo. Bet tas dar nereiškia, kad 
po to šie kaliniai grįžti į bendromsnų :.t jie turi apsigyventi tam 
tikroje srityje, kurios niekados„nebegales palikti, 2) Kariniai 
lageriai, kuriuose laikomi vokieciai-kafo belaisviai irtam tikra 
raudonosios armijos demobilizuotųjų kategorija, „kaipo "karantine",, 
kol užmirs prisiminimus iš okupuotos Europos• Šiuose lageriuose mir
tingumas yra dar didesnis, negu nacių koncetracijos lageriuose.„ 

: Baisus skeletai skarmaluose keistai primena tųi, kų mate įsiveržė į 
Vokietijų;išvaduotojai. 3) Darbo lageriai. Gia daugiausia krimina
liniai nusikaltėliai. . Gyyena lusnose ar farmosė. Dirba žemes ūkyje 
ir yra geriau užlaikomi uzipolitįnius kalinius ar belaisvius.
4) Politinių! lageriai. Is jų išeina kaliniai į fabrikus ir kasy- 
klaų. Panašių "sambūriu" yra pridygų kaip grybų nuo Uralo ligi 
Kamcatkos, Kaliniai terų vergai, .Jie„varomi į kasyklas arba akmens . 
laužyklas, kur turi griežtai atlikti_uzdetų programų, jei nenori gauti 

‘■‘smūgių arba netekti tos. pačios mažytes maisto normos. 5) Pereinamieji 
lageriai, kur vyksta paskirstymas į įvairius lagerius. >
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HI. Neapmokama darbo jėga.

Siu lageriu darbo jcga^iŠaiskina didele dalimi greitu ekono
minį Rusijos atsigavimą,’ ir Šis "neapmokamas" darbas yra kertinis 
Rusijos galybes akmuo. Tiesa sakant^siuose lageriuose mažai tėra 
dideliu asmenybių? kadangi daugumas šię ”big mėn" dingo be pėdsako, 
toli uz Uralo? tundroje? Lenos deltoje? ar dar toliau? Tikri ’'pavo
jingieji” turi^keliauti visai i Šiaurę, į polarines sritis ar į Pranr 
Joseph šerne, iš kur jau nebegrįžtama niekada* Naujosios žemes (Novaja 
Žemiia)„lageriai yra salos prezidento, "komisaro-specialįsto" Moizerovo 
vadovybėje. Siam nebereikalinga daryti reklama.

IV. Organizacija* • .

Visi Šie katorginiai lageriai yra sujungti į vad* "Goulak” . 
organizacinę, kurios generalinis štabas neseniai buvo perkeltas is 
Maskvos į Gkalov* ^Sename štabe dar vis tebeminimas generolas Nasied- 
kin, pustazandis džentelmenas? visai nepanašus į slaptosiosvpolicijos 
karininkę. Jo ištaigoje, kurią jis paliko^persikeldamas į Gkalov, 
pakabintas didžiulis žemėlapis, kuriame sužymėti visi rusę lageriai. 
Didžiausia ratelię dalis vaizduoja lagerię grupes. Kuomi (teritorija, 
ištiesianti nuo Maskvos iki ašigalio) srityje? Kolos pusiasalyje ir 
Kolymoje* Vierchojanske ir Magadane įrengti lageriai kasyklose dir- 
bantiemg kaliniams* iš paskutines vietos išvyksta laivai su 5 - 10 
tūkstancię kaliniu į Nachodka prie Vladievstoko. Prie Magadano yra 
taip pat mažas 8,700 gyventoję miestelis, kuriame sunkiai sužalotieji 
invalidai baigia savo gyvenimą, atnešusi jiems vien tik vargę.

Šiuose lageriuose milijonai vyrę ir moterę (generalinio štabo 
statistikos rodo 8 milijoną_įregistruotę) yra pasmerkti vargingai 
mirčiai^ o "Guolak” vadovybe težiūri to, kę rodo kartoteros ir 
oficialus raportai.

Visa ši neapmokama darbo įega yra ne kaskitas, kaip svarbi 
mašineriją plataus pramones ir žemes ūkio plano? kurį Rusija tikisi 
mažomis išlaidomis įvykdyti. Ir gal būt, kaip tik del to yra griež
ta ivuzdrausta nurodyti smulkmenas, ir atsisakoma duoti tikslus _pri- 
verciamuję darbininkę skaičius, kuriuos Rusija naudoja po dalines 
1945 meię liepos men. amnestijos.

Klausimas? ar nesibaigiančios diskusijos del įvairią tautę, 
sienę? ar švenčiausi ONU joriricipai įr taikingi nugaletoję palinkimai 
prives prie to, kad bus išaiškinta Šį tamsi istorija,- dominanti visą 
žmoniję.

Verte - Juozas Leliunas -



Mlysy W—i W — I ■■■■» > ■■■ »j ■■ Į.-■■■*»■■■ .. ,,, ,I^.« ■ ^« Į - I- — -■ ■.ii. .ii».i—.ii ...I 1.1 ■■1.1 ■
' * ’ • • • ' ? •

BAftfBERG IEČIAI tretiniai PAGERBĘ MOTINAS. ' 
v

Pirmasis gegužes„sekmadienis. Bambergo lietuviai jau iŠ 
vakaro vaikšgiojo po gelią parduotuves, kad gavus gelįą, kad pasi
puošus kuo iškilmingiau paminėti tradicinę ir vieną is kilniausiu 
švenčiu. - motinos Pieną*

Išaušo ir lauktojo sekmadienio rytas. Tą dieną motiną inten
cija buvo atlaikytos dvejos pamaldos. Vienos ,/ ankstyvosios / tre
ciosios stovyklos koplytėlėj, o antros - vokiecią bažnyčioje / St.

. Helnrichskirche •

d Vidurdienio pamaldose ypač daug zmonią. Jie suklugą pries 
altorią ir meldžiasi uz savo Motinas. Jie meldžiasi ypač uz tas 
Motinas, kurios liko tėvą žemes sargyboje ir kurioms žiaurus okupan
tas parode kelią i. tolimą ir Šaltą Sibirą. Koks ją ten likimas - 
vienas Pievas težino...

Pamokslo vietoj, kolonijos klebonas kun. Pr.Endriūnas perskaitė 
jaudinančio turinio ApaštališkojovSosto ^elegaturos pastoracinį laiš
ką, kuriame buvo daug,, o daug .gražią mindą.

Vakare, 18 vai. treciosios stovyklos saleje įvyko iškilminga 
Motinoms pagerbti Akademija, su menine dalimi. •

Akademiją atidarė šeštosios stovyklos švietimo vadovas inz.
' Škudzinskas, pakviesdamas į garbes prezidiumą tris seniausias moterių 
kaipo abieįą stovyklą ir mieste gyvenančią įie.tuvią motorą atstoves. 
Šios senutes buvo apdovanotos gražiomis gėlėmis.

Po to įspūdingą ir jautrą žodį tarė Šeštosios stovyklos vedėjas 
p. Barkauskas.

Ponia Rėkįaitiene, kaipo vietinįą„skauęią vadove, perskaito 
vyjj.’ skaiitininkes Augustaįtytes - Vaiciunienes ta proga Prisįąstą 
raštą, o taipogi Pabaltiecįą Moterą Tarybos Pirmininkes Pr^.Žilins
kienės dienai pritaikintą godį. Ypatingai jaudinančią mindą buvo 
poetes Augustaįtytes - Vaiciunienes žodyje. Čia drąsiai galima„ „ 
teigti, kad jos prisiąstojo laiško turinyje kiekvienas žodis svėrė 
po kilogramą...
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Po to9 pabaigus oficialiąją daįį? pasirodė Vaikiu darželio v 

vėčleja sesele Balčiūnaite su savo manaisiais pipirais?, kurie ypač 
gražiai pasirodė su inscenizacija ”As našlaitėlė”• Po to menines 
dalies išpildyme vyravo skautai. Jie ir deklamavo9 ir dainavo9 ir 
tautinius šokius Šoko. Vis mūsų močiučių garbei...

Garbe skautams? nes'jiems prade jus ^veikti - stovyklose jaučiame 
daugiau gyvumo? girdime daugiau jaunatviško juoko ir. viso gražaus? ko 
skautai mums parodo. 0 skautai - gi žinome kas per menininkai.
Pas juos nėra ne išrinktųjų? ne atstumtųjų - jie visi vaidina? visi 
šoka ir.. • visi moka.••

Žiliuose jau būdavo paprotys: jeigu gražus oras darbymečiu? 
kruta? bėginėja? kad gyvas. ’’Šiokiu dienų ir akmenėlisvant kelio 
kruta”? sakydavo žiliškiai. Gi rudenio dargonose? priešingai: 
Žiliškiai jau būdavo rudens dovanas susikrovę klėtyse ir ramia šir
džių triūsdavosi po pirkių. Šį rudenį žiliai atrodė kitaip: artė
jančio fronto pavojus sudrumstė kaimo ramybę. P^r kaįmo laukus su
varyti vyrai kasė apkasus? kirto Sekmįnkalnio atšlaitėse medžius? 
darkė prakaitu ir savo sunkiu darbu išpurentų žemų. Nekartų sunkiai 
dūsaudavo eidami iš darbo vyrai? pasiremų ant kastuvų liūdnai linguo
davo galvomisįtarsi nebeatpazindami savo dirvonų? o senis Gulbinas 
rymantiems dažnai dar pridurdavo: ”Nebe,reiks? vyrai? nieko? naikiname 
ir darkome pievas? dirvas? o uzejų bolševikai, atims ir sodybas^ užėjo 
jau Dievo rūstybe”? kaip paprastai užbaigdavo. Vakarais glergedavo 
visas kaimas nuo kareivių alaso? o kaimieciai^liudnai klausydavo? 
kaip tolumoje kartasvnuo karto jusliai? lyg is po žemių dunda arti
lerija? prozektorių šviesos raižo padangų? kuriems nurimus? kildavo 
toje pusėje kruvini ugnies atspindžiai.

# >;< »;<

Petrienės^trobeleje slinko neramiosįdienos? jau pora savaičių? 
kaip po pirkių šeimininkavo kareiviai įnešdami dar daugiau skausmo 
jos sunkioje nedalioje. Skaudu būdavo matant? kaip kareiviai nesą 
iš kaimo kiaušinius? sviestų? o paskui iki vidurnakčio^girtaują kel
dami tokį nežmoniška triukšmų. Tada Petriene nebeturėdavo jėgų nei 
melstis ir dažnai^virtuves kamputyje paplūsdavo ašaromis. Kurtu jų 
taįp beverkiant užtiko vienas kareivis. Kalbėjo? aiškino kazkų:? 
tačiau ji nieko nesuprato tik liūdnai lingavo galvų.



Nuo to laiko jišpliko Petrienei artimiausias? toks jaunas? ir veide
lis ^grynai vaikiokas? tartum jos Pranelio. Skaudūs prisiminimai 
suskausdavo jai širdį. Ale? jeigu būtą čia jos ’Išminčius”? gal ne
turėtu tiek skausmo. Taip mokėdavo jis ją paguosti? nuraminti. 
Kalp^tlziugu jai būdavo kai šeštadienio vakarais sugrąžęs nuo meiste
rio čiauška savo planus": ’’Mama as būsiu geras siuvėjas? ir mano 
meisteris taip sako. ..Kai aš užbaigsiu mokintis? tada mes važiuosim 
gyventi į miestą?vten linksmiau ir į bažnyčią rudenį einant nereikės 
purvyno brigti? aš uždirbsiu daug pinigu ir_tau nieko netruks”* Ti
kėdavo ir„dziaugdavosi sūnaus laime Petriene. Tik sį rudenį jos 
viltys eme vėl niauktis.' Pranukas „grįždavo nebetoks laimingas? bet 
dažniau susimąstęs ir retai bekalbėdavo apie savo ateitį. Vieną „ 
vakarę jis grįžo^ypatingai susijaudinęs? tai buvo pries porą savaičių. 
Aiškino kad priešas veržiasi? jog nebegalįs pasilikti pas siuvėją? bet 
turįs eiti su tūkstančiais tokią? kaip jis? pastoti priešui kelią į 
Ziįius negali įsiveržti„visa naikinanti pabaisa. Verke? melde tuomet? 
tačiau tai nieko negelbėjo? užsispyręs jau toks buvo? kaip^ir amžiną 
atilsį tėvas. Tokia jau Dievo valią? ką padarysi. Taip uzsigaįvoju 
ir pamiršdavo neužbaigtus poterius ir pirkioje jau girtus vokiečius 
Užsnūsdavo ir tik v;idurnakcio vėsumos pabudinta užgesindavo tebedegan
čią lempą ir persizegnojusi atguldavo. ■ ■ - ... .

0 dienos vis slinko nešdamos kartu naujus vargus ir rupesciuą.Į į 
Kaime apkasą jau nebelcase? bet kareivią privažiavo dar daugiau. x-’ 
Prisikimšo pilnos gryčios? o netilpusiejį susikraustė net į klojimus. 
Jaute visi?„jog viską naikinanti fronto šmėklą jau kybo ir antją 
kaimo? galbūt greit ateis valanda? kada pasipils sviedinią kruša 
naikindama namus? gyvulius ir žmones. Petriene dar labiau sunyko,?, 
nebejauto vakarais kareivių, keliamo alaso.v Kur bus buvus įsmeigdavo 
akis į galulaukę kur link paskutinį sykį išnyko jos juodbruvėlis ir 
norėdavo^pamatytį tolumoje juoduojantį? kaip paskutinį sykį išnyks-1" 
tanti tašką ir išpiešti, iš ten? sugrąžinti sau senatvės paguodą.- ’ 
Melsdavosi už jį? bet kartu ir ^ierimastaudavo. Nejaugi paskutinis, 
jos numylėtinis dąugiau nebegrįs? jos viltys ir lūkesiai nebeissipil- 
dy§_. . Nejaugi AuksČiausias?. kuris „pareikalavo jau tiek auką? tiek - 
amžinybėn pašaukė pačioje jaunystėje? pareikalaus dar ir jos Pranelio.

:Jc # >Js

Vieną ąkanotą vakarą^ kaip paprastai Petriene meldėsi savo 
kamputyje? uzvsienos triukšmavo kareiviai? lauke jau kokia valanda^ 
kaip kažkur ūžė lėktuvai? kartas nuo karto nušvisdavo^padange ir uz 
valandėlės pasigirsdavo duslug dundėjimas? nuo kurio Šiurpiai su- 
burgzdavo langą stiklai. To šiurpo ji nejuto tik su kiekvienu subil
dėjimą ji mate ten savo Pranelį tai konvulsyviai dejuojantį ir mirš
tanti? tai tiesiantį į ją rankas ir šaukiantį pagalbos. Nepajuto? 
£aip akinanti^šviesa nušvietė laukus ir pirkią. Kareiviai galvotruks^ 
čiai lyg.sumišę niro pro duris? tik Petriene lyg abstulbus liko stovė
ti prie lango. Sudrebėjo po koją zeme^ aslon pasipylė stiklą sukės 
ir pamate Petriene Sekminkalnib link iškylanti ugnies stulpą. Dabar 
suprato Petriene kas darosi„ir jau buvo bebėganti pro duris į kieme
lyje esančią duobę? bet pakele akis į kampą? kur kabojo po stiklu
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dailiai apdirbtas Pranelio pirmosios komunijos paveikslėlis. Toks 
rimtas su žvake rankoje lyg gyvas akutes isputęs žiūrū/'Paimti kartu 
dingtelėjo galvon, kad kartais neduok. Dieve...% bet žodžiu nebeuzx 
baigė,^asloje pasklido ugnies kamuolys ir jos, varginga žemes kelione 
buvo užbaigta, jos mirties angelas jau buvo čia.

C: -S $

Kaime vėl ramu, nutilo lektuvi} ūžesys, tik pažeme dar draikėsi 
degesvai ir siera persįsunkę dūmai ir palksvu -skr^ist^ apklojo Akmenos 
slėnį, Sekminkal^į ir Žilius. Senis Gulbinas grizo is lauki}. Ties, 
šv^. Jono dauba užklupo jį lėktuvai_ir čia jis pa juto jnirtį taip arti, 
kaip niekuomet. Padangėje šniokštė plieniniai paukščiai, krito aplink 
bombos, arde žemę ir visa tai vyko taip arti jo. į kaimę nebeskijbejo 
ir ko skubintis ir taip aisku_kę ten ras: aimanas, skausmę ir ašaras. 
Paties kaimo nesimato. Sambreskoje jis buvo apsiaustas dumi} skraiste, 
tačiau Petkienės link kartas jjuo karto^pakildavo kruvini liepsnos lo
pai perplesdami vakaro sambreskį, npdazyęjami vargo_ir skausmo išraiš
ka dangaus^skliautelį. Situose prosvaisciuose mate senis lyg mumijas 
slankiojančius žmones ir jam pasidarė graudu.. "Uz kę, Viešpatie, uz 
kę, ” igsiverže skausmas is sęnio lupi} ir sunki, karti ašara nusirito 
per vargo ir sunkaus darbo isvagotę veidę.

Vokietija, 1947. IV 20. Juozas Konciųs.

PAGALVOKIT AR TAI TIESĄ ? 

Kaip teko sužinoti, jog Kanadoje, berods TORONTO mieste yra 
leidžiamas savaitraštis ’’Liaudies Balsas”. Pasižiurę jus į jį ir i§. 

. keletos sakiniu, galima tuo j au_atspet i kaip ir kieno valia ci,a reiš
kiama. Pav. 1947jn. vasario men. 28 d. ’’Liaudies Balsas” rašo, jog 
rusai 1941 m. vėže masiniai lietuvius į Sibirę, kad juos apsaugojus 
nuo vokiecii} kulki}, bei ji} okupacijos ziaurumę. ir 1.1.

Mes tremtiniai, išblaškyti po įvairias pasaulio dalis, esame 
tie^gyvieji liudininkai, kurie galime “LAB.” pasakyti,^kad 1941 m. 
birželio men. pradžioje, tapo aukomis’dešimtys tukstanciu geriausii} 
ir tauriausii} lietuvii}, kurie per daug mylėjo savo tęvi} žemę ir jos 
Nepriklausomybę. JTik dėlto jie buvo kalti pries raudonuosius okupan
tus, ir kad neseko Paleckio - pardaviko^pėdomis, kuris lietuvii} tautę 
ir jos valstybę pardavė svetimiesiems uz isdavikiskus grasius.

Dabar as norėčiau paklausti ’’L.B.’j kę jis pasakys . į tai jog 
nuo antrosios^raudonųjų okupacijos pradžios iki dabar, jie suspėjo 
išvežti ne dešimtis tukstanciu, bet simtus tukstancii} nekalti} zmonii} • 
Kuo ”L.B.” mėginti} tai pateisinti? Atrodo visi pavojai praėję.
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Nejaugi jie galvoja likusius lietuvius apsaugoti nuo anglo-saksą? Ar 
gal nuo atomines’ bombos? Nę-? Jiems reikia naują ir naują vergą į 
ju sukurtąsias vergą Stovyklas-

Pav. vigai dar nesenai? kaip praneša Berlyne prancūzu lįcenzi- 
juotas laikraštis ’’Kurier” kad Ryt prus ią--Kaliningrado civilines val
džios viršininkas? generolas ^acharenko? pareiškė? kad Rytprūsių kolo
nizavimas naujais gyventojais darąs pažangą. Jau kolonizuota apie 
500?000 jismeną? kurie is dalies esą lietuviai? kolonizavimu nubausti 
uz priešinimąsi valdžiai? del savo krašto prijungimo prie Sov* Sąjun-

—-M*--— >.

Tad matome? kad faktus apie lie.tuvią trėmimus pa tvirtino ^ir- 
pą.įg sovietu armijos, generolas,. Jis gal ir nejučiomis? ."bet aiškiai 
pasako^ kad 1ictuviai dar ir šiandien kovoja del Lietuvos Laisves?/ 
nors uz .tai ir istriamiami*

Taigi matome? jog savo laiku ir rudieji okupantąi-na čia i tą 
patį darė? išmesdami lietuvius Ūkininkus is ūkią? o į ją,vietą sodin
dami savo rases ir kraujo kolonistus- Ginkluoti budeliai-naciai prie
varta gaude lietuvius vyrus ir .su sargybomis išvogdavo Vokietijon? o 
iš čia paskirstė į visokius darbo ir kitus tos rūsies dalinius- Jįę 
kaip įmanydami mąžino. Lietuvos gyventojus? o ji/ vieton tikėjosi amžiams 
pasėti savo vokiška sėkla- Bot deja ru-lieji okupantai ne sus pe. j Q. ..Lietu
vos sugermaninti ir ją paversti Vokietijos dalimi-

Bet į šį darbą? kurį naciai nebaigę? dabar įsikibo? žinoma su 
didesniu tempu? raudonieji okupantai- Jie eina naciu pramintu keliu 
ir tikisi greitu laiku? įvykdyti tai? ko nepasieke rudoji Vokietija.

Toliau '’LoBe'1 rašo? kad Lietuvoje reikia tiesti nauji plentai? 
statyti naujos elektros jėgainės ir kiti atstatymo darbai. Bet.tam 
reikalui trūksta darbo jėgos? tad yra būtinas reikalas atsivežti žmo
nių iŠ kaimyninių respubliką- Gi kelies dešimtys tūkstančių lietuvią^ 
yra atplėšti nuo Tėvynės ir jie čia yra pasigendami- (Mes tremtiniai./

Tad .’'L-Bo1, teisina tuo rusą, koiomzaciją Lietuvoje Kodėl jis 
neprimena .Paleckiui? kad pastarasis sugrąžintu Lietuvon-is Sov«_ Są jun
gos 1’942 m. ištremtuosius lietuvius? o ne vežtų_naujos darbo jėgos is 
broliškų respublikų- Bet deja? ,;Lo^oj ne tas rupi-. Nejaugi jis yra 
toks, apakęs? "kad neatskiria dienos sviesos nuo nakties.

* Kas liečia mus tremtinius? tai mes tarybinei Lietuvai esame 
h^eigkaTiinglr esara reikalingi Sov- Sąjungos darbo.stovykloms. 
Paskutiniu metu gryzę iš S'ov- Sąjungos bej-eisviai vokiečiai? pasakoja 
kad jie Smolenske ir kitur yra sutikę lietuvią ir latvią? kurie važia
vo is Vokietijos į. Tėvynę- Tai yra^gyvą zmonią pasakojimai. Tai yra 
gryna’tiesa -_ Mes_puikiai ir be ją žinom? kur mes patektume važiuodami 
į Tėvynę- Musą Tėvynė butą Sibire, tarp baltąją mešką.

' AŠ pataršiau ”.L,B9” nors ne tiesioginiai? bet netepti savo
4 vin-nku nekaltu b^c u krauju? kuris ten to-ui teka nesustabdomais upe— 11^’. ?e|Snuvyksta dabar į Ju taip garbinamą rojV 
ta lai aplanko savo brolius tolimose Sibiro tundroj, gal tik tuomet 
jie pamatytą viską savo akimis ir ją isdavikiskos Širdys sudrebėtą is 
atsivežtą įspudzią-
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Gi savo laiku Bimba irgi buvo nuvažiavęs į Lietuvę ir ten siek 
tiek pažino taip išgarbintąją sovietu “demokratiją”.

Žmogus? kuris parduoda savo tėvynę ir šmeižia savo brolius? 
jis yra nevertas vadintis žmogumi.

Me§, lietuviai išblaškyti po visą pasaulį? privalome vieningai 
kovoti uz musę, tautos laisvę ir nepriklausomybę.

Mes tremtiniai? teturime tik vienintelį^ginklą, kuris yra 
kovoje del_Lietuvos įaisves ir Nepriklausomybes ir sis ginklas vadi
nasi: Tikejimas-Grįzti Laisvon Tėvynėn? Viltis-atgauti Nepriklausomy
bę ir gausios bei karštos maldos pas V I S. A G A L I.'

- “Kazys Suvalkietis" -

...
DETROIT M-I C H.

------ r '-L—............. -..... . ............

Brangus Kanados Lietuviai? keletas minčių skiriama del. 
"Nepriklausomos Lietuvos” skaitytojų. Smagu gauti ”N.L." kuri 
leidžia ^Kanados patri jotiniai lietuviai? malonu skaityti kolonijų 
lietuvišką’judėjimą kaip Montreal©, Toronto bet kur kitos koloni
jos? Atrodytu kad tik dviejuose miestuose gyvena lietuviai Kanadoje.

Mes Amerikiečiai labai įdomaujames Kanadiečiu judėjimų, 
veikimu, sekame jus korespondencijas. Patartina ir prašoma kad at
sirastu korespondentai is vakarines Kanados kaip Winnipeg©, Manito- 
bos,. Albertos provincijų? kaip Timmins? Sudbury? Fort Williams? 
Hamilton miestu ir dar daug kitu apylinkių, kur beveik po visa Kanada 
randasi geru Lietuviu su gerais idealais? po kelias seimas gyvena ir 
pavieniu turi savo susiejimus, pasilinksminimus^ir kitusvjudėjimus, 
dirba įvairius darbus, galėtu nors trumpai parašyti zinuciu is savo 
būrelio. ■ • J .... « • .

/Amerikiečiai kurie skaito ”N.L.” įdomaująs! Kanados Lietuvių 
veikimu?, darbu? judėjimu, vieningumu ir kitais jus gyvenimo reikalais 
kas liečia lietuviška veikimą ir darbuote. Tad Gerbiamieji Kanados 
Lietuviai ypač “N.L.” skaitytojai? kur jus negyvenate ir nesvarbu 
kiek jus Lietuviu ten gyvena? tapkite korespondentais, savo lietuviš
ko gyvenimo. Parašykite į redakciją savo žinutes^kad ir trumpas, 
gyvenimas audringas ir įdomus kasdiena yra ir grazių^nuotikiu ir 
blogesnių ir linksmesniu ir t.t. Tuomet pats laikraštukas bus įdo
mesnis del pačiu skaitytoju.

Brangus Kanados Lietuviąi-es? visi kurie trokštate kad vėl 
atsikeltu musų Tėvynė Lietuva is kraujuotos vergijos? visi kas kuom, 
galite dirbkite? padekite darbu, rašyba, auka, remkite tuos darbus ir 
tampat! žurnalą ”NeprĮklausomą Lietuvą” o ir mes Amerikiečiai vienmin 
tiskai taip pat su jumis busime visados.

- J.K.C.- .
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(DIDELE LIETUVOS IŠGAMOS ŠIRDIS)•

Komunistu spauda apraudodama Petrę Cvirkę rašo: ’’Nustojo 
plakusi didele Lietuvos rašytojo širdis”. Tiesa, jei jisai būtu 
buvęs tikras lietuvis; tikras Lietuvos rašyto jas ;...beabe jo, kaipo 
tokio, būtu apgailestavę visi lietuviai, visa lietuviu spauda, bet 
deja, buvo kitaip, Cvirka-.save nūsimaskavo prieš visę lietuviu 
tautę. Jis tarnavo Lietuvos pavergėjams. Jis savo eilerašciosia 

kelo „į padangos Stalinę su jo visais žvalgybininkais ir žmogžudžiais. 
Kagi tikrumoje Stalinas gero davė Lietuvai ir lietuviams? Stalino 
gauję įsiveržimas į Lietuvę, tai yra didžiausia nelaime visiems • 
lietuviams; sutrempė Lietuvos nepriklausomybę., atskyrė Lietuvę. .. 
geležiniu- užtvara nuo viso pasaulio, lietuvius išblaškė po visę 
pasaulį kai vanagas paukščiukus, kurie negali gryšti Lietuvon del 

ten jo agentę siautėjimo. Stalinas per vienus metus suspėjo, daugiau 
lietuvię kraujo išgerti, kaip Rusijos carai per 120 metę, o* Cvirka 
savo, raštuose minėjo kad, ’’Žmonijos istorija mums pavydės, kad mes 
gyvenome tais laikais su didžioju Stalinu”, ištikrūju, yra ko ir 
pavydėti... Toliau rašoma:

’’Petras Cvirka stipriai mylėjo savo žemę ir žmones, Donelaitį, 
Biliūnę, Žemaitę, (turbut dėlto, kad jie senei mirė). Karo metu ats
kirtas nuo tėvynės ilgė josi musę liaudies,, laukę, ešerę, upelię ir 
Nemano”. Jeigu taip, tai kaip jis atsinešė į tuos Lietuvius, kurie
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be jokios kaltos Stalino buvo ištremti į Sibirę? Jie irgi mylėjo 
savo žemę, ežerus ir Nemunas o juos Stalino politrukai veže vasaros 
karsti užkaltais gyvulinuose vagonuose, be laso vandens ir be maisto 
po seses septynes dienas. 0 kiek tokiu nekaltu žmonių nuo žiaurios 
Stalino rankos mirė Lietuvoje? Bet Cvirka sit^ nekaltu auki| savo 
rastuose neužjautė; priešingai, jis tarnavo ir gelbėjo budeliams, 
kurie juos zude. Mes lietuviai turime tik apgailestauti kad jis buvo 
lietuvis; bet kaip atrodo, lietuviai spėjo su juo atsiteisti.
Komunistai tik verkia kad jis tragiškai mirė, bet apie jo mirties 
priežastį, nieko neskelbia.

”L.B.” Janauskas filosofuoja, but tai, Francijoj ir Italijoj 
vystosi dideli įvykiai, ruosesi didėlėms kovoms. Na o kaip Lenkijoj, 
Rumunijoj, Jugoslavijoj, Albanijoj, ar jau ten viskas tvarkoj? Mat, 
ten Stalino inkve-distai šeimininkauja, tai Janausko nuomone ten jau 
viskas tvarkoj. Kas dedasi Vengrijoj, kur Maskvos agentai raudonosios 
armijos padedami suareštavo žmonių rinktu valdžią, ir pries žmonių, 
valię varo slyksciąusi^ propagandą, tai gerai? Na o kaip su Lietuva, 
Latvija ir Estija, ar jau ten viskas tvarkoj? As manau kad dar ten. 
nevienas susilauks tos teisingosios rankos kuri paliete Petr^ Cvirką, 
kol Lietuva atsikratys savo kvislingiį ir Stalino agentu. 0 kad Janaus
kas smetonines valdžioj tarnaudamas policijoj daužo ūkininkams galvas 
buože, jis to ir nemini. Matyt Janauskui nesvarbu valdžios spalva, 
ruda, juoda, ar raudona; bilia agresinga.
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Kas liečia Francija, ten komunistai visę laikę sobotazavo 
valdzię ir jos reformas, nes ten valdžia buvo demokratiška. Karui 
prasidėjus? komunistai tuoj salį sudemoralizavo, nes jie tada ©jo 
išvein su naciais pries savo tėvynę.

Visai kas kitę buvo Vokietijoj ir Italijoj? nes komunistai 
tupėjo kaip kokrociai plyŠios, nes ten buvo diktatūra; jie karingi k *
tik demokratinese šalise, kur žmones gyvena laisvai, kur jau turi 
išsikovoję savo pagrindines teisias. Komunistę, didžiausias pries 
tai ję. pacię agreBingumas.

Kaip pasirodo, Molotovas išardęs Paryžiaus konferenciję ir 
išdūmė. Kazin ar ilgai demokratines valdžios turės kantrybes.ir 
leis save apgaudinėti? Sovietę valdžios tikslas maišytis konfere 
cijose ir jas sabotazuoti tik tam, kad pratęsti laikę apsiginklavi 
AŠ manau jau laikas demokratijom griebtis kitokię. priemonių, nes 
gali būti vėlu. Važinėti pas rusus, darytis tokias išlaidas, su 
jais konferuoti ir Vaikę veltui leisti, rodos jau uztektę. Dikta
toriui turi kalbėti patranka, o ne'diplomatas.

- D. N. -
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Musų "buvęs redaktorius^Jonas Yla 4 d. liepęs pasirodė mūsų^tarpe• 
Begalo "buvo linksma kad atvažiavo•aplankyti savo brolio? brolienes Ir 
ju dukryčių? taipgi savo giminaičių ir visu draugų bei pažystamų*

•

•p Visikasiilgo nes su visais visuomet gražiai sugyveno. Kiek
vienas'prašė pasiliktį su mumis? gaila kad nesutiko ir vėl gryzo į 
Chicagų.: ’ • » *’••••,. . '

Aciu_labai didžiai gerbiamam J. Ylai? uz neužmiršimų ir aplan
kymų Montreoliečiu.

Rašytojos Marijos Aukštaites sūnūs klierikas Algirdas? dvi 
savaites atostogų praleido pas savo mylimus tėvelius ir brolukų 
Antanų. Sugryzo į Hinsdale. Ill.? baigti savo kilnų mokslų*

Linkime geriausiu pasisekimų laimingai atsiekti savo tikslų*

Is Rochester N.Y.? buvo atvažiavę pas savo mamytę? broli? bro
lienę ir. seimų Kazimieras ir Ona^Juskeviciai su F. Šukiu? aplankę 
gimines ir draugus laimingai gryzo namo. Kita kartų linkime atvykti 
ilgesniam laikui ne taip trumpai kaip pereitų kartų*

Lakūnas Kapitonas P. Šaltenis su savo malone žmona Biruta is 
Great Neck? L.I.? N.Y.? 30 d. birželio? aplanke Lietuvius* Ju susi
pažinimas ir atsilankymas suteikė dauk malonumų.
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Teko . sus i pa gin t i su dviem Amerikos Lietuviu jaunimo^veikejais 

Jurgiu Žilinsku is Pittsburgh Penn.? ir Vaclovu Jurgęla is Cleveland 
Ohio? kurie lankėsi pradžioj liepos Toronte ir Mohtreale. Malonu 
susitikti su energingais tautiečiais.

Svečiu tarpe teko susitikti su p. Jonu Zuckle iŠ Niagara Pails?

N.Y. Dirba prie valdiško darbo U.S.A.

Pone Bj, Spudiene iš Brooklyn N.Y.? svečiavosi pas p. J. Kilmonius. 
■Gerbiama viešne neuzmirstę. aplankytie savo sunuosios draugus ir pazysr? 
tarnus. Smagu matyti kad kas metas aplanko musę koloniją.

-. v •

Petras Waskes buvo atvažiavęs pas savo mamytę ir gimines i§ 
New Haven, Conn. Pasisvečiavus ir aplankęs visus pažystamus gryzo. 
atgal? išsivezdamas panelę 0. Pakuliutę ir tėtę M. Savickienę? kurios 
pasekmingai ir linksmai gryzo namo.

Pas p. A.A. Račiūnus lankėsi seniau gyvenęs Montrealietis 
Antanas Simanavičius’iš Brooklyn? N.Y.

22 d. birželio Lietuviu Parapijos komitetas suruošė gerbiamam 

klebonui Jonui Bobinui vardadienio vakarienę ir įteike piniginę dovanę.
Susirinko skaitlingai parapijiečiai ir linksmai laikę praleidę 

skirstėsi namo.
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L I G O N I A I. ...

K. Žižiunienei? gerbiamo vargoninko žmonai? 18 d.
buvo padaryta sunki operaciją Jeanne D’Arc ligonine? viskas pavy. o 
pasekmingai dabar jau parvažiavus namo sveikstą.

E. Levinskicne 13 d. birželio skubėtai išvežtą į St. Mary s 
ligoninę. Dabar namuose pamaži drutinasi.

Linkime abiems kuogreiciausiai pasveiktu.
. .

• •

Lankėsi p. A. Navickas Toronto? Ont.? ir P* J*M. Kilmoniai
•" •"*' * *** , *'* # ■ r . f- J •" f' t T . » •••

Boston? Mass. ' • -.'S ■ • ■ •* ' JT *
.... •••••

”N.L.” administracija? gavo laišką no p. J.M. Lekai cką.?. kurinmę

s iji n ę. i ą J mik sveikinimą. Taryb ie ciams - ir v i alums Montrealo Lietuviams.

Panele Lorraine Alena Bandžiute (Viktoro Bandžiaus duktė) 

pasekmingai baigė aukštą mokslą 1*7 d. birželio? Hochelagos Vienuolyne 

Montreale•

Tėvas S® Kulbis 10 d. liepos išvažiavo į Suv. Valstijas savo 

atostogas praleistą.
Linkime laimingai ir pasekmingai pailsėjus sugryzti.

Kanados Lietuviu. Vyčiai? turėjo graži; išvažiavimu pasiėmę 

autobosę. Dalyvavo apie 40 panelii; ir jaunikaicię.. 
— . . . •Lai gyvuoją Montrealo jaunimo ratelis.
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Parapijos Choras ruošiasi prie metinio pikninko*

Šv. Kazimiero Lietuviu Parapijos bažnyčioje prasidės 40 valandų 
atlaidų, sekmadieni 14 d. rugsėjo (Sept.), užsibaigs 16-tą a. vakare.

Aplanke savuosios p* Ant* Vaitkus su žmoną ir dukryte is 
Brooklyn N.Y*

Taipgi atvyko pas Tėvelius Jule Buneviciene (Ramanauskaite) is 
Greenfield Mass*

Malonu^matytie kad buvę Montrealieciai neužmirštą savo giminiu 
draugų ir pažystamų.

' G A R N I 0 D 0 V A N 0 S

-Vaclovu Senku ir Florence Cailloux gimė dukrele, Marie, Murielle, 
Lenise, 8 d. gegužio.'

- Vincui Serafinui ir Hilda May King gimė sūnūs - Wayne, Joseph, 
Garfield, 9 d. gegužio.

-Juozui I^leizai ir Marijai Krukliutei gimė dukrele - Mary, Helen, 
June, 1 d. birželio.

-Jurgui Skyrui ir Izabelei Mitchell gimė duktė - Anna, 17 d* 
birželio.

Augkite mažyčiai ir teikite tėveliams džiaugsmo.

VESTUVIŲ , VARPAI SUSKAMBĖJO

6^d. gegužio, Agotai Stratkauskaitei (Grinienei) našle su Jonu 
J ackeviciu.

10 d. gegužio, Annai Paulauskaitei su Michael Gideon*
7 d. „birželio, Jadvigai Rodgen^ lietuvių bendradarbe, tankiai 

musų vakarčiuose savo dainomis sužavėjo žmones su Macislaus Wojtovri.cz*
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21 d. birželio Emilijai Zavisiutei su Stasiu Vilemu.

, 21 d. birželio Alenai Kuklieriutei su Jonu Kurylo.

28 d. birželio Julei Rokiutei su Edward John O’Connell.

Linksmo/ laimingo gyvenimo jauniems porelėms.

P A J I E S K 0 J IMA I.
' ......" - i-”l- ...r .-C „o.: ; . otši luiaM ...

- Armono Mykolo,, Veiksiu km., Kriuku valso., Šiaulių apskr.,

- Baskeviciutes Brones, gimusi Amerikoje.

* Barkauskienės Petronėlės? (Adomaitytės) Tarpučių km^$ Sintautų 
valse., Sakių, apskr.,

- Bakaičio Prano, Budrių km., Plokščių valse., Sakių apskr.,

- Bagdono Jokūbo, Pasikšnių km., ŽygaČių valse., Tauragės apskr.,
$

- Denio Jono, Urvinių km., Zygaėių valse., Tauragės apskr.,

- Budininko Broniaus, Kazlų km., Antanavos valse., Marijampolės apako.,

- Budrevicio Jono, Žliobiškių km.. Viešintų valse.,
V’ v v- Deunicio Antano, Kegrių km.. Veiksnių valse., Mažeikių apskr.,

- Ccpononių Vytalio ir Vinco, Nemajūnų km., Šventežerio valse.,

- Marciukonio Vinco, Nemajūnų km., Šventežerio valse.,

- Zaliaduonio Prano, Teizų km., Šventežerio valse.,

- Grebliuno Antano, Nemajūnų km., Šventežerio valse.,

- Grigaičio Stasio, Kubilėlių km.9 Bublelių valse., Sakių apskr.,

- Juodį Antena, Jasonių km., Utenos valse, ir apskr.,

- Jurguti Aptana, Padvarių km., Kretingos apskr.,

- KarčiauskaiČiu9 Gustaičių km., Veiverių valso., Marijampolės apskr.,

- Kolyta Joną, Dabravoles km., Pajevonio valso., Vilkaviškio apskr.,

- Kaškulio Hermano, Biržų.
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- Knisu (Teresę Freitakienę) Vaitkaičiu km*, Naumiesčio Valse.?

Tauragės apskr.?
- Kunsaityte Mare? Verpikę km.? Kidulių valse.? Šakię apskr.?
- Levickę Kazimiero ir Katrinos (Kasė) Vilkaviškio.
- Markulevičienes (G-ruzauskaites) Marijos.
- Markulevičius Vladas.
- Matulaičio Kazio? Ukmergės.
- Menkeiiūnę Stasį.
- Mikelaitį Jonę? Dainię km.?' Jurbarko valse.?
- Petravicio Prano? Plioris km<? Sintautų valse.? Žakię apskr.?

/

- Puodžiūno Klemenso? Kiausę km.? AnyksČię. valse.? Utenos apskr.?
- Rimkę? Sauklię km.? Mosėdžio valse.? Kretingos apskr.?
- Pečiulię. ir Skucię? Maurucię. km.? Veiveriu valse.?Marijampoles aps
- Pėterįę, Adolfo ir Jono is Kybartę.
- Prylipo Adolfo is Kybartę.
- Stuko Povilo? Šeimyniskię. km.? Uzpalię. valse.? Utenos apskr.?
- Sulmistrę. Jurgio? Andriaus ir Juozo? Lūgnę. km.? Batakię valse.?
- Česnę.Andrius? Juodpetrię km.? Tauragės valse.? ir apskr.?
- Račiūno Jurgio? Joniskię km.? Tauragės valse.? ir apskr.?.
- Žagrakaliu Vlado ir Kazimiero? Taurines vnk.?-Raguvos valse.?' Panevėžio apskr.?
- Kajoko Antano? Aguonię km.? Liubavo valse.? Marijampolės apskr.?
- Urbono Kazio? is Kauno.
- Vaitiekaus Jono? Žalosios valse.? Vilkaviškio apskr.?

M.

- Valentukevielutę Vladislovą? Uciekos km.? Merkines valse.? Alytaus
apskr •?

- Vilčinsko Stasio? Panoterię. valse.? Ukmergės apskr.?* -
- Žilinsko? Rukonię km.? Šeduvos valse.? Panevėžio apskr.?



- Zilionio Juozos Miroslavo valse., Alytaus apskr.,
& . . .

leskomiejie arba apie juos' zinantiejie prašomi atsilėipti į 
”N. L.“ administraciją*

- Abraicio Juozo, Barštinę km,, Sasnavos valse*9

- Naujoko Jono9 gyvena Kanadoj*

- Kraiveno Juozo, Raišupiu km*, Sasnavos valso*,

- Butanaviciaus Jono, Šleinių km. , Janavos valso*, Marijampolės apskr,,

- Butanaviciaus Jono, is Kalvarijos*
... /’ .•••'• ’ • •. ' ' • i !’ ■

- Norkausko Jono (Norkowsk) Alytaus miesto.
:2*\ j; • A? -A-f ' xp-fj.'c!

- Karasauskienes (Insodziutes)

- Petkevičiaus P*, Kauno, Žalio jos gatve.

- Tumbso, Smilgių km*, Sasnavos valso*, Marijampolės apskr*.

Prašau atsiliepti šio antrašu:

Mrs* Anna Waske s 9 a

556 East Street,

New Haven, Conn.
. U. S. A.

«*• M. **•

Pajieskau savo -brolio zidorio Joksiuo, išvykusi Į Braziliją 
1929 m., pirmiau^ gyveno SenpaųĮ miesįe, apie !5 metV 5lnantIs
negirdėjau. Prašau mielas broli^atsisaukti. ar kas ui* iė Akmeniu 
Pranešti uz tariu širdingai aciu. Pajiesko brolio v t

km*? Kupiškiu valse*5

Petras Joksysj 
1065 Fourth Ave*>

' Verdun, -..•uebec*
Canada.
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Stasys Motuzas kilęs is Valdomu km., Gruzdžiu valse*, ‘Šiaulių 

apskr., prašo atsiliepti gimines ir pažystamus*
St. Motuzasa 
(20b) D.P. CAMP Nr.17, 
Oker/Hazz, Germany.

Malonu būtę susirašinėti dviem jaunom Lietuvaitėm, kurios 
randasi dabartinėse blogose sąlygose, per karę pasimetę su tėveliais, 
su norę turinčiais Kanados lietuviais.

Su pagarba,
Benita Baumgardaite * Ada Naudziute
Hermannstr. 76, Noll str. 5,
Oldenburg i/o Oldenburg i/o
Germany. Germany

Vincas Grebliunas kilęs is Seinę. apskr., Šventežerio valse., 
Nemajūnų km., ieško savo giminię. bei pazystamį. Taig pat pageidauju 
susirašinėti ir pasidalinti informacijomis su tautiečiais.

Rašykite: Vincas Grebliunas, 
Kempten/Allgau P.O. Box 229, 
U. S. A. Zone, Germany.

Mykoląs^Kregžde ir Olga Kreggdiene - Variakojyte, kilę iš 
Lietuvos, Biržę apskrities ir valsčiaus, Aulię kaimo, prašo atsi
liepti gimines ir pažystamus gyvenančius Kanadoje.

Musę adresas: M. Kregžde,
Geesthacht, Spakenberg-I-1225F, 
Schleswig - Holstein, 
British zone, Germany.

Adolfas Motiejūnas sūnūs Adomo kilęs iš Seinę^apskr., Veiseję 
parapijos^ Jakonię kaimo. Giminię ir pažįstamą prašau atsiliepti 
Šio antrašu.

Adolfas Motiejunęp, 
Schleissheim b/Munchen, 
Flugfeld UNRRA Team 1074, 
Barak - 8/12, 
Germany.



Jeigu norite apdraustą namų? baldus? automobilį? langus? 

biznį? gyvastį ir 1.1. Prašau kreipkytes žemiau pažymėtų

antrašu? kur gausite ’TEISINGĄir SĄŽININGĄ patarnavimų*

INSURANCE )

OFISO
TEL:- PL. 1871.

6668 Delorimier Ave.? Rosemount?
Montreal? Quebec.

Tel: Ofiso - CH. 5020
Tel: CH. 5020

” Res. - AM. 9324

M. LEM € (MPESffl TEE®
>

DAN TĮSTAS

Daro peršvietimus Rays )

ass

>

G Y D Y T O J A S 

2540 Sherbrooke East? Montreal

2540 Sherbrooke East? Montreal

(Ant Frontenac Kampo)

(Ant Frontenac Kampo)



2820 ALLARD St., 
Montreal 20.

Tel. TRENMORE 1135

DYERS CO.CLEANERS

Mes valome ir dažome įvairius, kaip-yydskus3 taip 
motini, ąkųg grabužius. Taip pat isvalome^nuo lietaus "apsiaustus,

— dėl kur i 7 "uždedame nDrex”, kas ne perleidžia vandens ir duodQ grąžęs^..
nę išvaizdą. •

Taipgi valome visokiausios rusies karpe-tas ir fotelius 
(Che-ste-rf i.elds 7 2 gandinus lengvua_JLP- slinkius*

UŽ mus^ atliktu darb^ garantuojame

Del informacijų prašome telefonu©t TRenmore 1135 (galimę. 
lietuviškai pasaukti yra prie telefono ir Lietuvaite.)

Lietuviai savininkai:

J", Kriauceliunas

J. Matulaitis

A. Majauskas.

o

oCLEANS

r ti-dlfani
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