
D I R V A  

B E S T  W I S H E S  

i FROM 

The Humphrey Co 

k t 4 
EUCLID BEACH PARK 

u GREETINGS and BEST WISHES 

\ A. B. C. GARAGE 

GENERAL AUTO REPAIRING 

All Work Done to Your Expectations 

8829-33 ST. CLAIR AVENUE GL 1-5630 

, S GREETINGS and BEST WISHES 
t 

To Our Friends and Patrons 
v - • * 

^ ELABORATED ROOFING CO. 

6115 LORAIN AVENUE ME 1-0033 

GREETINGS and BEST WISHES 

V AMERICAN GAS FURNACE CO. 

-CONVERSION GAS BURNERS— 

Coal and Gas Furnaces Clothes Dryers 

969 EAST 140th STREET • Ml) 1-1928 

GREETINGS and BEST WISHES 
„ To Our Friends and Patrons 

D R E N I K S  

ERIN BREW — BUDWEISER — DUQUESNE BEER 

AND DREWRY'S ALE 

0RENIK BEVERAGE DISTRIBUTING CO. 

23T7U LAKELAND BLVD. RE 1-3300 

v Best Wishes To Our Friends and Patrons 

THE KING NUT COMPANY 
Ask for our Nut Meats, Candies, Cheese Wafers and Bone

less Herring in Celophauę Bags at Your Favorite Cafe 
15114 MILES AVENUE * " ' SK 1-6988 

GREETINGS and BEST WISHES 

BOOK OF KNOWLEDGE 

KEITH BUILDING—Euclid and 17tb Street 

. Phone: TO 1-6921 

PASKAITA 
TOLEDO LIETUVIAMS 

I 
( Atkelta iš 2-o pusi. ) 

tuvos centruose pakvipo lietuvių 
krauju. Prasidėjo kariuomenės, 
policijos ir visų įstaigų likvida
vimas, turto grobimas, nuosa
vybių nusavinimai. Ir visa tai 
buvo vadinama Lietuvos išvada
vimu. 

Radijo bangomis §jo visokie 
naujųjų viešpačių patvarkymai, 
visokie dangiški pažadai, sumai
šyti su keiksmais prieš tai, kas 
buvo lietuviška, o ypač prieš 
tuos asmenis, kuriems Apvaiz 
da davė išminties laiku pasiša-, 
linti iš po jų kojų. 

Per kelis mėnesius perpildytą 
visokiomis . gėrybėmis kraštą 
pavertė neturto, vargo ir bai 
mės kalėjimu. Sunaikino nuosa
vybės, ūkio, finansų, susisieki 
mo ir apsaugos sistemą. Nutil
dė visą nekomunistinę spaudą, 
paskelbė kovą su religija ir lais
ve. Paskelbė žudynes visam, kas 
nekomunistiška, visą praeitj j>a* 
vadindami savais žargoniškais 
pavadinimais: kūlokai, liaudies 
priešai, smetonininkai ir pana
šiai. Dingo šypsena nuo žmonių 
lūpų, nutilo nuolatos iš lietuvių 
krūtinių skambėjusi daina. Dėl 
kasdien daromų areštų, niekas 
nežino, kur kada ir už ką jis 
bus suimtas, kalinamas, kanki
namas, ištremtas ar vietoje su
naikintas. 

Taip tęsėsi tokio teroro, gra
sinimo, persekiojimo banga iki 
1941 m. birželio 14 dienos. 

Lietuvių Archyvas 
-f • • 

z (Atkelta iš 2-o puslapio) 
fl kur mes galime paimti žymias atsargas Acmla flltio gami

nių .. . Kitur gi — priešingai, ūkiškasis veikimas reikia apriboti 
tik rastų atsargų išnaudojimu." 
"Visos mums reikalingos žaliavos, pusgaminiai ir išdirbtos prekės 
įsakymu privalo būti sulaikytos ir rekvizavimais paimtos iš pre-

* kybos... Karo veiksmų srityje ir užpakalinėse srityse surinkti že
mės ūkio gaminiai ir kasdieninio vartojimo reikmenys bei rūbai 
pirmoje eilėje yra ūkio dalinių žinioje karinių dalinių reikalavi
mams aprūpinti... Kas iš jų nebus paimta, bus perduota sekan
čiai karinei instancijai." 

H Lietuvos ūkio apgrobimo planą Goeringas slaptai buvo 
pavatinęs "žaliąja terfca". 

1941 m. birželio 29 d., vos tik užėmus Lietuvą, specialiu 
jsakymu Hitleris Goeringid pavedė griebtis "visų priemonių ras
tosioms atsargoms ko daugiausiai išnaudoti vokiečių karo ūkiui. 
Šis 1942 m. rugpiūčio 6 d. okupacinių karinių ir politinių vadų 
konferencijoje reikalavo sustiprinti užimtų kraštų apiplėšimą: 

"Jūs esate, — kalbėjo Goeringas, — ten pasiųsti, žino Dievas, ne 
dėl gerovės ff sielvarto jums patikėtų tautų darbuotis, bet ligi 
paskutinio viską išgrobti... 
"Jūs privalote visur atsirasti, kaip suprakaitavęs medžioklinis 
šuo, kur dar kas nors yra... 
"Aš primenu plėsti ir, būtent, plėšti pelningai." 

Taip, pagal piešimo planą, 1943 m. kovo 8 d. vokiečiai iš 
Lietuvos Banko išvežė į Vokietiją daugiau kaip 30 tonų Lietuvos 
monetinio sidabro, daugiau kaip 11,000,000 litų vertės. 

1941 m. spalių 10 d. feldmaršalo Reichenau įsakymas, ku
ris su pažymėjimu, kad pats Hitleris yra jam pritaręs, kaip 
pavyzdinis buvo išsiuntinėtas visiems vokiečių karuomenės da
liniams. Jame buvo nurodyta: 

"Maistu aprūpinimas gyventojų ir karo belaisvių yra nereikalingas 
žmoniškumas." 

Rytų Europos "žnovas", specialus "ministeris užimtiems 
Rytų kraštams", A. Rosenbergas turėjo paskirtį,naikinti visur 
tautines kultūras. Lietuvai kultūriškai apgrobti jis sudarė Vo
kietijos užsienių reikalų ministerijoje "batalijoną ypatingam už
daviniui. 1941 m. lapkričio 16 d. Rosenbergas rašė Hitleriui: 

Prieš tą dieną komunistų par
tijos vienetai miestuose ar vals 
čiuose gavo labai slaptą iš cen
tro aplinkraštį su smulkiausio
mis instrukcijomis, kaip atlikti 
pirmą lietuvių tautos naikinimo 
etapą — jau nebe po vieną as 
menį, bet masinį žmonių nai
kinimą, dabar pavadintą geno
cide. Įsakyta pirmą trėmimą 
pradėti birželio 14 d. ir baigti 
birželio 18 d. 

Tremiamųjų tarpe buvau ir 
aš pats su sūnumi Tautvydu. 
Trėmimas Imm pasibaisėtinai 
klaikus. 

Iš komunistų partijos parei
gūnų buvo sudarytos trėmimo 
darbams vykdyti vadinamos 
operatyvinės trejuWes. Jie iš 
anksto sudarė tremtinu asme
nų bei šeimų sąrašus ir priren
gė trėmimo bylas. Nurodytu lai
ku tie operatoriai, gavę iš Mas
kvos ar kitos kokios vietos po 
porą NKVD — politinės polici
jos durtuvais ant šautuvų gink
luotų kareivių, su visomis slap
tumo ir atsargumo priemonėmis 
pradeda savo kruviną žygį. šis 
pirmasis trėmimas 1941 m. bir
želio 14-18 dienomis mūsų tau
tai kainavo apie 40,000 asme
nų. 

Man asmeniškai pasisekė lai
ku, prieš keletą valandų pasi
slėpti nuo jų nagų ir iki kiti 
okupantai, vokiečiai, rusus iš 
Lietuvos išstumdami savo ruož-

( Perkelta į 4-tą pusi.) 

"Aš daviau panašiam mano aparato štabui (Einsatzstab) jsakymą, 
Vakaruose pravestą darbą ir į užimtus Rytų kraštus perkelti... 
Po to, kai jau bendras vaizdas sudarytas, yra galima patenkinti 
teisingus užgeidžius ir reikalavimus Didžioji Vokietijos Reicho, 
šituo pamatu aš asmeniškai paimu garantiją, kad visi meno da
lykai, kurie Jūąų asmeniškiems planams galėtų būti naudingi, pvz. 
Linzo muziejui ir kt., tikrai pasiektų paskyrimo vietą." 

Dar prieš karą, 1941 m. balandžio 7 d., Rosenbergas Hitle
riui pasiūlė Lietuvą paversti Vokietijos kolonija — Reicho Rytų 
krašto komisariatu (Reiehskommisariat Ostland). Lietuvos lik
vidavimu Rosenbergas tarėsi su Brauchitschu, Rederiu, Funku, 
gen. Thomasu, Backe, Ribbentropu, admirolu Canaris ir kt. Ro
senbergas taip nustatė Lietuvos pavertimą Vokietijos kolonija: 

"... {kūrimas vokiečių protektorato, kurio pasėkoje šis kraštas pa
darytinas Didžiojo Vokietijos Reicho dalimi, kurioje tinkamas ra
sės elementas germanizuotinas; kolonizavimas vokiečių rasės at
stovais ir sunaikinimas nepageidaujamo elemento." 

Lietuvon vokiečių atsiųstos "civilinės valdžios" tikslus Goe
ringas taip nustatė: 

"Pirmiausias ir svarbiausias uždavinys... yra įgyvendinimas Rei
cho interesų. Haagoje nustatyti kariavimo nuostatai nebegalioja... 
Todėl mes turime pritarti visoms priemonėms, kurios vokiečių val
džiai yra naudingos ir patogios." 

Rosenbergas "dirbo" plačiai. Savo praktikoje apie Kaukazo 
pertvarkymą jis rašė: 

"Rytų problema išsprendžiama tuo, kad mes baltų tautas privalome 
perkelti ant vokiečių kultūros krašto žemės ir kad toti išdėstytas 
Vokietijos karo sienas privalome tiksliai nustatyti.'* 

(Bus daugiau) 

Greetings and Best Wishes 

To AH our Frienl# 

m m * 

B R O A D W A Y  

B  U  I  C  K  C  O .  

8401 BROADWAY -

•* MI 1-8190 

GREETING and BEST WISHES 

To All The Lithuanian People 

BELLE VERNON MILK CO. 

Pionieriai daugiau kaip 50 metų 

3740 Carnegie Avenue EN 1-1500 

Greetings and Best Wishes to All 

WADE PARK SPAGHETTI INN. 
Finest Spaghetti in Town 

6922 Wade Park Avenue EN 1-9623 

GREETING and BEST WISHES 
i 

BROWN BROTHERS COAL CO. 

*9533 WOODLAND AVE. 1173 IVANHOE RD. 
9104 MADISON AVE. 

MU 1-2800 CE 1-2800 

GREETINGS and BEST WISHES 

•G&ftsS? 

likll KEITH'S 105th THEATRE 

GREETINGS and BEST WISHES 

.W 

HICKORY GRILL 

929 CHESTER AVENUB MA 1-6397 

— OPEN SUNDAYS — f 

PRIVATE DINING AVAILABLE •" 

Greetings and Best Wishes /' 

To All Our Friends and Patrons 

M A R V I N  M .  H E L F  

GENERAL BUILDER and CONTRACTOH 

2100 North Green Road KE 1-0770 

Greetings and Best Wishes 

QUA BTTICK,  INC.  

10250 SHAKER BLVD. TY 1-06SQ 

GREETINGS and BEST WISHES 

•.To All My Lithuanian Friends 

JOSEPH M. SWEENEY 

SHERIFF 

Best Wishes to My Friends and Patrons . 
ATLAS CLEANING COMPANY 

Suits — Coats — Dresses — Skirts — Drapes Fur 
Cleaning — Repairs — Alter — Tailor — 24 Hours Service 
East 79th St. and Kinsman Ml 1-0914 

Best Wishes 'to Our Friends and Patrons 

BLANK'S MARKET 
We have the Finest Choice Meats 

11106 Superior Avenue CE 1-2142 

mm 


