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Kun. B. Suginto 35 m. kunigystės jubilejus

Gegužės 4 d. 35 m. kunigys
tės jubilėjų atšventė kun. Be
nediktas Sugintas, gyvenąs Chi- 
cagoje ir daugeliui pažįstamas, 
kaip nepaprastos energijos žmo
gus, kaip didelis nuskriaustųjų 
ir užmirštųjų globėjas. Kunigas, 
keliautojas, misijonierius, kalbi
ninkas ir svarbiausi-labdarys. 
Taip trumpais žodžiais galima 
apibrėžti kun. B. Sugintą. Jo 
būdas: status, bet nuoširdus, 
atviras ir tiesus, žodžio į vatą 
nevyniojąs, prieš nieką nenusi
lenkiąs. Kur jis eina, žemė dre
ba. Bet tegu jį kas sulaiko ir 
bėdomis pasiskundžia, tuojau 
padės. Jei pats neišgalės, api
bėgs vieną kitą, "kad ir Chicagos 
lietūvišką rajoną, sukels žmo
nes ant kojų, surinks pinigų ir 
anam, į bėdą papuolusiam, ati
duos. Jei koks biednesnis žmo
gus laidojamas, žiūrėk, kur bu
vęs nebuvęs, atsiras kun. Su
gintas, pašventins duobę ir dar 
pamokslą pasakys. Taip visas 
kun. Suginto gyvenimas yra 
nuolatinis bėgimas per žmones, 
vis ištiesiant pagalbos ranką 
ten, kur ii reikalinga.

Jubiliatas gimęs 1895. I. 3 
Vytogalos km., Skaudvilės vlšč., 
kunigu išventintas 1919. -V. 4. 
Teologijos licenciatą gavęs Kau
no universitete 1926 m., vikara
vęs ir kapęlionavęs Kaune, Tau
ragėje ir Gruzdžiuose, 1931.’ 1. 
10 išvyko Brazilijon, kur suor
ganizavo didžiulę LRK šv. Juo
zapo bendruomenę ir Sao Paulo 
priemiestyje Vilią Zelina pasta
tė bažnyčią, kuri buvo pašven
tinta 1936 m. Aukas tos bažny
čios statybai rinko Lietuvoje, 
Amerikoje ir Brazilijoje. Pats 
savo asmeniškas pajamas ir vi
są kalėdą taip pat skyrė staty
bos fondui. Apart pastoracinio 
darbo, nuoširdžiai dirbo lietu
vybės labui, siekdamas išaugin
ti jaunimą lietuviškoje dvasioje. 
Rėmė 
veiklą 
ir kurį 
mieste

"Giedrą” ir "Šviesą”. 1933 m. 
dr. Basanavičiaus vardo pradžios 
mokyki, rūmų statybą Vilią Ze
lina priemiestyje parėmė 6000 
milreisų auka. Palikęs gerą dir
vą tolimesniam lietuvybės kles
tėjimui Brazilijoje ir pastatęs 
lietuvišką šventovę, vėl sugrįžo 
Lietuvon, šiuo kartu kibosi stu
dijuoti lyginamąją kalbotyrą ir, 
studijas pradėjęs VD universi
tete Kaune 1938 m., jas baigė 
Vilniuje 1942. 6. 15.

Atsidūręs tremtyje Vokieti
joj, kurį laiką dirbo pastoracinį 
darbą Lodzėje (Lenkijoj), Er
furte, Arnstadte ir Illmenau. 
Pasibaigus karui aptarnavo 10 
termtinių stovyklų, tuo pačiu 
būdalmas ir IMatenstedto liet, 
gimnazijos kapelionu.

1949. VI. 24 atvyko 
Atvyko ne vienas, bet 
sąrašu tų šeimų, kurios 
stovyklose Vokietijoje,
damos darbo bei buto sutarčių 
ir kartu perspektyvų emigruoti 
į JAV. Nuo atvykimo šian kraš- 
tan dienos ir prasidėjo jubiliato 
gyvenimo herojinė dalis. Anks
tų rytą atlaikęs mišias, dienų 
dienomis iki pusiaunakčio jis 
bėgo ir bėgo. Bėgo jieškodamas 
darbdavių ir butų, bėgo į įstai
gas tvarkyti’ dokumentų, atlikti 
formolumus, važiavo į uostus, į 
geležinkelio stotis pasitikti 
vykstančiųjų, juos gabeno į 
stoges, vedžiojo po fabrikus, 
dėdamas susirasti darbą ir 
Neužteko to, kad rūpintųsi
savo atkviestaisiais. Sužinojęs, 
kad kiti, atvykę pagal nevardi- 
nes sutartis, . papuolė į ūkius 
pietinėse valstybėse ir kartu į 
sunkias sąlygas, jubiliatas as
meniškai leidosi kelionėn tų šei
mų išvogti. Taip iš Mississippi 
ir iš šiaurės Michigano jis Chi- 
cagon parsigabeno penkias dau
giavaikes šeimas. Viso kun. B. 
S. iš Vokietijos atsikvietė 450 
tremtinių. To dar neužteko, kad 
atsikvietė, bet daugeliui padėjo 
ir įsikurti.

Vien atsikviestųjų asmenų

lietuviškų organizacijų 
ir švietimą, įkūrė, leido 
laiką redagavo Sao Paulo 
leidžiamus savaitraščius
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i JAV. 
su ilgu 
liko DP 
neturė-

tremtinius 
dėmesio į

organizaci- 
sumokėjo

transporto išlaidoms" padengti 
(NCWC ii’ kitoms 
joms) susiskolinęs 
10205 dol. i

n i m v a 1954 m. gegužta 20 d,.* Nr. įį

at- 
pa- 
pa- 
t.t. 
tik

Atsikviesdamas 
kun. B. S. nekreipė 
tikybą ir tautybę. Tarp tų 450 
jo atsikviestųjų tremtinių 6 bu
vo provoslavai, 42 evangelikai ir 
likę katalikai. Tautybės atžvil- 
biu 2 rusai, 3 Ukrainai, 1 baltgu- 
dis, 1 lenkas,, 1 vokietis, 10 lat
vių šeimų ir 2 kroatai, o visi ki
ti lietuviai.

Koks gražus artimo meilės 
pavyzdys spindi iš šių skaičių: 
ateikite pas mane visi, kurie 
vargstate ir skurstate. Tikrai 
taip, kaip Kristus mąkė. Tik 
nežinia ar už toleranciją ir žmo
niškumą, ar už tai, kad liūdną 
lietuvybės stovį lietuviškose 
bažnyčiose ir parapijinėse mo
kyklose kun. B. S. dažnai atvi
rai ir viešai iškelia, ar kitokių 
kabliukų radusi, bažnytinė vy
riausybė, katalikiškoji visuome
nė ir katalikų spauda nedrįso 
šio nusipelnusio kunigo jubilė- 
jaus deramai paminėti.

Ar dabar, kada tremtiniai at
vykę ir įsikūrę, kun. B. S. ran
kas nuleido? Ne. Jo akys ir dar
bai nukripę kita linkme, vėl į 
Vokietiją. Šiuo metu jis turi 
suorganizavęs 17 "Vasario 16” 
gimnazijos rėmėjų būrelių, 2 bū
relius Saleziečių gimnazijai Ita
lijoje ir 2 būrelius Vargo mo
kyklai Hamburge remti. Taigi-, 
viso 21 būrelį. Į tą 21 rėmėjų 
būrelį įeina virš 400 asmenų. 
Visus tuos asmenis, plačiai išsi
mėčiusius po didžiąją Chicagą, 
kun. B. S. turi kas mėnesį ap
lankyti, surinkti pinigus ir juos 
išsiųsti. Iš viso iki gegužės mėn. 
kun. B. S. visoms trims mokyk
loms išsiuntė 4700 dol., iš jų 
4520 dol. "Vasario 16” gimnazi
jai, 140 dol. Saleziečiams ir 40 
dol. Hamburgo Vargo mokyklai 
(paskutinių dviejų mokyklų rė
mėjų būreliai tik ką suorgani
zuoti).

Dideli, gražūs ir kilnūs kun. 
Suginto nuveikti darbai.

V. B. Rms. I

ši ypatinga plokštelė su ”Dark Eyes” ir 
"Brahms Lullaby” yra labai pageidaujama 

mėgėjų... bet niekur neparduodama.

Taip, jei Jūs atidarysit taupymo sąskaitą su 
$25 ar daugiau... arba {nešit naują sumą 
j Jūsų esamą taupymo sąskaitą ... Jūs gausit 
tą pageidaujamą plokštelę.
Pagalvok apie artimiausį Society skyrių 
ir atidaryk sąskaitą.
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srovės plakė langus, rodėsi, kad visas debe
sys iš karto nukrito, prislėgdamas miestą. 
Po kurio laiko, žaibui tvystelėjus, Jesiuko- 
ni sžvilgterėjo gatvėn ir Bobėno jau nematė. 
Išlėkė tada, lyg genamas, audros nebodamas. 
Lėkė, lyg motorlaivis per ežerą vandens ap
semtomis gatvėmis. Automobilio langai ra
sojo iš vidaus, iš oro upeliai per langus te
kėjo. Kelio nesimatė, o jis lėkė. Skubinosi 
ir nežinojo ką sakys, ko klaus nuvažiavęs.

Įėjęs į Julės palatą žiūrėjo į ją žodžio 
netardamas, žodžiai stovėjo gerklėje įstrigę, 
lūpos nesivėrė. Stovėjo taip ir žiūrėjo baisiu 
žvilgsniu.

— Kas atsitiko, Vincai? — nusigando 
ji. Tu taip baisiai atrodai.

— Nieko, bėgau, — šiaip taip išsunkė 
atsakymą.

Po to tyla. Abudu laukė. Tik gal po am
žių, taip Jesiukoniui atrodė, jinai prabilo:

— Sėskis, Vincai, aš* noriu su tavim 
pakalbėti.

Jis atsisėdo ant lovos krašto ir laukė.
— Aš tau pamelavau. Adelė tik kortelę 

parašė, o gėles nupirko Lapinskas.
Ji žiūrėjo į jį ir ląukė ką jis pasakys. 

’. Jis tylėjo. j '
— Ir aš labai klydau dėl jo. Jis ne toks, 

kaip maniau^ Vakar jis mane aplankė. Ir. 
šiandien.

Ji vėl laukė. ’. .
— žinau, __ tyliai tyliai atsakė jis.

.Ji nenustebo, kad jis žino.
— Mes išsiaiškinom. Daug ką netaip nežinojau ką galvoti. Kiaušiai! jį, prikaišio- 

apie viens kitą galvojom. Ir man,-ir jam jau, verkiau^ o jis nieko nėsąkė.’Gynėsi, kad 
žmonės prikalbėjo . .. . » nieko tarp j.ų nėrą, o sakė, kad jngelytė šau-

— Reiškia netiesą! Viskas tik plepa-- ' ••
- džiugių! suriko jis.
’ Kas? A .. 

Iš ligoninės jis išėjo susirūpinęs. Einant derėtų. Dar nebuvo vėlu, Bobėnas tebelaukė, žinai, sakyk? 
prie automobilio jam pasirodė, kad viename bet Jesiukonis nesiryžo,, tik niršo ir keikėsi; 'k -. Jis tylėjo, 
stovinčiame automobilyje lyg,ir Bobėno pli- Hėtrukiis staiga siitęmo. Užėjo audrą. .

JUODOJI DOŽ ' 1
BALYS GRAŽULIS

gera, ramu buvo širdyje. Kelis karius no
rėjo ją paklausti. Ne iškvosti, ne, tik pasi
juokti iš savęs, pasigirti, kaip labai ją myli. 
Jai -snaudžiant jis galvojo apie tai ir per
galvojo. Galvojo ramiai ir vis labiau rimo. 
Na taip, slėpė, visko nepasakė, nenorėjo su
kelti nepagrįstų įtarimų. Na ir kas? Gerai, 
kad taip. Gerai darė. Iš tikrųjų jam nerei
kėjo žinoti. Juk ir sakyti nebuvo ko. Kas 
buvo, buvo, o tiek, kiek Turgelienė pasakojo, 
negalėjo būti. Argi jis Julės nepažįsta, argi 
ji kada vyrus akimis sekiojo! Žino, neap
gaudinėju jo. O jei ir tiesa? Tai kas? Pra
eitis. Užjausti reikia. Bet netiesa! Juk visi 
apie ją tik gerai kalbėjo. Aprimęs jis liko 
suprantąs ir atlaidus. Pateisino ir tą jos is-

tu dar barbėdavai, kam draugaujuos. Su kuo ’terišką būdą, tiek kartėlio ne kartą suteiku- 
draugausies? Be Adelės aš nieko neturiu. 
Atidaryk stalčių, kortelę rasi.

Tikrai, kortelė buvo Turgelienės rašyta. 
Perskaitęs Jesiukonis jiustebo ir susigėdo. 
Gal ir visa ši istorija tokia. Jam pasidarė 
smagu, gėdos iššauktas švelnumas užliejo. 
Paėmė žmonos ranką, glostė ir visą akimis" 
glamonėjo.

Parvažiavęs namo šio to užkando ir kri
to lovon. Užmigo tuoj pat. Ir miegojo kclio- 
liką valandų. Rytojaus diena buvo šeštadie
nis, ,į darbą eiti nereikėjo. Jis apsitaisė ir
išskubėjo miestan gėlių. Nupirko didžiausią . 
glėbį tulpių, žinojo, kad tai jos mylimiau
sios gėlės. Bet vietoj padėkos, žmona jį api
barė, kūm tiek daug pinigų išleido. Nepyko

■ ant jos, net džiaugėsi, kad tokia šeimyniška, 
kokia visada buvo. Ligoniriėjė. jis išbiivo 
prie žmonos visą dieną. Užvalgė restorane ir 
vėl grįžo. Kalbėjosi nedaug. Didžiausią laiko 
dalį ji snaudė. Jis vis žiūrėjo į ją ir .taip

1 Tęsiny* ii pereito numerio )
Gid po pusvalandžio ji nubudo. Nusi

šypsojo jam ir ta šypsena lyg akmenį nuo 
širdies nurito. Iš kario lengviau paliko, švie
siau. Kalbėjo ji mažai. Daktaras sakęs, kad 
su širdim negerai, ir nervai pairę. Kalbėti ir 
jaudintis uždraudęs. Jaučiantis ji gerai, lik 
silpna.

— Aplankė kas? — klausė jis į gėles 
žiūrėdamas.

— Ne, niekas. Tik Turgelienė gėlių at
siuntė. Ar ne gražios?

— Puikios! __sakė jis, o kirminas vis
dar graužė. — Tiek pinigų išmesti! Ką Tur- - 
gelis pasakys?

— Geri žmonės, — atsakė žmona. — O

sj. Aišku, ji žinojo tuos šmeižtus ir dėl to 
kankinos.

Vakare norėjo užvažiuoti pas Turgelius, 
bet susilaikė. Bijojo Bobėno, o dar labiau 
Turgelienės. Nenorėjo atnaujinti to pragaro, 
žinojo, kad neišvengs, jei nuvažiuos. Prasė
dėjo namuose vienas. Sekmadienį, išėjęs iš 
bažnyčios bijojo, kad Turgeliai jo nepagau, 
tų, tai smuko greičiau namo. Paskui ligoni- 

\nėn. Pasirodė, Turgelienė vakar vakare Julę 
aplankiusi. Ilgai sėdėjusi. Julė sakėsi jau
čiantis nekaip, nenorėjo kalbėti, nežiūrėjo 
į jį. lyg blaškėsi, vengė jo akių. Tai sukėlė

I

pasižiūrėti, bet susilaikė. E, .vis dar vaide
nas! Važiavo namo, o ta plikė iš galvos ne
išėjo. Ir taip neramu paliko.. Visi įtarimai 
sugrįžo. Visaip save ramino, o plikės užmirš
ti negalėjo." Vienu metu net grįžti buvo su
manęs. Negrįžo ir kankinosi visą vąkarą, 
kodėl nepatikrino.

Pirmadienį darbe Jesiukonis iš proto 
ėjo. įtarimai sugrįžo ir smaugė be gailesčio. 
Dirbti nesisekė, iš rankų krito, painiojosi, 
nes mintys nesikaupė ties darbu, bet skrido 
Lietuvon, ligoninėn, plakėsi galvoje, spaudė 
smilkinius. Bobėno plikė žibėjo prieš, akis. 
Ko jis čia sėdi? Ko namo negrįžta? Kurių 
galų aplink ligoninę suka? Baimė nusėdo 
Jesiukonįo širdin ir augo, plėtėsi, net krūtinę 
plėšė.

Tiesiai ligoninėn negalėjo važiuoti. Ne
atsargiai dirbdamas sutepė drabužius, visas 
išsimaknojo. Teko lėkti namo persirengti. 
Važiavo ir pyko. Rengėsi, painiojosi — ne
užriša kaklaryšio ir gana. Rankos dreba. Ir 
tuo metu išgirdo automobilį prie namo su
stojus. Pažvelgė pro langą — Bobėnas iš 
automobilio belipąs! Pamatė Bobėną — ir 
apmirė širdis. Valandėlę stovėjo lyg sustin
gęs. Paskui staiga“ pasisuko ir puolė prie 
durų. Užrakino ir klausėsi .kvapą užgniau
žęs. Bobėnas pasibeldė, pastovėjo, vėl pasi
beldė, patraukė duris, dar pastovėjo ir. nu- 

. ėjo. Bet nenuvažiavo. Sėdėjo automobilyje 
laukdamas Ješiukonio pereinant.

Jesiukonis blaškėsi kambaryje, kaip į 
narvą uždarytas aras. Nei namie rimo, nei 
išvažiuot galėjo. Keikė Bpbėną ir save ko-

— Taip, — patvirtino jis.
— Ir gerai, net man lengviau. Senai 

turėjau pasakyti, sveikesnė būčiau buvus. 
Slėpiau ir kasdien vis labiau trupėjau. Taip 
sunku paslaptį vienai nešioti. Tik tu nema
nyk, kad jis pats pas mane atėjo. Kai Tur- 
gelienė atėjus pasakė, kad nuo jo tos rožės, 
taip ir neištvėriau. Tokia neteisi jam bu
vau! Norėjau atsiprašyti, todėl prašiau jį 
pakviesti. Juk žinai, kad dėl manęs jis kalė
jime sėdėjo.

— Prisipažinai jai? — baimingai pa
klausė Jesiukonis.

— Ji pati viską žinojo. Moterys grei
čiau atspėja.

— Viską!
— Taip.
— Ir viskas tiesa, ką ji sakė?
— Taip.

Tarsi lubos Jesiukoniui ant galvos nu
krito. širdį suspaudė, kvapą, užėmė. Galvo
je tik ūžė, akyse sukėsi.

— Kas dabar bus? — kluusė ji bai
mingai.

Jis neatsakė. Ir pats, nežinojo. ■
—.Ak, man vistiek! Galvok ką nori, lik 

žinok, kad nebuvau paleiBtuvė. Pati nežino
jau, ką dariau. Tik kai enkavedistai įsiveržė, 
tada prablaįvėjau. papasakosiu tau viską, 
kaip atsitiko.’ žinai, kad mylėjau Lapinską. 
Ir kai po tų rinkimų jis pradėjo su Ingelyte,
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jo rūpestį, vertė nerimti. Jis klausinėjo slau- liojo, Net nežinojo, kodėl nuo Bobėno. pasi
ges, teiravosi* apie jos sveikatą, bet nieko slėpė. Pyko, kąd nesąs vyras, šaltas ir valin- 
tikro nesužinojo. Jos visada taip -—ligoniui gas, nesutiko Bobėno akis į akį, neišklausė, 
geriau. Jos sakė vieną, o jam atrodė, kitą. ko anas nori, neišsiaiškino, kaip vyrams pri-

jau, verkiamo jis nieko nesakė.’Gynėsi, kad

ni mergina esanti. Kai kiti šaipytis iš manęs 
. pradėjo, vos iš proto neišėjąų, o jis tik gi-

, jaučiu, kad spėji. Viską nasj jr vįH|{agi jr su manim eina ir šu ja. Su 
manim, kai niekas nemato, o su ja viešai. 

/■ ■' Sakė, kad'mylį mane, bet kas patikės, kai
.... . ...........  .... ,.,-7... . — "žirlaiį kad tai apie mane.Turgelienė į taip. ’ 
kė sužvilgėjo.r Jis staptelėjo, norėjo nueiti žaibai raižė dangų, perkūnija trankė, lietaus tada pasakojo ?

Netrukus staiga siitęmo. Užėjo audra.
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VISUOMET GEROJ DRAUGYSTĖJ!

ENdicott 1-0770

BEST WISHES

To Our Friends and Patrons

THE PILSENER BREVVING CO.

717 puikių priežasčių kode!
CLEVELAND

GREETINGS and BEST WISHES

To Our Friends and Patrons

CARL J. SCHWARZER, Prnsident

PORTAGE MARKETS
ENdicott 1-0144

7018 Superior Avė. ENdicott

RAndolph8702 Hough Avenue

MUlberry1407 Hayden Avenuo

Caiied and Recommended by Cleveland’s Leading 
Physicians and Surgeons

ventojų grupės, egzilai prašo 
Jungtines Tautas pareikalauti 
Sovietų Sąjungą grąžinti iš
tremtuosius ir atlyginti jiems 
padarytuosius nuostolius. Sovie
tai privalo tai atlikti, kadangi 
jie, ratifikuodami šią sutartį, 
patys pripažino minėtus veiks
mus nusikaltimais. Pasaulio opi
nija turi taip pat budėti ir veik
ti, kad panašiems veiksmams 
ateity būtų užkirstas kelias.

Tenka, deja, pastebėti, kad ir 
ši Sovietų ratifikacija yra tik 
tolimesnė vaidyba, nes prie Ge
nocido Konvencijos Sovietai pa
darė rezervus, kuriais suvaržė 
Tarptautinio Teismo kompeten
ciją imtis tardyti ir spręsti ge
nocido nusikaltimus. Sovietų

tų šalių skaičiai apie imigran
tus, o ypač kiek tai liečia karo, 
pabėgėlius, yra dar' liūdnesni. 
Kai paklausiau, kiek gi jau pa
gal naująjį imigracijos įstaty
mą atvyko į Ameriką, paaiškė
jo, kad tik šeši asmens. Pada
riau pastabą, jog reikės daug 
metų visiems 231,000 imigran
tams atvežti, jei pęr pusę metų 
teatvyko 6 žmonės. Mr. Alexan- 
der paaiškino, kad daug laiko 
buvo sugaišta sudarant imigra
cijos planą ir konsulatų tinklą 
Europos ir Azijos kraštams. Da
bar gi, tai atlikus, imigracija 
vyks greičiau, sklandžiau, ir nu- 
matytą skaičių imigrantų jie ti
kisi atgabenti.

— Jo pareiškimas mane mažai 
įtikino. Aš likau prie savo nuo
monės ir pasakiau, jog reikia 
panaikinti nereikalingus ir biu 
rokratinius reikalavimus.

turėjom. Darbščiomis rankomis, išsimoks
linimu ,ir atvirom širdim jie yra pasiruo
šę duoti jums naują-lygį Sohio patarna
vimui, ;kada tik jūs'užsukai.

SOVIETAI TĘSIA 
SAVO VAIDYBĄ

Ilgai boikotavę UNESCU, So
vietai pranešė įstoją į šią JTau- 
tų organizaciją.

Dar didesnį nusistebėjimą su
kėlė Vyšinskio gegužės 3 d.- pra
nešimas Jungtinėms Tautoms, 
kad Sovietai ratifikavę Genoci
do Koncenciją.

Egzilų organizacijos, kurių 
tarpe Lietuvos Laisvės Komite
tas, tą pačią dieną' plačiai pa- 

ąsįfęįtig^^emorandųmą tuo pat

nori, lik 
i nežino- 
jsiveržė, 
u viską, 
,,ąpinską. 
Ingelyte. 
pirikaišio- 
nėsi, kad 
■lyte šau- 
iš manęs, 
fa tik gi- 
su ja- Su; 
ja yiešai. 
tikęs/ kai

Remember the-Maroon and Cream Colored Care 
with the Men in White

TEATRO ALMANACHAS 
PRADĖTAS SPAUSDINTI • 
Iliustruotas leidinys TEATRO 

ALMANACHAS, apžv e 1 g i ą s 
penkmečio Amerikos ir KanadoB 
lietuvių sceninę veiklą, jau iš 
dalies atspausdintas. Yra už
baigta spausdinti pirmoji . — 
straipsnių teatrinėmis temomis 
— dalis.

TEATRO ALMANACHO re
dakcija pakartotinai prašo Cle
velando "VAIDILOS” ir ."RŪ
TOS” teatrinius vienetus pa
skubinti medžiagos atsiuntimą. 
Lygiai prašomi ir Naujosios 
Anglijos, Baltomore, Md., Pen- 
na valst. teatriniai vienetai, vai
dintojų sambūriai bei scenos 
mėgėjai nedelsiant siųsti AL
MANACHO redakcijai .pastaty
mų nuotraukas, programas, vei
klos nuo 1949 m. pradžios apra
šymus.

Antroji apžvalginė ,dalis jau 
pradėta rinkti ir kaikurių te
atrinių vienetų nerangumas 
stabdo redakcijos darbą. Įspė
jama, jog tai yra paskutinis pa
raginimas^

TEATRO ALMANACHAS ly
giai domisi ir senųjų lietuviškų 
organizacijų veikla. Ir už tos 
rūšies medžiagos prisiuntimą 
reiškiama iš anksto padėka.

Rašyti ir medžiagą siųsti pra
šoma šiuo adresu: Mr. Stasys 
Pilka, 3225 So. Union Avė., Chi
cago 16, III.

tęikalu. Memorandumas tvirti
na, kad egzilai priėmę dėmesin 
šį Sovietų žygį ir atkreipia 
Jungtinių Tautų ir pasaulio dėr 
mesį į šiuos Sovietų nusikalti
mus genocido konvencijos nuo
statams :

Lietuvių deportacija į Sovie
tų Sąjungoją 350.000; Latvių — 
150.000; Estų — 100.00; Lenkų 
— 1.500.000; Rumunų — 1.000.- 
000; čekoslovakų — 300.000; 
Uniatai,. kur jie bebūtų buvę 
Sovietų Sąjungoje, ar sateliti
niuose kraštuose, visai išnaikin
ti kaip religinė grupė.

Kadangi Genocido Konvenci
ja taikoma visiems nusikalti
mams, kuriais naikinamos tau
tinės, etninės ar religinės gy-

.yra naujas LYGIS Sohio patarnavime
Geras patarnavimas, priklauso mio gerų 
žmonių, jį duodančių. Todėl Sohio patar
navimas yra geresnis kaip anksčiau. 13,717 
vyrų iš Ohio, nešiojančių Sohio ženklus, 
yra geriausia vyrų grupė, kokią tik kada

CLEVELAND, OHIO

■ ■ ' ; j.

GREETINGS and BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday

BALFo pirmininkas kan. J. 
B. Končius, ruošdamasis kelio
nei į Europą, lankėsi Washing- 
tonė. Patirtus įspūdžius apie 
imigracinius sunkumus taip pra- : 
nešė:

— Man labai rūpi naujojo 
imigracijos įstatymo — Refugee 
Relief Act of 1953 vykdymas. : 
Manau, kad daugelis bus paste
bėję, jog jo vykdymas yra ga
na lėtas, o tai dėl to, kad jį pra- . 
dėjus vykdyti, atsirado apsun
kinimų ir susidarė kompiikaci- . 
jų. Todėl kreipiausi į-Mr. Scott : 
McLeod, Bureau of Security and 1 
Consular Affairs (konsulatų ir 
saugumo) viršininką, vyriausią i 
šio įstatymo vykdytoją. Aš at- I 
kreipiau jo dėmesį į minėto įsta
tymo straipsnį 67 STAT 404 sec- ■ 
tion 7 (a); kuriuo reikalaujama, 
kad sponsorius prie darbo ga
rantijos pridėtų specialų pažy
mėjime apie skiriamą būsimam 
imigrantui atlyginimą. Pasa
kiau, kad toks reikalavimas su. 
daro keblumų kvietėjams, nes 
jie, nepamatę kviečiamojo as
mens, kuris dar yra Europoje ir 
nežinia kada dar atvyks, nesu- 

i tinka nustatyti atlyginimą ir jį 
iš anksto garantuoti, tai tikrai 
fantastiškas dalykas. Be to, pa
reiškiau, kad praktikoje toks 
garantavimas gali būti apeitas, 

’s nes Amerikos Konstitucija ir 
pagal ją, kiekvienas legaliai at
vykęs į šią šalį, laisvai gali pa
sirinkti gyvenamą vietą ir dar
bą, kurį jis sugeba ir gali at- 
likti. Todėl prašiau Mr. Scott 
McLeod daryti žygių, kad Kon
gresas pakeistų imigracijos įsta
tymo minėtą straipsnį. Su tokia 
mano nuomone Mr. Scott Mc 
Leod sutiko, bet kol įstatymas 
to reikalauja, nieko, kaip jsta- 
tymo vykdytojas padaryti ne
galįs, todėl imigracinius formų- 
larus .turėjęs) išleisti suderintus 
su to įstatymo reikalavimais.

— Toliau nurodžiau, jog dar 
bo garantijoje yra vienas reika
lavimas, kurio nenumato pats 
imigracijos įstatymas. Tai rei
kalavimas, kad L'.S. Employ- 
nient Service patvirtintų garan
tuojamą imigrantui darbą. Mr. 
Scott McLeod atsakė, jog tą pa
daręs visai sąmoningai, norėda
mas geriau patarnauti imigran
tams, užtikrinti jiems darbus ir 
daugiau gauti garantijų. Kaip 
pavyzdį nurodė Kansas City U. 
S. Employment Service įstaigą. 
Ši įstaiga, negalėdama gauti 
siuvėjų, pasiuntė į Europą 45 
darbo užtikrinimus naujiems 
imigrantams, Be to, esą, toks 
reikalavimas duos galimumą ge
riau paskirstyti įvairius specia
listus ir ūkio darbininkus.

— žinoma, jų planą pagyriau, 
vienok tikinau, kad U. S. Em
ployment Service patvirtinimo 
nereikalautų tais atvejais, kuo
met darbo garantiją duoda pats 
darbdavys, ar juo būtų korpo
racija ar atskiras asmuo. Toks 
reikalavimas sudaro sunkumų, 
nes U. S. Employment Service 
dažnai atsisako darbo garanti
jas tvirtinti tuo pagrindu, jog 
vietoje gali atsirasti tos rūšies 
darbininkų.

— Mr. McLeod atsakė, jog to
kiais atvejais, kada darbo ga
rantijos davėjas yra darbdavys 
ir jei U. S. Employment Service 
atsisakytų tvirtinti,, tai siųsti 
garantijas be U. S. Employment 
Service tvirtinimo ir jo įstaiga 
mėgins reikalingus formalumus 
sutvarkyti.

— Toliau, — pareiškė kan. 
.. prof. J. B. Končius, — pasitei

ravau apie imigracijos eigą. Mr.
■ Scott McLeod pavędė Mr. Ale- 

xander, specialiam imigracijos 
reikalų padėjėjui, kuris dalyva-

■ vo bendrame pasikalbėjime, pa
rodyti davinius, kurie susidarė 
po 1953, m. spalio 7 d.; kada pra-. 
dėjo veikti minėtas įstatymas. 
Stebint’ skaitlines, man krito į 
akis,:kad.italai yra sudarę dau
giau 5,000 imigracinių garanti-

• . iU/Iė ją patvirtinta daugiau 200, 
gi vizų išduota 27 asmeninis. Ki-

Sąjungoje., Jei Sęvietų teismai 
ir įstaigos šiuos nusikaltimus 
spręs,. teisybės nei teisingumo 
netenka laukti. •

GREETINGS and BEST WISHES 

For a Pleasant Holiday

124 ST. CLAIR AVENUE Cor. East 2nd St.
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K. S. KARPIUS
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ATSIRANDA 
D R A S U O L I Ų

Nors žydą pavadinti 
Amerikoje
kriminaliniu prasižengimu, bet 
vistik atsiranda drąsuolių, kurie 
taip padaro ir lieka gyvi.

Pietų Metodistų Universiteto 
(Dalias, Tesąs) profesorius 
John Owen Benty, dabar 63 me
tų amžiaus, išleido knygą, 
"Amerikos Geležinė Uždanga”, 
kurioje jis pasako, ką jis mano 
apie žydus.

Jis savo kalboje vieną kartą 
visą valandą laiko praleido ke
dendamas JAV
Teismo taisėją žydą Frankfur- 
ter (Roosevelto paskirtą) ir 
Roosevelto kabinete buvusį iždo 
sekretorių žydą . Henry Morgeri- 
tau jr., sakydamas: "Supraskit, 
aš nieko prieš žydus sakyti ne
galiu ... Bet vardan Dievo, ar 
jūs manot, kad mes galim pa
tikėti jiems Amerikos valdžią 
krizės laikotarpyje?”

Savo knygoje tiesioginiai ata
kuodamas komunizmą prof. 
Beaty nepaleidžia neįvėlęs kha- 
zarų (t. y. žydų), kurie jo išva
domis buvo didžiausia Rusijoje 
komunizmo laimėjimo priežasti
mi. Jią įrodinėja, kad žydai be
veik užviešpatavę Amerikos de
mokratų partiją, padėjo pastan
gas įjungti Ameriką į karą su 
Vokietija, ir su pasitenkinimu 
žiūrėjo j galimą didžiausį išnai
kinimą airių rasės, kuri žydų 
neapkenčia. Morgenthau, kartu 
su savo padėjėju Harry Dexter 
IVTiite (Weiss, dabar mirusiu) 
Roosevelto laikais, parengė Vo
kietijos visiškam sunaikinimui 
planą, ir gelbėjo visomis pastan
gomis Rusijai gauti pagrobti da
lį Vokietijos.

Beaty su pasipiktinimu klau
sia savo knygoje, kas iš moterų 
Amerikoje buvo pasiekus augš- 
čiausios karinės pozicijos nuo 
Joanos Orleanietės laikų? Nagi 
trumano paskirta žydė Anna 
Rosenberg, kuri ėjo krašto ap
saugos sekretoriaus padėjėjo 
pareigas, dėvėdama karinę 
formą. Jis ją sulygina su 
modeminių laikų moterim, 
munijos komuniste žyde
Robinsohn Pauker, kurios tero- 
ristinėn globon buvo atitekus 
visa Rumunija.

Beaty savo rašte įrodinėja 
kaip "tūlas nekrikščioniškas, ga
lingas elementas mūsų krašto 
gyventojų tarpe siekia pasi
jungti” tą Pietinių Metodistų 
Universitetą savo tikslams. Jis 
šaukia, "Argi mūsų stusentų 
protai turėtų būti vadovaujami 
B’nai B’rith ... ar Sovietų Mas
kvos ... ar tam tikro mažo bū
relio, galingo pasaulio, kuris 
uzurpavo vardą "Israel”? Ko
dėl tai nekrikščioniškai jėgai 
pavyko įgauti tokią didelę įtaka 
Pietų Metodistų Universitete?”

Žydų organizaciją B’nai B’rith 
prof. Beaty vadina "Žydiška 
Gestapo”. Ta organizacija sten
giasi pasivergti amerikiečius 
biznierius, laikraščius ir viską, 
grasinimais boikotuoti jei kas 
ką sakytų prieš žydus arba skir
tų žydus nuo savęs. Ir reikia 
pasakyti, daugybė amerikiečių 
politikų, spaudos milžinų ir vi
suomenės veikėjų yra tos žydų 
organizacijos teroristinėje įta
koje.

atsimena 1932-40 metų laiko
tarpio bedarbę, bauginasi, kad i 
dabar vėl taip bus. Demokratų 
partijos vadai ypatingai sten- : 
giasi bedarbės padėtį šimterio
pai padidinti, dalykus iškraipy
dami įr tikrindami, kad bedar
bė yra respublkonų partijos val
dymo išdava.

Jeigu dabar dirbančios mote
rys — tik tos, kurioms nereikia 
dirbti — pasiliktų namie, vi
siems vyrams šiuo "bedarbės” 
laikotarpiu pilnai užtektų dar
bų. Pvz., dabar oficialiai priškai- 
toma apie 3,465,000 iš darbų 
paleistų darbininkų. Tame skai
čiuje yra ir dalis moterų, taigi 
vyrų bedarbių skaičius gerokai 
mažesnis negu ta oficiali skait
linė rodo. Jeigu dirbančios da
bar moterys, kurių vyrai gerai 
uždirba, neitų dirbti, darbų už
tektų ir netekusiems darbų vy
rams ir toms moterims, kurioms 
reikia dirbti pragyvenimui.

Iš viso-dabar dirbančių skai
čius yra apie 60,500,000. Karo 
metais dirbo apie 64,000,000 
vyrų ir moterų. Karas priviliojo 
į dirbtuves moteris, norinčias 
pasipinigauti, ir iš ūkių darbi
ninkus, iš pietinių ūkių negrus 
susigrūsti į pramoninius mies- 
tus. Tuo būdu bendras dirban
čiųjų skaičius pasiekė apie 64 
milionus.

DARBŲ SUMAŽĖJIMAS

Pasibaigus Korėjos karui 
Amerikoje pradėjo pasireikšti 
darbų sumažėjimas. Ir tie, kurie

Demokratu bauginimas
Prieš II pasaulinį karą, kada 

kraštas turėjo apie 150,000,000 
gyventojų, dirbančiųjų skaičius 
buvo apie 53,000,000, bet per 8 
metus prezidento Roosevelto 
(demokrato) prezidentą v i m o, 
kada buvo tikra depresija,' be
darbių buvo tarp 7,000,000 ir 
9,500,000. Kadangi gyventojų 
skaičius buvo mažesnis, iš to 
galit spręsti kok)t Ibuvo nuo
šimtis bedarbių.

Paskiau vėl, pasibaigus II ka
rui, prezidento Trumano laikais,

1949 metais bedarbių skaičiiis 
buvo pasiekęs 4,700,000, To lai
kotarpio mūsų tremtiniai nepaf- 
žino, nes tik tais metais ir pra
džioje 1950 metų daugiausia į 
Ameriką suvažiavo. Prasidėjus 
Korėjos karui padidėję’ darbai 
visus suėmė į darbus ir dar su 
gerais uždarbiais.

Kaip Roosevelto laikais be 
antro pasaulinio karo, demokra
tai nieko negalėjo padaryti di
delės ekonominės depresijos pa
naikinimui, taip ir Trumano lai
kais nieko neišgalvojo, tačiau 
būdami valdžioje visą laiką de
mokratai bedarbės priežastį 
karte korė respublikonams.

Respublikonas prezidentas 
Hoover valdė 1929-33 laikotar
piu. Rooseveltui 1933 metais 
pradėjus valdyti, depresiją ne
pajėgiant sukontroliuoti, jis ir 
visa demokratų partija tenki
nosi tik kaltindama .respubliko
nus visais depresijos laikais, 
prezidento ir kongreso rinki
mais, iki Rooseveltas sudarė 
sąlygas įsivelti į karą. Tada dar
bai pašoko. i

(Balandžio 28 d. išėjo iš spau
dos Admirolo Robert A. Theo- 
bald parašyta knyga, "Galutinės 
paslaptys apie Pearl Harbor”, 
kurioje jis, buvęs Hawaii salose 
gruodžio 7, 1941 metais, smul
kiai išdėsto faktus ir davinius, 
kaltindamas Rooseveltą suintri- 
gavimu Japoniją pradėti karą 

. prieš Ameriką, kad Ameriką 
l įtrauktų į karą prieš Hitlerį, 
i Admirolas Theobald tikrina, kad 
I Rooseveltas ir jo augštieji va-
> dai žinojo iš anksto, kad Pearl 
, Harbor bus japonų pasalingo
■ užpuolimo tikslas. Jie Washing-
• tone slėpė žinias nuo Hawaii 
i karo vadų apie japonų pasiryži-
> mą tą karo laivyno bazę suplė-
■ šyti. Tada, be daugelio karo lai

vų, lėktuvų, žuvo ir buvo su-
• žeista 4,575 amerikiečių karinio 
, personalo. Demokratams nete-

kus valdžios, šio admirolo pa
ruoštą apie tą įvykį medžiagą 
nebuvo kam sulaikyti nuo at
spausdinimo.

Taigi, bedarbės atveji, nėra 
ko klausyti gąsdinimų ir tikri
nimų, kad dąbar vėl turi ateiti 
tokia pat depresija; kokia buvo 
1932-40 metais. Visais laikais 
Amerikoje yra buvę visokio di
dumo bedarbių, kurios vienos 
buvo trumpesnės, kitos ilgesnės, 
ir ne visada vienodas skaičius 
darbininkų buvo paleista iš dar
bų.

no- 
ra- 
ne-

KADA GIRDIMA 
ROMOS STOTIS

Daugelis mūsų tautiečių 
riai klausytų lietuvių kalba 
dijo žinias iš Europos, bet'
žino kada tos žinios duodamos 
ir kokiomis radijo bangomis jas 
galima girdėti.

Romos radijo stotis, lietuvių 
kalba žibias duoda kasdien, nuo 
4 vai.1 30 min,, iki 4 vai. 50 min. 
po piet, New Yorko laiku, to
kiomis trumpomis radijo ban
gomis:

19,45 metr., 25,40 m., ir 41,15 
m. •

Romos radijo stotis duoda 
daug žinių iš viso pasaulio ir iš 
pavergtos Lietuvos. Trumpos 
radijo bangos iš Europos geriau
siai girdimos vokiškais radijo 
aparatais,' šių ,firmų:

Telefunken, Koerting, Gretz, 
Saba, Blaupunkt, Tonfunk ir k. 
Tokių radijo aparatą galima 
pirkti: New Yorke, Hartforde, 
Bostone, Clevelande, Chicagoje 
ir kitur. Jų atstovai skėlbiąmi 
lietuvių laikraščiuose..

P. Bliumas

Tremtyje, mažyčiai anga be 
pieno, be mėsos, be sviesto. Pa
dėk jiems savo auka.

v
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GREETINGS and BEST WISHES .

To Our Many Friends

GRABLER MFG. COMPANY
6565 BROADWAY

MIchigan 1-9260

GREETINGS and BEST WISHES

To Our Friends and Patrons

Ilere’s to good friends —
And to times that are pleasant and good.

GREETINGS and BEST WISHES

AMALGAMATED ASS’N. OE 
ST. & E. RY.

740 SUPERIOR AVENUE, W.
Harry Lang — Secretary

Salute a frlend with 

Beam, and you’ve paid 

him a compliment he . 

undarstands. For good 

wish»s have accom- 
panied Jim Beam 

aince way back in 1795. 

Today lt’» widely 

racognitad as The 

VVorld's Finest 

Bourbon ... the drink 

that means you 

respect your com- 

panions ... the drink 

they’ll respect you 

for choošing.
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M H • 1
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KEHTUCKY STUIGHT 
BOU«BONWHISKEY 
U HOOf

JAMESI. BEAK- 
OISTILUHG (0;. 
(IEIMONT. KENTUCKY

. / .4 '

nrra’379
CW« No. 41168

ron’239
Cod« No. 4116C

Best Wishes to Our Friends and Patrons 
For a Pleasant Holiday

COTTON CLUB BEVERAGES
SAVE CAPS FOR EAGLE STAMPS

HE 1-8030

BEST WISHES
For a Pleasant Holiday

ELECTRO PROCESSING COMPANY
PLATING AND SURFACE TREATING

• " • • • v »

4615 SUPERIOR AVENUE EX 1-1154

GREETINGS and BEST WISHĘS 
To Our Friends and Patrons

ST. CLAIR BUILDERS & SUPPLY CO.
BUILDERS SUPPLIES^-BRICK—CEMĖNT—LIME

- ‘ ‘ - 4 I* .
■20020 ST. CLAIR AITE.• • • v KE 1-6000
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TAUTINĖS SĄJUNGOS , 
SKYRIAUS NARIAMS

Clevelande, gegužės mėn. 22 
ir 23 dienomis, įvyksta Vilties 
Draugijos susirinkimas. Ta pro
ga, gegužės mėn. 22 d. (šešta
dienį), 7:30 vai: vakaro, 1066 
Ansel Rd. (Ansel Rd. kavinėje) 
šaukiamas Tautinės Sąjungos, 
skyriaus narių susirinkimas pa
bendrauti su atvykusiais tauti
nės srovės veikėjais. Po susirin
kimo, draugė su Vilties Draugi
jos nariais, įvyks bendros vai
šės. Maloniai kviečiame visus 
narius susirinkime ir vaišėse da
lyvauti. -

IŠLAIKĖ EGZAMINUS
Clevelandietis statybos inži- 

nerius Ė. Malcanas Columbus, 
Ohio, išlaikė valstybinius egza
minus ir gavo praktikos teises.

LIETUVIŲ KULTŪROS ’ 
FONDO

Clevelando skyriaus visuoti
nis metinis narių susirinkimas 
kviečiamas sekmadienį, birželio 
mėn. 6 d. 11:30 vai., Lietuvių 
salės patalpose.

šiame susirinkime maloniai 
kviečiami dalyvauti visi Fondo 
skyriaus nariai ir visi kiti besi
domintieji šios organizacijos 
veikla ir. darbu.

Susirinkime bus 
metinės apyskaitos 
skyriaus valdyba 
ateities darbai.

J. PETERIO SVEIKATA 
GERĖJA

Clevelandietis Jurgis Peteris, 
sunkiai susirgęs iš išvykęs gy
dytis j Californiją, redakcijai 
rašo, kad pamažu sveiksta ir jau 
gali išeiti į žmones. Linkime 
greitos sveikatos.

patvirtintos 
ir renkama 

bei aptarti
•

BENDRUOMENĖS 
ŽINIOS

BENDRUOMENĖS 
SUSIRINKIMAS

Bendruomenės susirinkimas, 
turėjęs įvykti gegužės mėn, 16 
d., nukeltas į gegužės mėn. 30 
d. (sekmadienį).
BENDRUOMENĖS SENIŪNŲ 

SUSIRINKIMAS
Bendruomenės seniūnų susi

rinkimas šaukiamas gegužės 
mėn. 21 d. (pektadienį). Susi
rinkime bus aptarti su seniūnų 
darbu susiję klausimai bei įteikr 
ta jų darbui reikalinga medžia
ga: Bendruomenės nario kny
gelės ir ženkleliai, kvitų knyge
lės ir t.t. Bendruomenės seniū
nais 1954 m. sutiko būti: V. Pa
lubinskas, J. Stravinskas, P. 
Bielinis, P. Kliorys, St. Ignata
vičius, VI. Bacevičius, J. Kry- 
geris, A. Mikoliūnas, A. Jonai
tis, V. Vinclovas, I’r. Alekna, 
J. Virbalis, K. Budrys, J. Jaš- 
kauskas, St. Lazdinis, V. Kasa- 
kaitis, K. Morkūnas, A. Nasvy- 
tis, V. Stasas, M. Nastopka, Ed. 
Karnėhas. Kaikurioms seniūni
jom seniūnai dlir nerasti.

TAUTINIO SOLIDARUMO 
{NAŠAI

(našus už 1954 m. renka Ben
druomenės seniūnai, tačiau juos 
galima įmokėti ir "Dirvoj”, 
spaudos kioske bei apylinkės 
valdybos nariams. Kiekvienas 
užsimokėjęs narys gaus Bend
ruomenės nario knygelę ir už 
atitinkamą sumą bendruomeni
nių ženklelių. Apylinkės valdyba 
kviečia visus atlikti šią bendruo
meninę pareigą, {našai yra 2 
doleriai metams, taip pat kartu 
prašoma aukoti ir socialiniams 
reikalams bent 50 centu.

Vyt. K.

ATVYKSTA 
S. GRABLIAUSKAS

Vokiškų radijo aparatų atsto
vas S. Grabliauskas, iš Bostono,

Clevelandą atvyksta gegužės? 
mėn. 21 d. Galėsit sutikti Dir-. 
voje. .

J. CIEŠKIENEI PAREMTI
$5.00 auką asmeniškai įteikė 

Pr. Butkienė.
ELEKTROS VARTOJIMAS 

VĖL KYLA
CĮeveland Electric Illumina- 

ting Go. prezidentas Elmer L. 
Lindseth, bendrovės 32.000 šė- 
rininkams metų ketvirčio prane
šime pasakė, kad elektros nau
dojimo kritimas, prasidėjęs dėl 
rudens ekonominio persitvarky
mo jau baigėsi ir elektroj pra
monė vėl pradeda, kilti. Per se
kančius du metus bendrovė žada 
išplėtimui paskirt $63.000,000..

GOGOLIO REVIZORIUS
Gegužės 22 d. šeštad. 7 vai. 

vak. Lietuvių salėje rusų kalba 
bus suvaidinta Gogolio Revizo- 
ris, 3 veiksmų montažas. Po 
vaidinimo šokiai ir veiks bufe
tas. {ėjimas $1.00.

LANKĖSI J. KALCIUS 
j Lietuvių Enciklopedijos lęidė- 
jas J. Kapočius, Vykdamas iš 

JKanądos, buvo sustojęs Cleve- 
, landė. Aptarė enciklopedijos 
platinimo-reikalus ir tupėjo pa
simatymus su bendradarbiais.

GERAS NAMAS
Parduodamas 8 kambarių vie

nos šeimos namas sų įruoštu at
skiru butu pastogėje, naujas ga
so šildymas,' dvigubas garažas. 
Sklypas 45x180 su vaisiniais me
džiais. Naujai dekoruotas. E. 82 
— Superior.

Skambinti: G A 1:5108.

LIETUVIŲ GARAŽAS
J. GarIa ir A. Paškonis ati 

darė garažą — benzino stotj, 
1463 Bt-7| (prie Wade Park, 
buv.. Ramanausko) <

Atliekami mašinų taisymo 
darbai ir keičiama alyva.

NAMAS
Vėl geras namas, E. 87 gat

vėj, į šiaurę nuo Superior. 4 mie
gamieji viršuj, 4 kambariai že
mai. Gaso šildymas. 3 garažai.

P. FRATENA RBALTY '
SW 1-3731

PARDUODAMA UŽKANDINĖ
Gera kampinė vieta. Prašo 

$2200. šaukti telefonu:
CE 1-9787

DIDELIS NAMAS
6 butų namas, tarp Ansel — 

Korman gatvių, po 3 ir 6 kam
barius kiekvienam bute. Naujas 
stogas, naujas gaso šildymas, 
Geros mėnesinės pajamos.

H. I. UNDERWOOD, Broker 
GA 1-6029

KAMBARYS
Išnuomojamas erdvūs kamba

rys su baldais ir teise naudotis 
virtuve. Russell Rd. Kreiptis nuo 
4:30 vakare. Tel. HE 1-8516.

JIEŠKO BUTO
Dvi lietuvių šeimos su vaikais 

jieško 4-5 kambarių butų.
SU 1-5299

LIETUVIAI DAŽYTOJAI 
dažo ir dekoruoja namus. Duo
da 12 mėnesių išsimokė jimą. 
Šaukti;

EX 1-4245 (30)

PARDUODAMAS NAMAS
Dviejų šeimų, 5 ir 6 kamba

riai. Kreiptis:
5715 Luther Avė. (20)

. NAMAS
6 butų plytų namas. Po 4 ir 

5 kambarius kiekvienam bute. 
Limvood gatvėj. Pajamos $350 
per mėnesį. Parduoda savinin
kas1.

šaukti: UT 1-5375.

PIRMĄ KARTĄ CLEVELANDE!
NEUŽMIRŠTAMAI ĮDOMUS 

DAINOS IR BALETO KONCERTAS, 
įvyksta

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ — GEGUŽĖS MĖN. 22 D. 7 V. V. 
Slovenian Auditorium — 6417 St. Clair Avė.

Dalyvauja: operos solistė Alė Kalvaitytė, balet
meisteris Simas Velbasis ir jo vadovaujamas studį- 

? / jos geriausios balerinos:'
T. Avižįūtė; A. Balytė, B. Barodicaitė, R, Deksnytė, R. 

Graužinytė,“ N. šapalaitė, J. Vytauskaitė. Akompanuoja 
pianistus p. Kalvaitis.

Menininkai išpildys plačią V turiningą lietuvių ir kitų au
torių kūrinių programą, Jakubėno,- Račiūno, Kalvaičio, 

Chopin, Goųnod, SStrauss, Tčąikovsky ir kt.
Po meninės- dalies grieš puikus orkestras, bus šokiai ir ki
tos įvairenybės. Atsigaivinimui veiks turtingas bufetas 

(gėrimai ir užkandžiai)'. Vėsi ir erdvi salė.
.Visus kviečiame atsilankyti-į nuotaikingą meno vakarą. 
Biletai galinami pas Sąjūdžio narius ir Dirvoje (šeštadienį 

; nuo 10 vi — 1 v.), o' vėliau prie įėjimo. \ 
DALYVAUKIME _į— NESIVĖLUOKIME!

Rengia: Lietuvos Atgimimo- Sąjūdis Clevelande.

SOCIETY FOR SAVING 
KONCERTAS

Populiarus pianistas ir daini
ninkas Liberace, Society for 
Savings banko iniciatyva, per 
televizijos stotį WEWS, sekma
dienį, gegužės mėn. 23 d., nuo 
3 vai. iki 4 vai. duos specialią 
programą. Kviečiame ją išklau
syti.

GREETINGS and BEST WISHES
I

JUDGE ANDREW M. KOVACHY

MUNIC1PAL COURT

NAMŲ IR ŪKIŲ PIRKIMO 
PARDAVIMO ĮSTAIGA
Visi, kurie turite parduoti na

mus ir ūkius ar norite pirkti, 
pirmiausia pasiteiraukit mūsų 
įstaigoje.

ĮVADE PARK REALTY 
7032 IVade Park A ve., 

Telef.: HE 2-2922 
Sav. A. Kazakevičius,

J. C I J U N S K A S 
LAIKRODININKAS

Taiso ir parduoda laikrodžius 
apyrankes ir kitas brarigdnybes. 
Sąžiningas ir garantuotas dar
bas prieinamomis kainomis.

6210 Dibble Avė., 
CĮeveland 3, Ohio 
Tel,: EX 1-0376

RADIO — TV TAISYMAS 
A M U R C O.

Sav. JUOZAS DAUTARTAS 
Darbas garantuotas, 

šaukti kiekvienu laiku 
8008 Clark Avė.

Telef.: OL 1-T790

PIX BEVERAGE
45 rūšių alaus — visokį gaivi

nantieji gėrimai, 
vynas ir šampanas 

(prancūziškas) 
Parengiama vestuvėms, baliam*, 
oobūviams. Nemokamas prista
tymas. -Atdara .ir trečiadieniais 

iki 1 vai.
8903 Superior Avė. EX 1-3311

»

Grcctiėgs and Ursi Wiahcs To Onr Friends & Patrons

For a Pleasant Holiday

NORWOOD DRUG. INC
PRESCRIPT1ON SPECIALIST

6411 Superior Avė. HE 1-1035
r

GREETINGS and BEST WISHES
to Ale qur friends

THOMAS j. unik co.
INSURANCE AGENCY 

EVERYTHING IN INSURANCE

Union Commerce Bldg.

To Our Friends and Patrons 
GREETINGS and BEST WISHES

WILSON PURE OIL
SERVICE STATION

8000 BESSEMER AVENUE D1 1-9807

GREETINGS and BEST W1SHES 
For a Pleasant Holiday

TALIS STUDIO
dabar jūsų. kainiynistėj 

7106 Superior Avė.
Tel. HE 2-0144

Bet kuriuo laiku,, bet kokios 
rūšies foto patarvimas Jums. 

Modernūs portretai, vestuvių, ’
‘^Ulniių, vaikų ir kltoe nuo- 
kaakM.

FOTOGRAFIJOS MEISTERIS 
Europinių žurnalų '|r . fUme 
MifHUe- fotografu, SėHė 
CLEVELANDE.

•6

JOHN L. MIHELICH
' , Attornėy

And Member of Civil Service Commission

MA 1-2013

-Greetings »nd Bert Wishea to'tyir T'riėndš & Patrone 

CO. 
PIIESCRIPTION ŠPftCIALlSTS

7408 Wadc Park Avenuef. ■. . ■ ■ ą-

WES WHITE’S

GARDENMART
6570 MAYFIELD ROAD

HI 2-6886
1 BIAJCK WEST OF SOM CENTER ROAD

IS,

OPEN FOR BUSINESS
FORMERLY LOCATED

I BLOCK EAST OF LEE ROAD — CLEVELAND HEIGHTS 

”FOR THE BEST ... SEE WES” 
LANDSCAPING — PERENNIALS — ANNUALS 

NURSERY STOCK

PRADĖKIT MAŽA SUMA! 
BET PRADĖKIT DABAR!

Santaupos apdraustos iki $10.000

2'4 % palūkanos.

PASKOLOS JOSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

NAMAMS

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N. 

6712 Superior Avė. HE

CĮeveland, Ohio

MONCR1EF oaovSSr
ŠALDO vasarą — ŠILDO žiemą

Aplankykit .savo kaimynistčs Moncrief pardavėją

L J. S AMAS, JEWELER 
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai 

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 
pasirinkimas.

| 7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre
g Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354

to taurei gate Kasės r*a tearei įta Basa Įsagą ta ta

LĖIMON ’S CAFE

VISŲ LIETUVIŲ SUSITIKIMO VIETA
Alus.. Vynas. Degtinė; Konjakai. Kiti gėrimai

{vairūs valgiai, šeštadienių vakarais šokiai griežiant 
geram orkestrui

i

SUOPIS FURNITURE
Visokių rūšių baldai ir elektriniai bei kitoki reikmenys 

virtuvei ir kiekvienam Jūsų buto kambariui
ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS

6921 Wade Park EX 1-0911
Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 

lietuviškoje krautuvėje

P J KEJRS1S
609 Society for Savings Bldg.—CĮeveland, Ohio

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521 

-- Norėdami pigiai pirkti namus minate arba prmmiesčiuuee, kreip
kitės i mane',, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimu i»ai- 
.nuuae apdkaudus-insurance reikaluose. G' .

Sutaisau paskolas pirma morgsčio. Patarnavimas ir ISpOdymae 
garantuojama- Kreipkitės, j mane telefonu arba asmeniškai.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOME
S -r'1 '' .

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & Wfiliam J. Jakubs
Lięensijuoti laidotuvių direktoriai ir balfsamuotojai

25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo
6621 Edna Avenue BNdicottl



I — ; ■

FORD & PAĘ NASH, INC

6816 SUPERIOR A

v i '

THE FIELD

Redakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEnderson 
1-6244. Redaktorius Įiulys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GArfield 1-7406).

Išrinkta tauta
VI,ADAS l’VTVINSKIS-PUTVYS

tautos 
fizine 

tautos

pasi- 
jėga 
taip

I R V A

■ /

mu. Kodo, gairelės, švyturys ir 
kt. jūriškos dekoracijas'sudarė 
jaukią aplinką. Svečiai apdalin
ti pačių jūrų skautų pieštomis 
programomis. Na, o vakaro tvar
ka buvusi pavyzdinga, nes- ja 
rūpinosi paslaugūs šeimininkai 
— jūrų skautai. Vakaro svečiais 
buvo, -skaitlingi skautų bičiuliai, 
sk. vadovai ir Clevelando 
distrikto reikalų vedėjas 
Diamond su ponia.

5-jo 
Mr.

mus sprendimą....

Bet jeigu kitos 
kėsintų prievartos 
atimt iš rinktos 
brangiai mokėtą teisę, leista ir
liepta tam pačiam įstatyme gin
tis jėga.

■ Senojo įstatymo istorija yra 
pilna tu kruvinų, ginkluotų ko
vų. Ir vėl čion su nepasiekiamu 
aiškumu duota yra siena tarp 
tokios kovos, kuri yra teisėta 
Dievo duotoms direktyvoms ir 
tautos kūriniams apginti ir ne
teisėtos, kada tos direktyvos! 
buvo peržengtos. Padarytas gi-j 
lūs kovų analizas. kuris rodo, 
kad ' visi teisėti karai, lydimi 
tikro teisėtumo pajutimo, visa-1 
da buvo laimėti. Neteisėti ■— 
pralaimėti.

Iš viso aiškėja, kad "rinkta 
tautą” lieka tokia su išlygomis. 
Žydų tauta tų išlygų ir teisių 
ideologiją geriausiai atvaizdavo. 
Tiesa, ta pati tauta galbūt dau
giausia ir nusidėjo išskaitytoms 
teisėms, nes užuot kūrusi ir dir
busi, rado lengvesnį būdą, —• 
naudotis kitų kūryba. Už tai ji 
nustojo žemės. Dievas ją pra
našų lūjomis vadina "žydų tau
ta kietasprandė." Gal kaip tik 
dėl to ji ir liko parinkta pra
nešti pasaulio tautoms, o paskui 
ir žmogaus teisei, kad ir per to
kią tautą tai galima padaryti 
taip, kaip Kristus gimė gyvulių 
kūtėj, kad parūdytų, jog juo la
biau tobulybė gali gimti visur. 
-^Ar šiaip, ar taip šventąjį raš
tą duodamos išlygos visoms pa
saulio tautoms, nurodoma kaip 
įgyti savo teisę, kaip įgyti žemę 
ir amžiną galią, kaip pasidaryt 
rinkta tauta. Vadinasi, išties žy
dai, kiek jie savo istorijos laiko 
tarpais stengėsi vykdyt iš augs- 
to duotas direktyvas, turėjo tei
sės vadinti save rinkta tauta.

Ta teisė buvo ne jų pramany
ta, bet duota iš viršaus k'artu su 
direktyvomis.

Taip mokytojas prižada kiek
vieną mokinį laikyti rinktu mo
kiniu ir apdovanoti, jei jis gerai 
mokysis ir elgsis, tuo norėdamas 
sukelti tarp jų varžytines ge- 

i raja m.
Menkas tas kareivis, kuris ne- 

i siruošia būt didvyriu ir širdyje 
, nelaiko save tokiu. Menka ta 
I tauta, kuri nėra rinkta tauta.
- Aš esu jūsų Dievas, pasakė Jis 
t rinktai tautai. Ir išties, Jis yra 
; jos vienas, o ne kitos, \;isi kitų 
. tautų dievai yra niekai prieš

mūsų Dievą.
> Profesorius Vabalas-Gudaitis
■ savo gražioj paskaitoj apie tau-
• tą išsitaręs, kad saulė yra ne 
i viena, bet daug yra saulių. Kiek- 
i vienas kraštas turi savo saulę.
• Kiekvieno krašto saulė yra vi-
■ sai kitokia, nepanaši į svetimas
- saules. Mūšų Lietuva turi savo 
i lietuvišką saulę, kurios spindu-
■ liuose sveika ir.linksma yra nuo 

amžių prie jos pripratusiam li»-
- tuviui. Taip pat lietuvių tauta
> turi ir -savo Dievą, nepanašų į 
i kitų tautų dievus, kurį mes ga

lim darbais tikrai pasiekti, tik

SKAUTIŠKOS 
PABIROS

SKAUTININKŲ RAMOVĖ 
CLEVELANDE

Gegužės 9 d. Clevelande įvyko 
skaujininkų ramovės metinė su
eiga. Naujuoju ramovės seniūnu 
buvo išrinktas vyr. sktn. Pranas 
Karalius. Diskusijose buvo ap
tarta L. S. Brolijos pozicija gy
venamųjų kraštų skautų orga
nizacijų atžvilgiu. Sueigos da
lyviai pritarė L.S.B.’nusistaty
mui tuo reikalu.

lie-

AUDRINGAS TĖVŲ 
SUSIRINKIMAS

Gegužės 16 d. Clevelando 
tuvių salėje buvo sušauktas
skautų tėvų susirinkimas. Jame 
pasireiškė audringos nuotaikos 
dėl lietuvių skautų vienetų re
gistravimo vietos skautų (B. S. 
A.) organuose. Susirinkimo pra
dininkai neįstengė jį užbaigti 
pagal pasiūlytą darbotvarkę, 
nes pd trejetos valandų triukš
mingai išsiskirstė. Diskusijos 
nėjo kultūringu keliu, nes tūli 
asmens patys nieko nepareikš- 
dami, trukdė iš vietų kitiems 
kalbėti.

rinkta; kaip tai sako senojo įsta | 
tymo šventas raštas, ar tai tik 
pačių žydų prasimanymai?

Ar tie "senojo įstatynjo" žo
džiai apie rinktą tautą ateina 
nuo Dievo, ar tik nuo pačiu žy
dų? Kas gali padėt išspręst šitą 
klausimą ?

Čion negelbės visokios filoso
fijos ir mokslai .be mūsų vidaus 
etinio pajautimo. Tik su to pa
jautimo pagalba galim rasti pa
tenkinantį
Vis viena, ar mes laikysim tą 
pajautimą betarpiai ateinančiu 
iš Dievo ar prigimties instiktų.

Minėti žodžiai "šventam raš
te" nestovi- skyrium, bet vistu , 
kur jie kartojasi, yra surišti su 
visa eile direktyvų. Tos direk
tyvos krūvoj sudaro visą įstaty
mų rinkinį, kuriuo žydai turėjo 
vadovautis.

Tik už vykdymą tų įstatymų 
sekė prižadas apipilti visą tąutą 
visokiom gėrybėm —- paveldėt 
žemę, praplėsi tautą, kaip smil
tis jūroj ir per amžius išlaikyti.

Nusižengimas įstatymams bu
vo baudžiamas baisiausiais iš
daviniais visai tautai.

įsigilinę ir giliai apsvarstę 
Inos įstatymus, pamatysim, kad 
jie visi yra nuostabiai harmo
ningai sudėti, lyg tam tyčia, kad 
vestų tautą tobulybės idealam 
Ten pirmoj eilėj tautos etika.

Negerbki! svetimų dievų, ne
seki! svetiniais kuliais, bot vien 
tik savo Dievą. Čia kartu su 
platesne bendra etika, tikusia 
visiem kartu, apsaugojama ir 
tautos savitumas, kaip augš- 
čiausia jos brangenybė.

Asmens .pajautimas ištirpsta 
tautiniam. Maža pabauda as
mens ligos, kančios, mirtis; 
augščiausia pabauda tai paliki
mas be vaikų arba jų panaikini
mas.

Augščiausi tautos turtai — 
jos ateities vaikai ir tautos dva
sinė ir fizinė sveikata. Bene tuo 
pačiu keliu eina visa.sveika gam
ta. Matome visą eilę įstatymų 
sveikatai ir švarai palaikyti, 
taip nuostabiai nuoseklių, kad 
ir šios -dienos'antiseftikos ir hi
gienos mokslas, jeigu iš jo būt 
atimtos chemijos ir technikos 
priemonės, nesugebės duoti ge
resnių.

Perėjus tautai iš keliaujamo 
ganyklinio gyvenimo būdo j nuo
latinį. išbujojo tautos statyba ir 
menas, kuris, kiek jis sutinka su 
bendra įstatymų dvasia. įgyja 
tautos šventenybės aureolės ir 
įeina kaip toks j šv. raštą. Ypa
čiai tai pasižymi Saliamono lai
kais. (Tik taip dvejaip priėjus 
galima suprasti Saliamofio gies
mių giesmę).

štai šitokia kaina Turėjo rink
ta tauta pirktis iš Dievo teisę 
amžinai gyventi vis augančioj 
galioj ir įgyti žemės teisę.

Tai buvo darbo, etikos .ir tau- su pagalbą,savo kultūros, savo 
.tinęs kūrybos ir kultūros kaina, kalbos, tiktai plėtodami ii‘ tobu- 

Jai yra .ta- pati kaina, kurią tindami savo tautinius savjtu- 
ir mūsų laikų idealų turi sau miis. Mūsų i Dievas tikriausiai 
pirktis, teisę gyventi kiekviena kreipia į mus. lietuviškai. Bu
taute. • . iprantančią ausį ir laja kalba

Taį yra kilni kultūros kova, geriausiai lietuvį išklauso. Taigi 
tobulinimosi varžytinės, lenkty- Lietuvon žemėj rinkta tauta esa- 

I idpąlą.- nw mes ir

KPI’. S. DARIAUS LAIVO 
VAKARAS

Gegužės 9 d. Clevelando lie
tuvių salėje buvo giedrios pa
vasariškos nuotaikos jūrų skau
tų Kpt. Stp. Dariaus laivo vaka
ras. šį kartą laivas' nepasirodė 

įsu savo programa. Ją išpildė 
viešnia iš Chicagos 
Prudencija Bičkienė ir Clevelan
do Ąžuolų oktetas,’ vedamas J. 
Kazėno. Akomponavo pianistė 
R. Brazaitienė.

Tačiau jūrų skautei visus su
žavėjo originaliu salės išpuoši-

Neužilgo ateina mokslo metų 
pabaiga, o su ja ir stovyklų lai
kas. Deja, tame susirinkime tas 
liko nesvarstyta.

Susirinkimui nutrukus Ijuvo 
išgirstas toks pareiškimas: "Tai 

.dar tokio susirinkimo nei ši salė
soljstė neĮ Člevelandas nematė ..." Gal

būt. Tačiau tas niekam nedaro 
garbės. — SKS —

EV.-REFORMATV 
SYNODAS

' Lietuvių 'Ev.-Reformatų Baž
nyčios Kolegija Tremtyje laiky
damasi savo garbingų tradicijų 
ir šiais metais birželio mėn. 26 
ir 27 diejiomis Chicagoje, Sa
lėm Ev. Reformatų bažnyčioje, 
6824 So. Emerakf Avė., kviečia 
visus Ev. Reformatus dalyvau
ti įvykstančiame Synode.

Synodo posėdžiai prasidės bir
želio mėn. 26 d. šeštadienį 3 vai. 
po pietų.

Prieš Synodo posėdžius, 2. vai. 
po pietų įvyks kuratorių posė 
dis.

Synodo dienotvarkės darbai 
numatytą baigti pirmąją dieną: 
šęštąjlienj.

Sekmadienį, birželio mėn. 27 
d. bus laikomos pamaldos; įvyks 
superjtemdentd ktin. Stasio 
NEĮMANO ordinacija; bus kon
firmuojami konfirmandai ir už- 
baigiamas synodas bendrais pie
tumis.

Synodo posėdžiuose maloniai 
kviečiami dalyvauti kunigai, ku
ratoriai, parapijų .atstovai ir 
svečiai.

Kiekvienas ev. reformatas tu- 
a-i rasti laiko ir. dėti visas pa
stangas dalyvauti synode. Bū
kime dvasioje stiprūs, vieningi 
ir laikykimės mūsų garbingų 
tradicijų. Nekasdieniniu darbu 
prisidėkime prie mūsų visų pa
vergtos Tėvynės Lietuvos ir 
Bažnyčios išlaisvinimo.

GREETINGS and BEST W1SHES
To Our Many Friends

,. . , ■

BUILDING LABORER’S
Local No. 310

JAMEŠ O’TOOLE, SfcCRETARY

1220 Ontario St.

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Many Friends

HEILMAN 
FURNACE & APPLIANCE CO.
GAS — OfL and COAL FURNACES

750 EAST 152nd STREET GL 1-9063

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Many Friends

HILDEBRANDT PROVISION CO

3619 WALTON ME 1-3700

Sveikinimai ir geriausi linkėjimai mūsų draugams 

ir rėmėjams

GREETINGS and BEST WISHES

PADĖKA TAUTINEI 
SĄJUNGAI

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Valdyba, kurios būs
tinė yra Chicagoje, gavo iš P.L. 
B. Vokietijos krašto Valdybos 
laišką, kuriuo S-gos Valdybai 
dėkojama už $500,— auką Va
sario 16 d. gimnazijos namams 
ir $300,— auką vargo mokyk
loms ir už "tiesų ir aiškų pasi
sakymą" remti gimnazijos pa
talpų pirkimą. P.L.B. Vokietijos 
krašto Valdyba savo laiške, be 
kito, rašo: "Tiesa, dar daug ko 
trūksta, iki galėsime pasakyti, 
kad gimnazija tinkamai įreng
ta, bet ateity bus tikriausiai 
lengviau, nes tikimės, kad pa
sekę Jūsų gražiu pavyzdžiu, ak
tyviau prisidės ir kitos Ameri
kos lietusių, organizacijos bei 
plačioji visuomenė”. (tb)

jei mes nesugebėsim to vardo 
amžinai išlaikyti, žemės teises 
įgyti ir visa tai apginti. 
Šilo-Pavėžupys, 1923 m. 
("Trimitas”, 1929 m. 13 Nr.)

prakeikimas' mums,

/įll the 'UJcd&i. įjoti. IaJomI

THE McKEE PLUMBING SUPPLY CO.
AVholesale Distributors

• Ilot water for all the needs 
of your household... at the 
temperature you desire ... au- 
tomaticallyf BriĮĮiant, ivhite, 
.the Bryant is flat-based to eli- 
minate .cleaning underneath, 
sturdily constructed for long 
service. See it... you’ll want it! •

IHIViVT CAS - FIRED
D III Ali 1 Automatic Storage

U ATEIt HEITIillS
AUTOMATIC * UNDERF1RED 

* 1NSULATED •b

BRYANT HEATER DIV.
A. G. E.

2110 EAST 21st STREET
CLEVELAND MAin 1-5732

PAMATYKIT SJ GRAŽŲ 
1954

NASH AUTOMOBILI

VISŲ MODELIŲ PASIRINKIMAS
Lygaus kontinentiško projekto mašina... greita, žema, ištai- ’ 

ginga su žemesniu stogu už rato apdangas„su gilesniu saulės 

dangčiu, didesniais langais, ir su daugiau vietos viduj kaip 

-bet kurioj mašinoj dabar kelyje.

"TAI YRA PUIKI MAŠINA”.’

9

BRIGGS KOHLER PLUMBING FIXTURES

3580 EAST 93 ST. BR 1-5600

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

NEWMAN PONTIAC MOTOR, INC.
SEE THE NEW 1954 PONTIAC 

SALES AND SERVICE

11628 Euclid Avenue

GREETINGS and BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday

OHIO IRO N W0RKS
INDUSTRIAL STEEL FABRICATORS

877 ADDISON RD.
z

GREETINGS and BEST WISHES 
' • . ’ To Our Friends and Patrons

t»

ROBERTS ~ GORDON GAS FIRED 
HEATING EQUIPMENT 

RAY E. LANDERS

N. B. C. BUILDING
»

SUperior 1:9322

GREETINGS and BESTW1SHES 
To Our Friends and Patrons

u I.
4 , •

UNITED PROVIS 1.0N

CLEVELAND and COLUMBUS, OHIO


