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LIETUVIAI V«L KVIEČIAMI 

Didžiulis vietos dienraštis, 
CLEVELAND PRESS, kurj 
skaito virš 300,000, po karo vėl 
atnaujina savo kultūrinę veiklą 

-J&i Clevelando tautinėmis gru-
S»ėmis. 

Prieš karą Cleveland Press 
surengdavo didelius tautinius 
pasirodymus milžiniškoje Cleve-
lando auditorijoje. Tuose pasi
rodymuose dalyvaudavo lietu
viai. 

Pranas Gailiūnas 
operetėj "šventoji Naktis*' 

gruodžio-deeember 11 d.. 
Lietuvių Salėj 7 vai. vakare, 

vaidins velnio rolę 

Dalis Clevelando žini| 
7-tame puslapyje 

Dabar Cleveland Press rengia 
tautini ų šokių dieną Muzikos sa
lėje, šeštadienį, sausio 28 d., 
1950 metais. Ten dalyvauti už
kviesti ir lietuviai ir, supranta
ma, ne kas kitas, kaip Čiurlio-
niečiai, kadangi Clev. Press no
ri parodyti kiekvienos tautos 
Clevelande geriausias jėgas. 
Ypatingai pageidauja tautiškų 
šokių, kadangi jie suprantami 
ir mėgiami visų. Tėmykit, Press 
dės mūsų šokikų atvaizdus. 

Sausio 28 dieną rengiami du 
perstatymai — po pietų, kur 
bus sukviesti daugiausia mo
kyklų mokiniai, jaunimas supa
žindinti su tautiniu grupių šo
kiais ir jų tautiškais kostiu
mais. Ta proga dalyvaus daug 
ir mokytojų. * 

Kitas pasirodymas bus tą pa
ti vakarą bendrai publikai, kas 
tik norės dayvauti. 

Music Hall telpa apie 8,300 
publikos. 

Su savo šokiais ir dar šiuo tuo 
tame parengime dalyvauk apie 
20 Clevelando tautinių grupių. 
Tain-i kiekviena grunė turės lai
ko tik porai šokiu, bet tai bus 
tik pirmas pokarinis nasirody-
mas, nes 1951 metais Press 
mano rengti didžiojoj auditori
joj net kelis vakarus iš eilės 
ir tautines grupes paskirstyti į 
kelius vakarus, duodant progos 
pasirodyti su platesne progra
ma. K. S. Karpius 

RKO Keith's 105th 
Gruodžio 7 — 10 dd. — "Oh, 

You Beautiful Doll" su June 
Haver, Mark Stevens. » 
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Nudžiugink savo 
šeimą... dovanok 

ELEKTRIŠKAS 
DOVANAS! 

Baigiasi metai! Kalėdoms nudžiugink 
motiną elektrine virtuve, nauja studijų 
lempa sūnų, elektriniu prosu — duk
terį. .. arba elektrine antklode — tėvą. 

Tai, žinoma, yra tik maža dalis iš 
daugelio nuostabių elektriškų dovanų, 
kurių jūs galite gauti krautuvėse. 

Mes patariame kaip tik dabar ap
lankyti elektrinių reikmenų krautuvę... 
ir pasirinkti elektriškų dovanų kiek
vienam jūsų šeimos nariui. Atminkit 
— elektriškos dovanos yra modernios, 
gražios, naudingos, patvarios dovanos. 
Jos yra "labiausiai pageidaujamos" 
dovanos pasaulyje... ir jūs TIKRAI 
Įtiksite! 

Dovanokit šįmet elektriškas do
vanas ! 

KULTUROS FONDO 
PASKAITOS 

Pereitą penktadienį į antrą
ją Kultūros Fondo skyriaus 
paskaitą susirinko jau arti 60 
klausytojų. Tai rodo, kad su
manymas rengti paskaitas nė
ra fantastiškas, ir galima tikė
tis, kad ateityje tos paskaitos 
bus daugiau ir daugiau lanko
mos. šiuo metu joms kliudo lai
ko sutapimas su lietuviška ra
dijo programa. Numatoma, kad 
po Naujų Metų paskaitoms bus 
galima parinkti kitą laiką. Grei
čiausiai jos galės būti rengia
mos pirmadieniais, - nes tomis 
dienomis irgi yra fralimybės-
gauti patalpą toje pat vietoje: 

Beje, antroji paskaita įvyko 
jau geresnėje skaityklos audi
torijoje, negu pirmoji, šioje au
ditorijoje numatomos ir tolimes
nės paskaitos. Įėjimas j tą au
ditoriją 6315 Superior Ave. 

DIRVA stengsis visas šias 
paskaitas bent sutrumpintai at
pasakoti savo skaitytojams. A. 
Damušio pereitą penktadieni 
skaityta paskaita apie lietuvių 
pasipriešinimą okupantams dėl 
vietos stokos šiame numeryje 
r>egalėjo būti atpasakota, bet 
pasistengsime tai padaryti ki
tą savaitę. 

šį penktadieni turėjo būti J. 
Daugėlos paskaita apie laisvės 
idėją demokratinėse santvarko
se, tačiau paaiškėjo, kad J. 
Daugėla artimiausiu laiku pas
kaitos skaityti negalės. Tad 
šiam penktadieniui ji pavaduo
ti yra pakviestas DIRVOS re
daktorius V. Rastenis. Paskai
tos pavadinimas — "30.000 jra^ 
limvbiu suklysti" Paskaitos 
pradžia 7 vai. vak. 

TREMTINIŲ DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMAS 

Sekmadienį, gruodžio 11 d., 
11 vai. prieš piet, Lietuvių Salė
je, 6835 Superior Ave., šaukia
mas Tremtinių D-jos susirin
kimas. Visi tremtiniai, tiek na
riai, tiek naujai atvykę, kvie 
čiami dalyvauti. Valdyba 

NAUJAKURIŲ SUSIPAŽINIMO 
POBŪVIS 

Church World Servfce orga
nizacija, viena iš savanoriškųjų 
agentūrų, besirūpinančių trem
tinių imigracija, kitą šeštadie
nį, gruodžio 10 dieną, 7:30 v. v., 
rengia Clevelande gyvenantiems 
įvairių tuatybių tremtiniams — 
naujakuriams susipažinimo pd-
būvį. Numatomi įvairūs atskirų 
tautybių meniniai pasirodymai, 
po to bendra vakarienė. 

Pobūvis bus YWCA organiza
cijos namuose, 171-0 Prospect 
Avenue. 

PADĖKA 
Čiurlionio Ansamblio vado

vybė širdingai dėkoja New York 
Buffallo lietuviams už taip nuo
širdų bei lietuviškai vaišingą 
čiurlioniečių šokėjų priėmimą 
ir malonią ekskursiją į gražųjį 
Niagaros krioklį, tautinių šokių 
festivalio proga. O Niagara 
Falls lietuvių parapijos klebonui 
už tėvišką svetingumą. 

Ta pat proga gili padėka Cle
velando Kultūros Fondo valdy
bai, ypatingai jos pirmininkui 
dr. Tamošaičiui, šią kelionę fi
nansavusiai ir K. S. Karpiui, 
paskatinusiam ir suorganizavu
siam kelionę į šį pasirodymą. 

M I R I M A I  
PETREIKIS (Patrick) Mary, 

vidutinio amžiaus, 8715 Meri
dian Ave., mirė lapkričo 29 "d. 
Palaidota gruodžio 3 d., iš šv. 
Jurgio bažnyčios, Kalvarijos 
kapinėse. Liko vyras Kazimie
ras ir trys sūnūs: kun. Charles 
Patrick - Petreikis, Jonas ir 
Benediktas; duktė Ann Jaras; 
sesuo Stella Sadauskianė, gyv. 
Pittsburge. 

LAZDAUSKAS (Kane) Urbo
nas, 67 m., 1871 E. 40th Sil, 
gruodžio 1 d. žuvo nuo auto
mobilio. Palaidotas gruodžio 5 
d., iš Imm. Conc. bažnyčios, Kal
varijos kapinėse. Liko žmona 
Ona, trys. sūnūs ir penkios duk
terys. 

Abejoms laidotuvėms patar
navo Jakubs i Son Funeral 
Home. 

PARDUODAMAS 
elektrinis' dulkiu siurblys 

1033 E. 72nd St. 

KAS TURI 
parduoti vidutinio (Kdūmo 

gasinj šildvnio pečiu, 
prašom pranešti telefonu 

"tfN 4186 

LIETUVIŲ KLUBE 
dabar yra Įrengtas puikus tele
vizijos priimtuvas. Nariai ir jų 
svečiai kviečiami apsilankyti ir 
pasigėrėti, 
i i 

DIDELIS VIENOS ŠEIMOS 
NAMAS 

1504 E. 71st St., netoli nuo 
Wade Park 

su dvigudu sklypu ir dirbtuve 
užpakaly, laisvas dabar. 

$8,500 LI 9216 
' 

CounL&ouS 
>\\OPERATORĮlZi Mandagumas yra 

užkrečiamas 
Nuo pereitos Valentino dienos CTS 
vairuotojai gavo 712 pagyrimų už 
mandagumą. Praneškite apie man
dagius CTS tarnautojų pasielgimus. 
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A ' L  W A Y S  A T  Y O U R  ę  S E R V I C E  T -
I N  T H E  B E S T  I . O C A T I O N  I N  T  H  F  N A T I O N  

KLAUSYKIT 'TEN OCLOCK TUNES' 
VISOS NAUJAUSIOS DAINOS — VISI ŽYMIAUSI ŽVAIGŽDES 

' * Penkias Dienas Savaitėje—Pirmadieni iki Penktadienio 
Uis *U0 10—WGAR ir WICĄ • Valu ra i# 10—WHJ£ 

APSIPIRKITE KALĖDOMS JAU DABAR! 

Mes kviečiame lietuvius naujakurius apsilankyti mū
sų rūkalų krautuvėje. Mes turime visokių rūšių tabako, 

cigarų, cigarečių, žiebtuvėlių, portsigaru ir visko, ko tik 
reikįa rūkantiems. Mūsų kainos ra žemiausios. 

$ 
SUPERIOR SMOKE SHOP 

7031 Superior Ave. 

Atdara kasdien iki 8:00 vai. vak. 

Iietiviii Mjt Valantis 
KONCERTAS 

Sekmadieni, 

gruodžio 

18 

dieną, 

> ;X/ 

Biiiiiii 

Juze Krištolaitytė, sopranas 
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Stasys Baranauskas, tenoras 

Little 
Theater 

Skubekite 
įsigyti bilietus! 

Kainos: Bjrute Smetoniene, pžanistž 
?• 
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