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yiwLIMKESE 
VASARIO 104os MINĖJIMAI 

Ir šiais metais Clevelande 
įvyks du Vasario 16-tos pami
nėjimai ... 

Prieš maždaug mėnesį laiko 
įvykusiame keliolikos organiza
cijų atstovų pasitarime nutar
ta tą šventę surengti vasario 
19 d., didesnėje ir gražesnėje 
salėje, pasikviečiant žymių ame
rikiečių. Pageidauta, kad tą pa
čią dieną įvyktų ir specialios 
pamaldos bent vienoje iš Cleve
land o lietuvių, bažnyčų. 

Tačiau, kai sudaryto komiteto 
atstovai kreipėsi į šv. Jurgio 
bažnyčią pamaldų reikalu, tai 
jie sužinojo, kad čia Vasario 16-
tos minėjimas ir jo programa 
jau visiškai suplanuota vasario 
12 dienai. Tada būsiančios ir 
pamaldos užimtos, o, be to, pa
jų, veikiančių ne šios parapijos 
ribose ir globoje, dalyvavimas 
šventes rengime pasirodė esąs 
nereikalingas, nors ateiti ir da
lyvauti kviečiami visi. 

Naujoje parapijoje tą dieną 
pamaldo užimtos, o, be to, pa
rapija ta sekmadienį rengia sa
vo jubiliejinę vakarienę ir jos 
atstovai pageidavo, kad vasario 
19 dieną jokių kitų iškilmių ne
būtų rengiama. 

Vis dėlto Kultūros Fondo Val
dyba, turėdama keliolikos orga
nizacijų atstovų pavedimą su
rengti Vasario 16-tos paminė
jimą iškilmingiau ir platesniu 
mastu, pasiryžo rengti tas iš
kilmes vasario 19 d. Public Au
ditorium Mažajame Teatre. 

Iš rengėjų tuo tarpu teko pa

tirti, kad minėjimo programa 
prasidė 3 vai. po pietų, kad ša
lia paminėjimo kalbų bus me
ninė programa, kurią rengia 
Čiurlionio ansamblio dalyviai, 
bus išraiškos šokiai (Aldona Va-
leišaitė), atitinkamos deklama
cijos (Petras Maželis) ir tt. 
Numatoma, kad minėjime daly
vaus keletą žymių amerikiečių 
garbė? svečių. Smulkiau apie 
prograifią bus pranešta kitą sa
vaitę. 

Iš Jurgio parapijos salė
je riurrtartomo minėjimo f engė jų 
patyrėmė, kad ten minėjimas 
bus vasario 1 d., kad minėjimo 
programoje dalyvaus net trys 
chorai, kad ypatingai bus krei
piamas dėmesys įtraukti į pa-
minėjmą vaikučius, ir kad visi 
Clevelando lietuviai be skirtumų 
kviečiame atsilankyti. 

Iš visų girdėti apgailetavi-
mai, kad vėl įvyksta išsisklaidy
mas šios šventės paminėjime. 
To priežastis esanti ta, kad ne
pakankamai anksti pradėta tar
tis apie šventės rengimą, todėl 
ir pradėjo visi rengti taip, kaip 
kas išmano. Ar nereikėtų jau 
dabar pradėti pasitarimus dėl 
1P51 metų Vasario 16-tos mi
nėjimo? ... 

PASKAITOS 
Lietuvių Kultūros Fondo Cle

velando skyrius pirmadienį va
sario 6 d., 7 vai. vak. Norwood 
bibliotekos patalpose (6315 Su
perior Ave.) lietuviu visuomenei 
ęęngia dr. S. Tamošaičio paskai
tą — "Neregimasis pasaulis". 

TAUTINĖS SĄJUNGOS SKY
RIAUS NARIŲ POBŪVIS 

Vasario 18 dieną, šeštadienį, 
sąryšy su Vasario 16-tos pami
nėjimu, Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos skyrius rengia 
narių susirinkimą — pobūvį dr. 
S. T, Tamošaičio rezidencijoje. 
Visus narius Valdyba prašo to 
vakaro neužimti kitais reikalais 
ir dalyvauti tame pobūvyje. 

Pageidaujama pasikviesti ir 
pažįstųmus, kurie domisi Sąjun
gos darbu, nors dar nėra į ją 
įstoję. 

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ 

Pereitą šeštadienį CLEVE
LAND PRESS surengta tautinių 
šokių šventė per du kartu — 
dieną ir vakare — sutraukė iš 
viso apie 6,000 žiūrovų. Dvide
šimt trijų tautybių šokėjai bei 
dainininkai parodė ar bent ban
dė parodyti savo tautinį meną. 

Programos pabaigoje pasiro
dė ir lietuvių (čiurlioniečių) šo
kėjų grupė su Blezdingėle ir 
Malūnu. Malonu pastebėti, kad 
ir šį kartą lietuviams tikrai bu
vo negėda to pasirodymo, nors 
gaila, kad jo žiūrėti turėjo jau 
išvargusi ir namo beskubanti 
publika. Vis dėlto lietuvių gru
pei plojimas buvo gyviausias ir 
energingiausias. 

Platesnį paskirų tautinių gru
pių pasirodymų įvertinimą įdė
sime kitame DIRVOS numeryje. 

šios šventės scenoje dalyvavo 
iš viso per 500 įvairių tautybių 
šokėjų bei dainininkų ir muzi
kantų. 

, CIURLIONIEčIAI JAU 
PASIRODYS 

1•" • 
Jau galutinai paaiškėjo ir 

pradedama viešai skelbti, kad 
pirmasis viešas čiurlioniečių 
koncertas Amerikoje įvyks Cle
velande, Severance Hall koncer
tinėje salėje, kovo mėn. 26 d. 

Taigi, clevelandieęiai pasirū
pinkim tą dieną skirti pirmam 
tikram pasimatymui su čiurlio-
niečiais ir pasistenkime sukvies
ti kuo daugiausiai klausytojų ir 
ne iš lietuvių tarpo. 
* čiurlioniečiai jau turi visą 
eilę susitarimų ir dėl kitų kon
certų : 

Balandžio 16 d. — Chicagoje, 
Operos salėję. Rengia MARGU
TIS. 

Balandžio 29-30 d.d. trys kon
certai Pittsburghe. Rengia Pitts
burgh© ALT skyrius. 

.Birželio 6 d. — Tpronte, Ka
nadoje. Rengia Lietuvių Versli
ninkų Sąjunga. 

Yra visa eile kvietimu i# į 
kitus JAV ir Kanados mies

tus, dėl kurių dar galutinai ne
susitarta^ 

'INCOME TAX" DEKLARA
CIJŲ UŽPILDYMAS 

Kam reikia pagalbos užpildyti 
mokestinius ("Income Tax") pa-
reiškimust gali kreiptis į DIRVĄ 
pirmadieniais, antradieniais, tre
čiadieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 6 iki 8 vai. vakaro. Penkta
dieniais ir šeštadieniais galima 
kreiptis tik susitarus su užpil-
dytoju. Susitarti galima aukš
čiau nurodytomis diėnomis ir 
valandomis telefonu EN 4486. 

Ateinant reikia atsinešti su 
savim nuo darbdavių gautus mo
kesčių atskaitymo lapei i u s 
(Form W-2). Pageidaujama iš 
darbdavių gauti ir Form 1040 
(baltus) arba 1040 A (geltonus) 
blankus, bet kurie jų neturės, 
galės ir čia pat gauti. 

Kurie jau yra gavę iš mokes
čių įstaigos tam tikras skylėtas 
kontrolės korteles, tas. irgi rei
kia atsinešti, v 

JONAS G. 

RKO Keith's 105th 
Vasario 1-7 dienomis "Prince 

Of Foxes" su Tyrone Power, 
Orson Wells,ir Wanda Henrix. 

JAUNIEJI LIETUVIAI PITTSBURGHE 
sekmadieni, vasario 5 dieną, 4:30 vai. p. p. 

rengia didžiulę 

RADIJO BANKIETA 
LIETUVIŲ PILIEČIŲ SVETAINĖJ, 

1723 Jariė St., SS, Pittsburgh, Pa. 
Labai įdomi programa, 

kuri bus transliuojama per radiją, 
WHOD Ortį 

Programos tvafka: Į_ _ _ _ 
4:30 — 5:30 programa, perduodama per radiją; 
6:30 — 8:30 balikietas; 
9*00 — 12:00 šokiai prie lietuviško orkestro muziko*. 

LAUKIAMĖ SVEČIŲ Iš CLEVELANDO! 
KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI! 

_  _ _  _ _  R a d i j o  K o m i t e t a s  

KULTURINĮO DARŽELIO SU
SIRINKIMAS 

Vasario 10 d., 8:30 vai. vak. 
Lietuvių Salėje šaukiamas Cle
velando Lietuvių Kultūrinio 
Darželio narių metinis susirinki
mas. Kviečiami dalyvauti visi, 
kas rūpinasi Darželio padėtimi. 

Modernus 7 kambarių 
vienos šeimos namas 

ties White a ve., E. 59 St., 
$ 5,900 

Parduoda savininkas 
Telefonas EX 5044 

L i e t u v i s  

L Namų Malįavotojas 

Popieriuotojas 
Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

bemokamai. 

495 East 123rd St 
Telefonas: POtomac 6899 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

Kada jūsų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkitės i 
P. J. KERŠIS, dėl apkainavi-
mo, ko visada reikalauja ap-
draudos kompanijos pi riti, ne
gu išmoka už nuostolius. 

P. J. KERŠIS 
609-12 Society for Saving Bid. 

Telel: MAin 1773. 
Rezidencija: PENINSULA 252i 

f/jįį1 1 V'»" 

S a v i n g s  w i l l  n I w o y s  

bo important to Hie 

m  c j  n  w h o  w a n t s  t o  

l o o k  i n t o  t h f  f u t u r e  

w i t h  a  f  e  e  !  i  n  y  o f  

s e c u r i t y  a n d  p e r s o n a l  

i n d e p e n d e n c e !  

Savers always welcome 
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MEMIER FEDEKAL DEPOSIT INSDMRCE CORPOMTHM 
* 

j Nori pagražinti savd 
I namus? šauk— 

% GREAT WEEKS 
sfa%FEB.I3 

Dalis Clevelando žinių 
5-tame puslapyje 
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CLEVELAND, OHIO LIETUVIŲ BANKO . 
Financial Statement 

*7«Ae Suįi&UoĄ 8 Jloan Aiiociation 
At the clotee of Business, December 31, 1949 

ASSETS 

Cash and U. S. Government Bonds $ 994,759.22 
Stock in Federal Home Loan Bank 23f00i0.00 
First Mortgage Loans - Including G. I. 

and F. H. A 2,016,302.15 
Real Estate Sold on Land Contract 4,018.42 
F. H. A. Remodeling Loans 8,319.19 
Office Building - Less Depreciation 15,050.00 
Other Assets 1,274.91 

TOTAL. 

LIABILITIES 

Savings Deposits ^_$2,o92,108.88 
Advances from Banks 125,000.00 
Loans in Process 127,245.47 
Advances by Borrowers for Taxes 

and Insurance 28,008.96 
Other Liabilities — 10,231.77 
Permanent Stock — 134,058.11 
Reserves and Undivided Profits _i 248,070.70 

TOTAL $3,064,723.89 

SAVINGS DEPOSITS INSURED UP TO $5000.00 

Member of the Federal Home Loan Bank System 

M I R I M A I  
TIK 4 MĖNESIUS GYVENO 

AMERIKOJE 
Jonas Kilikevičius, 51 metų, 

lietuvis tremtinys, prieš 4 men. 
atvykęs j Ameriką, sausio 29 d. 
mirė Lima, Ohio, ligoninėje. Jis 
dirbo ūkyje Lima, Ohio, pas at-
kvietėją, tačiau po dviejų savai
čių turėjo gulti į ligoninę: su
sirgo vadinama greitąją džiova. 
Sirgo 3i/> mėn. Palaidotas vasa-
ro 31 d. Kalvarijos kapinėse, iš 
šv. Jurgio bažnyčios Clevelande. 
čia liko jo žmona Antanina. Vo
kietijoje liko duktė ir žentas. 

Laidotuvėms patarnavo Ja-
kubs & Son Funeral Home. 

H t* 
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TUBLIC HRll 
UNUS, žmopus. vaikščiojąs ant 

rankų pirštų j?alų. 
JOE WJALCH su nauju laukinių 

žvėrių vaidinimu. 
WALLENDA — vaikščiptojas viela. 

IR DAUG KITŲ 
KAINOS — Dienomis (išskyrus va
sario 13, 14, >0 21) $1.50 ir $2.00, 
įsk. mokesčius. Vakarais (išskyrus 
šeštadienio vakarus, vasario 19 ir 26) 
$1.50 — $2.00 — 2.40 ir $3.00. šeš
tadieniais ir Washingtono gimtadienį 
dieną kainos kaip vakare. 

REZERVUOKITĖS BILIETUS 
IR PASIRINKITE VIETAS 

Iš anksto įėjimo bilietai parduodami 
visose Marshall vaistinėse ir pas 
visus Grotto narius. 

tvįituJLij oi 
P U B I I C  W A I I  

TilCHMAN'S <5- BURROVS 

i na mito p-il+u* i&t&ufa atfie UentflifQi* j 
£ ka^dinalo- MindUįetnitf teUmo- padlcptU. \ 

«TAI ji, 
Jauna, 
nekalta 
mergina 
plakama . 
Ir kanki* 
narna! 

A JACK WR AT HER-ROBERT GOLDU 
Production starring - ' 

PAUL BONITA RICHARD 

KELLY • GRANVILLE • DERR 
and 

CHARLES BICKFORD 
as Cardinal Mindszenty 

VASARIO 8 DIENĄ 
pradedama rodyti 

ALLEN teatre, 1407 Euclid Ave. 
i iUtiliįi;!illijlliilillltllHillliWilWIIHIIItill, i 

SUOPIS FURNITURE 
6921 Wade Park EX 8709 

Visokių rūšių baldai ir elektriniai bei kitoki reikmenys 
virtuvei ir kiekvienam Jūsų buto kambariui 

* 0-

ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS 

Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 
lietuviškoje krautuvėje 

„...uMuuįfmru • y f ? ^ / 

* KAUNAS* 
Batų taisymo 

dirbtuvė 
1463 Addison Rd. 

(Wade Park kampas) 

Savininkas 
Kazys Ivanauskas, 

lietuvis — naujakuris 

K. ŠTAUPAl 
Namu Dekoravimas 

musų specialybė. 

Kambarių Popieriavimim 
Namų MaliavojimasN , 

16908 Endora Road 
Telefonas: 

Snmore 87! 
Cleveland. Ohio 

LIETUVIŲ KLUBE 

dabar yra įrengtas puikus tele
vizijos priimtuvas. Nariai ir jų 
svečiai kviečiami apsilankyti ir 
pasigėrėti. 

"Telefonai: 
EN 3844 
MA 3359 

Darom naujas 

AUTO BATTERIES 
Tiesiog iš Lietuvių dirbtuves 

Pigiau negu kitur 
TAISO IR SENAS BATTERIES 

Antanas Kirkilas ir Sunus 
1019 Woodland Ave. Cleveland 
Namų adresas: 7204 Donald Ave. 

j!Mimini!iiiiiimimiiiiiiiiiiiiimmmiii!!iiiiimmiiiiiiiiiiiiiimiiii!imiiiiiiimii!i£ 

I I. J. SAMAS. JEWELER j 
Persikėlė į naują didesnę ir gražesnę krautuvf s 

i . ' 
j 7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatrt | 

Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, žiedų, Laik- j§ 
rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. 5 

iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiniiimiiiiiiiMiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiS 

I Pilnai padengta apd rauda UTah 1-4515 

į WM. DEBBS PAINTING CO. 
i Namų Pagražinimas ii Vidaus ir iš Lauko 

7526 Star Avenue 
INUNMIHtllUlliHimtNlltMimiHMIHf 

Cleveland 3, Ohio 
(HIHINNIIIIIIIIIIIIiailHIINIINIHIWNIHIIM 

P J KERSIS 
009-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Olito 

OFISO TELEF.: MAin 1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521 
Norėdami pigiai pirkti namus mieste vba priemiesčiuoee, kreip

kitės i mane, gausta pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą {vai
riuose apdraudos-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir iSpildymat 
garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmenilkai. 

Wilkelis Funeral Home 
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė * 

Aldona Wilkelis - Wirby 

Pilnas laidotuvių patarnavimas • 
—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— 

6202 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 

JAKTJBS & SON 
FUNERAL HOME 
Lietuviška laidojimo įstaiga < . ; 

Valdžios pripažinti laidojimo direktoriais y<;: 

Delia E. Jakubs * 
William J. Jakubs -' 1 . *: 

25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo 
6621 Edna Avenue ENdieott 170$ 
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