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NAUJOSIOS PARAPIJOS 
SUKAKTIS 

Naujosios Parapijos 20 metų 
sukakties minėjimo bankietas 
praėjo šauniai, žmonių prisi
rinko per tris šimtus. Vaišės 
buvo puikiai parengtos. 

Vyriausia šio vakaro vedčja 
TDUVO Agota Navickienė, pasi
žyminti nepaprastu darbštumu 
ir dosnumu. Ji visur suspėja. 
Vyriausia virėja Veronika Sa
dauskienė įdėjo nepapras t a i 
daug darbo ir kulinarinio talen
to. Daug dirbo Ona Mikelionie-
nė, kuri yra visada ir visur, kur 
tik jos pagalba reikalinga. Nesu
laiko jos nuo veikimo ir namuo
se ištikusi skaudi nelaimė. 

Yra ir daugiau Naujojoj Para
pijoj darbščių veikėjų: Ona Jo-
nušaitienė, Grigonienė, šerkš-
nienė, šeporaitienė, Beržinskie-
nš, Laniauskiene, Labašauskie-
ne, kitos ir kiti, visi kuo nors 
prisidėję prie šio bankieto sėk
mingumo. Visoms ir visiems pri-

£pyLIIWESE 
klauso didelė padėka, taip pat 
mergaitėms ir berniukams — 
padavėjams į stalus už manda
gų ir greitą patarnavimą. Ger
biamų Ciculkų dukrelė padova
nojo parapijos gimtadieniui gra
žų tortą su gyvų gėlių papuo
šimu. Stalų tvarkymu ir puoši
mu rūpinosi P. štaupienš. 

Šios parapijos klebonas kun. 
Angelaitis savo darštumu ir ge
ra ekonomija, gražiu sugyveni
mu su parapijiečiais padėjo su
kelti tiek daug pinigų naujai 
bažnyčiai statyti, kad jau ruo
šiamasi greit pradėti statybą. 
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TREČIASIS Iš EIT,ĖS 

Clevelande Vasario 16-tosios pa
minėjimas įvyko Naujosios Pa
rapijos salėje vasario 26 d. 

Tą dieną buvo atlaikytos pa
maldos už Lietuvos laisvę. Po 
pietų minėjimo programoje kal
bėjo klebonas kun. Angelaitis, 
kun. A. Spurgis ir Tamulionis. 
Buvo atlikta kukli meninė pro-

'DANCING' 
Every Friday & Saturday at 

JACK'S BAR* 
Known as the 

"Blackstone Club" 
featuring 

Ronnie & his Polka Trig*" 
Popular Prices — No Cover — No Minimum 

Have a "Good Time" at a "Good Place" 
7323 Wade Park Ave. * EN 9212 

\ 

grama, kuriai vadovavo Regina 
Brazaitienė. Aukų surinkta apie 
70 dol. Minėjimas buvo nors ir 
negausus, bet nuotaikingas. 
Programai vadovavo S. Laniaus-
kas. 

GRAŽI WILLOUGHBY 
LIETUVIŲ INICIATYVA 

Willoughby (Ohio) miestely
je ir apylinkėse yra įsikūrę iki 
50 lietuvių šeimų. Gyvenant to
liau nuo lietuvių organizacinio 
centro Clevelando, bet koks or
ganizacinis veikimas buvo čia 
sunkiai įmanomas. 

Pagaliau š.m. vasario 19 d. 
Mrs. Fr. Hoss namuose, vietos 

į iniciatorių rūpesčiu, buvo su-
! kviestas pirmasis lietuvių pasi
tarimas. Iš ryto 11 vai. vietos 
! katalikų bažnyčioje buvo atlai
kytos pamaldos už Lietuvą. 

Susirinkusiems pranešimus 
padarė Willoughby apsigyvenęs 
gen. V. Nagius-Nagevičius ir iš 
Clevelando atvykęs J. Rimašaus-
kas. Pasitarime dalyvavo ir cle-
velandietis veikėjas Jonas Alek
na. 

Vietos lietuviai savo ongani-
zaciniams reikalams tvarkyti iš
sirinko ir komitetą, į kurį įeina: 
Fr. Ross, Stella Thompson ir 
Miliūnas. 

Susirinkusius Fr. Ross pavai
šino skaniais pyragaičiais, o gen. 
Nagius-Nagevičius įteikė lietu
viškų knygų, kurias yra paau
kojęs kun. Pranas Juras. 

! Telefonai: 
j EN 3844 
i MA 3359 

Darom naujas 

AUTO BATTERIES 
Tiesiog iš Lietuvių dirbtuvės 

... - • —Pigiau negu kitur 
TAJSO IR SENAS BATTERIES 

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

LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ VIENYBĖ 

koVo 11 dieną Lietuvių svetai
nėje ruošia kortavimo vakarą 
su visais smagumais. Ten galėsi
me pasimatyti su draugais bei 
pažįstamais ir linksmai praleisti 
vakarą. 

Mes daug dirbam ir daug su
dedam pinigų kitų reikalams, tik 
kartais užmirštam savuosius rei
kalus. Namų Savininkų Vienybė 
kaip tik ir rūpinasi namų savi
ninkų apsauga, nes mūsų namai 
yra mūsų gyvenimo atsarga, o 
visokių pasikėsinimų prieš ne
kilnojamąjį turtą labai daug. 
Apsaugą nuo tų visų kliūčių 
rasime Namų Savininkų Vieny
bėje, todėl ir remkime ją viso
mis išgalėmis, atsilankydami į 
jos parengimus ir susirinkimus, 
kurie yra laikomi kiekvieno mė
nesio antrą trečiadienį 8 vai. 
vak. Lietuvių -svetainėje, 6835 
Superior Ave. 

Priklausykime visi, kas tik 
turim kokią nuosavybę. Metinis 
mokestis yra $1.00 ir ši or
ganizacija yra lai#V£i nuo vi
sokios politikos. 

Kiekviename susirinkime adv. 
patarėjas atsako į klausimus 
ir aiškina visas taisykles apsi
ginti nuo visokių kliūčių. Todėl 
ir verta priklausyti kiekvienam 
namų navininkui. . 

Artimiausias susirinkimas ko
vo 8-tą, 8 vai. vak. Lietuvių 
svetainėje. Valdyba 
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j I. J. SAMAS • JEWELER j 
§ Persikėlė i naują didesnę ir gražesnę krautuvę E 

= 7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre | 

: Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, Žiedų, Laik- | 
j rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. š 
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Pilnai padengta apdraudė * UTah 1*4515 

WM. DEBBS PAINTING CO. 
Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko 

7526 Star Avenue Cleveland 3, Ohio 

Mes duodame ir iškeičiame Eagle Stamps 

THE MAY CO.'S BASEMENT 

Vyram grynos vilnos 

'INCOME TAX'' DEKLARA
CIJŲ UŽPILDYMAS 

Kam reikia pagalbos užpildyti 
mokestinius ("Income Tax) pa
reiškimus, 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 dienomis ir 
valandomis telefonu EN 4486. 

Ateinant reikia atsinešti su 
savim nuo darbdavių gautus mo
kesčių atskaitymo lapei i u s 
(Form W-2). 

LIETUVIŲ KLtfBE . 
M 

dabar yra įrengtas puikus tele
vizijos priimtuvas. Nariai ir jų 
svečiai kviečiami apsilankyti ir 
pasigėrėti. 
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Savers a/ways welcome 

f Metais pirmyn 1895-ais, Metais pirmyn 1950-ais 

MONCRIEF ĮRENGIMAI 
GAS • OIL • COAL 

THE HENRY FURNACE; CO., Medina, Ohio 

-

>JL 
MĖ 

THE GREATER CLEVELAND 

HOME and FLOWER 
Gražiausia metų paroda" Vėl 

Gčiių ir daržovių rojus ... 
Gera informacija namų planuotojams 

Bilietai kasoj v6 c. 
įskait. fed. mok. 

ATEKlT ANKSTI ... 
ATEIKIT DAŽNAI! 

VALANDOS: Atidarymas 1 p.p. iki 11 
vak., paskui 11 r. iki 11 vak. Uždarymo 
dieną. 11 r. iki 8 vak. Atdara 9 dienas, 
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T H I SANK FOR All (HI PEOPLE 
MEMBER FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORAltON 

M MY 0 
8 9 

SIUTAI 
NAUJAUSIOS 
PAVASARIO 
.SPALVOS 

SKIRTI PARDUOTI BENT UŽ 
10 dolerių PIGIAU 

Gražūs grynoi vilnos gabardino siūtai, vieną-
eiliai ir dvieiliai modeliai ... visur rankomis si,-
ti, kur tik reikia užtikrinti geresnį ir ilgesnį ne-1 * 
šioj imą. Naujos mėgiamos spalvos pavasariui 
ir ištisiems metams. Reguliaraus, trunrpo ir ilgo 
dydžio. 

Galimos patogios išsimokėjimo sąlygos. ! 

Basement Men's Clothing Department ' • - v - J T  '  •  -frxi V  
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Nori pagražinti savo 
namus? šauk— 

K. ŠTAUPAS 
Namu Dekoravimas 

musų specialybė. 

Kambarių Popieriavimas 
Namų Maliavoj imas 

16908 Endora Road 
Telefonas: 

KEnmore 8794. 
Cleveland, Ohio 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

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

TOef.: MAin 1773. 
Rezidencija: PENINSULA 2521 
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JONAS G. 
P O L T E R  

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas 

Popicriuotojas 
Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

m East 123rd St. 
Telefonas: POtomac 0899 

- • šeštadienio vidurnaktį daugumas Di
džiojo Clevelando telefonų gaus naujus nu
merius. Vietoj vardų telefonų stotys gaus 
dar ir numeri prie vardo. Jūsų naujas te
lefono numeris yra po geltonu dangteliu, 
esančiu telefono ratelyje. Pašalinkit tą gel
toną dangtelį prieš eidami gulti šį šešta
dienį. Po vidurnakčio jūs turit naudoti nau
juosius numerius telefonuodami. 

DARYKIT 3 DALYKUS 
po šeštadienio vidurnakčio 

1. PAŠALINKIT GELTONĄ DANGTELĮ nuo 
Ifisų telefono ratuko. Po juo yra jūsų nau
jasis telefono numeris. 

2. ŽINOKIT NUMERI, kurį šaukiate prieš 
pradėdami sukti ratuką. Pasižiūrėkit į nau-
ją MĖLYNĄ telefonų knygą. Visi numeriai 
jusų senojoj pilkoj telefonų knygoj nebetinka. 

3. RINKIT NAUJUS SKAIČIUS stoties var
dui. Pavyzdžiui, šaukdami WAshington 1-
7009, imkit pirma WA 1, o paskui jau kiti|$ 
keturius numerio skaitmfjiis. 

'KAUNAS' 
Batų taisymo 

dirbtuvė 

1463 Addison Rd. 
(Wade Park kampas) 

Savininkas 
Kazys Ivanauskas, 

lietuvis — naujakuris 

Jei dar neturit 
MĖLYNOS knygos 

pašaukite TOwer 1-9083 
tarp 7:30 ryto ir 8:00 v. 
vakaro penktadienį arba 
šeštadienį ar tarp S:00 
ir 5:00 v. v. sekmadienį, 
ir knyga jums bus tuojau 
pristatyta. 

ASMENINĖ 
TELEFONU KNYGA 
sužymėti dažnai jūsų 
LauKiamiem numeriam 
laukia jūsų pareikala
vimo. Pasinaudokite ja, 
ir pakeiskite senus sa
vo telefonų sąrašus. 
Reikalaukite jos mū
sų įstaigoje, 750 Hu-

Sj'^n Rd., ar mūsų te-
Įlefonų kambary, 2012 

East 9th Street. 

THE OMfO BELL TELEPHONE COMPANY 
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