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DARŽELIAMS 

Clevelande esantieji Kultūri
niai Darželiai šiemet švenčia 25 
metų sukaktį Sukaktis bus 
švenčiama liepos 22 ir 23 dieno
mis. 

DIRVOS redakcijon atsilankė 
p. Michelich, lietuvių atstovė 
Kultūrinių Darželių vadovybė
je ir apie numatomas iškilmes 
pranešė: 
Cleveland© miesto majoras pa
skelbė specialia deklaracija, kad 
liepos 19 i 23 yra Kultūrinių 
Darželių savaitė. 

Clevelando miestas prie šven
tės parengimo aktyviai prisi
deda. Liepos 22 d. atidaromam 
amerikiečių darželyje Lincolno 
paminklui paskirta 4,000 dole
rių ir 3,200 dolerių skiriama 
bendrosioms iškilmių išlaidoms 
padengti. 

Lincolno paminklas bus ati
darytas liepos 22 d. Tos dienos 
vakare jvyks didelis' balius, į 
kur] bus kviečiama visų tauty
bių clevelandiečiai. 

Liepos 23 d., 2:80 vai.' p.p., 
prasidės paradas. Paradas paju
dės iš Superior gatvės, čia bus 
nešamas didžiulis žemės kamuo
lys ir iš to kamuolio einančias 
tautines juostas neš tautiniais 
rūbais pasipuošusios mergaitės. 
Eisena sustos jugoslavų darže
lyje, kur ir vyks jvairi progra
ma. Programoje skirta vieta ir 
lietuvių pasirodymui. 

Apie 5 vai. p. p. numatoma 
programa ir vengrų darželyje. 
Vengrai atidengs nauja pamink-, 
lą. 

IŠVYKO ATOCTOGŲ 
DERVOS skaitytojai židžiū-

nai, 19811 Pawnee Ave., ir Kul-
vinskai išvyko dviems savaitėms 
atostogų Sheboygan, Wise. 

TREMTTNTŲ DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMAS 

Clevelando Lietuvių Tremtinių 
Draugijos valdyba prašo praneš
ti, kad liepos 23 d., 11:30 vai., 
Lietuvių Salėje vėl bus visuoti
nis narių susirinkimas. Susirin
kimo dienotvarkėje: pirmininko 
žodis, draugijos Įstatų keitimas 
ir naujos valdybos rinkimas. 

Nesusirinkus reikalingam na
rių skaičiui skirtu laiku, po vie
nos valandos susirinkimas bus 
teisėtas bet kuriam narių skai
čiai dalyvaujant. 

SLA 14 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS 

SLA' 14 kuopos susirinkimas 
jvyks liepos 1 d., 7:30 vai. p.p., 
Lietuvių Salėje. 

Visus narius kviečiame daly
vauti Valdyba 

DRABUŽIŲ AUKOTI 

dar galima ir prašoma, kas jų 
atliekamų turi. Balfo 65 skyrius 
praneša, kad tremtiniams Eu 
ropoję aukojamus drabužius ga
lima kiekvieną vakarą atnešti 
j Lietuvių Klubą, ten jie bus 
priimti ir, kai susirinks dides
nis skaičius, bus išsiųsti. 

PAPILDYMAS 

Pereitame DIRVOS numeryje 
pranešime ''Mirė E. Jakutis" 
buvo netikslumas. Mirė Adolfas 
Yakutis (taip jis Amerikoj ra
šė savo pavardę). Dar papildo
ma, kad pasiliko žmona Julija, 
sūnūs George, Joe, duktė Ann 
ir brolis Charles. 

RKO Keith's 105th 
Liepos 4-8 d. "Fortunes of 

Capt. Blood'' su Louis Hayword. 

KONCERTAI 

Šį šeštadienį, liepos 7 d., Pub-
clic Auditorium simfoniniame 
koncerte solistas bus smuikinin
kas Tossy Spivakovski, vienas 
iš žymiausių šių laikų smuiki
ninkų. Jo programoje tarp kitų 
dalykų Wieniawskio smuiko 
koncertas N 2, D minor. 

Trečiadienį, liepos 12 d», Mor-
ley ir Gearhart piano duetas, 
šeštadienį* liepos 15 d., visa 
koncerto programa iš Čaikovs
kio kūrinių. Solistas — pianis
tas Jesus Maria Sanroma. Skam
bins Čaikovskio piano koncertą. 

IMTYNĖS STADIONE 

šį penktadienį Jack Gansonas 
rengia imtynes sporto stadijo-
ne, atvirame ore. (Jei lytų 
imtynės būtų perkeltos į šeš
tadienį). 

Imtynėse dalyvauja buvęs 
AWA čempionas Don Eagle su 
Gene Stanley ("Mr. America") 
ir Kay "Samson" Bell su Jack 
Kennedy. Tūlas Mr. X., kurs 
esąs grįžęs iš dvejų metų kelio
nės po Afriką, imsis su kalifor-
niečiu Jim Wright. 

Porinėse imtynėse Mickey 
Gold ir Roy McClarthy prieš El
lis Bashara ir Frank Julian. 

HIPPODROME 
Nuo trečiadienio, liepos 12 

dienos, pradedama rodyti Brian 
Foy gamybos filmą "Juwel Rob
ber". Filmos pag'rindan yra pa
imtas tikras Gerard Denet įvy
kis. Tai brangenybių vagystės 
ir kaltininkų ieškojimo parody
mas, kada nėra palikta jokių 
ženklų, iš kurių būtų galima 
rasti kaltininkus. David Brian 
vaidina vyriausią rolę. 

TAUTIEČIAI, 
dar reikia 5,000 lietuvių at-

vežti ir 3,000 ligonių bei palie* 
gėlių, likusių Vokietijoje, su
šelpti. Skirkite nors dalį pelno 
iš rengiamų pramogų, ekskur
sijų, gegužinių ir kitokių'pobū
vių mūsų ligoniams pagelbėti. 

Aukas siųskie: 

United Lithuanian Relief Fund 
of America, Inc. 

105 Grand St., Brooklyn 11, N.Y. 

Jūs fotografuojat Ir norite, 
kad nuotraukos būtų geros. Tai 
jūs turėsite, jei — 

Savo filmas atsiusite mums 
aiškinti, dirbti atspaudas ar pa
didinimus. * * 

Per vieii^ dieną jūs gausite 
atgal, turėsite geros kokybės 
nuotraukas ir mokėsite pigiai. 

Kreiptis: 
B. Gaidžiūnas 

6820 Superior Ave. 
Cleveland 3, Ohio 

Naujas žodynas 
V. Pėteraičio 

''Mažasis lietuviškai • angliškas 

žodynas* 

(su tartimi), naujai išleistas, 

apimąs virš 12,000 žodžių, įriš

tas kietais drobes viršeliais, 418 

psl., gaunamas šiuo adresu: 
V  

Gabija, 412 Bedford Ave., Bro

oklyn 11, N. Y. 
Kaina $2.00. 

MARGUTIS 

Chicago 36, IB. 

6755 So. Western Ave. 

Įsteigė kompozitorius 

A. VANAGAITIS 

Seniausias ir gražiausiai ilius
truotas lietuviškos minties žur

nalas. 

Kaina metams $2.00 

Susipažinti siunčiamas 

dovanai. 

3 a v i n g s  w i l l  a l w a y s  

b e  i m p o r t a n t  t o  t h e  

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

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

w i t h  a  f e e l i n g  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 !  

Havers always welcome 
/inUNDrS. 

• PAKELIUI Į MIRTĮ *— 

G. Gaidžiūno aprašymai 
apie pergyvenimus vo
kiečių kalėjimuose. 231 
pusi. Kaina $1.00 

Mes duodame ir iškeičiame Eagle Stamps 

THE MAY CO.'S BASEMENT 

sanforizuotos* mėlynos 

Boksines kelnaitės 
.49 

V 

S  l S  

I 
Standžios mėlynos 
populiaraus boksi
ninkų stiliaus, su 
elastišku juosme
niu. Dvi kišenės. 
Sustiprintos labiau 
susidėvinčiose vie
tose. Dydžiai nuo 
7 iki 14. 

* Maximum., 
susitraukimas 1 % 

M ERG. 1.99 VASAROS 

L 

Dydžiai 
8 iki 14 79c 

Medvilnės ir ra-
yono megztukai,, 
dailių pastelinių 
spalvų. Susegami 
ar užvelkami per 
viršų. 

Priimami v vifla-
kymai paštu ir 

telefonu 
CHerry 1 - 3000 

Basement Girl's 
Department 

I 

—•"ai 

m 
11 

IŠPARDAVIMAS! 
DIENOMS 

APIE 
"KETVIRTĄ" 

Truputį 

nereguliarūs 

VYRIŠKI 195 iki 295 VERTĖS 

Polo marškiniai 
$ Vyriški puikaus darbo šukuotos medvilnės polo 

marškiniai. Plačios dryžės, trumpos rankovės, 
skersine apykaklė. Taip yra lengvos terry me
džiagos marškinių. Truputį nereguliarūs, 1.95 ir 
2.'5 kokybės. Dydžiai mažį, vidutiniai ir dideli. 

Gaila, nei paštu nei telefonu užsakymų nepriimam 

Basement Men's Furnishing Department 

T  H  K  B A N K  F O B  A L L  T  H  f  P l O P i l  

MEMBER FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION 

Jau gaunami bilietai į 
Cleveland Summer Orkestro 

P O P  K O N C E R T U S  
Rudolph Ringwall, dirigentas 

Koncertų pradžia 8:30 v. v. 
Liepos 1 d. - Kenneth Wolf, 

piano. 
Liepos 8 d. - Tossy Shiva-

kovsky, smuikas. 
Liepos 12 d. - Morley ir Gear

hart, piano. 
PUBLIC HALL 

Bilietai jau gaunami pas 
Burrows, 419 Euclid 

Balkonas 60 c., 90 c., $1.20. 
Parteris (prie stalų) $1.80 

įskaitant mokesčius 

Išvykdamas atostogų su 
leima, pranešk DIRVAI 
javo adresą « gausi laik
raštį ir atostogaudamas. 

DIRVA — vienintelis lietu
vių laikraštis Ohio valstybėje. 
Kaina metams tik $3.00. 

LIETUVIŲ SALI 

išnuomojama . 

koncertams, šokiams, vestu
vėms ir kitokiems parengi
mams. Iš anksto kreipkitės paa 

Pr. Urbšaitį.. Lietuvių Klube, 

6835 Superior Ave. 

P J KEKSIS 
609-12 Society for Savings Bldg—Cleveland, Ohio 

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

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip
kitės j mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymą# 
garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. 

MONCRIEF ŠILDYMAS 
Clevelando namų savininkų pasirinkimas per 
daugiau kaip 50 metų. GAS — OIL — COAL 

THE HENRY FURNACE COi, Medina, Ohio 

y 

SUOPIS FURNITURE 
6921 Wade Park EX 1-8709 

Visokių rūšių baldai ir elektriniai* bei kitoki reikmenys 
virtuvei ir kiekvienam Jūsų imto kambariui, 

ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS 

Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 
lietuviškoje krautuvėje 

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515 

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

7526 Star Avenue Cleveland 3, Ohio 

PALAIKYKIME TUOS 
kurie skelbiasi DIRVOJE! 

T O P S O I L 
ROTO-T1LLING 

LAWNS GARDENS 
General Landscaping 

Free Estimates 
A. SALVATORE—LO f-4766 

Mūsų specialybe 
virtuvių, vonių, ark ę ir 

spalvotų langų 

PERTAISYMAS 

Taip pkt popieriuojame arba 
dažome kambarius 

K. ŠTAUPAS 
16908 Endora Rd. KE 1-8794 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

P. J. KERŠIS 
009-12 Society for Saving Bid. 

Telef.: MAin 1-1773. 
Hezidencija: PENINSULA 2521 

JONAS G. 
P O L T E R  

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas 

Popieriuotojas 
Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

495 East 123rd St. 
Telef.: POtomac 1-6899 

ARTINAS PUSMETIS 

liek biznyje, tiek ir pavienio žmogaus gyvenime turi 

būti gera tvarka, padaryti pusmečio apyskaita, kad būtų 
galima žengti pirmyn. 

! 

Pradėjusieji lietuvių banke taupyti iki liepos (July) 
mėn. 10 dienos gaus nuošimtį nuo liepos 1 dienos. 

Taupymas lįetuvių banke yra apdraustas Federal In
surance Corporation ir saugumas užtikrintas. 

čia ir šeštadieniais (subatomis) atidaryta iki 1 vat, p. p» 

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS'N. 

6712 Superior Ave. HE 1-2498 

£UHiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimmiHiiiiHiiiiiiiimiiiiiiM!miimiiiiiiiuiiiMi£ 

I I J. SAM A S - JEWELER | 
| Persikėlė į naują didesnę ir gražesnę krautuvę fj 

| 7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre | 

§ JPabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, žiedų, T lik = 
I rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą, i 
••iillllliiiimiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiniiisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiuiii 

Wilkelis Funeral Home 
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 

Aldona Wilkelis - Wirby 

Pilnas laidotuvių patarnavimas 
—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS 

6202 SUPERIOR AVE. HEnderson 1-9292 

JAKUBS & SON 
FUNERAL HOME 

Vėsinamas oras Jūsų patogumui 

Delia E. Jakubs & William J. Jakubs 
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 

25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo 

6621 Edna Ąvenue ENdicott 1-1763 


