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BUVO MALONUS POBŪVIS 

Pereitą sekmadienį ALT Są
jungos skyriaus surengtas pobū-
yis praėjo labai maloniai. Susi
rinko per 200 žmonių. Geras oras 
ir gamtos atžvilgiu ypatingai 
graži p.Tamošaicių rezidencijos 
Vieta, jos erdvumas suteikt* sve
čiams didelio malonumo. 

Pažymėtina, kad čia įvykusia
me pokalbyje apie šių dienų įvy
kius dalyvavo ,ne būrelis "poli
tikuoto jų", bet beveik visi sve
čiai. Pagrindinės pasikalbėjimo 
mintys paduodamos 

npYLINKESE 
CLEVELANDAS GIMINIUO-

JASI SU TORONTU! 
Tą giminystę kuria čiurlionie-

čiai... Jau antras čiurlionietis 
"krito nelygioj kovoj" prieš To
ronto lietuvaites, šį kartą tai 
buvo Antanas Kavoliūnas, kurio 
vestuvės įvyko Toronte pereitą 
šeštadienį. Ta proga į Torontą 
buvo nuvykę keletas kitų čiur-
lioniečių ir... rezultate numa
tomos dar dvejos vestuvės, šį 
kartą ir merginų "frontaa" tu-

ŠIOS SAVAITĖS PRAMOGOS 
šeštadienj nuo 2:00 iki 8:00 

Miner Rd.).Nariams ir jų žmo
noms alus nemokamai, tik teikia 
turėti savo stiklus. Svečiams — 
nario mokesčio kaina. 

Semadienį, 3:00 vai. pp. namų 

pirmanc va*- P*P* ~~ Lietuvių Klubo pik-
puslapyje (Įvykiai ir išvados) "ik*s <"°7*1

h
i
er's F,arm' 

.. _ ti Highland Rd., paskui i 1 mylią 
Apsilankė pobūvyje ir iš Ka-

Siados grįžtą D. ir S. Adomaičiai: 
D. Adomaitis yra chemikas, dir
bąs vienoje Gary, Ind., įmonėje, 
G.. Adomaitienė daugelyje kolo-
Cijų jau pažįstma daininin- savinink iknikas j. čepienės 

t® soliste K,tą dieną svečia. ap-| ode 17903 0^^,. Rd- Kvie. 
tilankg DIRVOJE ir is čia paė- -iami nariai jr kitj 

me paskleisti muziku tarpe ge- _ . A i 
roką pluoštą senesnio leidimo! Taip pat sekmadieny 2:30 vai. 

pp., Naujosios parapijos sode tos 
parapijos piknikas, šio pikniko 
pelnas skiriamas bažnyčios ir 
mokyklos statymo fondui. Kle
bonas ir komisija maloniai kvie
čia dalyvauti 

Savings will always 

be^ important to the+ w 

man who wants tow;' 
V- _v' look into the future •' 

w i t h  ' a  f e e l i n g  o f - -

security and personal 

independence! 

Savers always welcome 

THI SANK FOR ALL T H K MOPL 
MEMBER FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATIOI 

Mūsų specialybė 
virtuvių, vonių, arkf ir 

spalvotų langų 

PERTAISYMAS 

Taip pat popieriuojame arba 
dažome kambarius 

K. ŠTAUPAS 
516908 Endora Rd. KE 1-8794: 

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 
$09-12 Society for Saving Bid. 
į Telef.: MAin 1-1773. 
Rezidencija: PENINSULA 2521 

SVEČIAS Iš KANADOS 
DIRVOS skaitytojas iš Mont-

realio, Dagilis Antanas, apsilan
kė redakcijoje su linkėjimais 
nuo Montrealiečių. Jis buvo at
vykęs į Clevelandą giminių ap
lankyti. 

PRANEŠIMAS NEPILIEČIAMS 
Vyriausias JAV prokuroras 

dar kartą primena visiems nepi-
liečiams, kad jie turi registruo
tis šia tvarka: 

a) Kurie yra j Ameriką atvy
kę laikinai, ribotam laikui, turi 
pranešti savo adresą kas trys| 

mėnesiai, vistiek, ar adresas pa
sikeitė, ar ne. 

b) Kurie yra atvykę' su nuo
latinio apsigyvenimo vizomis, 
kiekvieną savo adreso pakeitimą 
turi pranešti per 5 dienas nuo 
pakeitimo. 

Primenama, kad už šių reika
lavimų nevykdymą gali būti 
baudžiama. ^ 

Pranešimus reikia siųsti to
kiu adresu: Commissioner of 
Immigration and Naturalization, 
Washington 25, DC. Tiems pra
nešimams yra atspausdinti tam 
tikri formuliarai — atvirukai, 
kurių galima gauti kiekviename 
pašte arba imigracijos įstaigoje. 
Jų reikalaujant reikia prašyti 
"Farm AR-U" 

HIPPODROME 
Nuo rugpiūčio 9 dienos čia 

pradedama rodyti nepaprastai 
linksma komedija "Prettl Baby" 
(Dailus kūdikis), kurioje vyksta 
jaunos merginos, tarnaujančios 
raštinėje, nuotykiai. Dėl savo 
gudrumo ji greit kyla tarnyboje, 
tik susidaro keblumas, kilus 
klausimui, iš kur tas kūdikis ... 
Pasirodo, kad ir čia gudrumas: 
ji nešiojasi suvystytą lėlę ir vi
sada gauna sėdimą vietą auto
buse! Svarbiausiose rolėse Betsy 
Drake, Dennis Morgan, Edmund 
Gwenn. 

P A D Ė K A ,  

Nuoširdžiai dėkojame gerb. 
Tamošaičiams už puikią vietą 
mūsų rengtam pobūviui, sutei
kusią visiems dalyvavusiems di
delio malonumo; P. J. žiūriui 
už įdomų pranešimą, J. Salase 
vičiams už bufeto parengimą ir 
tvarkymą, bufeto talkininkams: 
K. Cicėnui, O. Karpienei, E. Ras
tenienei, bilietų pardavinėtojams 
K. ir M. Nasvyčiams, akordeonis
tui Bielskui ir visiems kitiems, 
padėjusiems prie pobūvio paren
gimo. 

ALT Sąjungos Cleve-
faindo skyriaus valdyba. 

D U  L A I Š K A I  
Neseniai DIRVA gavo nuo 

Kfteno seno saVb skaitytojo- tokiiiš 
du laiškus: 1 

d • > 
Susimildami meskite iš DIR

VOS straipsnį "Kas ir kur". Tai 
baisia netikęs, neįdomus ir nuo
bodus skaityt. O vietos uži
ma labai daug — net dvi špaltas 
kiekvieną savaitę. Kas gi skaity
tojams do įdomumas, jei tę kur 
Italijoje ar Francijoje ar kur ki
tur kas nors ką pasakė ar darbą 
gavo? Atrodo, kad tiktai ponų 
pavardės yra garsinamos. Tokie 
raštai skaitytojams neįdomūs. 

Taipgi trumpinkite kiek tiktai 
galima raštus apie "Kultūrą". 

i) 
DIRVOJE nr 28 tilpo apgarsi

nimas: "Reikalingi 2 mūrininkai 
ir du darbininkai pamatams ir 
rūsiui išmūryti"... 

Kaip lietuvių tauta gyvuoja 
pasaulyje, tai da niekas iš lietu
vių nėra matęs ar girdėjęs, kad 
kas nors rūsį murintų. Juk į 
rūsį bulves supila ir jokio išmū-
rinimo nereikalinga. Kas nuo-
tabiausia, kaip tas žmogus gavo 

iš miesto leidimą savo kieme 
(yard) rūsis kast?!! Jug rūsis 
turi būt mažiausia 12 pėdų gi
lumo apvalaina duobe, į apačią 
platesnė, į viršų visai siaura. 

Kaip gi galima ją išmūrint?! 
Juokis ir voliokis! 
' Malonus Skaitytojau ir šių 
aiškų rašytojau! Besivoliodamas 
juokais iš tokių dalykų, apie ku
riuos silpnokai nusimanai, tik 
kitus prijuokinsi ir save apsijuo
kinsi .. .šitokių duobių, apačioj 
platesnių, o viršuj siaurų, Lie

tuvoj jau mažiausiai 30 ar 40 
metų žmonės nebekasa ir bulvių 
į jas nepila. Tų duobių ir vardas 
būtų buvęs užmirštas, jeigu Lie
tuvos žmonės nebūtų pradėję ir 
pripratę vadinti tuo vardu tą, 
ką amerikiečiai angliškai kalbė
dami vadina "basement". Taigi, 
kaip Amerikoj, taip ir Lietuvoj, 
geresnius namus statydami žmo
nės išmūrija apačioj rūsis ir ten 
laiko daugelį dalykų, jeigu rei
kia, tai ir bulves. O miestų val
dybos ne tik leidžia, bet daug 
kur net reikalauja, kad namų 
savininkai įtaisytų rūsius po sa
vo namais. 

Atradai DIRVOJ tą mažą skel
bimą, o neatradai 21-me numery-
bimą, o neradai 21 nr. straipsnio 
apie rūsį ir basement'ą "Mūsų 
Kalbos" skyriuje. Jį paskaitęs, 
nejuokintum žmonių, taip iškil
mingai tvirtindamas, kad kaip 
lietuvių tauta gyva, niekas iš 
lietuvių nematė, kad kas rūsį 
mūrytų. Tą tai visi matė. Ot, 
tą senovišką duobę mačiusių taį 
bar jau nedaug gyvų berastum. 

Dėl "Kas ir kur" Tamsta pir
mas sakai, kad neįdomu. O bū
tų galima paskelbti, jei tai nebū
tų iš tikrųjų nuobodu, kas sa
vaitę po keletą laiškų, kuriuose 
skaitytojai rašo, kad tas sky
rius jiems įdomiausias ... Tai 
kaip dabar bus ? 

O garsinami čia ne koki nors 
ypatingi ."ponai", bet kaip tik 
toki tautiečiai, kurie savo darb
štumu yra daugiau pasižymėję, 
kurie yra plačiau lietuvių tarpe 
žinomi, kaip pasidarbavę ne vien 
tik savo asmeniškiems reikaliu
kams. Pagaliau, ir pats, jei bū-

BEST WISHES TO OUR PATRONS AND FRIENDS 

J O H N  W E L K E  
EXPERT WATCH REPAIRING 

• „ 25 Years Experience 
001 Citizen Bldg. CH 1-1632 

GREETINGS TO OUR FRIENDS AND PATRONS 
~ MORIARTY'S BAR, INC. 

Serving the Finest — Wines — Liquor — Beer 
PAUL O'DONNEL, PROP. 

1912 East 0th St. * PR" 1-9468 

THE MAY CO.'S COOL BASEMENT 

Mes duodam ir igkekfeum "EngleStamp®" 

JONAS G, 
POLTEK 

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 

Slight Irregulars 3.49 to 5.95 Values 

1,000 porų! Specialios kainos! 

SIŪTOS CELONINIO DIRBT. ŠILKO 

NINON UŽUOLAIDOS 

41 colio pločio 
kiekviena pusė 
54, 63, 72, 81 
ir 90" ilgio 

Pora 

Malonios geros rūšies celoninio dirbt, šilko ... extra 
lanksčios ir plaunamos, garantuotas susitraukimo mini
mumas. Netobulumai toki menki, kad vos pastebimi. Jų 
yra švelnaus kiaušinio kiauto atspalvio. 
Priimami užsakymai paStu ir telefonu — CHerry 1-3000 

Basement Curtain Department 

SPECIALŪS VAIKIŠKI REIKMENYS 
59c Medvilnės marškinukai garsios Baby Brand mados. 2.29 Beacon antklodėles lovelis dydžio. Truputį neregu-
Pagaminti iš puikios baltos medvilnės 2 už $1 liarios, garsaus darbo 
59c priėmimo antklodėlės garsios kokybės Pepperell "Baby Mae" berankoviai vasariniai vystyklai iš minkš- , 
darbo 2 už $1 tos baltos medvilnės 1 39c 
59c Sturdiflex guminės paklodėlės, dydis 18x27". Trupu- 3-daL šluostiklių ir maudymo paklodėlių koplekta* 1*0#,1 

tį, nereguliarios ........ 29c t 3 

Perkant už 2.00 ar daugiau galima užsakyt telefonu CHėrry 1-3000 
Basement Infants' and Kiddies' Department • • • 
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Lietuvos Užsienių Reikalų Ministerijos ir žemės Banko rūmais 
Dabar tenai esančios sulindusios komunistų partijos įstaigos. 

4-
tum padėjęs savo ištisą pavardę, 
šita proga būtum galėjęs pagar
sėti, kaip skaitytojas, kuriam 
neįdomu kultūra ir žmonės, ku
rie bent kiek daugiau ja rūpi
nasi.' 

RKO Keith's 1051 h 
Rugpiūčio 2 — 5 "Bright 

Leaf" su Garry Cooper, Lauren 
Bacall,^Patricia Neal. 

KA M B A R Y S  
1 — 2 asmenims. Galima virti 
1032 Linn Drive (33); 

KAMBARYS 
vienam asmeniui ar porai 
vaikų. Teirautis DIRVOJE. 

Pigiai parduodamas gasiriis 
pečius. — 1401 Giddings Road 
HE 1-6902 (33) 

P J KERSIS 
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 į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymą* 
garantuojama. Kreipkitės { mane telefonu arba asmeniškai. 

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

THE HENRY FURNACE CO., Medina, Ohio 

y 

SUOPIS FURNITURE 
6921 Wade Park EX 1-8709 

Visokių rūšių baldai ''M* elektriniai bei kitoki reikmenys 
virtuvei ir kiekvienam Jūsų buto 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 is Lauko 

7526 Star Avenue Cleveland 3, Ohio 

PALAIKYKIME TUOS 
kurie skelbiasi DIRVOJE! 

I J. SAMAS- JEWELER f 
s 

Persikėlė į naują didesnę Ir gražesnę krautuvę = 

7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre | 
3 

Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, žiedų, Laik- 5 
rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. § 
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Wilkelis Funeral Home 
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 

Aldona Wilkelis - Wirby 

Pilnas laidotuvių patarnavimas 
*—HAMMOND VARGONAI PER SERMENI8— 

6202 SUPERIOR AVE. HEnderson 1-9292 

JAKUBS & SON 
FUNERAL HOME 

Vėsinamas oras Jūsų patogumui 

.1 
Delia E. Jakubs & William J. Jakubs 

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 

25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo 

ėfŽt Edna Avenue ENdicott 1-1763 
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