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JULIUS SMETONA 

prieš Velykas išlaikė valstybi
nius advokato egzaminus ir igi-
jo advokato teises. 

PATARIAMA NE ATIDĖLIOTI! 
• 

Bilietų į šio pavasario didį j | 
koncertą (Anna Kaskaš ir Ip. 
Nauragis!) dar yra, jų galima 
gauti Dirvos redakcijoje, P. P. 
Muliolio įstaigoj, pa$ platinto
jus, atrodo, kad dar bus galima 
gauti ir Public Auditorium ka
soje sekmadienį prieš koncertą, 
bet patariama paskutines die
nos nelaukti, o įsigyti bilietus 
šiandien arba rytoj, nes koks gi 
malonumas atvykus į koncertą 
stovėti prie kasos eilėje ir gau
ti tik paskutines liekanas! 

Primenama, kad po koncerte 
balius iki 2:00 vai. nakties, šo
kiams gera muzika. Koncerto bi
lietai yra kartu ir baliui. 

LINKSMOS ČIURLIONIEČIŲ 
VELYKOS IR ATVELYKIS 

Per Velykas čiurlionietė Ma
rytė Blažytė susižiedavo su tiur-
lioniečiu Kazimieru Marcinkevi
čium, o čiurlionietė Danutė And-
rašiūnaitė susižiedavo su Leonu 
Petravičium, Detroito radijc 
choro nariu. 

Atvelykio šeštadienį čiurlio
nietė Nijolė Butkutė susituoki? 
su Jonu Braziu. Vestuvių apei
gos įvyks šv. Jurgio bažnyčioje. 
Apeigų metu giedos Čiurlionio 
Ansamblis, kun. Cukuras iš Co
lumbus, Ohio, ir Agnė Skaruly-
tė iš New Yorko. Vestuvių puo
toj dalyvaus apiė 250 svečių. 

SUžEIDfi A. ZDANĮ 

Darbovietėje, Bedford, Ohio 
lentpiūvės mašina gerokai su
žeidė seną Dirvos skaitytoia ir 
uolų talkininką Antaną Zdanį. 
Sužeidimas tačiau nebuvo per-
pavojingas ir po kelių dienu ji? 
jau buvo apsilankgfi redakcijoje. 

SLA 136-ta KUOPA RENGIA 
ŠEIMYNIŠKĄ POBŪVĮ 

balandžio 15 dieną, sekmadieni 
lietuvių salėje, 6:00 vai. vak. 

Bus muzika, šokiai, kortavi-
mas, bufietas. Numatoma įvai
ri programa. Bus leidžiamas lai
mėjimui kostiumas — siūtas, ie 
Brolių Brazių siuvyklos, $55.00 
vertės. Bus dovanos už geriausią 
polką, seniausiam ir jauniau
siam SLA nariui. 

Kviečiami ir SkA 14 bei 362 
kuopų nariai. 

rfftlMESE 
KULTŪRINĖS FILMOS 

Kitą penktadienį, balandžio 6 
dieną, nuo 8 iki 9 vai vak. Nor
wood bibliotekoj, 6405 Superior 
Ave. vėl bus rodoma nemokamai 
eilė kultūrinių filmų: Graudžian-
tieji vandenys (Niagara Falls), 
Anglies magija (modernūs ang
lies produktai), Utah (jos isto
rija, geografija, pramonė ir že
mės ūkis) ir slaugės pasaka. 

Vaikai leidžiami tik su suau
gusiais palydovais. 

PRANCIŠKUS VIŠTARTAS 

(Vester) kaip dabar praneša
ma, šių metų sausio 12 d. mirė 
Clevelande, palaidotas Clevelan-
do Kalvarijos kapinėse. Buvc 
jau 60 metų amžiaus, kilęs nuc 
Šilalės, Tauragės apskr., iš žė
ručių kaimo. Amerikoj išgyveno 
46 metus. Paliko žmoną Magda
leną (gim. Unguraitytę), 4 posū
nius ir dėdę Vištartą Wilkes 
Barre, Pa. 

ATVYKSTA LITUVIAI KREP
ŠININKAI Iš DU BOIS, PA 

ir turės čia krepšinio rungtynes 
su vietiniu lietuvių krepšininkų 
klubu šeštadienį, balandžio 7 d., 
6:30 ;v. v., Cathedral Latin Gym. 
Tą patį vakarą 8:30 lietuvių sa
lėje šokiai, kur dalyvaus ir sve
čiai iš Du Bois. 

LIETUVIŲ KLUBE VĖL 
ATGYJA GYVENIMAS 

Lietuvių Klubo vedėjas prata
šą, kad, praėjus gavėnios laikui, 
penktadienių vakarais vėl bus 
rengiami vadinami blynų ir žu
vies vakarai su šokiais. Naujas 
muzikantas! Kviečiami visi klu
bo nariai ir jų svečiai. 

p 

IŠVYKO ATOSTOGŲ 

Elžbieta Ramanauskienė (Ro
man) ,gyv 1093 E. 71 St., išvyko 
atostogų ilgesniam laikui į Ka
liforniją pas ten gyvenantį sū 
nų. E. Ramanauskienė yra žino 
ma kaip susipratusi lietuvė ir 
tremtinių bičiulė. 

PADĖKITE SURASTI^ 
Kas žino, kur jgyvena 

Stanley Skerston 
apie 36 — 40 metų amžiaus, ar
ba jo motiną Skerstonienę, iš tė
vų Zykaitę, prašom pranešti 
Dirvos redakcijai. 

RKO Keith's 1051 h 
Kovo 28 — balandžio 7 "Call 

Me Mister* 

PIRKIT BILIETUS DABAR 

METROPOLITĄ OPERA 
Bal. 16-21, Public Auditorium 

PIRM., BALANDŽIO 16 

DON CARLO 
ANTR., BALANDŽIO 17 

LA TRAVIATA 
TREČ.. BALANDŽIO 18 

ŠIKŠNOSPARNIS 
KETV., BALANDŽIO 19 

SEVILIJOS KIRPĖJAS 
PENKT., DIEN., BALANDŽIO 20 

TRUBADŪRAS 
PENKT., VAK.. BALANDŽIO 20 

TRISTANAS IR IZOLDA_ 
ŠE3T., DIEN., BALANDŽIO 21 

CAVALLERIA RUSTIC AN A 
Po to PAJACAI 

SEST., VAK., BALANDŽIO 21 

DON GIOVANI 

ATSKIRAM SPEKTAKLIUI 
Kainos (i«k. mok.) 

$7.80, *M>0, $4.00, $3.60, $8.49, #1.20 

UNION BANK CF COMMERCE 
Didžioji Banko Sale — E. Devinta G. 

prie Euclido — MAin 8300 

Kasa atdara nuo 9 ryto iki 5:30 p.p. 

kasdien (iiik. sekm.) 

Vartojamas tik Knabę pianas 

IŠNUOMOJAMI 

2 kambariai su baldais vienam 
ar dviems. Galima naudotis ir 

virtuve drauge su kitais. 
1375 East 82 St. 

'LAIMĖ NELAIMĖJE: Salt Lake City, Utah, neseniai automobi
lis pateko tarp dviejų traukinių, štai kas iš jo liko, bet važiavę 
dų asmenys išėjo tk truputi apdreksti, be sunkesnių sužeidimų! 

L. KALBOS VADOVO 
prenumeratoriams 

Dalis Lietuvių Kalbos Vadovo 
gerb. prenumeratorių, pilnai su
mokėjusių prenumeratos mokės 
tį, dar negavo knygos. Pasku
tiniu metu ji nebuvo siuntinė 
jama. šiandien gavau Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Vokieti
jos Krašto Valdybos š.m. sausio 
27 d: rašytą tuo reikalu paaiš 
kinimą. Būteęt: "Tuo tarpu dėl 
įvykusių susitrukdymų dėl lei
dyklos kaltės negalėjome didės 
nio kiekio knygų gauti, šiomis 
dienomis tikimės galėsią pakan
kamai knygų išsiųsti." 

Kaip Tamstos žinote, LKV 
siuntinėja ne per mane, bet be 
tarpiai prenumeratoriams. Aš 
tik priimu užsakymus. Labai 
prašyčiau, dar truputį kantry
bės, kurios Tamstos ir taip daug 
parodėte, o faiyga visus aplan
kys. 

Su pagarba 
Juozas Audėnai 

General. Įgaliotinio 

NA U J I E N A 

JUOZAS KRUMINAS 

NAKTIS VIRŠUM 
ŠIRDIES 

Apysaka, vaizduojanti dviejų žmo
nių, vyro ir moters, jausmų kon
fliktų niuansus, dvasinius apsi
sprendimus ir tragiškų įvykių pa
sekmes. 141 psl., kaina $1.50. Kny
gos Bičiulių Klubo nariai, įmokėję 
$5.00 metinį mokestį, šią knygą 
gauna už $1.00, taip pat gauna 
naujausias Jurgio Savickio, Nelės 
Mazalaitės, Jurgio Jankaus, Liudo 
Dovydėno ir kitų žymiųjų autorių 
grožinės literatūros knygas. Rašy
kite* į Knygos Bičiulių Klubo na
rius ir metinį $5.00 mokestį siųs

kite šiuo adresu: 

Q A B I J A  
340 Union Avenue, 
Brooklyn 11, N. Y. * 

K A U N A S  
Batų taisymo 

dirbtuve 

' 1463 Addison Rd. 

(prie Wade Park) 

Savininkas 

Kazys Ivanauskas 

lietuvis — na u jakurls 
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simsmm 
PIGU! $7,900 

East 101, netoli nuo St. Clair 
7 kamb. vienos šeimos namas 

Didelis sklypas • Garažas 
Ray Nausner — 11809 St. Clair 
UL 1-3919 LI 1-9216 

j Et-EĄNOf. | STSESS 

SflL t/V)rc,r 

Nuo balandžio 16 iki 21 imti
nai Clevelande bus operos savai
tė: atvyksta, kaip ir kiekvieną 
pavasarį, Metropalitan opera. 

Per tą savaitę čia bus parodys 
tos devynios operos, viena iš jų, 
būtent, "šikšnosparnis" tikriau 
pasakius operetė, ši operetė ir 
"Don Carlo" opera yra Metropo
litan operos šių metų "šviežie
na", kitos jau ir anksčiau čia 
matytos. 

"Don Carlo" bus kaip tik pir
madienį, balandžio 16 dieną, pir
masis spektaklis, ši opera ski
riama jos autoriaus Verdi 50 m. 
mirties sukakčiai paminėti. 

Savaitės pabaigoje bus ir die-

AL a;Ji 

niniai spektakliai —* penktadie
nį ir šeštadienį. 

I Smulkesnės žinios, kada ku
rios operos vaidinamos, yra su-
. rašytos skelbime, šiame pusla
pyje. 

Mūst| specialybe 
virtuvių, vonių, arkų ir 

spalvotų langų 

PERTAISYMAS 

raip pat popįeriuojame arba 
gažome kambarius 

K. ŠTAUPAS 
16908 Endora Rd. KE 1-8794 

Aš LAIKIAU PAMALDAS Už 

S T A L I N Ą  

f domus stačiatikių dvisiškio 
pasipasakojimas. 60 puslapiu 

Galima užsisakyti Dirvoje, siun-
knygelė. Kaina — 50 centi? 
čiant 50c pašto ženklais, arba 

$1.00 už dvi 

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. . 

F. J. KERŠIS 
•509-12 Society for Saving Bid. 

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

•  > * j  

J a v  n q s  w i l l  a l w a y s  

b  ( i  i m p o r t ą  n t  t o  r  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  
security, and personal 

, independence ! „ .. 

Savers always welcoitiik 

MEMBER FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION 

Clevelandiečių pasirinkimas 
DAUGIAU KAIP PER 50 METŲ 

MONCRIEF 1LDYM0 SISTEMOS 

r G A S A S  
ALIEJUS 
ANGLIS 

Z 
^HE HENRY FURNACE CO., Medina, Ohio 

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 1-6800 

P A V A S A R I S  
1 ^ . 

Tai yr* malonus Ir linksmas laikas tiems, kurie yra 
laisvi nuo kasdieninių rūpesčių. 

O kad pasiliuosuotumėt nuo jų, stenkitės turėti san
taupų Lietuvių Banke, taca jausitės, kad reikalui ištikus 
neteks rūpintis, ir juasitės laisvi ir laimingi, — pavasario 

laikas bus linksmesnis ir malonesnis. 

Čia santaupos (depozitai) yra apsaugotos JAV val
džios per Federal Insurance Corporation, kiekviena at
skira taupymo sąskaita iki 

$ 10.000 

čia ir šeštadieniais (subatomis) atidaryta iki 1 vai. p. p. 

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS'N. 

6712 Superior Ave. HE 1-2498 

C l e v e l a n d ,  O h i o  
•» 3 *5 r s r* 

RAUDONOJI ŽVA8GŽDI 
52 autentiškos fotografijos — bolševikų 
darbų Lietuvoje 1941 birželio mėnesį liu
dininkes. Trumpi ir tikslūs paaiškinimai 
lietuvių ir anglų kalbomis. 
Gaunama DIRVOJE. Kaina 7S e 

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 

CHIN'S RED DRAGON 
RESTAURANT 

Serving the Finest Chinese and American F^ods 

3048 St. Clair Ava# PR 1-0190 

Greetings and Best Wishes to Our Friends and Patrons 

KURMANS MEAT MARKET 
We Carry the Figest Choke -pleats ' 

West Side Market House?' * MA 1-6797 

SUOPIS FURNITURE 
6921 Wade Park EX 1-0911 

Visokių rūšių baldai ir elektriniai be) kitoki reikmenys 
" virtuvei ir kiekvienam Jūsų buto kambariui 

ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS 

Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 
H lietuviškoje krautuvėje , 

P  J  K E R Š I  S  
999-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio 

OFISO TELEF.: MAin 1-1771 REZIDENCIJA: PENINSULA 2521 

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

Sutaisau paskolas pirmo morprečio. Patarnavimas ir išpildymą* 
srarantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. 

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4616 

WM. DEB2S PAINTING CO. 
WM. DEBESIS 

Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko 
7526 Star Avenue Cleveland 3, Ohio 

I I J. S AMAS JEWELER | 
| Persikėlė į naują did?snę ir gražesnę krautuvę jj 

| 7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre | 

j| Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, žiedų, Laik- jį 
g rodėlių ir visokių graždaikčiu, už nupigintą kainą. g 
U $ 

Wilkelis Funeral Home 
Valdžios pripažinta laidotuvių direktore 

Aldona Wilkelis - Wirby 

Pilnas laidotuvių patarnavimas 
—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— 

6202 SUPERIOR AVE. HEnderson 1-9292 

JAKUBS & SQ^ 
FUNERAL HOME 

Vėsinamas oras Jūsų patogumui 

Delia E. Jakubs g W illiam J. Jakubs 
Licensijuotl laidotuvių direktoriai Ir balsamuotojml 

25 metai simpatingo ię rimto patarnavimą 
6621 Edna Avenue ENdicott 1-1768 


