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MH 

J' ;. *•»' ,u,.į w'Va. •» i*% ,"v .^. it >J — N H '  
'T~-^ 

* ( 
'X • J *". ;-' v-y^*''^, -

• t , •<•' * • :•• ••..••• .. - ... • ' . I 

V \ 

I if 4 I'-iP -» 
\ 

fc 

•i'v ., . ,i 

&©. 18 * 1951 m. gegužei S į 1 i T A 

LATVIŠKAS KONCERTAS 
Lietuvių salėje pereitą sekma
dienį buvo tikrai geras. Tai bu
vo vien, solisto Juliaus Borgo 
koncertas. Pirmoje koncerto da
lyje jis dainavo po du dalykus 
keturių latvių kompozitorių (Vi-
tolio, Kalninio, Daržinio ir Ži-
linskio). Antroje — šešias ope
rų arijas, kuriose pasirodė ypa
tingai pajėgus. 

Publikos nebuvo labai daug, 
daugiausia iš nepergausingos 
latvių kolonijos. Buvo ir kelio
lika lietuvių. Buvo girdėti* nuo
monių, kad šis Clevelande gy
venąs latvių dainininkas būtų 
pageidaujamas dalyvis ir ku
riame lietuvių rengiamame kon
certe. 

PAVASARINIS KONCERTAS 
IR ŠOKIAI 

Rengia Naujoji Parapija sek
madieni, gegužės 6 d., Lietuvių 
Salėje. Pradžia 6:00 vai. Pelnas 
skiriamas naujos bažnyčios sta
tymo fondui, šokiams gros Son
ny Michael's orkestras. 

Programoje dalyvauja: Na
talija Aukštuolienė, sopranas, 
Birutė Kemežaitė, sopranas, Sil
vija Pran, (Chicagietė) kontr
altas, Petras Maželis, tenoras, 
Pranciškus Neimonaš,. tenoras, 
Joana Račilienė, deklamatorė. 
Be to, dainuos moterų sekstetas 
ir Juliaus Kazėno vyrų oktetas. 

Mes duodam ir iskeičiam Eagle Stamps 

Sylvia Pran 

C. G. O'BELL 
Namų pirkimo-pardavimo ir 

apdraudos agentas 

P E R S I K Ė L £ 
' V - .  

į naują vietą: 

. 11712 Castlewood Ave. 

Tel.: GL 1-6337 

Mūsų gpecialybi 
virtuvių, vonių, arkų įp ( 

spalvotų langų 

PERTAISYMAS 
> 

Taip pat popieriuojame arba 
dažome kambarius 

K. ŠTAUPAS 
16908 Endora Rd. KE 1-8794 

4PYLINKESE 

APL ANKYTIN AB 
KONCERTAS 

Ateinantį pirmadienį, gegu
žės 7 d., 8:30 vai. vak. Cleve
land Music School Settlement, 
11125 Magnolia Dr. (neto!l nuo 
Severance Hall), bus įdomus 
koncertas: koncertuos tos mo
kyklos pedagogai, jų tarpe ir 
pianistė Birutė Smetonienė, ku
ri jau ištisi metai yra mokyto
ja toje mokykloje. 

Į koncertą įėjimas nemoka
mas ir visi lietuviai maloniai 
kviečiami apsilankyti. 

IŠ BERLYNO L CLEVELANDĄ 
: Šiomis dienomis į Clevelandą 
atvyko dipl. teisininkas Jurgis 
Stravinskas, beveik 10 metų iki 
šiol gyvenęs Berlyne. 

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS 

Pirmąjį gegužės mėn. sek
madienį, gegužės 6 d., 11:30 
vai. (po pamaldų) Clevelando 
skautai ir skautės Lietuvių sa
lėje rengia iškilmingą viešą Mo
tinos Dienos minėjimą. 

Organizacijos, norinčios pasa
kyti sveikinimo žodžius ar juos 
įteikti raštu, prašomos atsiųsti 
pranešimus šiuo adresu: Z. Duč-
manas, 1447 E. 65 St., Tel. EX 
1-7069. 

AUŠROS VARTŲ MOTERŲ 
DRAUGIJA 

Motinos Dienos proga, sek
madienį, gegužės 13 d., šv. Jur
gio parapijos salėje rengia vai
dinimą : 

"Motinos širdis" 

Vaidinimo pradžia 4:00 vai. 
p. p. Po vaidinimo, 8:00 vai., 
šokiai prie Ali. Nemanio orkest
ro. Bilietai po 50 ir po 75 centus 

'KULTŪRINĖS FILMOS 
Šį penktadienį, gegužės 4 d., 

nuo 8 iki 9 vai. vak., Norwood 
Bibliotekoj (6405 Superior Av.) 
paskutinį kartą prieš vasarf 
bus rodomos kultūrinės filmos. 
Programoje: O and O geležin
kelio ištobulėjimo istorija nuo 
atvirųjų vagonų, iki dabartinės 
padėties, Amerikos pašto veiki
mas, miesto berniuko apsilan
kymas gyvulių auginimo ūkyje. 

Kviečiami apsilankyti visi, 
filmos rodomos nemokamai. Su 
suaugusiais leidžiami ir vaikai. 

PATIKRINKIT 
AUTOMOBILIUS 

Policija įspėja automobilinin
kus, kad reikia neatidėliojant 
patikrinti stabdžius, šviesas ir 
visa kita, nuo ko pareina va
žiavimo saugumas. Gegužės mė
nesį policija tikrins automobi
lius ir kas bus užtiktas važiuo
jąs netinkamai sutvarkytu au
tomobiliu, susilauks nemalonu
mų. 

2 KAMBARIAI IR VIRTUVĖ 
su baldais, tik suaugusiems 

8715 Meridian Ave. 

SUOPIS FURNITURE 
6921 Wade Park EX 1-0911 

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

ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS 

Patogi yieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 
lietuviškoje krautuvėje 

The MAY CO'S BASEMENT 

*^£7 r""?* 
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a v i n g s  w i l l  a l w a y s  

JIEšKAU ŠEIMININKĖS / 
40 - 60 metų amžiaus. -

(Vienam perdaug darbo užlai-
Ikyti namas ir biznis. Rašykit; 

George, 11059 Dodge -
Van Dyke, Mich. 

Sąskaita mokėtina bifždtto 1 

$5 VERTIS VYRIŠKOS 
Holly woodo mados drbt. šilk. 

GABARDINO KELNĖS-
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Pilkos 

Ąiuolinžs 

Visos pirmos rūšies 
Klostytas priešakys, su uztrauktuvu 

žalios Mėlynos 
Vandeninis Rudos. 

Dailiai pasiūtos, nesirauknėjančros kelnės 
pavasariui ir vasarai — iš geros rūšjps 
gabardino.'.-:#novų pagamintos, plačios. Dy
džiai nuo 29 iki 42. . 
PASTABA: Kadangi kaina labai žema, tai 
už galų atsiuvimą imama 35 c ir papildo
mi .mokesčiai už kitus pataisymus. 

Užsakymai - telefonu — CHerty 1-8000 

Basement Men'g Clothing Department' 
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A R  J O S  J A U  M  A  T  t  T  E  

1951 NASH 
Amerikos taupiausi didelį automobilį? 

NASH RUMBLER 1951 metų degute taupumo 
varžybose pasiekė dar neregėtą rekordą: 

31.05 mylių su 

galionu 
Kiekviena Nash Airflyte rūšis — Statesman, Ambassador, 
ir Rambler —» buvo trofėjų laimėtojas savo klasėje — tai yra 
neatremiama^ įrodymas, kad NASH yra jūsę geriausias 

laimikos daugeliui ateinančių metų t 

NASH automobilių kainos yra nuo $1,759.50 

FORD & PAE NASH, Inc. 
"THE HOUSE THAT fcJSttVitAfi lll^T" 

6S18 Superior .Ave. EN 1-4505 
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JONAS G. 
POLTEE 

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas 

Popieriuotoji# 
Apkainavimas a r patari
mas reikale jūsų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

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

be i m p o r f o n t  t o  t h e ,  

m a n  w f » o  w a n t s  t o  

, lo o k intp the,! future 
( * • ' • •< •" J • ' 

VI/I t h "a f eeli'n-g ' of 

security and pėčsanal 
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Savers always welcome 
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MONCRIEF 
FELLDYMAS AU 

TOO VĖSINIMAS . 

TAUPU 1gYTI 

taupu I* 
VARTOTI I 

y 
Medina, Ohio 

G A S AS 

ALIEJUS 

\ N G L I S  

P A V A S A R I S  
Tai yra malonus ir linksmas laikas tiems, kurie ym 

laisvi nuo kasdieniniu rūpesčiu. 
O kad pasiliuosnotumet nuo j u, stenkitės turėti san

taupų Lietuvių Banke, tada jausitės, kad reikalui ištikus 
neteks rūpintis, ir j uasitės laisvi ir laimingi, — pavasario 

laikas bus linksmesnis ir malonesnis. 
4 

čia santaupos (depozitai) yra apsaugotos JAV val
džios per Federal Insurance Corporation, kiekviem. 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  

P J 3021ČSIS 
609-12 .Society for Savings Dldg—Cleveland, Ohio 

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. • REZIDENCIJA: PENINSULA 2321 

Norėdanv pigiai pirkti namns mieste arba priemiesčiuoee, kreip
kitės į mane, gausia pipia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurarice reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymą# 
garantuojama. Kreipkites į mane telefonu arba asmeniškai. 

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4518 

WM. DEBBS PAINTING CO. 
WM. DEBESIS 

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

I J. S AMAS JEWELER 
Persikėlė į naują didesnę ir gražesnę krautuvę 

7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre 

Dabar jau turime didesni rinkinį Deimantų, žiedų, Laik
rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. 

Wilkel is  Fanerai  I lome 
Valdžios pripažinta laidotuvių direktore 

Aldona Wilkelis - Wirhy 
Pilnas laidotuvių patarnavimas 

—HAMMOND VARGpNAI PER SERMENIS— 

6202 SUPERIOR AVEi HEnderson 1-9292 

į? 

JAKUES & SON 
FUNERAL HOME 

Vėsinamas oras, Jūsų patogumui 

ima. fi. jakubs '& William J. Jakubs 
jjicenstjuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 

metai simpatingo ir t imto patarnavimo 
6621 Edna Avenue ' ENdkott 1-1763 

¥ 
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