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RUGSĖJO AŠTUNTOSIOS 
MINĖJIMAS 

Lietuvių Kultūros Fondo Cle-
vtlando skyrius, Tautos šventės 
(rugsėjo aštuntosios) minėjimo 
proga ruošia iškilmingą susirin
kimą. Susirinkime prof. Juozas 
Jakštas skaitys paskaitą ir bus 
menine programa. 

Į susirinkimą — minėjimą 
kviečiami visi Clevelando lietu
viai. • 

Susirinkimas įvyks sekmadie
nį, rugsėjo 9 d. 11 vai. 30 minv 

lietuvių salėje. 

LIETUVIŲ RADIJO 
VALANDAI DVEJI METAI 

* « 

Dabartinė Clevelando Radijo 
Valanda nuolatines transliacijas 
pradėjo 1949 m. rugsėjo mėn. 8 
dieną. Taigi, Radijo Valanda 
mini dvejų metų darbo sukaktį. 

Per tą laiką yra buvę 104 lie
tuviški radijo pusvalandžiai 
keletas specialių programų. 

Radijo Valanda, kuriai vado
vauja Jaunutis Nasvytis, Kęs
tutis Šukys ir Balys Augimas, 
padedami kelių Clevelando lie
tuviškų įmonių ir prekybininkų 
per tą laiką išsivystė į svarbų 
mūsų lietuviško gyvenimo veiks
nį. Reikia tikėtis, kad šis dar
bas, kuris varomas neprašant 
jokios materialinės paramos iš 
visuomenės, nežiūrint supranta-

£mMESE 
mų didelių sunkumų, nenutrūks, 
plėsis ir tobulės. 

Per dvejus metus jau pripra
tome kiekvieną penktadienį 
klausytis "Lietuviais esame mes 
gimę" signalu prasidedančios, 
patriotinės ir gerai nuteikiančios 
lietuviškos radijo programos. 

Šios, kuklios sukakties proga, 
mūsų radijo darbininkams lin
kėtina ištvermės, pasiryžimo ir 
laimės gražiame ir reikalinga
me darbo bare. 
, Sukakties proga, be radijo 
programos penktadienį, rugsėjo 
7 d., Radijo Valanda rengia Ra
dijo šventę — pikniką Naujo
sios parapijos sode, sekma'dienj, 
rugsėjo 9 d. (žiūr. skelbimą). 

GEN. MacARTHURO KALBA 

Clevelande bus šį ketvirtadie
nį, rugsėjo 6 dieną didžiojoj 
Public Auditorium salėj, 8:30 
vai. vak. Dirvoje dar yra kiek 
bilietų (nemokamų), su kuriais 
iki 7:40 vai. nuvykusiems už
tikrinamos sėdimos vietos, bet 
vėliau nuvykusiems sėdimų vie
tų jau gali ir nebebūti. Prieš 
kalbą, nuo 7:45 vai. bus aplinku
mai pritaikytas koncertas, gros 
Clevelando simfonijos orkestras. 

VOKIETIJOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖ 

atsiuntė padėkos laišką Cle
velande veikiančiai komisijai, 

kuri rūpinasi lėšų rinkimų vie
ninteliai lietuviškai gimnazijai 
paremti (Vasario 16 Dienos 
Gimnazijai Diepholze). Dėkoja
ma už suteiktą gausią paramą, 
šią padėką komisija perduoda 
visiems, kurie per ją tai gimna
zijai yra aukoję. Ta pačia proga 
ji primena, kad dar daugelis tų, 
kurie gavo jiems išsiųstas aukų 
knygeles, jų ligi šiol dar negrą
žino, nors jau šis metų ketvirtis 
baigiasi ir būtų laikas tas kny
gutes su aukomis grąžinti 

DR. M. VAITĖNO PASKAITOS 

Clevelando skaučių vadovybė 
surengė skiltininkėms specialius 
kursus. Pirmosios pagalbos pa
skaitas skaitė Dr. M. Vaitėnas. 
Skautės Dr. M. Vaitėnui už eilę 
paskaitų širdingai dėkoja. 

GEGUŽINĖ SU VASARA 
ATSISVEIKINTI 

' Clevelando lietuvių kolonija 
su vasara atsisveikins rugsėjo 
23 d. Tremtinių Draugijos ren
giamoje gegužinėje Naujosios 
Lietuvių Bažnyčios sode, Neff 
Rd., Euclid. Laukiama gausaus 
naujųjų ir senųjų ateivių atsi
lankymo. Senieji ateiviai su sa
vo jaunimu bus mieli tremtinių 
svečiai. > 

VALGOMOJO KAMBARIO 
BALDAI 

Riešuto medžio (Wallnut Wa
terfall), stalas, bufetas ir 6 kė
dės, labai geram stovy, beveik 
nauji, parduodami geromis s$-
lyjgpmis. 

Tel.: PR 1-5818 

PARDUODAMAS BARAS 

Vienas iš geriausių ir moder
niausių, D-3 ir 3-A licensijos. 
Oro vėsinimo įrengimai. Rytų 
pusėj, veikia 18 metų, vienas 
savininkas. $47,000. Del smul
kesnių informacijų rašykite į 
Dirvos administraciją, pažymė
dami "Nr. 10." 

DIRVĄ UŽSISAKYTI 

galima ir šiandien, nera reikalo 

laukti nei metų, nei mėnesio 

pabaigos! 

IŠNUOMOJAMAS 

geras kambarys tremtinių Šei
moje. Kreiptis 1340 East 117 St. 
Telef. SW 1-7560. Patogios są
lygoj 
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LIETUVIŲ RADIJO VALANDOS 

DVEJŲ METŲ SUKAKTIES 

ŠVENTĖ - PIKNIKAS 
Sekmadienį, rugsėjo 9 d .  

NAUJOS PARAPIJOS SODE 

Programoje dalyvauja solistas Bakūnas ir Radijo Valandos 

bendradarbiai su "specialia radijo programa ant scenos", 

šokiams groja R. Gylio orkestrus. Pradžia 3 vai. po pietų. 
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DARBAS MOTERIAI 

Lietuvio medicinos daktaro 
šeimai Akrone skubiai reikalin
ga lietuvė moteris prie naujagi
mio. Atlyginimas 75 dol. mėne
siui ir pilnas išlaikymas. Kreip
tis: Tel. CE 1-4971 nuo 5-7 vai. 
vakaro. Arba rašyti Peoples Ho
spital, Akron, Ohio. V. Adoma?* 
vičiųs, M. D. 

Society Plan 
jums padeda taupyti! 

Ateikit. Susipažinkit su 3 laipsnių 
planu, kaip sudaryti Jusų taupymo 
sąskaitą, arba pareikalaukit raštu 

Nemokamos Knygeles 
išaiškinančios apie šį as 

nišką patarnavimą. 

PARDUODAMI NAMAI 

2 šeimų namas, po 5 kamba
rius ir maudynę, viena krosnis, 
6722 Baylis Ave., prie šv. Jurgio 
bažnyčios. Kaina $10,500. 

2 šeimų narnai po 6 kamba
rius, modernios krosnys, dvigu
bas balkonas, 2 garažai. Vienas 
butas laisvas. E. 97-toj gatvėj, 
į šiaurę nuo St. Clair. Kaina 
$14.500. 

Kreipkitės pas 
P. P. Muliolį, 6606 Superior Ave. 

Nemokama vieta automobiliui pa
statyt Jums esant banke, tuojau už 
namų, 127 Public Square. 
Federal Deposit Insuranet Corp. 

narys. 

Vytauto A. Braziulio 

Aš LAIKIAU PAMALDAS U* 

S T A L I N Ą 
įdomus stačiatikių dvisiškio 

pasipasakojimas. 60 puslapiu 
Galima užsisakyti Dirvoje, siun-
knygelš. Kaina — 50 centu 
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. 

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

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

RKO Keith's 105th 
Bugsejo 29 rugs. 4 d. 

"ON MOONLICHf BAY" -įį-
Doris Day. 

Ji® 

JONAS G. 
POLTER 

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. 4 

Telef.: POtomac 1-6899 

NO BETTER 
TERMS 

ANYWHERE 
LOANS TO 

R E P A I R ,  M A I N T A I N ,  
MODERNIZE YOUR HOME 
OR BUSINESS PROPERTY 

THI BANK FOR AIL THI MOPU 

Clevelandiečių pasirinkimas 1 

DAUGIAU KAIP PER 50 METŲ 
MON€RiEFŠILDYMO SISTEMOS y 

A  S A S  

ALIEJUS 

A N G L I S  

THE HENRY FURNACE CO.,  Medina, Ohio 

Mūsų specialybe 
virtuvių, vonių, arkų ir 

spalvotų langų 

PERTAISYMAS 

Taip pat popieriuojame arba 
dažome kambarius 

K. ŠTAUPAS 
16908 Endora Rd. KB 1-8791 

SUOPIS FURNITURE 
6921 Wade f^ark EX 1-0911 

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

ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS 

Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 
lietuviškoje krautuvėje 

LIETUVIU BANKE 
GALIMA ATLIKTI DAUG REIKALŲ 

Piniginės santaupos — kiekviena taupymo knygele •— 
čia yra apdraustos iki $10,000 per Federal Insurance Cor„ 
J. A. V. valdžios apsaugoje. 

^ Čia gaunamos paskolos namams pirkti arba statyti, 
galima užsimokėti už gasą, elekrą, keisti čekius, pinigines 
perlaidas (Money orders) arba rengiantis kelionėn galima 
Įsigyti kelioninių (Traveler) čekių, ir kitais reikalais čia 
galima gauti gerų patarimų. 

Darbo valandos nuo 9:30 iki 3:00 vai. 
Trečiadieniais iki 12:00, šeštadieniais iki IrOO vai. 

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 KERSIS 
4W9-12 Society for Savings Bldg—Cleveland, 4§9iio 

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 j mane telefonu arba asmeniškai. 

Mes duodam ir iskeičiam Eagle Stamps 

THE MAY CO'S Cool BASEMENT 

Mergaitėms naujos 

MOKYKLINĖS SUKNELES 

Dydžiai nuo 7 iki 12 

3 gražūs stiliai iš spalvingai languo
tos ar languotos su spalvingais ap
vadais medžiagos. Siųskite mergaites 
į mokyklą aprengę tomis linksmai 
languotomis suknutėmis Jos yrą, iš 
geros rūšies medvilnės, lengvos skalb-
ti ir glaistyti. k 

Užsakyn\ai paštu ar telefonu —-
CHerry 1-3000 

Basemwtt Girl's Wear Oapartmsnt 

Ti 
V Stilius 2495 

Raudoni, mfelyni, žali Ir balti langeliai 
sir pique apykakle; Baltai vingiuotai* 

.apvadais liemenėlė ir kišenės; pūstos 
r«okov*s ir aptemptas dirfas. 

Stilius 2441 
Baltas, žąliap, mėlynas, juodas ir rįit* 
donas derinvfi langeliais suknelėje, ap
vedžiotas mėlynas bolero, pridengią .bal
tą marškinių priešakį. Liemens prieša
kyje ra-udonos plastikinės sagos. Apy
kaklė sutraukiama raištukaia. Languo
ta kokarda \i diržas. 

Stilius 2581 
Langeliai iš vandenines, obuolinės. ža
lios, tangerines, baltos, geltonos ir 
rininkiškos mėlynos spalvų. - Dvi eillp* 
baltų sagų, apyfcafcia languota virs 
baltos pique.' ^ 

Pilnai padengta apdraurfa UTah 1-4515 

WM. DEBBS PAINTING CO. 
WM. DEBESIS 

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

I J S AMAS JEWELER | 
Persikėle Į naują didesnę Ir gražesnę krkutuvę J| 

S 
7007 Superior Ave. ® reta Ezella Theatre | 

$ 
Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, žiedu, Laik- S 

rodėiiu ir visokiy graždaikčiu, už nupigintą kainą. S 

WHIkeSis FisrseraS Hosne 
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 

Aldona Wilkelis - Wirhjr 
Pftnas laidotuvių patarnavimas 

—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— 

6202 SUPERIOR AVE. Ii£nderson 1-9292 

JAEUBS SON 
FUNERAL HOME 

Vėsinamas oras Jusų patogumui 

Delia E. Jakubs & William J. Jakubs 
Licensijuoti laidotuvių direktoriai įr b&lsamuotojwl 

25 mefcai simpafcwifo fr rtfrtfco -patarnavimo 

6621 Edna Avenue ENdicott 1-1763 
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