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ADVOKATO BIURAS 

frUNKESE 
LANKĖSI COLUMBUS, OHIO 

Ponia Sofija Smetonienė praleido 
ketvertą dienų Columbus, Ohio, vie
šėdama pas Joną ir Juzę Rouikus, 
savo gerus prietelius, su kuriais iš 
naujo suėjo į pažintį atvažiavusi 
Amerikon. Ponia Rouikienė ir jos 
broliai Grybai augo kartu su ponia 
Smetoniene Gavenonių dvare, kurį p. 
Smetonienės tėvai Charakauskai nuo
mojo (Pašvitinio par., Naciūnų vai., 
Panevėžio aps.), kur jų tėvas tarnavo 
prie arklių. 

Rouikai gyvena keletą mylių nuo 
miesto, ir ten greta turi savo tikį. 
Jaunesnis p. Rouitkienės brolis, Pet
ras Grybas, kuris taip pat turėjo ma
lonumo po keliasdešimt metų sutikti 
p. Smetonienę, kuri aplankė ir jų 
ūkį. 

Jonas Rouika, kilfes iš Žemaitijos, 
atvykęs Amerikon, pradėjo dirbti na
mų statybos srityje, ir dabar tuo 
amatu užsiima. Jis gyveno trumpai 
Clevelande, paskui išsikėlė į Akroną, 
ten prieš 25 metus statė lietuvių šv. 
Petro bažnyčią ir statė daug gyve
namų namų. Vėliau jie išsikėlė į Co
lumbus, kur jis taip pat namų staty
ba verčiasi. 

Ponios Smetonienės atsilankymo 
proga p. Grybai sukvietė pas save 
svečių, seniau čia gyvenančių ir nau
jakurių, kurių čia suvažiavo kelio
lika. Ponią Smetonienę į Columbus 
nuvežė Karpiai, ir svečiams susirin
kus Karpius parodė Clevelando Lie
tuvių Kultūrinio Darželio vaizdus, 
Lietuvos prezidento apsilankymą ir 
iškilmes darželyje, 1941 metais, ir 
prezidento laidotuvių filmas. 

Clevelandiečiai aplankė ir vietos 
biznierių, restorano savininką Kle
mensą Pocių, kur susipažino su pulk. 
J. M. Laurinaičių, vienu iš Lietuvių 
Kalbos Vadovo redaktorių, ir jo sū
num, jaunu kunigu. 

I Columbus atafyko trejetas lietuvių 
kunigų iš tremties, vienas gavo vie
tą kur toliau šioje diocezijoje, o kun. 
Laurinaitis ir kun. šuminas tebegy
vena mieste, asistentais. 

Ten taip pat gyvena Antanas Jase
vičius su savo žmona daktare ir jos 
tėvais, prof. Saldukas ir kiti, bet jie 
visi sako nuobodžiauja dėl £o, kad 
ten labai mažai tera savųjų. 

PIRMASIS VAIDINIMAS SJ 
SEZONĄ 

Pirmasis šio rudens vaidinimas 
įvyks sekmadienį, spalio 14 d. lietuvių 
salėje. Tą dieną 5 vai. po pietų bus 
statoma V. Alanto komedija "Buhal
terijos klaida" jau antrą kartą Cle
velande. Po vaidinimo numatyti šokiai 
ir bufetas. Statys V. Braziulio dra
mos studija, vaidinimą rengia — 
Vilniaus Krašto Lietuvių S-gos Cle
velando sk. Bilietai iš anksto nuo 
šio penktadienio gaunami Dirvoje, 
Muliolio įstaigoje ir sekmadienį po 
pamaldų spaudo* kioske parapijos sa
lėje. 

KULTŪROS FONDAS RENGIA 
DIDELI KONCERTĄ % 

lietuvių Kultūros Fondo Clevelan
do" skyrius spalio 28 d. (6:30 vai) 
Public Auditorium didžiojoj balių sa
lėj (ten kur buvo tremtinių globėjų 
pagerbimo vakaras ir vėliau Kaskas 
— Nauragio koncertas), vėl rengia 
didelį koncertą. Dalyvaus: J. Krišto-
laitytė, B. Smetonienė, Clevelande dai 
negirdėtas solistas baritonas Stasys 
Liepas ir Clevelando simfonijos or
kestro smuikininkas Vytautas Kušlei-
ka. Bilietai pradedami pardavinėti 
jau šios savaitės pabaigoj. 

VEIKIAMA METUVHJ—, fcATVIŲ 
^SUSIARTINIMUI 

Rugsėjo 30 Lietuvių salėje įvyko 
gausokas Lietuvių — Latvių Vieny
bės Clevelando skyriaus visuotinis 
susirinkimas, kurį gražiu žodžiu lie
tuviškai ir latviškai atidarė ligšiolinis 
šio skyriaus pirm., latvių rašytojas, 
Emils Skujenieks. Susirinkimui pir
mininkavo J. Čiuberkis. Aptarta lie
tuvių — latvių susiartinimo veiklos 
reikalai. Valdybon išrinkta: Antanas 
Mikaliūnas — pirm., pastorius Ja-
kobs Kugrens — vicepirm., Vilniaus 
universiteto teisių fakulteto narys 
Feliksas Mackus — lietuvių sekr., H. 
Sal.aks — latvių sekr., Edvardas Kar-
nėnas — spaudos ir propogandos ve
dėju, K. Priede — iždin., Alekas 
Banys — ūkio vedėju. Revizijos komi-
sijon išrinkti: Antanas Vilkaitis, Vil
ma Skujenieks ir Kamparas. Pasitar
ta 'dėl Latvijos nepriklausomybės su
kaktuvių minėjimo ir artimoje atei
tyje numatyta surengti lietuvių — 
latvių jaunimo susipažinimo vakarą. 

Latvių kolonija šiuo metu Cleve
lande jau turi virš tūkstančio narių. 

DOVANOS SPORTININKAMS 

Čyšiura su ateinantį sekmadienį, 
spalio 7 d. įvykstančiomis l«ngvosio» 

atletikos sezono uždarymo ruhgty-
nėmis, varžybų laimėtojams Jau yra 
gauta įvairių dovanų. Dovanas yra 
paskyrę žinomas Clevelando lietuvių 
veikėjas, brangenybių krautuvės sa
vininkas I. J. Šamas, 7007 Superior 
Ave., "Dirva", Clevelando Lietuvių 
Tremtinių Draugija ir Clevelando 
LSK "Žaibas". Laukiama dar dau 
giau dovanų iš keleto Clevelando lie
tuviškų organizacijų bei privačių as
menų. Labai malonu, kad Clevelando 
lietuviškoji visuomenė atkreipia dė
mesį į sportuojantį jaunimą. LSK 
"Žaibo" sportininkai yra labai dė
kingi už toki nuoširdų visuomenės 
pritarimą. 

VILNIEČIŲ SUSIRINKIMAS 

Šį sekmadienį, spalio 7 d., 11 ;30 
vai. čiurlioniečių patalpose kviečiamas 
Vilniaus Krašto Lietuvių S-gos, Cle
velando sk. narių susirinkimas. Gali 
dalyvauti ir norį būti S-gos nariais. 

POLIO TREMTINIŲ ŠEIMOJ 

Veterinarijos gydytojo J. Kregždės 
šeimoje, gyvenančių Avon, Ohio, duk
tė susirgo polio liga ir guli ligoninėje. 

Tai pirmas toks nelaimingas atsi
tikimas Clevelando lietuvių tremtinių 
šeimoje. 

NAUJIEJI MOKSLO METAI 

jau visur prasidėjo. Jie taip pat yra 
pradėti ir vienintelėje visame pasau
lyje lietuviškojoje Vasario šešio
liktosios gimnazijoje Diepholze (Vo
kietijoje). Ir Tamsta esi pakartotinai 
kviečiamas padėti šį brangų lietuviš
kumo židinį išlaikyti. Tad malonėki 
nors vieną dolerį paaukoti. Pinigus 
prašome siųsti šiuo adresu: S. La-
niauskas, 1434 E. 95 St., Cleveland, 
Ohio. Surinktieji pinigai per BALS'ą 
tuojau persiunčiami minėtąjai gim
nazijai. 

DIRVOS SKAITYTOJA NUO 
1919 METŲ 

Tarp ilgamečių Dirvos skaitytojų 
pačiame Clevelande, Marijona A. 
G a 1 k a u s k i e n ė, kilusi nuo 
Kavarsko, Amerikoje gyvenanti nuo 
1909 metų, yra viena iš ištikimiau
sių: Dirva ją lanko jau 32 metus! 

Sulaukusi žilos senatvės, užauginu
si ir išmokslinusi vaikus, su kuriais 
labai malonu lietuviškai pasikalbėti, 
gyvenanti nuosavuose namuose, 1325 
E. 65th St., Cleveland 3, Ohio, Mari
jona A. Galkauskienė yra susipratusi 
lietuvė ir amerikietė, gyvai besido
minti lietuviškais -reikalais, didelė 
tremtinių bičiulė. 

Tartum šiandien atvažiavus! fš Lie
tuvos, ji ilgisi savo gimtojo krašto, 
svajingos Augštaitijos, jos žalių lan
kų ir girių, sielojasi savo namiškiais 
Lietuvoje, iš jų dabar tik retkarčiais 
trumpus laiškus begaudama ir bi-
ianti jiems dažniau rašyti, nes gerai 
žinanti kas dedasi raudonųjų terori
zuojamoje Lietuvoje... 

Ed. K-nas 

Adv. Julius Smetona spalio 1 d. 
atidarė savo bitfrą lietuvių kaimy
nystėje, 7039 Superior Ave., antrame 
aukšte, kur paskirtomis valandomis 
priiminės klijentus teisių reikalais. 

DEVYNI DALYKAI VIENAME 
VAIDINIME ANT LEDO 

' Pereitą ketvirtadienį Arenoje pra
sidėjo ledo vaidinimai, kuriuos tikrai 
verta aplankyti. Programoje 9 askiri 
dalykai, sujungti į bendrą spalvingą 
"kaleidoskopą". Pirmas dalykas — 
"Čigonų Auksas", toliau "Kalėdų Var
pai", "Juke Box-Jamboree", "Lokio 
Teddy piknikas", "Ledo valsas", 
"Plunksnos paukščiai" ir kt. Vienas 
iš žymesniųjų dalykų yra ledo vai
dinimui pritaikyta "Pelenės" pasaka, 
pagal Disney "Cindarella" filmą. Fi
nalas "Minstrel Daze" apima visus 
dalyvius. Vaidina geriausi čiuožėjai. 

S T A T E M E N T  
of the ownership, management andI 
circulation reported by the Act of 
Congress of August 24, 1912, as amen-
Jet by the Act of March 3, 1933, and 
July 2, 1946 (Title 39, United States 
Code, Section 233). 

Of D'RV-V n,.blish»d w»»kly at .Cleveland, 
Ohio, for October I, 1951. • 
i- k' name8 ant* addresses of the pub-
isher. editor, managing editor, and business 
VrtK|CSu' al^ :  Puljlisher: Ohio Lithuanian 

j i n^, ' 6820 Superior Ave., Cleve-
T2, r- JJ

0hio:r^ditor - Vincas Rastenis. 
351 GiddinRs R d., Cleveland 3. Ohio; Mana-
lalu cf r-t~~ i'Balys Gaidžiunas, 1234 Ea?t 

_ " ^ Cleveland 8. Ohio; Business Ma
nger _ Vincas Rastenis. 1351 Giddings Rd.. 
-leveland 3. Ohio. 

The owner is: (If owned by a corpara 
ion, its name and address must be stated 

»nd also immediately thereunder the name: 
<nfj a" t*resses  °f stockholders owning or 
lolding I percent or more of total amount 
>r stock. If not owned by a corporation, 
he names and addresses af the individual 
,wnf^s  mus' ke Kiven. If owned by a part-
įership or other unincorporated firm, its 
name and address, as well as that of each 
ndividual member, must be siven) The 
Jhio Lithuanian Publishing Company, 6820 
uiperior Ave.. Cleveland 3. Ohio. Vincas 

Rastenis. 1351 Giddings Rd.. Cleveland 3 
Ohio; Ignas Sakalauskas, Chicago, III. Jo 
seph J. Bachunas. Tabor Farm, Sodus. Mich. 

The known bondholders, mortgagees, 
^nd other security holders owning or hol
ding 1 percent or more of total amount 
>( bonds, mortgages, or other securities-
ire: (If there are none, state.) Joseph J 
Jachunas. Tabor Farm. Sodus, Mich.; K. S 
Carpius, 315 East 264 St.. Euclid 17, Ohio; 
\nna F. Lape, Stony Brook. L. !., N. Y.; 

M. |. Colney, 148 Grand St., Watei^ury. Ct. 
4' Paragraphs 2 and 3 include, in caseb 

vhere the stockholders or holders appears 
upon the books of the company as trustec or in any other fiduciary relation, the name of the person or corporation for whom such 
trustee is acting; also the statements in 
the two paragraphs show affiant's full know
ledge and belief as to the circustances and 
conditions under which stockholders and se
curity holders who do not appear upon thr 

books of the company as trustees, hold stock 
and securities in a capacity other than that 

•of bona fide owner. 
5 The average number of copies of each 

issue of this publication sold or distributed, 
through the mails or otherwise, to paid sub
scribers during the 12 months preceding 
the date shown abovr was: (This informa
tion Is required from daily, weekly, semi-
weekly, and triweeklv newspapers only.) 
3.045 Vincas RASTENIS, 

Editor Ac Buiseness Manager 
Sworn to and subscribed before ma this 

4th day of October, 1951. ' 
tSEAL) PAUL P. CHALK0, 

Notary Public ,• 
My eommlMton txpitt* February 7, If 

GROCERIES—MEATS 

Norwood-Addision section. Establi
shed 20 yrs. Doing over $50.000 year 
gross. Excellent features-clean stock. 
Rent $85 month includes heat. Living 
quarters available. This store will 
make you independent. 

Stakich Realty 
15813 Waterloo 
KE 1-1934 

Rd. 

LARGE DOUBLE 

North of Superior off Norwood Rd. 
Six lovely rooms down — 5 up — large 
basement — 1 gas 1 coal furnace — 
Excellent condition in and out. Desi
rable neighborhood. An honest buy 
$13.700. 

fltfckich Realty 
1Š&13 Waterloo Rd. 
KE 1-1934 

CLEVELANDO RINKIMAI 
Nominaciniuose rinkkimuo s e 

antradieni balsavo vos per 100,-
000 clevelandiečių. Majoro vie
tai daugiausiai balsų gavo da
bartinis majoras Thomas A. 
Burke (beveik 51 tūkst.). Resp. 
kand. W. J. McDermoth gavo 
per 33 tūkst. Demokratų atski
lėlis C. A. Vanik tegavo apie 26 
tūkst. ir jo kandidatūra atkrito. 

22-oje apylinkėje, kur dau
giausia mūsų skaitytojų, j mies
to tarybą nominacijas laimėjo 
ligšiolinė tarybos narė Margaret 
McCaffery. Antroj vietoj nomi
nuotas J. P. McMahon. Abu de
mokratai. 

LANKYKITĖS SAVO KLUBE! 

Lietuvių Klube, 6835 Supe
rior Ave., klubo nariams ir sve
čiams penktadienių vakarais esti 
bulvinių blynų ir žuvies vaka 
rienė ir šokiai su gera muzika 
žemutinėje Lietuvių Sales patal
poje. 

Best Wishes To Our Friends 

and Patrons 

NEW YORK BAKERY 

9117 St. Clair Ave. GL 1-4660 

SALIONO BALDAI 

Sofa ir fotelis, be to, lova. 
Kreiptis 

7305 Hecker Ave. 

PARDUODAMAS 
2 šeimų namas 
1396 E. 53 St. 
Arba telefonu: 

RA 1-9688 

RKO Keith's 105th 
Spalio 3-9 d. "Force of Arm»" SU 

William Holden, Nancy Olson. 

* 

Nnujas žodvnn* 
V. Pėteraičio 

''Mažasis lietuviškai - angttSkas 
žodynas" 

Kaina $2.00. 

JOHN C HEISKELL 

naujas 6hio Bell Telefonų B-vė§ 
skelbimų vedėjas, paskirtas vie
ton i pensiją pasitraukusio A. 
F. Hardmano. šio skyriaus už
davinys yra rūpintis telefono 
naudojimo plėtimu* ir telefono 
patobulinimų išgarsinimu bei ii-

aiškinimu visuomenei. 

George Waylonis 
keturių vyrų orkestras [vairiems 
parengimams. Prieinama kaina. 
Tel.: 

UL 1-2993 

JONAS G. 
P O L T E E  

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 

A 

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 

'/A 
THI SANK rOI All THI MOFll 

J ū s ų  p i n i g i n ė s  d r a u g a s  
yra M O N C R I E F 

ŠILDYMO IR ORO VĖSINIMO SISTEMA 
7 

T H E  H E N R Y  F U R N A C E  C O . ,  Medina, Ohio 

G A S AS 

ALIEJUS, 

A N G L I S  

Mes duodam it Skeletam Eagle Stamps 

THE MAY CO'S BASEMENT 

Clearance! 

BUVO 2.99 Dydis 12x34 coliai... 
Tai puikūs naujoviško kilpinio audimo medvilni
niai kilimai, kurie įneša malonaus jaukumo į jūsų 
namų miegamuosius, vonias, koridorius. Kiek
viena kilpa yra tvirtai jausta ir nėra pavojaus 
ištraukti. Populiarios spalvos. 

BUVO 3.99 Dydis 24x45 coliai.. 2.99 
Atsiprašom; Paštu ar telefonu neužsakoma 

, Basement Rug Department 
> Buement Men's Furnishing D*|Murt*pat 

lyrai! Specialus pirkinys! 
2.95 Ir 3.95 puikaus darbo 

pusdrobiniai 

Marškiniai 
.38 

ydingi 

VyriSki geros rūšies saflforiRuoti* pu»-
irobes marškiniai siūlomi jums šią žemąg 
Žema kaina tik todėl, kad tai specialu# 
pirkinys. Rinkitės iš daugelio įvairii^ 
spalvų ir stilių, įdomių audimo rūšiųį 
Pydžiai 14 iki 17 ir 32* iki 35. 

* Maximum susitraukimas 1% 

Atsiprašom: Paštu »lr telefo£f» . 
-7 Miiiimktilin 

.. yjfUT 
'ič? n i JieA ik; t''Hi. >• t*i«i 5 'J\,, f 
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LIETUVIU BANKE 
GALIMA ATLIKTI DAUG REIKALŲ 

Piniginės santaupos — kiekviena taupymo knygelė — 
čia yra apdraustos iki j£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 
galkna gauti gerų patarimų. 

Darbo valandos nuo 9J80 ik) SfOG vai. 
Trečiadieniais iki 12:00, šeštadieniais iki 1:00 vai. 

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS'N. 

6712 Superior A*ve. HE 1-2498 

C l e v e l a n d ,  O h i  a <  .  

P J KKRSIS 
^#09-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, OMe 

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521 i 
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 i mane telefonu arba asmeniškai. 

•M* 

Pilnai padengta apdrauda 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 did^sjįf ir gražesnę krautuvę 

7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre 

D&kur jau lurime didesni rinkinį Deimantų, žiedų, Laik-
fpdčtiy ir visokių gr&ždaikčiij, už nupigintą kainą. 

Wilkelis Funeral Home 
f aidžios pripažinta laidotuvių direktore 

Aldona Wilkelis - Wirby 

Pilnas laidotuvių patarnavimas 
«~OAMMOND VARGONAI PBB &ERMENIS-— 

m 

i ^ 

6202 SUPERIOR AVE. HEnderson 1-9292 

JAKUBS & SON 
fUNERAL HOM5 

iP§8įnama8 oras Jūsų patoguithrt 

Bella E. Jakubs & William Į, Jakubs 
Lfcensljuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 

25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo 
•621 Edna Av«m 

f' 
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