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PYLINKLSE 
KORPORACIJA 

"NEO-LITHUANIA" 
PRADEDA 30 METUS 

Seniausioji Lietuvos universi
tetų: Vilniaus ir Vytauto Di
džiojo tautinio akademinio jau
nimo korporacija pradeda tris-
"dešimtuosius metusi 

Clevelande esąs korporacijos 
"Neo-Lithuania" dalinys šį sek
madienį iškilmingai mini šias su
kaktuves. šventės programoje 
numatyta-: 10 vai. pamaldos 
Naujosios Parapijos bažnyčioje, 
po kurių organizuotai vykstama 
į mauzolėjų prie Prezidento An
tano Smetonos, korporacijos 
"Neo-Lithuania" garbes nario, 
kapo. Iškilmingi pietūs ir posė
dis įvyks Allerton viešbutyje. 

TAUTINfiS SĄJUNGOS 
SUSIRINKIMAS 

įvyko šeštadienį ir jo tęsinys 
numatomas šio mėnesio pabai-
«0j- Plačiau žiūr. 1-ttie pusi. 

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
ŠVENTĖS PAMINĖJIMAS 

Clevelande įvyks ne lapkričio 
25 d., kaip buvo rengtasi, bet 
lapkričio 22 dieną (Padėkos Die
ną), Lietuvių salėje, 12:00 vai. 
dieną. Rengia bu v. karių sąjun
ga "Ramovė". Buvusius karius, 
savanorius, Vyčio Kryžiaus ka
valierius ir visą lietuvių visuo
menę kviečia gausiai dalyvauti. 
Šiuo metu uoliai renkamos au
kos Lietuvos Nepriklausomybės 
Karo invalidams ta proga pa
remti. 

SPORTININKŲ VAKARAS 

Clevelando sportininkai ("žai-
Jt>as") sekmadienį, lapkr. 11 d., 
7 vai. vak. lietuvių salėje rengia 
koncertą ir šokių vakarą. Pro
gramoje dalyvauja solistas Vyt. 
Bakūnas ir Juliaus Kazėno vyrų 
oktetas. Prie piano p. Brazaitie-
nė. šokiams gros R. Gylio kape
la. 

SLA SUSIRINKIMAI IR 
PARENGIMAI 

SLA 136 4cuopa sekmadienį, 
o 14 — antradienį turėjo susi
rinkimus. Abiejuose buvo kal
bėtasi apie nominacijas į SLA 
vadovybę, kurios Clevelande nu
tarta vykdyti gruodžio pradžio
je. Daugiausiai galvota, ką da
ryti, kad didesnis narių skaičius 
dalyvautų balsavime, nes da-

Mūsi| specialybe 
virtuvių, vonių, arkų ir 

spalvotų langų 

PERTAISYMAS 

Taip pat popieriuojame arba 
d&žome 

K. ŠTAUPAS 
16908 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 
009-12 Society for Saving Bid. 

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

bar, vadovybė iš vienos puseS 
ragina, kad daugiau balsuotų, 0 
iš kitos < reikalauja griežtai 
laikytis tokių taisyklių, kurios 
lyg tyčia tam ir parašytos, ka<į 
tik mažiau galėtų balsuoti.., 
14 kuopa, apsvarčiusi vieną su* 
manymą, dėl balsavimo tvarko^, 
nutarė atsiklausti centrą, Šf jj 
galima vykdyti. 

Dabar abi kuopos uoliai ren
giasi savo vakaram^. 14-tos kuo* 
pos vakaras bus šeštadienį, lap
kričio 24 d., lietuvių salėj. Tai 
bus šeimyninio pobūdžio vaka
ras su vaišėmis prie staliukų* 
Pakvietimai (įėjimo mok. 50 c.) 
jau platinami. 

136 kuopa rengia viešą vaka
rą — šokius su programa —-
gruodžio 1 dieną (advento išva
karėse), irgi lietuvių salėje, pra* 
džia 7 v. v. šio vakaro progra
moje pasirodys senasis Cleve
lando lietuvių "Dainos" choras, 
kuriam dabar vadovauja Pr. Pe-
sys. Be to, bus ir solo dainų, 
jaunimo deklamacijos kt. 

Gruodžio 2 d. 136 kuopa, o 
gruodžio 4 d. —. 14 kuopa nu
mato susirinkimus, kuriuose bus 
balsuojama susivienijime vado
vybės kandidatams nominuoti. 

MINDAUGO KRIKŠTO 
MINĖJIMAS 

Lietuvių kunigaikštijų susi
vienijimo Į didelę ir galingą Lie
tuvos Valstybę, karaliaus Min
daugo krikšto ir karūnavimo 
700 metų sukaktis Clevelande 
minima lapkričio 25 d., sekmai 
dienį. Iškilmingos pamaldos 
įvyks šv. Jono Katedroje 10 vai. 
ir akademija tuoj po pamaldų 
šv. Jono Kolegijos Auditorijoj. 
Pamaldų metu giedos Čiurlionio 
ansamblio vyrų choras. Akade* 
mijoj paskaitą skaitys Dr. Ku
čas iš Scrantono, giedos ir dai
nuos solistai: Juzė Krikštolaity-
tė ir Stasys Baranauskas (teno
ras), akompanuojant muzikui 
Kučiūnui. Iškilmėse dalyvauti 
yra pakviestas vyskupas Briz-
gys. 

Minėjimą rengia Ateities klu
bas, talkininkaujant iš kitų lie
tuviškų organizacijų &UrU>vų su
darytam komitetui. 

SUSIORGANIZAVO 
STUDENTAI 

Praėjusį sekmadieni, "Čiurlio
nio" y ansamblio patalpose susi
rinko beveik visi Clevelando 
universitetuose studijuoją lietu
viai studentai ir įkūrė Lietuvių 
Studentų S-gos Clevelando sky
rių. Dalyvavo 24 studentai. 

Susirinkimą pradininkų vardu 
gražiu žodžiu atidarė Jonas Sa
baliauskas. Pirmininkavo Vyte
nis Telyčėnas ir sekr. ~ Nijolė 
Vedegytė. 

Aptardamas dabarties lietu
vių studentų uždavinius ir nu
šviesdamas studentijos vaidme
nį atkuriant Lietuvos valstybę, 
linkėjimų žodį tarė "Dirvos" 
red. Vincas Rastenis. 

Skyriaus valdybon išrinkti: 
pirmininku — Jonas Sabaliaus
kas (1847 E. 86 St. Tel. CE 
1-6983), sekr. — Nijolė Vede
gytė ir narys — Vytenis Tely
čėnas ; kandidatais: Irena Žilins
kaitė ir Pranas Joga. 

Revizijos komisijon išrinkti: 
Jonas Leonas — pirm., Mikas 
Eimontas sekr. ir Vytautas Mu-
liolis — narys; kandidatais: 
Muliolytė ir Petruškevičius. 

Susiorganizavusius studentus 
pasveikino korporacijos "Neo-
Lithuania" Clevelando dalinio 
pirmin. Jonas čiuberkis. 

StMELPfevs IN*. 
; K. DRUNGA 

' ' f 

Prieš metus \ Clevelandą at-
vykkęs Feliksas Mackus suor-

Ž A I B A S  
•^- Clevelando lietuvių sporto klubas — 

Sekmadienį, lapkričio 11 d. 7:00 vajį. 
lietuvių saleje 

Rengia vakarą 
Programoje: ' * 

Pieną kartų plačiau Clevelando visuomene! 

VYTAUTAS BAKONAS 
solistas baritonas 

ir su naujausiu repertuaru 

JULIAUS KAZĖNO VYRŲ OKTETAS 
Po programos šokiai su gausiais paįvairinimais ir tiki* 
lietuviška nuotaika. Gros Rimo Gylio kapeli. 
Veiks turtingas bufetas. Visas Clevelando jaunimas kvie
čiamas jaukioj nuotaikoj praleisti vakarą. Bilietai gau

nami Dirvoje ir pas klubo narius. 

LKS ŽAIBAS 

ganizayo ir nusiuntė 50 dolerių 
paramos Vokietijoje sergančiam 
inž. chem. Karoliui Drungai, vo
kiečių KZ kaliniui, buv. Laisvės 
Kovotojų S-gos nariui VLIK'e. 

Aukojo: korporacijos "Neo-
Lithuania" Clevelande dalinys 
— 10 dol., F. Mackus — 10 dol., 
J. Smetona — 5 dol., V. Alseika 
— 5 dol., E. Koncevičienė — 6 
dol., B. Gaidžiūnas — 3 dol., V. 
Rastenis — 3 dol., Ant. Vilkai 
tis — 3 dol., J. Leonas — 2 dol., 
E. Karnėnas — 1 dol., J. Stepo
naitis 1 dol. ir St. Lazdinis 

2 dol. ; , ^ 
Ligonio adresam Mrs. Birutė 

M. Sirutytė — Drunga, (14b) 
Neueabuerg^IRO, Germany. 

LATVIJOS 
NEPRIKLAUSOMYBES 

MINĖJIMAS 

Clevelando lietuvių kolonija 
Latvijos Nepriklausomybės 3& 
metų sukaktį mini lapkričio 17 
d., šeštadienį, 7 vai. vak. Lietu
vių salėje. Programoje paskaita 
ir koncertas. Įėjimas nemoka
mas. Ten pat galima įsirašyti į 
Lietuvių — Ijptvių Vltnybės 
draugiją. 

SKAITĖ PASKAITĄ 
\ 

Pirmadienį, lapkričio 5 d. inž. 
dr. A. Nasvytis skaitė paskaitą 
apie ūkiškas komunizmo savybes 
Clevelando inžinierių s-gos pie
tuose. Dalyvavo apie 200 asme
nų. 

IŠVAŽIAVO l ARIZONĄ 

Clevelandietis Wm. Citavičius, 
ilgą laiką gyvenęs Clevelande, 
persikelia į Tuscon, Ariz. Jo 
naujas adresas: 831 N-
Blvd., Tuscon, Ariz. 

MIRĖ LEGEIKIENĖ 

Lafikr. 6 d. mirė Ona Legei-
kienė (Jonaitytė) gyvenusi 661 
East 101 St. Pašarvota Delia 
Jakubs & Son Funeral Home, 
6621 Edna Ave. Laidotuvės 
penktadienį, lapkr. 9 d., 10 vai. 
Kalvarijos kapinėse. Liko du 
sūnūs — Frank ir Anthony 
Shrelnes, duktė Anna Helgeson 
ir brolis Jonas Jonaitis, Wilkes-
Barre, Pa. 

DOLERIS TREMTINIAMS 
VOKIETIJOJE 

Vienas asmuo sumokėjo "Dir
vai" už paskelbimą "kazyrių va
karo", tačiau paaiškėjus, kad tas 
"kazyrių vakaras" yra rengia
mas kažkokios neaiškių tikslų 
or£aiūzaci,K% ijte&iraas nebuvo 

įdėtas, o-įmokėtas doleris buvo 
pasiūlytas atsiimti sumokėju
siam, kuris nepanorėjo pasisa
kyti nei savo pavardės, nei ad
reso. Jis telefonu pareiškė, kad 
skiriąs tą dolerį Vokietijoje 
vargstantiems lietuviams su
šelpti. Tam tikslui doleris * ir 
persiųstas per Balfo centrą. 

yi. • "• '-,.V 
BURKE rASfttBKA 

Antradienio rinkimuose Bur
ke ketvirtą kartą išriifktas Cle
velando mayoru. šį kartą jo 
dauguma nebe tokia stipri, kaip 
anksčiau, tačiau vis dar apie 
55'r balsų. Miesto taryboje ir
gi daugumas išrinkti įtie patys 
ir demokratų partija tebeturi 
daugumą. * jf* •< * 

REIKIA PADĖTI 

išlaikyti vienintelei lietuviškąjai 
gimnazijai laisvajame pasaulyje 
— šešioliktosios Vasario gim
nazijai Diepholze (Vokietijoje). 
Nors vieno dolerio auką šiank 
reikalui prašoma siųsti šiuo ad
resu: S. Laniauskas, 1434 E. 95 
St., Cleveland, Ohio. .(Telef. CE 
1-2173). Suaukotieji pinigai per 
BALFą tuojau pat persiunčiami 
gimnazijai. 

George Waylonis 
keturių vyrų orkestras įvairiems 

parengimams. Priaiaama kaina. 
Tel.: 

UL 1-2993 
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PARDUODAMAS BUICK 

; 1948 metų, 4 durų, su visais įren
gimais, pilnoj tvarkoj $1.050. Kreiptis 

1567 East 70 .St. 
f*. . 

UT 1-3876 

JIEŠKAU SĄŽININGOS MOTERS 

namų darbams'ir vaikui prižiūrėti. 
Gyventi ten pat. Kreiptis: 

Mozūraitis, LO 1-7795 

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS 

vienai moteriškei, kuri gaus maistą 
ir kambarį nemokamai, jei padės pa
sitvarkyti namų ruošos darbuose. 
Kreiptis; 

<712 Wade Park Are. 

PARDUODAMAS NAMAS 

2 šeimų, butai šalia viens kito. Kiek
viename 7 kambariai, didelis kiemas, 
namas gerai išlaikytas. Netoli šv. 
Jurgio bažnyčios. 

JONAS G. 
P O L T E R  

L i e t a v i s 
Namų Maliavotojas 

Popieriuotojas 
Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiam* 

nemokamai. 

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

Jo ok * j x 

' 4  V  - V  4  y į  * -  . v y  

Savers always welcome •ei 
i 

ItlIEI FEBEMl BEPfiSIT INSURANCE C&fiFSIATlfli 
" h 

Patobulinki! SAVO NAMUS 
vartodami M O N C R i E F 
šildymo Ir oro atvėsinimo sistema 7 

0 

THE HENRY FURNACE CO., Medina/Ohio 

6013 Dibble Ave. 1-6287 

«( 91 

PARDUODAMI NAMAI 

2 šeimų dvigubas namas po 
7 kambarius, apšildymas — vie
nas automatiškas gasu, kitas 
anglimis. Vienas butas greit bus 
laisvas. Dibble Avenue. Kaina 
$12,500, įmokėti $3,500. 

Society Plan 
jums padeda taupyti! 

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

Nemokamos Knygeles 
išaiškinančios apie šį asme

nišką patarnavimą. * 

«< 

1 šeimos 7 kambarių, gara
žas, East 77 g. prie Superior. 
Kaina 6,700. Smulkesnių žinių 
dėl abiejų namų teirautis pas: 
P. P. Muliolis, 6606 Superior Av. 

PARDUODAMAS BUICK 

*1948 metų, 4 durų, su visais 
įrengimais, pilnoj tvarkoj 
$1.050. Kreiptis 
1567 East 70 St. UT 1-3976 

GAUTOS PARDUOTI 
dvi sidabrines lapės. 

Kreiptis telef. TY 1-1900. 

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

, narys. 

LIETUVI INTELIGENTĄ 
geriausiai patenkina SMITH — 
CORONA portatyvi rašomoji 
mašinėlė. Modelis SILENT įga
lina turėti vienoj mašinėlėj PIL
NĄ amerikonišką raidyną ir 
VISUS lietuviškus ženklus. 

V. Bartkus — Smith — Coro
na įgaliotas prekybininkas. 
712 E. 92 St., Cleveland 8, Ohio 

Tel. LI 1-6716 43 

RUDENS LAIKAS 
Tai yra laikas prisirengti žiemai. Laikas, kuris prime

na kiekvienam, jog reikia taupyti, kad kokiam reikfthtf/ 
i&tikus nebūtų vargo ir rūpesčių. 

Lietuvių Bankas yra pelninga ir saugi taupymo vieta, 
nes čia kiekviena santaupų sąskaita yra apdrausta iki 
$10,COD Federal Insurance Corporation su Jungt. Amerik&s 
Valst. valdžios garantija. 

LIETUVIŲ BANKE taip pat galima atlikti ir daug 
kitokių reikalų: pirkti USA taupymo bonus, (paskola karo 
reikalams), užsimokėti sąskaitas ir atlikti kitokius banki
nius reikalus, kuriems atlikti čia rasit gerą patarnavimą 
ir tinkamą patarimą. 

Darbo valandos nuo 9:30 iki 3:00 vai. 
Trečiadieniais iki 12:00, šeštadieniais iki 1:00 vai. 

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS'N. 

0712 Superior Ave. HE 1-2498 

C l e v e l a n d . ,  O h i o  
* 
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P J KISESIS 
*09-12 Society for Savings Bldg—Cleveland. Ohio 

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521 

Norėdami pigiai pirkti nsnvas mkste arba 
kitės j mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdrau'los-intiurance reikaluose. 

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

LIETUVIŲ SALI 

ifinuomojama 

koncertams, šokiams, vestu

vėms ir kitokiems parengi-

mams. Iš anksto kreipkitės pas 

Pr. Urbšaitį, Lietuvių Klube 

6835 Superior Am 

TREMTIS 
• Vienintelis lietuviškas laikraštis Vokietijoje. Eina ano 1950 meti 

liepos mėnesio pradžios, kas savaitę. Leidžia ir redaguoja žurnalistas 
SIMAS MIGLINAS. Prenumeratos kaina, Amerikoje ir Kanadoje 

— . 50 centų "foram mėnesiui — 

TREMTIES atstovai:' 
% 

Visai Amerikai, išskyrus Chicagos miestą — 
St. Nasvytis, 4579 W. 157 St., Cleveland ti, Ohio 

Chicagos miestui ir Kanadai — 
W. Stuogis, 1114 Florence Ave., Evanston. 111. 

REMDAMI TREMTĮ, REMIAME VOKIETIJOJE 
LIKUSIUS LIETUVIUS — BE UŽJURIO LIE-
iUYlU PARAMOS JIE LIKS BE LAIKRAŠČIO! 

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515 

WM. DE3FS PAINTING CO. 
WM. DEBESIS 

Namų Pagražinimas iš Vidaus hr ii Lauko 
7,"25 Star Avenue Cleveland 3, Oh?o 

\ I J S AM AS JEWELER S 
1 . i I Persikėle į naują didisnę ir gražesnę krautuvę | 

| 7007 Superior Av§* Greta Ezella Theatre | 

| Dabar jau iurime didfesnf rinkinį Deimaptų, žiedų, Lapįt? H 
| rodėliu ir visokiu gražd&ikčiu, už nupigintą kainą. 8 

.'i *1 •- -• - ^  ^ .  _  . y  |  y , .  ,  ,  

Home 
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 

Aldona Wilkelis - Wirby 
Pilnas laidotuvių patarnavimas 

—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— 

6202 SUPERIOR AV& HEnderson 1-9292 
-r?-.1 

r1 ' • •-*vi vy-.' F"y -'*•"1*/ 'f. įr n'-•' '$ 

JAKUBS & SON 
FUNERAL HOME 

^ Vėsinamas oras Jusų patogumai 

Delia E. Jakubs & VVilliam J. Jakubs 
laicensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojaf 

28 metai simpatingo iir rimto patarnavhao 
6621 Edna Avenue . ENdicott 1-176| 
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