
ŠEŠTADIENINĖS MOKYKLOS 
MOKINIAMS 

šeštadienines mokyklos vyriau
sioji moksleivių grupė šį ketvir
tadienį, lapkričio 29 d. 6:30 vai. 
vakaro renkasi prie lietuvių sa
lės. Iš čia bus einama į Norwood 
biblioteką pamokai. 

Visi šeštadieninės mokyklos 
moksleiviai šeštadienį, gruodžio 
1 d., 12 vai. renkasi pamokoms 
I lietuvių salę. 

LIETUVOS UNIVERSITETO 
30 METŲ SUKAKTIE 

Lietuvių Kultūros Fondo Cle-
velando skyriaus valdyba drauge 
su Clevelando akademinių orga
nizacijų atstovais (Tautinių 
Korporacijų safnbūrio, Ateities 
Klubo, Varpininkų filisterių są
jungos, akademinio skaučių ir 
akademinio skautų sambūrio, 
Korp. Neo-Lithuania, Vytauto 
klubo ir Clevelando studentų 
draugijos) lapkričio 23 dienos 
bendrame posėdyje, nutarė ruoš
ti Lietuvos universiteto 30 me
tų sukakties iškilmingą minėji
mą. 

SKAUTŲ RINKLIAVAI 
PASIBAIGUS 

Jau ketvirtą kartą šiais ma
tais Clevelando visuomenė paro
dė savo nuoširdumą skautams, 
paremdama juos materialiai. 
Pirmą kartą buvo surinkta apie 
140 dolerių lietuvių skautų pa
siuntimui į pasaulinę jamboree 
Austrijoj. .Antrąjį ir trečiąją 
kartą clevelandiečiai dosniai 
rėmė ir tik jų parama Clevelan-
<Ję įvyko Akademinio Skautų Są
jūdžio ir L.S. Brolijos radų Su
važiavimai šį rudenį. Ketvirtą 
kartą visuomenė, o ypač skautų 

•tėvai ir bičiuliai daug prisidėjo 
prie Kalėdų siuntinėlių lietu-
vwms skautams Vokietijoj. 

-D.L.K. Vytauto draugovė, ku-

*WUMESE 
ri šią rinkliavą pravedė, surin
ko ir pasiuntė į Vokietiją 10 
maisto ir drabužių siuntinių, ku
rių svoris 210 svarų ir vertė 110 
dolerių. Viso pinigais ir kito 
mis gėrybėmis surinkta apie 17 0 
dolerių. Siuntiniai jau išsiųsti* 
o pinigai bus pasiųsti šią sa* 
vaitę. 4 

Diepholzo lietuvių skkautų 
Tuntininkas, dėkodamas cleve* 
landiečiams, rašo: "Buvom laba; 
giliai paliesti, sujaudinti ir kar^ 
tu pradžiuginti, kad mes nesa
me pamiršti. Malonu buvo suži
noti, kad ir už vandenyno plaksi 
lietuviškos širdys mums čia pa* 
silikusiems ir paliktiems". 

Visiems, savo auka prisidėju 
siems prie šio skautų gerojo dar
belio atlikimo, Clevelando ir 
Diepholzo skautų vardu reiškia
ma gilia padėka. 

D.L.K. Vytauto Draugovės 
draugininkas 

OPEREČIŲ IŠTRAUKŲ 
KONCERTAS 

i 
Lapkričio 25 d. lietuj salėj# 

įvykęs Petro Maželio koncertas 
(dalyvaujant S. Kudokienei ir 
Čiurlionio ansambliui), gana 
gausiai clevelandiečių aplanky
tas, buvo daugiausiai įdomus pa
rodytomis operetės ištraukomis, 
kurias (su dekoracijomis ir kos
tiumais) atliko -S/. Kudokienė Įr 
P. Maželis. * , 

Ypač "Grovo Ėiuksenburgo" 
ištrauka buvo įtikinanti (abu 
solistai tas pačias roles vaidino 
ir Kaune). Antra ištrauka (iš 
naujo parengta) buvo iš "Links
mosios našlės". Koncertas klau
sytojuose sužadino apetitą net... 
sHįgįlaukti Clevelando scenoje iš
tisos operetės (žinoma, pagei
davimas toli nuo rę&Jių galimy
bių). ^ . • :• V.', ' -

Kitose koncerto dalyse P. Ma
želis pasirodė, kaip ansamblio 
solistas ir net operinių arijų dai
nininkas, nors tai neatrodo esan-

^AlSriCOOPA 
gruodžio 1 d. 7 fal. vakarp 

LIETUVIŲ SALĖJE RENGIA 

DAINŲ IR ŠOKIŲ VAKARĄ 

Programoje dateuos senasis Cleveland© lietuvių 
"Dainos'* choras, vadovaujamas Prano Pesio Ir soliste 

Nora Braziulienė. Akompanuos Alg. N as vytis. 

Duetus dainuos frsenieji Clevelando dainininkai, 

kurių naujieji ateiviai dar nematė. Bus deklamacijos, įvai

ru r laimėjimu ir let* 

šokiams grieš Nėmanio orkestras. 

• įėjimas 76. centai. 

Kviečiami visi Clevelando lietuviai. 

) 

NAUJAS DRAUGININKAS 

r • • . 
D.L.K. Kęstučio jaunesniųjų 

skautų draugovės draugininkas 
vyr. skilt. Remigijus Vizgirda 
pasitraukė iš pareigų, nes pra
dėjo studijuoti. Draugovei dabar 
vadovauja Vietininkas psktn. Z. 
Dučmanas (1447 E. 65th St.). 

JULIAUS KAZĖNO 
OKTETAS, 

neseniai koncertavęs Chicagoje, 
gruodžio mėn. 1 d., 8 vai. vakaro 
koncertuoja vokiečių kultūros 
draugijos parengime (1400 E. 
55 St., Sachsenheim). 

RKO Keith'* 105th 
Lapkričio 28 — gruodžio 2 

dienos "NO HIGHWAY IN THE 
SKY" su James Stewart ir Mar-
lene Dietrich. 

ti tikroji jo sritis! Dekoracijos 
irgi buvo jo paties gamintos. 

Apskritai visas koncertas pub
likos buvo priimtas su pasiten
kinimu. , 

P R A N E Š I M  A S  
Pranešu savo gausingiems lietuviams kjiientaras, kad pakeičia į.-

darbo valandas šitaip: 
U iki 5, vakarais tik susitarus 

Trečiadieniai visai uždaryta 

DR. L. A. STARCE 
Optometristas 

Akių patikrinimas — Visoks regėjimo gydymas 
6411 St. Ct&ir 4** HE 1-1123 

ŪKAUTŲ SUEIGA 

Gruodžio mėn. 2 C1; ̂ sekma
dienį) 11:30 vai. čiurlioniečių pa
talpose įvyks D.L.K. Vytauto 
draugovės sueiga. Skautai daly
vauja uniformuoti. 

Berniukai, norintieji įstoti j 
D.L.K. Vytauto draugovę, "pra-

!. . :x ei 

I^OKTTff KILTIES 
DRAUGIJĄ 

.Clevelandiečia raginami įstoti 
nariais į įsteigtą Vilties draugi
ją, kuri rūpinsis tautinės min
ties spauda ir artimiausiu laiku 
perims tolimesnį Dirvos leidimą. 

Vilties reikalais prašome 
kreiptis į Dirvos redakciją, 682 
Superior Ave. 

is tikrųjų? 
h 

Kai jaunuolio, ar jaunuolės 
somi kreiptis pas draugininką _ „ . 

i . 1 -wr -1." - - fMo paprašoma skirti truputėli dau-psktn. Vyt* Kamentavicių, .$323 * ^ 1 

Russet Rd., telef. UT 1-4227.' '"«•*? H»P UetuvHkos bendruo 
menės gyvenimui, beveik visada 
jie atsako, kad nefali. Esą, rei
kia dirbti ar mokytis, o likus; 
laiką dar pašvęsti kitiems, tai 
nebėra kada gyveflti. O kas gi 
sakė, kad darbas Uitiems nėra 
didžiausias gyvenimu šaltinis ? . Tfc ' T? 

SKILTININKŲ KURSAI V 
• V' , • • • -f -V >> ' . . 

Clevelando ' Lietuvių ūkautų 
Vietininkija nori pravesti skil-
tininkų kursus kitų metų pra
džioje beivpradetį ruoštis numa
tytai "met^s. 
Škiltininftų kursų' programa. gau> 
plati ir ypač dėmesio kreipiama 
į tautinį auklėjimą. 

•. r • 

NAUJA KRAUTUVĖ 

žaislai KS5:. 
Sporto ir meškeriojimo reikmenys 

SUPERIOR SPORTING GOODS CO. 
6216 Superior Ave. Cleveland, Ohio 

$ 

T A L I S  s t u d i o  
Fotografas —f • meisteris 

(pabaltietis) 

turėjęs studijas Rygoje ir Berlyne specialiai ki$į*; 

žvaigždėms ir portretams 

DABAR CLEVELAND! 
9400 Euclid Avenue' 

> x Telefonas — TY1-5456 

Atdara kasdi^m nuo 12 iki 8 vaL vąį v , 

Aug&Hautii kokybę — geriausias patarnavin^ia visiems 

naujiesiems amerikiečiams 

I. 

J. Gaižutis, gyvenantis Norr 
Road, Perry, Ohio, gruodžio 
mėn. 2 d. švenčia 65 metų am
žiaus sukaktį. J. Gaižutis yra 
senas Dirvos skaitytojas, į JAV 
atvyko 1913 metais. Visą laiką 
rėmė savo brolį ir tris seseris, 
likusias Lietuvoje. Iš tremties į 
JAV persikvietė brolio du sūnus 
su šeimomis ir jiems padėjo įsi
kurti. 

Jo sukakties progą Uršulė ir 
Kazys Gaižučiai siunčia geriau
sius sveikinimus ir linkėjimus. 

2S METŲ VEDYBINT 
SUKAKTIS 

Salomėja ir Martynas Nastop
kai lapkričio mėn. 25 d. atšven
tė 25 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Sukaktuvininkai šiuo 
metu gyvena Solon, Ohio. 

SKAUTAI PRAŠO 
NUOTRAUKŲ 

X 
U5n4ir§li Iaetuvą gaftma labai 

greitai: Reikia tik nežinoti Lie
tuvos istorijoj neskaityti lie* 
tuviškų knysų, nesekti lietuviš
kos spaudos ij*, nedsaugauti su 
lietuviais 

V .  B  e  1  i  a  j a u t  

THE DANCE OF LIETUVA 

54 lietuvių tautiniai šokiai be? 

laidiniai 

Užsakyttttis ir pinigus siųsti 

DIRVOS redakcijai 
Kaina — $5. 

Mūsų specialybė 
virtuvių, vonių, arkų ir 

spalvotų langų 

PERTAISYMAS 

Taip pat popieriuojame arba 
dažome kambarius 

K. ŠTAUPAS 
16908 Endora Rd. KE 1-8794 

v v v -,ii jly/nvc 
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/look tnlįo the future 

w i ,i Ii. * į o ;  f  o  e  I  i  r *  g  -  o f ' . /  

s e c u r i t y  p  n  ę j b ;  n e r s  p  n  a  I ^  
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Savers always welcome 

t 

KUIEI FEDtlil DEPOSIT WSOUNCE CttMHHOIf 

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

šildymo ir oro atvėsinimo sistema 

-

y 

G A S AS 

v LI EJ US 'A 

\NGLIS_ 

FURNACĖ CO., Medina, Ohio 

Jeigu Lietuvoje buvo galima 
ir reikalinga, jaunimui dalyvau
ti lietuviškose organizacijose, tai 
išeivijoje yra būtina ir privalo 
ma. 

Jaunos mergaitės daugiausia 
skaito "Movie Life". Bet kodėl? 
Juk filmų žvaigždėmis jos tik
rai nebus, o filmų žvaigždžių 
gyvenimas yra toks nepanašus 

X normalų gyvenimą, kad juo 
sekti tikrai nereikėtų. 

Noras tobulėti yra viena iš 
pagrindinių jaunystės žymių, 
Jos neturį negalėtų vadintis jauk 
nuoliais. 

į! 

D.L.K. Vytauto draugovės 
vedamą skautiškojo gyvenimo 
dienoraštį — albumą tvarko 
skautas Kęstutis Gaidžiūnas. Iki 
šiol dar mažai kas davė skautiš
kojo gyvenimo nuotraukų bei 
kt. medžiagos. Bičiuliai prašomi 
padėti, kad būtų 
gražesnį albumą. ; > 

REIKIA PADĖTI 

išlaikyti vienintelei lietuviškąjai 
gimnazijai laisvajame pasaulyje 
— šešioliktosios Vasario gim
nazijai Diepholze (Vokietijoje). 
Nors vieno dolerio auką šiam 
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. 

LIETUVIŲ SAL® 

išnuomojama 
koncertams, šokiams, . vestu* 

vėms ir kitokiems parengi

mams. Iš anksto kreipkitės pas 

Pr^ ĮJrbšaitį, lietuviu Klube 

6835 Superior Ave. 

George Waylonis 
keturių vyrų orkestras įvairiems 

parengimams. Prieinama kaina. 

Tel.: 
UL 1-2S93 

IŠNOMUOJAMAS KAMBARYS 

lietuvių tremtinių šeimoje. • Ga
lima susitarti dėl maitinimo. 

Kreiptis: Telef. EN 1-1377 

G Ė L E S  

pirkti lietuviams maloniausia ge

lių krautuvėj prie Lietuvių Salės 
Čia pasijusit kaip ir lietuviškoj krau

tuvėj. Čia galėsit gauti ir 

LIETUVIŠKŲ KALĖDINIŲ 
ATVIRUKŲ 

Pasirinkimas ii 7-nių rūHQ. # 

FRIENDLY FLOWER SHOPPE 

6901 Superior Ave. 

JONAS G. 
P O L T E R  

L i e t u v i s  

Hamų Maliavotojas 

Popieriuotojas 
Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

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

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 Bid. 

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

SUOPIS FURNITURE 
6921 Wade Park EX 1-0911 

Visokių rūšių baldai ir elektriniai bei kitoki reikmenų# 
;s virtuvei ir kiekvienam Jūsų buto kambariui 

&MOS KAINOS — MALONUS P AT ARN A VIMĄS 

ytlffi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 
^ ~ |iet»viškoje krautuvėje 

KALĖDOS 
Daug žmonių laukia linksmų Kalėdų. Bet ne visi jau

sis linksmi. Tik būdami sveiki, turėdami savo pastogę ir 
sutaupų sulaukę Kalėdų, galės jaustis laimingi įr kūti ; 
linksmi.* * . 

Kalėdos — yra paraginimas taupyti. Taupydamas 
visada jausis laimingu. 

Lengvai prieinama taupymo vieta •• iįlETUVIŲ BAN* 
KAS. 

Taupymas yra Federal Insurance Coip. <•— JAV vai
dilos saugumo užtikrintas. 

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

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS'HL 

6712 Superior Ave. HE 1-2498 

C1# v  •  1 an  d« Ohio  

įfCf ro* ,S 

P J KERSIS 
Society for Savings Bldg.—Cleveland, OMe 

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2fi|| 

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* 
trarantuojarna. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. 

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515 

WM. DEBBS PAINTING CO. 
WM. DEBESIS 

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

I I J SAMAS JEWELER 
| Persikėlė } saują didesnę ir gražesnę krautuvę 

I 7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre 

| Dabar jau tarime didesnį rinkini Deimantų, žiedų, Laik-
| rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. 

I ifV ii*,-' .ifcra 

Walkelis Funeral Home 
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 

4ldona Wilkelis - Wirby 

Pilnas laidotuvių patarnavimas 
—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— 

1 

6202 SUPERIOR AVE.' HEnderson 1-9292 

TP mmmmMm 
JAKUBS & SON ' 

. FUNERAL HOME 
Vėsinamas oras Jūsų patogumui 

Delia E. Jakuhs & William <!« Jakubs 
Lieensl^uoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotyoMi 

25 metai simpatis^so i*jęiintiB patarnaviiao 

€621 Edna Avenue < BNdicott 1-1769 


