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NEUŽMIRŠKIM, KAD 

1 

V. Sidzikauskas 
VLIKo Vykdomosios Tarybos 

pirmininkas, šf sekmadienį lan
kosi Clevelande ir kalbės šv. 
Jurgio parapijos salėje 4:30 ?«i 
p.p. 

Tai yra reta proga Clevelan-
d i e č i a m s  i š g i r s t i  g y v u  ž o d ž i u  
pranešimą iš asmens, kuris yra 
pačioje mūsų kovos už Lietuvos 
išlaisvinimą vadovybėje. 
Pažymėtina, kad V. Sidzikaus

kas yra ilgą laiką laikytas vo
kiečių koncentracijos stovyklo
je-ir jau buvo pastatytas j tą 
eilę, kuri buvo siunčiama nužu
dyti gaso kameroje, nes buvo 
visiškai nusilpęs ir budeliai jau 
buvo nutarę jį priskirti prie tų, 
kurių daugiau ''nebeapsimoka 
laikyti". Laime, sukaupęs vi
sas jėgas, jis dar pajėgė, sar
gybiniams nusisukus, slaptai pe
reiti j eilę tų, kurie dar buvo 
laikinai paliekami gyvi. Tą 
kartą taip išsigelbėjęs nuo nu-

REIKALINGAS BUTAS 

iš 3 - 4 kambarių 
bevaikei šeimai 

Prašoma praešti DIRVOS 
redakcijai—arba telefoną 

ON. 1290 

žudymo, netrukus sulaukė iš
laisvinimo, kurį atnešė Ameri
kos kariuomenė. 

V. Sidzikauskas turi mums 
daug ką pasakyti. Todėl gau
siai apsilankykime išgirsti jo 
kalbos! 

Po prakalbų bus koncertas, 
po koncerto šokiai. Bilietų kai
na — 50c. Iš anksto galima 
gauti pas organizacijų valdybų 
narius, taip pat ir DIRVOS re
dakcijoje. 

MOTERŲ SĄJUNGOS TRADI

CINIS VAKARAS 

buvo surengtas pereitą sek
madieni Naujosios parapijos sa
lėje. Pasigėrėjimo vertas mo
terų pasišventimas rengti to
kius tradicinius lietuviškus va
karus: daugumas iš jų jau yra 
išauginusios šeimas ir anūkų 
sulaukusios, o vistiek ne tik 
vakarų, rengimo darbus atlieka, 
bet ir programoje aktyviai da
lyvauja. Gaila, šį kartą chore, 
kuriam vadovavo K. štaupas, 
vyrų buvo mažoka. Gal todėl, 
kad tai moterų vakaras... Ne
žiūrint to, choro pasirodymas 
buvo viena iš geriausių progra
mos dalių, prie kurių taip pat 
reikia neabejotinai priskaityti 
Galdikienės ir Salaseviči e n ė s 
duetą bei Leizienės piano solo 
ir piano duetą, kurį atliko Lei-
zienė su dukra (Salasevičių duk
ra ir anūkė). Sveikintinas ir 
jaunimo dalyvavimas programo
je: Šamas, jr. ir Kajelis daina
vo duetą. Tremtiniai talkinin
kavo programoje: su v a i d i n o 
linksmą komediją. 

SENOVĖS PINIGŲ PARODA 

Šiandien ir rytoj, t.y., šešta
dienį, balandžio 30 dar galima 
suspėti pamatyti senovės pini
gų parodą, kuri atidaryta nuo 
pirmadienio Western Reserve 
Numismatic Club patalpos, May 
Coompany trečio aukšto audito
rijoj. 

Tarp kitų įdomybių, sako, 
esąs ir vienas sidabrinis iš tų, 
kuriuos Judas gavo už Kristaus 
išdavimą... 

BALFo VAKARAS GEGUŽĖS 
bus Lietuvįų Salėje, o ne šv. 
Jurgis parapijos salėje, kaip per 
apsirikimą pereitą kartą buvo 
parašyta. 

Telefonai: 
CE 0019 
MA 3359 

Darom naujas 

AUTO BATTERIES 
Tiesiog iš Lietuvių dirbtuvės 

Pigiau negu kitur 
TATSO' IR SENAS BATTERIES 

Antanas Kirkilas ir Sunus 
1019 Woodland Ave. Cleveland 

I P J KERSIS 1 

A R E N A  
Gegužės 3, antradienį Areno

je Mildred Burke, pasaulinė mo
terų imtynių čempionė gins sa
vo titulą prieš Mae Weston. Be 
to, tą vakarą pirmą kartą Cle
velande bus dvie jų trejukių im
tynės. Iš vienos pusės Dr. Ed. 
Meske, Karol Krauser ir Tug 
Carlson, iš kitos — Fred Bozic, 
Jim Wright ir Naujosios Zelan
dijos čempionas Ken Kenneth. 

Dar bus pakartotinės imtynės 
tarp Don Eagle ir Don Evans 
(paskutinis ginčija pereitos sa
vaitės rezultatus) ir Wl. Koval-
ski imsis su Whitey Whitler. 
Bilietai pas Richman Brothers 
ir Central Armory po 2.40 1.80 
ir 1.20. Durys atdaros 7:00, 
pradžia 8:30. 

AUTOMOBILIŲ NEPRIE
ŽIŪRA 

yra priežastis 16% visų auto
mobiliu susisiekimo nelaimių. 
Pusė tų nelaimių įvyksta dėl 
sudėvėtu stabdžių, netinkamų 
šviesų ir nunešiotų padangų. 
Todėl pat ik rink it savo automo
bili! 

Dalis Clevelando žinių 

7-tame puslapyje 

IEŠKO BUTO 

2 suaugusiems ir 2 mokyklinio 
amžiaus vaikams 
Prašom pranešti 

c/o Ann Bernott, 
1887 E. 65th St. 

PARDUODAMI NAMAI 

2 šeimų namas — po 5 kamba
rius su maudynėmis. Apšildo
mas garu. Ant East 66-tos gat
vės. Kaina — $11,000. 

3 šeimų namas — 6-ių, 4-ių ir 
3-jų kambarių butai su mau
dynėmis.^ Bendras apšildymas, 
3 garažai. Ant Zoeter gatvės 
Kaina — $8,500. Įmokėti tik 
$2,800, o paskui kai mėnuo, 
kaip nuoma. • 

Abu namai lietuvių rajone. 
Smulkesniu žinių galima gauti 

pas 

P. P. MULIOLĮ 

Namų ir Įvairios Apdraudos 
Agentūroje, 

6606 "Superior Ave. 

ARTI WADE PARK 
1429 E. 93th, 

.parduodamas namas, 
gražus, atskiras, iš 4 kamba
rių ir prausyklos 1-me, 3 mie 
gamų, vonios ir miegamo prien-
gio 2-me, vienas įrengtas kam
barys 3-me; rūsis, pečius, už
daras priengis. Gerame stovyje. 
Pirkėjai pasirenkami. Pasima
tyti tik susitarus. Realtoriaus 
bendradarbiavimas. 

JOHN RACEK, REALTOR 
4168 E. 131st St. 

WA. 5454 SK. 5457 
<18) 

2 šeimų namas 
Dibble Ave. 

Btttai šonas prie šono, po 6 
kambarius. Vandens šildytuvas, 
1 naujas gaso pečius, 1 anglinis 
pečius. Naujai išdekoruotas. 

Plytelių stogas 
Klauskit telefonu EX 5411 

S 609-12 Society for Savings Bldg—Cleveland, Ohio § 
I OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 5 

E Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip- s 
5 kites j mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- jš 
E riuose apdraudos-insurance reikaluose. j-
5 Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas fa? išpildymas E 
jjjj garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. Z 
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I I. J. SAMAS - JEWELER | 
I Persikėlė į naują didesnę ir gražesnę krautuvę s 

| 7007 Superior Ave, Orėta Ezella Theatre = 

E Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, žiedų, Laik- 5 
| rodėlių ir visokiu graždaikčiu, už nupigintą kainą. 5 
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Wzikelis Funeral Home 1 
PILNAS LAIDOTUVIU I 

| PATARNAVIMAS Į 
| —HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— § 

| 6202 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 f 
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IEŠKO DARBININKĖS 
Reikia virti ir atlikti lengvus 
namų ruošos darbus prie vi
dutinio amžiaus sveikstančios 

šeimininkės ir vyro. 
Klausti telefonu EV 1347 

JONAS G. 
P O L T E R  

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. 
Telefonas: POtomac 6899 

Lankykitės savo Klube! 
Amerikos Lietuvių Piliečių 

Klube penktadienio vakarais 
gausite skanių bulvinių bly
nų, šviežios žuvies, prie to 
visokių išsigėrimų. Klubo 
nariai prašomi dažniau prisi
minti apie savo Klubą. 

Dabar jau laikas nariams 
ir įsigyti naujas 1949 metų 
korteles. 6835 Superior ave. 

LIETUVIŲ SALĖ 

išnuomojama 
koncertams, šokiams, vestu
vėms ir kitokiems parengi
mams. Iš anksto kreipkitės pas 
A. Šimkūną, Lietuvių Klube, 
6835 Superior Ave. 
i ^ 

Venetian Blinds 
Norit pagražinti savo 
namų langus naujais 
VENETIAN BLINDS 

ir WINDOW SHADES? 
šaukite: 

J. PEČIULIS 
Telefonas: IV 3348 
19206 Kildeer Ave. 

Cleveland, Ohio 

IIIMHnUIHMHMaUtlHNHIIMHiamiMmiH^ 

Nori pagražinti savo j 
namus? šauk— j 

K. ŠTAUPAS | 
Namų Dekoravimas j 

musų specialybe. f 

Kambarių Popieriavimas { 
Namų Maliavoj imas j 

16908 Endora Road j 
Telefonas: f 

KEnmore 8794. į 
Cleveland, Ohio I 

Jakubs Funeral Home 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktori) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PARVEŽTI 
Kambariai pasarvojimui leidžiama naudotis nemokanti^ 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

Cleveland, Ohio 
LIETUVIŲ BANKINĖ ĮSTAIGA 

Pavasario laikas yra namų taisymo ir naujų statymo 
laikas. Bet nuolatinis taupymas ant depozitų yra tikras 

laimingo gyvenimo statymas ateičiai. 

Todėl pasinaudokite mūsų patarnavimais! 

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS'N. 

6712 Superior Ave. HE. 2498 

DIRVA •ir if it— TKHfU 

DŽIAUGIASI turėdama progos pranešti Clevelando vi
suomenei ir Maloniesiems Skaitytojams arti bei toli, 

kad eiles Clevelando organizacijų atsto^g§«.ir DIRVOS 
draugų bei rėmėjų Komitetas rengia jai 

Pavasarini Pasimatymą su Skaitytojais ir Draugais 
i 

gegužis 15 dieną, sekmadienį, Lietuvių Salėje, S vai. p*p. 
Šita proga yra rengiama įdomi linksma vakaro progra
ma. Bus vaidinamos net dvi komedijos: "Viens iš mū
sų tur apsivesti" ir "Spąstai", bus lietuviškų dainų, tau" 
tinių šokių, deklamacijų, muzikos ir juokų rinkinys. Po 
programos, 8 vai. vak. Šokiai ir pobūvis viršutinėj ir apa
tinėj salėj. Komitetas jau paskyrė užkandžių, atsigaivi
nimo ir visų kitų to pasimatymo reikalų rūpintojus, ku-
rię dirba uoliai ir rūpestingai, kad tik pasimatymas būtų 
malonus ir linksmas. Dalyvavimo bilietus Clevelandie-
čiams pasiūlys komiteto bendradarbiai, o kas su jais ne
turės progos susitiktu tai gali jų gauti arba laišku užsi
sakyti DIRVOJE. Bilietų kaina 75c., vien šokiams — 
50c. Maloniai prašom visus apsilankyti. Kvieskite ir 
jaunimą, nes pgograma bus linksma, o šokiams griei 
žinomas Sonny Michael's orkestras. 

Pranešimas Lietuviams 
CLEVELANDE 

y)idžiulė Maisto Kompanija — Fisher Bros. Co., praneša, kad 

ji, norėdama geriau patarnauti lietuviams, vienoje iš savo 

didžiausių krautuvių — 7002 Superior Avą, — M£SOS* DE-

PARTMENTO vedėju lietuvių. Tas vedėjas yra — 4 v 

JONAS JARUS 

Clevelando lietuvių geras pažįstamas ' 

Nauja! atvykę lietuviai, Jei kuriems 4mt sunku angliškai susikalbėti, čia susikalbės 

savo gimtąja kalba, jei tik kreipsis tiesiai | MANAGER, Mr. J A Jt U S 

Su pagarba 

FISHER BROS. CO 

7002 Superior Ave. 
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