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WrTLirfKESE 
SPAUD06 ATSILIEPIMAI 

' APIE DEMONSTRACIJĄ 

•Cleveland Plain Dealer apie 
protesto demonstraciją prieš ko
munistus įdėjo didelį aprašymą 
su didele antrašte per visą pus
lapį, kaip svarbiausią dienos ži
nią. Prie straipsnio pridėta pora 
nuotraukų iš demonstracijos. 

Šiaip jau aprašyta maždaug 
'teisingai, tik pora aiškių klaidų. 
:Sako, buvęs atimtas peilis iš as
mens, kurio vardas nežinomas, 
tuo tarpu visi matė, kad polici
ją paėmė peiliuką iš A. Bimbos. 
Be to, pasakyta, kad demons
truojama buvo prieš susirinki
mą, į kurį atsilankė apie 200 
asmenų. Iš tikrųjų buvo tik lau-
ikiama arti 200 asmenų, o daly
vavo mažiau kaip 30. Net ir 
"Vilnis" nedrįsta sakyti, kiek 
buvo, o tik džiaugiasi, jcfg kaip 
"Plain Dealer" rašo, esą buvę 
200../ 

Cleveland News tarp ko kita 
įdėjo trumpus pasikalbėjimus su 
Giedraičiu, kuris papasakojo, 
kaip bolševikai nužudė jo tėvą 
ties Červene, už Minsko (toj 
vietoj, apie kurią aprašė pulk. 
Petruitis knygoje "Kaip jie mus 
sušaudė"), ir pasikalbėjimą su 
Sniečkum, kuris pareiškė, kad 
jis yra pabėgęs nuo savo tikro 
brolio, kuris Lietuvoje dabar 
yra vienas iš vyriausiu čekistų ir 
kurio motina, taip pat pabėgusi 
nuo bolševikinės tvarkos, mirė 
Vokietijoje. 

Pirmame puslapyje ivyki ap
rašė ir slovėnų laikraštis Ena-
kopravnost. paimdamas žinias 
iš Plain Dealerio, tik perduo
damas jas su komunistams kiek 
palankiu neutralumu... ~ 

Vilnis ir Laisvė taip pat pir
muose puslapiuose, suprantama, 
pabėrė daupvbe plūdimu prieš 
tremtinius (lyg jie vieni būtų 
demonstracijoj dalyvavę ...), va
dindama juos "fašistine govė-
da" ir panašiai, Ne visai gerai 
pataikė, nes, nekalbant apie 
daugeli kitu. vienas iš vyriau
siu demonstracijos, vadovu yra 

BIMBA PAREIMft 
MELAGINGĄ KALTINIMĄ 

A. Bimba padavė teismo or
ganams skundą dėl jo sumuši
mo prieš pirmą jam akyse pa
sitaikiusį asmenį — prieš J. Sa
kalą, 1146 Dalias Rd., kuris at
vedė policininką, kai moterys 
pradėjo šaukti, kad tas peilį tu
ri. Policininkas jo peiliuką pa
ėmė, bet Bimba tuojau pradėjo 
tvirtinti, kad Sakalas jį ir mu
šė, reikalaudamas tuojau jį su
imti ir nugabenti kalėjiman. Ten 
niekas jo tų žodžiu rimtai nepri
ėmė. Bet, pasirodo, vėliau jis 
tikrai iškėlė kaltinima prieš Sa-
kala, laikydamasis bolševikiškos 
taktikos — kaltink pirmą pasi
taikiusi, čekistai visvien atras, 
kad kaltas. Bet čia Bimba stip
riai apsirinka. Amerikos teismo 
organai visiškai ne tokie, kaip 
sovietinė čeka. Jis pamiršo, kad 

rvi«»ln<rinora.is kaltinimas 
iufkVqnti ppansimoVą, Tikimės, 

jis greit Įsitikins. 

ĮSIDĖMĖTINI VAKARAI 

Apie čiurlioniečių koncertą, 
kuris bus šį sekmadienį, neberei
kia nieko pranešti, nes visi apie 
tai kalba ir bilietai jau baigia
mi parduoti. 

Tad pranešame apie kitus žy
mesnius parengimus, kuriuos 
turėsime netrukus po Velykų, 
gegužės mėnesį, Lietuvių Salėje. 

Gegužės 7 d. laukiame naujo 
JAUNIMO TEATRO atidarymo. 
Rengiamas labai įdomus ir gra
žus vaidinimas — pasaka "žir-
gonė ir Gailė", pasaka apie dvi 
dukteris, motinos tikrą dukterį 
ir podukrą. Tikroji duktė buvo 
pikta, podukra buvo gera. Tė
vas buvo įkalbėtas gerąją duk
terį išvežti į mišką. Ji buvo ge
ra ir miško žvėreliams, tai tie 
ją gražiai apdovanojo. Blogiau 
išėjo piktajai dukteriai. Bet ga
le viskas baigiasi gražiu susi
taikymu. Scena rengiama, kaip 
tikrai pasakai. Bus labai įdomu 
pamatyti jaunimui nuo 6 iki... 
96 metų. 

NEDIDELĖ SEIMĄ, 

2-4 asmenų, gali gailti» 
darbą ūkyje 

40 mylių nuo Clevelando. 
Karvių priežiūra ir melžimas 

mašinomis (lengvai išmoksta 
ma). Reguliarui,atlyginimas, 
atskiras butas. 

Laiškais kreiptis (galima ra
šyti lietuviškai) šiuo adresu: 

Mr. W. Custer, 
West Farmington, Ohio 

arba telefonu (irgi lietuviškai): 
Cleveland, HE 1-0114, 

Mrs. Kment 

NAUJOSIOS PARAPIJOS 
VAKARAS 

Naujoji lietuvių parapija Ve
lykų sekmadienį, balandžio 9 d., 
rengia pobūvį - pasilinksmini-

V. PĖTERAIČIO naujas lietu-
viškai-angliskas žodynas, su tar
timi po kiekvieno angliško žo
džio, mažesnio formato, 434psl., 
per 12,000 žodžių, drobės ap
daras $ 2.00 

»AS2*V 

T HI SANK FOB All TH I MO/lf 

S' Metais pirmyn 1895-ais, Metais pirmyn 1950-ais 

MONCRIEF ĮRENGIMAI 

GAS 
THE HENR 

OIL • COAL 
'.'O., Medina Ohio 

y 

Į> J KERSIS 
609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio 

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

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip
iatės i 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. 

hmm 

V. PETERAIČIO didysis lie-
tuviškai-angliškas žodynas, 6C0 
psl., per 30,000 žodžių, drobės 
apdaras $5.00 
Liuksusiniai išleistas .... $8.00 

Pabaltijo Filatelistų Sąjungos 
"Baltia" išleistas specialus Lie
tuvos, Latvijos, Estijos pašto 
ženklų katalogas, 5 kalb., 211 
psl $0.90 

Kainos su persiuntimu. Kainos 
ir pinigai siunčiami kartu. Visi 
šie leidiniai tinka ir kaip dovana. 

Išleistas naujas visų Lietuvos 

DIRVA — vienatinis Lietu
viu laikraštis Ohio valstijcje. 
Kaina metams tik $3.00. 

ir Klaipėdos pašto ženklų kaini-
Giegužės 28 dieną irgi Lietu- ninkas. Norintiems susipažinti 

siunčiamas nemokamai. viu Salėje bus DIRVOS VAKA
RAS. Numatoma vaidinti Ame
rikoje dar nematyta ir labai 
linksma komedija "Moterims ne- ... 
išsimeluosi". Ne tik „avadini- TaIP Pat Prlimu lr komisan 

imas, bet ir visas turinys rodo, I'H'BINSKAS 
mą, kurio pelnas skiriamas lie-' kaip vyrai besisteni?tų mell, 
tuvių gausioms šeimoms iš iSsisuka visvien ikliūva. ir 

tremties pakviesti ir paremti. I jjems ,iadna bet ,abaj ]inksma 

Programos pradžia 5 vai., šokiai 
7 vai. Veiks bufetas. Įėjimas 
75 centai. 

RKO Keith's 105th 
Kovo 22-25 "Chain Lighte

ning" su Humphrey Bogard ir 
Eleonora Parker. 

Kovo 26-28 "Stramboli". su 
Ingrid Bergman. 

HIPPODROME 
Nuo trečiadienio, kovo 29 d. 

rodoma spalvota filmą "Bari
kada", apie aukso kasyklas, kur 

buvęs hitlerinės koncentraeijos.vyksta kova tarp dviejų pabė-
stovyklos kalinys ... gėlių nuo teismo ir neceremo-

' "boso", tuo tarpu kada 
KAS PARDUODA PIANjĮ. J advokatas mezga tinklą, ginda-

jmas tikrojo kasyklų savininko 
vartotą, neblogą ir nebrangų, į interesus. Advokato rolę vaidi 
malonėkite pranešti šiuo adresu: j na garsus Londono aktorius Ro 

Mrs. Butkus, 1152 Dalias Rd* bert Douglas. Pabėgėlių nuo 
Cleveland 8, Ohio. teismo rolėse Ruth Roman ir 

Telefonas: TY 1-1900!Clarck. 

MEROPOLITAN OPERA CLEVELANDE 

FRANCES 
Qreeg. 

iš šalies žiūrintiems. 
Todėl atžymėkite jau dabar 

savo kalendoriuose, tas dvi die
nas ir būkite nasirengę ateiti 
i Lietuvių Salę! 

M I R I M A I  
Mikas Shimaitis, 65 m., 1527 

E. 41 St., našlys, mirė kovo 10 
d., palaidotas kovo 17 d., Lake-
view kapinėse. Liko sūnus Jo
nas, Worcester, Mass. 

Wm. Senkus, 70 ra., 5618 Lu
ther Ave., našlys, mirė kovo 20 
d., palaidotas kovo 22 d. iš šv. 
Jurgio bažn., Kalvarijos kapinė
se. Liko sūnūs William, George 
ir Edward, dukterys Albina Sti-
gart ir Leonora Piascik, brolis 
Andrius Senkus. 

Abejoms laidotuvėms patar
navo Jakubs and Son Funeral 
Home. 

Povilas Klivington, 53 m., 
1532 E. 173 St., mirė kovo 15, 
palaidotas kovo 18, Highland 
Park kapinėse. Liko žmona Ona 
(Sidabraitė), sūnūs Albertas ir 
Povilas, ir brolis Jonas. 

Laidotuvėms patarnavo Wil-
kelis Funeral Home. 

Perku Lietuvos ir kitų valsty
bių pašto ženklus, rinkinius. 

922 W. 33th St. 
Chicago 8, ill. 

• nils 
LIETUVIŲ KLUBE 

dabar yra įrengtas puikus tele
vizijos priimtuvas. Nariai ir jų 
svečiai kviečiami apsilankyti ir 
pasigėrėti. 

Naujiena vyrams! 

Foliano kirpykloj 
6908 Superior Avenue 
(šalia DIRVOS red.) 

dabar dirba Kaune buvęs 
žinomiausias vyrų kirpėjas 

E. MAZILIAUSKAS 
Naujakuriams aišku! Pa
bandykit ir senieji cleve-

landiečiai! Nesigailėsite! 

Telefonai: 
MA 1-3359 
EN 1-3844 

Darom naujas 

AUTO BATTERIES 
Tiesiog iš Lietuvių dirbtuvės 

Pigiau negu kitur 
TAISO IR SENAS BATTERIES 

Antanas Kirkilas ir Sunus 
1019 Woodland Ave. Cleveland 

^ Namų adresas: 7204 Donald Ave. 

PIRKIT BILIETUS DABAR 
1950 metų operos sezonui 

METROPOLITAN OPERA 
BAL. 10-15 l'ublic Auditorium 

PIRMADIENI, BALANDŽIO 10 
SAMSONAS IR DALILA 

ANTRA DI EN f, BA LA N DžIO 11 
BOHEMA 

TREČIADIENI, BALANDŽIO 12 
FAUSTAS 

KETVIRTA D., BALANDŽIO 
LOHENGRIN AS 

PEM&T. (DiBN *), EALANDŽ. 14 
AIDA 

PENKT. (VAK.), BALANDŽIO 14 
TOSCA 

ŠEŠT. (DIENĄ), BALANDŽ. 15 
CARMEN 

ŠEŠT. CVAK.), BALANDŽIO 15 
MANON LESCAUT 

KAINOS (įsk. muk.) 
$7.80, $6.00, $1.80, $3.60, $2.10, $1.20 

Kasa: Union Bank of Commerce 
S. 9th St. ir Euclid, Cleveland 14, O. 

MAin 1-8300 — Librettos 

Atdara 9:30 A.M. - 5:30 P.M. kasd. 

Vartojamas tik Knabę Piano 

3/Z)d SfiVfiO 
Šimetis Metropolitan operos 

apsilankymas sutampa su 25 
metų sukaktim nuo kompozito
riaus G.. Puccini mirties, todėl šį 
kartą bus visa eilė Puccini ope-

dAst 7>£EfZc£ 
rų, jų tarpe Bohema, kurioje 
dalyvaus šiame paveiksle mato
mi dainininkai: Bidu Sayao, 
Frances Greer, Jan Peerce ir 
daug kitų žymių solistų, -

Naujiena lietuvėms moterims! 

STYLETTE BEAUTY SALON 
Lietuvaites vedamas grožio salionas 

1152 Addisbn Rd. Kampas Addison ir Wade Park 
felef.: UTah 1-7491 

Pusmetinės bangos nuo $5.50. šaltas ir karštas šukavimas, 
plaukų dažymas ir kita grožio priežiūra. Užtikrintas darbas. 

Atsinešusioms šį skelbimą ęuolaida. 
Miss Alvina PauMa 

Savinikė kosmetologe 

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 Klabą. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

Kada j ū s ų  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. 

Telel'.: MAin 1-1773. 
Rezidencija: PENINSULA 2521 

Nori pagražinti savo 
namus? Šauk— 

K. ŠTAUPAS 
Namų Dekoravimas 

musų specialybė. 

Kambarių Popieriavimas 
Namų Maliavoj imas 

16908 Endora Road 
Telefonas: 

KEnmore 1-8794 
Cleveland. Ohio 

JONAS G. 
P O L T E K  

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. 
Tele f.: POtomac 1-G895) 

•DANCING' 
Every Friday & Saturday at 

JACK'S BAR' 
Known as the 

"Blackstone Club" 
featuring 

Ronnie & his Polka T rid** 
Popular Prices — No Cover — No Minimum 

Have a "Good Time" at a nGood Place" 
7323 Wade Parti Ave. WS 1-9212 

CLEVELAND, OHIO 
Artinasi pavasario laikas! 

Tai yra naujų sumanymų ir naujo veikimo laikas kiekvienam 

žmogui, pageririti4o gyvenimui. Tai geras laikas pradėti tau

pyti. Taupymas, nors ir po mažą sumą, užtikriną ateitį ir 

apsaugo nuo rūpesčių.Taupydamas gali tapti namo savininku. 

Lietuvių Banke santaupos nuošimčiais auga kasdien. 

Jos čia yra USA valdžios apdraustos per Federal Insurance 

Corporation. 

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS'N. 

6712 Superior Ave. HE 1-2498 

INSURED 

I Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515 

WM. DE8BS PAINTING CO. 
j Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko 
į 7526 Star Avenue Cleveland 3, Ohio 

-MlllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllEllllllillllllllllllllllllllN^ 

j I J. SAMAS - JEWELER j 

5 Persikėlė į naują didesnę ir gražesnę krautuvę = 

| 7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre | 

5 Dabar jau turime didesni rinkin} Deimantų, žiedų, Laik- | 
i rodėliu ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. £j 
F.iiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiuim? 

Wilkelis Funeral Home 
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 

Aldona Wilkelis - Wirby 

Pilnas laidotuvių patarnavimas 
—HAMMOND VARGONAI PER SERMENIS— 

6202 SUPERIOR AVE. HEnderson 1-9292 

SUOPIS FURNITURE 
6921 Wade Park ĖX 1-8709 

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

ŽEMOS KAINOS MALONUS PATARNAVIMAS 

Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriamf, 
' lietuviškoje krautuvėje 

'KAUNAS' 
Batų taisymo 

dirbtuve 
1463 Addison Rd. 

(Wade Park kampas) 

Sąvininkas 
Kazys Ivanauskas, 

lietuvis —- naujakuris 

JAKUBS & SON 
FUNERAL HOME 

"Vėsinamas oras Jūsų patogumai 
'  \  ' /  

Delia E. Jakubs & William J. Jakulis 
lifceneuuoti laidotuvių. direktoriai ir balsamuotojai 

25 metai simpatingo ir *imto patarnavimo 

6621 Edna Avenue, 1 ... ^ ENdicoit 1-1763 


