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S»!S LIETUVIAI AMERIKOJE 
NASHUA, N.H. 

ALT SĄJUNGOS 14 SKYRIUS 
RENGIA KONCERTĄ 

ALTS 14-to skyriaus rengia
mas koncertas įvyks gruodžio 
2 d. šeštadieni, 7:00 vai. vak. 
Našvėje, Junior High School au
ditorijoj, Spring St. Programoj 
dalyvaus Vilniaus operos solis
tai — Stasys Liepas, baritonas, 
ir Juzė Krištolaitytč, sopranas. 
Palydovas pianu — kompozito
rius Jeronimas Kačinskas. Be to, 
vietos tautiniu šokiu grupe (8 po
ros) pašoks tautinių šokių. To
liau programa bus užbaigta šokių 
vakaru. 

Koncertu vietos lietuviai labai 
domisi, nes tokių žymių meninių 
pajėgų apsilankymas Čia retas 
dalykas. 

PASIKEITIMAS ALTS 14 SK. 
VALYBOJE 

Skyriaus valdybos iždininkas 
P. Davulis, susidarius nepalan
kioms veikimo sąlygoms, iš val
dybos pasitraukė. Iždininke iš
rinkta Paulina Znadienė. Taigi 
dabar valdyboje yra: A. Ulčickas 
— pirmininkas, K. Grauslys — 
sekretorius, P. Znadienė — iždi
ninkė. I). E. 

BROOKLYN, N. Y. 
VAKARAS — KONCERTAS 

Lapkričio 26 d. 4:00 vai. p. p. 
New Yorko tautinių draugijų 
sambūris rengia vakarą — kon
certą, kuris įvyks Allience sve
tainėje (195 Grand St., Brook
lyn, N. Y. ) 

Programoje: 1) "Aitvarų" 
kvartetas, vedamas A. Mrozins-
ko; 2) Harmonijos -ansamblis, 
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vedamas V. Pranckienės; 3) so
listai: V. Pranckienė ir A. Vasi
liauskas; 4) Valst. Dramos Teat
ro aktorius K. Vasiliauskas; 5) 
šokiai, grojant Kontrimo orkes
trui. Įėjimas $1.00. 

PHILADELPHIA 
SLA 8-tojo APSKRITIES 

ATSTOVŲ SUSIRINKIMAS 

Spalio 25 d. Philadelphijoj įvy
ko SLA 8-toja apskr. atstovų 
susirinkimas. Dalyvavo adv. C. 
S. Cheledenas, sekr. inž. VI. Nor
kus ir kuopų atstovai: Jonas 
Grinius, Zigmas Jankauskas, An
tanas Tvaranavičius, Antanas 
Griganavičius, Jonas Vaivada ir 
K. Krivickas. Advokatas C. S. 
Cheledenas padarė pranešimą iš 
Baltimore j e įvykusio SLA seimo. 
Po to priimta keletas nutarimų 
apskrities kuopų veikimo reika
lais. 

Visų pirma nutarta surengti 
tokį parengimą, kuriame naujai 
atvykusieji lietuviai būtų. supa
žindinti su SLA veikla ir su fra-
ternaline apdrauda. Parengimas 
įvyks gruodžio 10 d. Lietuvių 
Muzikinėje salėje. 

Kuopos paragintos, kad dėtų 
pastangų surasti naujų narių 
tiek iš naujai atvykusiųjų, tiek 

ir iš vietinių lietuvių jaunuolių 
tarpo.. 

Nutarta imtis žygių, kad kitų 
kolonijų apskritys ir kuopos su
darytų komitetą, kuris rūpintųsi 
susivienijimą taip perorganizuo
ti, kad jo finansiniai, apdrau-
dos, šalpos ir kiti reikalai būtų 
tvarkomi pagal šių dienų reika
lavimus ir kad ligšiolinė sistema 
būtų pataisyta. 

Philadelphijos 84o apskrities 
valdyboje įvyko pakeitimas: iž
dininkė Dambrauskienė pasitrau
kė iš pareigų ir tos pareigos lai
kinai pavestos eiti inž. Vladui 
Norkui. 

Naujas žodynas 
V. Pėt ėraičio 

"Mažasis lietuviškai - angliškas 
žodynas" 

Gabija, 370 Union Ave, Bro
oklyn 11, N. Y. 

Kaina $2.00. 

AS LAIKIAU PAMALDAS Už 
S T A L I N Ą  

{domus stačiatikių dvisiškio 
pasipasakojimas. 60 puslapiu 
knygelė. Kaina — 50 centų 
Galima užsisakyti Dirvoje, siun
čiant 50c pašto ženklais, arba 

$1.00 už dvi 

NEW CHINA RESTAURANT 
Cleveland's Finest and Most Beautiful 

Eating Place 
CHINESE and AMERICAN DISHES 

1710 EUCLID AVE. 
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SKALBIMO DŽIOVINTUVAS 
Jūs skalbiat — ir džiovinat — nesirūpindamos apie orą. Viena diena yra tiek pat 
gera, kaip ir kita. Jūsų skalbiniai visada švieži ir švarūs, be suodžių ar dulkiu 
dėmių, arba be ženklų vaikų ar ko kito prisilietimo. Jums nereikia nei virvių, 
nei kablių, nei jokių gnybtukų, taip P&t! . 

VENKITE VARGINANČIO DARBO! Virvių tempimas, skalbinių kabinimas 
ir nuėmimas, kilnojimas sunkių krepšių su šlapiais skalbiniais — visa tai atkrin
ta, jeigu turite automatinį GASO skalbinių džiovintuvą. 

KAIP ŽAIBAS PER SKALBYKLĄ! Jūs tą atliekat per akimirką! Kai vienas 
žlugtas skalbiamas, kitas jau džiūsta ... ir jums gal net nereikia nei glaistyti! 
Skalbiniai džiūsta minutes — ne valandas. Viskas automatiškai. Jūs tik nusta-
nustatot kontrolę, ant sauso ar drėgno. Sausai išdžiūvę skalbiniai nesusiraukš-
lėja — daugumo nebereikia nei glaistyti. Tai modernus, lengvas būdas džiovinti. 
IR PIGU, TAIP PAT! GASO skalbinių džiovintuvu išdžiovinsit žlugtą už \'->c — 
ir su GASO skalbinių džiovintuvu jūsų skalbiniai bus išdžiovinti greičiau, negu 
kitokiu džiovintuvu. Tad dar šiandien pamatykit GASO skalbinių džiovintuvą! 

WEAWOHTO OA'S 
TILIVISIONI  ̂Lou«e Wiaslow on "The Women's Window*? Mon. thru Pri.—WEWS, Channel 5 

PRAŠOM TALKON 
K E T U R I  M Ė N E S I A I —  š i ų  m e t ų  

spalis, lapkritis, gruodis ir ateinančių metų sausis, 
skelbiami 

DIRVOS PLATINIMO TALKOS LAIKU. 

Talkoje dalyvauti kviečiami visi skaitytojai 
ir kiti tautiečiai, kurie linki, kad Dirva būtų plačiau 
skaitoma ir stiprėtų savo turiniu. 

Vietoj vaišių, kurios pagal lietuvių papročius 
paprastai talkininkams rengiamos, bet kurių šiuo 
atveju jokiu būdu nebūtų galima surengti, Dirva nu
mato eilę dovanų tiems, kurie per šituos keturis 
mėnesius pradės prenumeruoti Dirvą, ir platintojams, 
kurie per tą laiką pripirš Dirvai naujų skaitytojų. 

Penkiolika dovanų: 
Amerikoje gaunamų lietuviškų knygų, pasi

rinktų paties dovanų gavėjo, kiekvienam už $10 vertės 
(arba $10 grynais pinigais). 

šios dovanos skiriamos skaitytojam* ir platintojams ir atiteks 
laimėjimo būdu. 

Jos bus skiriamos, jei per talkos laiką bus išleista ne mažiau' 
kaip 250 skaitytojų ir 250 platintojų taškų, tai yra, jei per tą laiką 
bus gauta ne nutžiau kaip 250 naujų metinių prenumeratorių, arba 
atitinkamas skaičius dalinių prenumeratorių. 

Dvi dovanos: 
kiekviena po P^n'ga's* 

Šios dovanos skiriamos skaitytojams ir platintojams ir atiteks 
laimSjfmo būdu. 

Jos bus skiriamos, jd per talkos laiką bus išleista he inažiau 
kaip po 400 abejų taškų. 

Dvi dovanos: 
kiekviena po P*n'£a*s* 
šios dovanos skiriamos skaitytojams ir platintojams ir atiteks 

laimėjimo būdu. 
Jos bus skiriamos, jti per talkos laiką bus išleista m mažiau 

kaip po 750 abejų taškų. 

Didžioji dovana — $150 
y Ši dovana bus paskirta daugiausiai taškų surinkusiam platin

tojui, tačiau tik tokiam, kuris bus surinkęs ne mažiau kaip 30 taškų, 
ir Jfii per talkos laiką bus išleista bent 1000 platintojų taškų. 

Jei du ar daugiau plai'intojų turėtų po dygiai taškų, tat ši dovana 
vienafd iš jų laimėjimo keliu. r , 

Kiekvienas naujas prenumeratorius, kuris už
sisakys Dirvą jos platinimo talkos metu, tai yra, nuo 
1950 metų spalių men. 1 d. iki 1951 m. sausio m. 31 d., 
gaus po DU TAŠKUS dovanoms laimėti: vieną skaity
tojo, kitą platintojo. Kiekvienas taškas bus paliudytas 
tam tikru ženklu su numeriu. 

Kas Dirvą užsisakys per platintoją, tas gaus 
tik skaitytojo tašką, o platintojo tašką gaus platin
tojas. Bet platintoju gali būti kiekvienas senas ir 
naujas skaitytojas, jeigu tik jis prikalbins ką kitą 
užsiprenumeruoti Dirvą ir atsiųs Dirvai jo prenu
meratos mokestį. NORS IR VIENĄ NAUJĄ PRE
NUMERATORIŲ GAVĘS PLATINTOJAS GALI 
LAIMĖTI $10, $50, arba ir $100 VERTĖS DOVANĄ! 

Kas talkos metu užsisakys Dirvą ne visiems 
metams, o tik daliai, tas gaus ir taškų tik atitinkamą 
dalj: jei mokės tik $1 (už 13 savaičių), tai gaus tik po 
ketvirtadalį skaitytojo ir platintojo taško. Jei mokės 
$2, gaus po pusę abiejų taškų, o mokėdamas $3, gaus 
po tris ketvirtadalius taškų. Jei tam taško numeriui 
teks dovana, tai ji bus padalinta tarp tų, kurie, turės 
to taško atskiras dalis. 

Dovanos bus skirstomas 1951 m, vasario men. 
Smulkiau apie tai bus paskelbta atskirai. 
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IKI NAUJŲ METŲ DIDŽIOJI 

S L I U P T A R N I Ų  
knyga tik už 3 dolerius! 

Geriausia Žiemos švenčių (Kalėdų) dovana 
jums patiems, jūsų giminėmes ir draugams. 

Skaitydami ŠLIUPTARNIŲ knygą, matysite 
Amerikos lietuvių nuveiktus darbus dėl lietu
vybės, kultūros ir geresnio, šviesesnio gyvenimo; 
taipgi labai karštas kovas "šliuptarnių" su 

"kryžiokais" 

Tai iš tikrųjų yra pirmutinė lietuvių literatūroje 
knyga, kurioje atsimuša. Amerikos lietuvių 
gyvenimas, tarsi veidrodyje arba teatro filmoje. 
652 dideli puslapiai; kieti drobės viršeliai; 
Dr. Šliupo, "dėdės" Šerno ir kun. Dembskio 
Stfaizdai; o kaina dabar tik $3.00! 

Bet po Naujų Metų ir vėl bus $ 5.00 
Reikalaukit (tuoj, kad nepritrūktų!) šiuo adresu: 

Dr. Al. Margeris 
So. Halstefl St., Chicago 8, 111. 

MINIMUM 

numeri 
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• Tolimo atstumo sujungimas lėks 
kaip po "highball" signalo, jei pasa
kysit telefonininkei šaukiamą kito 
miesto numerį. Tai bus tikriausiai 

dvigubai greičiau! 

•„m grei«s«,aW p . tašą< 
«4re9W Le^^eml 

turėK s®* 

THE OHIO BE^TUmUUU «W*IU 
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• PAKELIUI Į MIRTI — 
B. Gaidžiūno aprašymai 
apie pergyvenimus vo
kiečių kalėjimuose. 231 
pusi. Kaina $1.00 

Mūsų specialybe 
virtuvių, vonių, arkų ir 

spalvotų langų 

PERTAISYMAS 

Taip pat popieriuojame arba 
dažome kambarius 

K. ŠTAUPAS 
16908 Endora Rd. KE 1-8794 

JONAS G. 

L i e t u v i s  
Namų Maliavotojas 

Bopieriuotojas 
Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

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

L O W - C O S T  
J  A  S  Y  T O  A R R A N G E  

JOUNO įį 

T H I  B A N K  F O R  A l l  T H E  P E O P L E  

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

Kada jūsų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkites 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. ' 
Rezidencija: PENINSULA 2®£i 

Greetings and Best Wishes to Our Friends and Patrons 
S C O T T  D I M E  S T O R E  

WHERE YOU FIND EVERYTHING YOU NEED 

13956 Cedar Rd. ER 1-1748 

P J KERSIS 
609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, ditto 

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

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip
kitės j mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimai Ir išpildymai 
garantuojama. Kreipkites į mane telefonu arba asuieniikai. 
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