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Chicagos Lietuvių 
Tarub. konferencijaNikitos Chruščiovo dvidešimt

devynios nuodėmes i 8 a 2 vai p°, w ■ J aaavw umvuvbuvv , pjetų Amefikos uetuvių

Nuverstą Nikitą Chruščiovą jau kaitina turėjus 29 nudė-! giono Dariaus Posto salėje.
mes. Vėliau tų nuodėmių Sali dar daugiau atsirasti cagos j įeluvių Taryba žau.

Visas Nikitos Chruščiovo mo sprendimo būdai; jis Į kia savo meti; ę komei enci- 
"savanoriško atsistatydini- Kubą pasiuntęs raketas be J4-
mo“ iš pareigų smulkmenas partijos prezidiumo žinios;į Organizacijos. remiančio., 
dar negreit tesužinosime, jis neseniai viešu savo pa- Lietuvos laisvinimo darbą, 
bet viena jsu ir šiandien yra reiškimu apie turimą baisų siunčia i konferenciją p< 
aišku: Nikitos atsistatydini- atomini ginklą sukėlė sąmy-. vieną atstovą nuo kiekvieno 
mas buvo tiek savanoriškas, šį, vėliau tą pareiškimą at- j pilno ar nepilno 25 narių 
kiek savanoriškas buvo ir šaukė, bet žala buvo padary-! skaičiaus.
siunčiamų i Sibirą važiavi- ta; prikišama jam ir tai, Korferencijoje bus duota 
mas- kad jis šeimos narius sodino . tarybos veiklos metinė apy-

Jį^varbesnės priežastys i aukštas vietas, kad savo skaitą, priimtos rezoliucijos, 
dėl kurių jis buvo pašalin- žmoną Niną norėjo padalyti į o taip pat deleguoti tarybo.* 
tas, jau aiškėja. Komunistų sovietu moterų organizaci- J nariai sekantiems metams 
partijos pareigūnams išsiun- į Jos pirmininke ii tt. V isa Chicagos lietuvių vi
tinėtame rašte tų jo nuodė- žodžiu, taip garbingasis suomenė taip pat kviečiamą 
mių jau priskaitoma 29. ir ir "išmintingasis“ Nikiu! konferencijoje dalyvauti.

staiga pasirodė buvęs nie-' Chicagos Lietuvių Tarybosreikia manyti, kad vėliau jų 
atsiras dar daugiau.

Kokios tos nuodėmės? 
Chruščiovas sulaužęs va

dovavimo principą, nesilai
kydamas partijos kongreso 
nurodymų; suardęs ūkini 
gyvenimą; jis kišęsis net Į 
menininkų gyvenimą, sukel
damas didelj nepasitenkini
mą šviesuolių tarpe; nesu
gebėjęs palaikyti įyšių su 
Rumunija, kūnai įsakęs, ko
kius žemės ūkio produktus 
ji turinti gaminti; jis savo 
nemokšiškumu suskaldys ko. 
munistinį bloką, su Kinija 
priėjęs prie karo briaunos; 
jis savo elgesiu užsieny la
bai pakenkęs Sovietų Sąjun
gos orumui ( turima galvoje 
batų daužymas Jungt.Tautų 
visumos posėdy 1960 m., jo 
nemandagus elgesys šiemet 
lankantis Skandinavų vals
tybėse) ; jis nesitaręs su par
tijos ir vyriausybės įstaigo
mis siųsdavęs į užsienį svar
biais reikalais tam nepasi
ruošusius asmenis, ir todėl 
jie tik žalos pridarydavę; 
Centro komitetas nieko ne
žinojęs ir apie Nikitos žento 
Adžubejaus kelionės į Va
karų Vokietija vaisius ir tik 
iš užsienio spaudos patyręs, 
kad ten buvo aptarti parti
jai nepriimtini santykių su 
Vokietija ir Berlyno klausi-

Winston Churchill. kariam lap
kričio .10 d. sukaks 90 metu.

'fam nevertas...

Muziejaus vagį 
pagavo Floridoje

Iš New Yorko gamtos is
torijos muziejaus pavogė 
garsius brangakmenius — 
Indijos žvaigždę 543 kara
tų. Rubino žvaigždę 25 ka
ratų ir kelis kitus mažesnės 
vertės akmenis. Viso labo 
pavogti brangakmeniai ver
tinami 350.000 dolerių.

Dabar Floridoj jau suim
ti tiys asmenys, kurie, kalti
nami tas brangenybes pavo
gę-

Bolivijoje dideli 
neramumai

Jau kuris laikas čia tęsia
si kasyklų darbininkų ir stu
dentų prieš valdžią nukreip
tos demonstracijos. Oruro 
miestą, kasyklų centrą, užė
mė kariuomenė, yra užmuš
tų ir sužeistų.

Kadangi sukilėliai buvo 
apginkluoti Čekoslovakijos 
ginklais, tai Bolivija su ja 
nutraukė diplomatinius san
tykius.

Banko direktorius 
apvoffė savo banką

Lincolne, Neb.. valstybės 
banko direktorius suimtas. 
Jis prisipažino pasisavinęs 
iš banko pusantro miliono 
dolerių, kuriuos išleidęs že
mei ir galvijams pirkti ir 
gemblinti.

GOMULKĄ ĮTIKINO

Naujieji Sovietijos bosai 
Brežnev ir Kosygin buvo at
silankę i Lenkijos pasieni ir 
painfoimavo Lenkijos bosą 

i Gomulką apie pasikeitimus 
• Maskvoje.

Gomulka pripažinęs, kad 
Chruščiovą reikėję nuversti.

vardu:
Juozas Skorubskas,

pirmininkas 
Alfonse F. Well»,

Aukšt. Teismo teisėjas, 
vykdomasis sekretorius

Vyskupai svarsto 
gimdymų kontrolę

Visuotinis bažnyčios su
važiavimas Romoje nema
žai laiko skiria vedybų ir 
gimdymo kontrolės klausi
mams. Konservatyvieji vys
kupai sako. kad viską reikia 
palikti taip. kaip dabar yra. 
o pažangieji įrodinėja, kad 
bažnyčia turi eiti su gyveni
mu, todėl reikia peržiūrėti 
bažnyčias nusistatymą gim
dymų kontrolės klausimu.

Dabar katalikų bažnyčia 
yra priešinga bet kokioms 
priemonėms apvaisinimui iš
vengti. bet jau nemažai 
aukštų dvasiškių tokioms 
priemonėms nebesipriešina.

Anglija suvaržė 
importą

Darbiečių vyriausybė pa
kėlė 15% muitus, tuo būdu 
tikėdama sumažinti impor
tą. nes dabar mažiau išveža
ma prekių, negu perkama iš 
užsienio, todėl tokia padė
tis gresia svaro pastovumui.

šita priemonė yra laikinė, 
vėliau numatoma imtis pa
grindinių reformų — mo
dernizuoti pramonę ir kt-

Prancūzų sutartis 
su Sovietų Sąjunga

Atskiro Numerio Kaina 12 Centų

60-TIEJI METAI

P. \ietname 800,000 gyventojų yra įvairiu giminiu 
kalniečiai. Jie nepatenkinti valdžia, o be jų palanku 
k<n a su raudonaisiais yra kur kas sunkesnė.

o

Sudane sudaryta 

nauja vyriausybė
Marš. M alino v skis 
prieš Chruščiovą

Didžiausioj Afrikoj vals-i Sovietų krašto apsaugos 
tybėj Sudane streikas ir km-* ministeris maršalas Eodion 

Malino vskis dalyvavęs par
tijos prezidiumo posėdyje, 
nors ir nėra jo narys, irgi pa
sisakė prieš Chruščiovą.

Primintinaą kad marš. 
Malinovskį Chruščiovas pa
sodino į krašto apsaugos mi_ 
nisterio kėdę, iš jos pašali
nęs maršalą Žukovą.

iįzi x v ^7X VK7

diktatorių gen. Ahboud su 
daryti laikinę vyriausybę, 
kurion pakviesti dalyvauti 
ir civiliai. Prezidentu pasi
lieka pats gen- Abboud.

Ar tai patenkins opozici
ją. kuri reikalavo generolą 
visiškai iš valdžios pasi
traukti. nežinia.

STUDENTŲ RIAUŠES 
PUERTO RICOJE

UŽMUŠĖ 12 IR 
SUŽEIDĖ 26

Pietų Vietname partizanai 
užpuolė JAV aerodromų

Partizanai tiek įsidrąsino, kad netoli sostinės užpuolė

JAV aerodromą. Žuvo 4 kariai, 20 sužeista, medžiaginių

nuostolių padaryta keliolika milionų.

Praeitą sekmadienį ko
munistų partizanai Pietų 
Vietname užpuolė Bien Hoa 
aerodromą, kuris yra 70 my
lių į šiaurę nuo P. Vietnamo 
sostinės. Partizanai buvo 
ginkluoti 3 mortiromis. ku
riomis užmušė 4 amerikie
čius. 20 sužeidė, 5 sprausmi- 
nius lėktuvus visiškai sunai
kino. 6 smarkiai apgadino, 
o 7 mažiau.

Kalifornijoje sprausminis 
Praeitą savaitę San Juane bombonešis, žemai skrisda-i 

studentai sukėlė riaušes, ku- į mas numetęs parašiutinin- ■ 
riose 9 sužeisti ir 11 polici-Į kus. užkliuvo už telegrafo I 

stulpo ir nukritęs žemėn 
sprogo. Lėktuvo įgulos 3 as
menys ir 9 žiūrovai žuvo. o 
26 asmenys sužeisti.

jos suimti. Studentai reika
lavo nepriklausomybės. jų 
šūkiai buvo nukreipti prieš 
JAV.

Demonstracijos metu bu
vo sudegintas policijos au
tomobilis ir išdaužyta daug 
■langų. -

NAUJOS NOBELIO 
PREMIJOS

Švedų Mokslo akademija 
paskyrė Nobelio fizikos pre
miją amerikiečiui profeso
riui Charles Rownes iš M IT 
ir 2 rusams: N- Basovui ir 
A. Piochorovui. chemijos 
premiją gavo anglė Dorothy ’ 
Crovf 'Ot Hodgkin.

Prancūzija pasii-ašė preky
bos sutartį su Sovietų Są
junga. kuria sovietams duo
dama prekių 350 mil. dol- 
sumos 7 metų kreditan.

Prieš 30 metų Ženevoje' 
buvo susitarta Rytų valsty
bėms kreditą duoti tik 5 me-

Kas laimės ir kas 
pralaimės rinkimus

I
Kai laikraštis pateks į 

skaitytojų rankas, "nešva
riausiais“ vadinami gal 200 
milionų dolerių atsiėjusieji 
rinkimai jau bus pasibaigę, 
jau bus žinomi ir jų rezulta
tai. o šiuos žodžius rašant 
galima tik spėlioti-

Tie žmonės, kurie iš tokių 
ir panašių spėliojimų valgo 
duoną, pranašauja, kad bal
suos per 70 mil. piliečių ir* 
prezidentu bus išrinktas] 
Johnsonas. o viceprezidentu 
Humphrey.

Čia prisimintina, kad, be 
Johnsono ir Golduaterio, į 
prezidentus dar kandidata
vo. žinoma, be vilties būti iš
rinktiems. Socialistų darbi
ninkų partijos atstovas Clif. 
ton Deberry. Brooklyno da
žytojas; Prohibicijos parti
jos atstovas Earle Harold 
Munn. Hillsdale (Mich.) ko
legijos dekanas; Valstybių 
teisių partijos — John Kas- 
per. kuris yra sėdėjęs 3 kar
tus kalėjime už rasinį aktin- 
gumą; Konstitucijos parti
jos — Joseph B. Lighburn, 
Universalinės partijos — 
kun. Kirby James Hense- 
ley.

šie kandidatai išstatyti ne 
visose valstybėse, vieni ke
liolikoje, kiti vos vienoje.

STALININĖ ^ARKA 
NEPASIKEITĖ

Italijos socialistų vadas 
Neni pasakė, kad Sovietų 

Į Sąjungoje ir toliau tebėra 
stalininė sistema: viskas 
vykdoma iš viršaus ir visiš
kai neatsižvelgiama bei ne-į 
bojama viešosios nuomonės.

Michail Soslov, Sovietų Sąjun- 
J gos komunistų partijos teorėti, 

kas, Chruščiovą pašalinant su
vaidinąs svarbų vaidmenį. Mum 
jis pažįstamas ir kaip “komu
nizmo praktikas“, nes yra su
vaidinąs raudonojo budelio vaid
menį, po karo organizuodamas 
lietuvių deportacijas į Sibirą ir
kitus žiaurumus.

ATIDARĖ BERLYNO 
SIENĄ

Praeitą penktadienį ati
daryta siena, kuri skiria ry
tini n vakarinį Berlyną- Ji 
bus atidalyta iki lapkričio 
12 dienos. Ši gėdos siena 
jau atidaroma antrą kartą 
nuo to laiko, kai ji buvo pa
statyta pi ieš tris metus. Per 
Kalėdas ji bus taip pat vėl 
atidaryta. Bet per ja leidžia
ma vvkti tik iš Vakaiti i Ry
tų Berlyną, ne atvirkščiai.

Viso labo medžiaginių 
nuostolių padalyta mažiau
sia už 15 mil. dolerių.

Prezidentas skubiai su
kvietė savo patarėjų posėdį- 
Kokių žygių imsis JAV. pa
aiškės po rinkimų. Tuo tar
pu nusiųsta tik naujų lėktu
vu sunaikintiems ar suga
dintiems pakeisti.

Nuteisė Italijos 
atomo mokslininką

Italijos teismas nuteisė 11 
metų kalėti atomo komisijos 
viršininką prof. Ippolito. ku. 
ris išeikvojo 9 bilionus lirų 
(14 mil. dolerių).

CHRUŠČIOVAS GAUS 
PENSUĄ

Nikita Chruščiovas gy
vens Maskvoje toje gatvėje, 
kurioje dabar gyvena ir kai 
kurie kiti buvę žymūs vy
rai — marš. Žukovas. Molo
tovas ir kt.

Chruščiovas gaus mėnesi- 
rę pensiją 1,006 rublių. au
tomobili ir šoferį. Bent ši
taip skelbia spauda.

APGAUDINĖJO VĖŽIU 
SERGANČIUS

j Du jugoslavai broliai Du- 
; rovic skelbėsi išradę vaistą 
vėžiui gydyti krebiozeną. Jį 
JAV vaistų kontrolės įstai
ga pripažino netikusiu. Jį

; pardavinęję išradėjai bus 
• teisiami už apgaudinėjimą.

tams. Šių metų birželio mė
nesį Anglija pirmoji su tuo Gen. N?«y«n Khanh, buvęs P. 
susitarimu prasilenkė, duo- Vietnamo karinės vyriausybės 

Nežinia, ar kitų kraštų ko-: dama Čekoslovakijai kredi- galva. Pabar jo vietoje yra cL 
munistai bus irgi įtikinti. 1 tą 12 metų. j vilis a*mno.

Ad žlibe jus išsiųstas 
: Kazachstaną

z iI
Chruščiovo žentas Adžu- 

bejus. buvęs Izvestija vyr-! 
redaktorius, išsiųstas į Ka-: 
zachstaną vietinio laikraš
čio redaktoriaus pavaduoto.: 
ju. Jo žmona atsisakiusi su 
juo kai tu važiuoti ir gavusi 
leidimą pa.ilikti Maskvoje, 
kur ii diibanti vieno moksli
nio žurnalo redakcijoje. ‘

T uose pat Kazachstano 
“plėšiniuose“ vra ir Malen- Jean-Paul Sartre, prancūzų ra- 
kovas, kurį ten šisiuntė Niki- Rytojas. atsisakąs priimti Nebe- 

i ta i lio premiją.
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LDD vadovybėje
nepasikeitė

Lapkričio 1 d buvo Lie
tuvių Darbininkų Dr-jos 21 
kuopos narių susirinkimas,

Atidengtas paminklas 
poetui Fautui Kiršai

Praeitų šeštadieni '-••iv-; 
Kilis kapinėse iškilmingai 
atidengtas paminklas ant

Žurnalistui J- Januikiui S. Janeliunas sunkiai serga 
pastatė gražų paminklų

Steponas Janeliunas sun- 
Ant žurnalisto ir buvusio! kiai serga, jau antra savaitė

Keleivio i edaktoriaus Jono 
Jann<ki j kapo Forest Hills 

•J ka; nu e io žmonos rūpesčiu 
; . . 1 tas gražus pamink
lą-. Paminklo projektą pa- 
. uošė architektas Jurgis 
Okunis. Nors paminklo pa
gaminimas dėl dirbtuvių 
kaltės kiek užtiuko. bet jis

kuriame duota banketo apy-j IM>eto Fausto Kii šos kapo, 
skalia. Valdyba kitiems me- dalyvaujant negausiam bus- 
tams perrinkta visa senoji
pirm. V. Jackūnas, vice- 
pirm. P. Brazaitis, sekr. N. 
Jonuska. fin. sekr- K. Zabi
tis ir Marcilionis.

Pagerbta mirusi narė So
fija Janušienė.

33 “"9^lioniečių buleliui. Paminklą Hili.s kapines su 
00 - tenka pastebėti.

guli miesto ligoninėje. Jo 
sveikata gerėja, bet dar rei
kės dalyti operaciją. Linki-! 
me viską iškęsti ii- greičiau 
pasveikti.

Praleista P. Kalva it ienė

Bostono Lituanistinės mo-
padalytas tikrai meniškai, i kyklos mokytojų sąraše, ku- 

Vaikščiojant po Forest ibuvo Paminėtas Keleivy
liūdesiu 
kad vis

pažemino ir tai ė žodį is baugiau žvmių kultūrininkų 
New Yorko atvykęs poetas ir kovotojų dėl Lietuvos 
vienuolis L. Andriekus. Pa- laisvės j>ersikelia j šį miru- 
šventinimo dalyviams pade- šiųjų miestą.
kojo poetas St Santvaras.

praleista Paulinos Kalvai-1 
tienės pavardė. Paulina Kal- 
vaitienė toje mokykloje dil
ba jau keleli metai, vado
vaudama pirmajam mažųjų 
lietuviukų skyriui.

SANDAROS MOTERŲ KLUBO

Metinis našlių banketas
ŠI SEKMADIENI, LAPKRIČIO 8 D. 5 VAL. VAK

SO. BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ DR-JOS SALĖJE 
368 Broadway, So. Bostone.

Kviečiame visas našles ir našlius iš Bostono ir kitur 
dalyvauti. Iš jų tarpo bus renkama 1965 metų karalienė, 
ii- ji pasirinks kaialių.

Kviečiame atsilankyti ir visus kitus, nes visiems bus 
įdomu ir malonu.

Bus įvairių valgių ir gėrimų, gera proga pašokti, 
nes gros geras orkestras-

Visus kviečia ir visų laukia —
Rengėjų komisija

----------■-* >

frans-Atlantic Travel Service
Biletai lėktuvais — parūpina viešbučių užsakymus, 

M<ieda sutvarkyti kelionei reikalingus dokumentus į vi
sas valstybes.

Tose Pačiose Patalpose
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO {STAIGA 

NAUJOJOJ ANGLIJOJ

John Volpe, kandidatas į Mas*, 
gubernatorius.

Dail. Juozo Pautieniaus 
kūrinių paroda

Dail. Juozo Pautieniaus 
meno kūrinių paroda atida
roma lapkričio 7 d- 6:30 v. 
vakaro Lietuvių Tautinės 
S-gos namuose. So. Bostone, 
ir tęsis iki lapkričio 15 d.

Amerikietės pagerbė 
adv. Zuzaną Šalnienę

Adv. Zuzana Šalnienė 
daug veikia moterų profesi
onalių klube, ji yra buvusi 
net tų klubų Mass- valstybės 
pirmininkė, be to. ji darbuo
jasi ir Jungtinėse Tautose.

Lapkričio 15 d. amerikie
čių moterų klubas Cambri- 
dge bus iškilmingai pava
dintas jos vardu.

šia • proga The Boston 
Globė lapkričio 1 d. apie 
adv. Z. Šalnienę išspausdi
no ilgą straipsnį.
Antanas Gustaitis gulėjo 

ligoninėje

Rašytojas Antanas Gus
taitis praeitą savaitę kelias 
dienas gulėjo Carnev ligo
ninėje, kur buvo nuodugniai 
patikrintas sveikatos stovis. 
Jį ten globojo ir sveikatos 
tyrimo reikalais nuoširdžiai 
rūpinosi dr. Stasys Jasaitis.

REAL ESTATE g.

EDMUND L. KETVIRTIS

PAULA B. KETVIRTIS ►
LICENSED BROKERS tį

KETVIRTIS REALTY*
m WESt IROAOWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.. 02127

Tel. 268-4649

Televiziją 
ir radiją

Taiso Gerai ir Pigiai 
JONAS 21UNSKAS 
629 E Sixht Street

South Boston 
TeL AN 8-6645

M—nnoooonccaanrirorr

Telefonas: AN 8-Zsoo
: Dr. Jos. J. bonovan į 
Dr. J. Pašukarnio 1

GLOBĖ PARCEL SERVICE. Ine.
875

šeimai be vaikų išnuomoja' 
T,‘ , i\ • t n n mas 6 kambariu butas 302 Sil-I arooą g.oboja LB Bos- ver gj fotone. šildymas 

toro apylinkė.
Lietuvių dailininkų kūri

nių parodos Bostone nėra 
dažnos viešnios, todėl pasi

tik .virtuvėje. .Skambinti .tel 
OX 8-3483 arba AN 8-2805.

(46)

Dorchestery išnuomojamas 
6lA kambarių butai* UI aukšte, 

stenkime kiekvienas nepra- su garažu, gražioje vietoje.

PCDINIS 
T0METK1S1AS 

Valandos:
nuo 9 vad. ryto iki 5 vai. vak. 
Vakarą Ui iš anksto susitarus

447 BROADWAY 
South Boston, Mass

Package Express & Travel 
Agency Ine.

I Musu agentūra, turinti ilgametę praktiką siuntinių persiuntime 

• Pabaltijo kraštus — Lietuvą. Latviją ir Estiją — o taip pat į 
Baltgudiją, Ukrainą ir Sovietų Sąjungą,—

garantuoja tiesioginį ir tikslą pristatymą į tuos kraštus 

d o v a n ų—«iuutiaią

leisti šios retos progos, — 
į ne tik patys parodą aplan
kykime. bet ir savo kaimy
nus paraginkime.

Nauja studentų valdyba

toli autobuso sustojimo. Skan 
binti po 5 vai. vak. 265-5318.

(48)

Cpaiio ’24 d. po Kultūros i 
Klubo susirinkimo įvyko iri 
Lietuvių Studentų S-gos sk. 
susirinkimas, kuriame iš- I
rinkta nauja valdyba: Algis 
Makaitis. Giedrė Galinytė. 
Romas Gudinskas ir Jaiūna ‘‘ 
Venčkauskaitė.

Peter Maksvytis
Carpenter & Builder 
925 E. Fourth SL,

So.
Atlieka visus pataisymo, remon
to ir projektavimo darbus iš lan
ko ir viduje, gyvenami} namu ir 
biznio pastatų, pagal Jūsų reika
lavimą. šaukite visados iki 9 va
landų vakarn.

Telefonas AN 8-3636

I
Į

Skyriuje jūs rakite didelį pasirinkimą vilnonių, bovehiinių ir šilko 
medžiagą, taip pat įvairių skarų ir megztinių jūsų artimiesiems 
Mes taip pat siunčiame tiesiog iš VNESHPOSYLTORG bazės 

maisto produktu siuntinius neribotu kiekiu ir DUTY FREE

Pristatymas — nno 16 Ild 20 dienų

Gerb. klientų patogumui užsakymus galima atlikti telefonu 
Informacijų prašome kreiptis telefono, raštu arba vietoje.

TRAVEL AGENCY,Ine.
396 W. BROADWAY, 80. BOSTON, MASS.

Tel. AN 8-1120

390 West BROADWAY. So. Boston 27. Msss.. Tel. AN 8 
Persiunčiame Jūsų sudiryius siuntines i LJETL VĄ 5r VIS Vi į 

kitas Rusijos valdomas sritis.
Siunčiama nauji Įvairūs daiktai Ir nekonservuota? maista.-. Ga! - 
ma siųsti iki 44 svarų siuntinius, jei siunčiami daiktai te ;»a dėžė 
je, kurios dydis yra 14”xl3”x20” colių. Iš tolimesi.i ■ ’ >•’ ; siv?-
Kite siuntinius mūsų viršuj nurodytu adresu, įdėdami aiškius siun- Boston Branch: PACKAGE EXPBESS 
tėjo ir gavėjo adresus.
Visi dokumentai paruošiami rusų kalba, ir siuntiniai išsiunčiami i 
tiesiog iš BOSTONO per 48 valandas nuo jų priėmimo. Persiunti
mo išlaidas ir USSR muitą apmoka siuntėjas.
Medžiagas, odas. skarytes, megstinius ir kt. galima pirkti SAVI
KAINA mflsų Įstaigoje.
Taip pat priimame užsakymus USSR gaminiams, pav., kaip au
tomobiliam, motociklams, dviračiams, įvairiems radijo ir TV apa
ratams, skalbimo, valymo ir siuvimo mašinoms ir daugeliui kitų 
daiktų. Siuntėjas sumoka mūsų Įstaigoje visą kainą už norimas 
pristatyti prekes gavėjui, pasirinktas iš katalogo. Prašykite mūsų 
katalogų.

(STAIGA LIETUVIŠKA. KREIPKITĖS LIETUVIŠKAI

The Apothecary

VISI SIUNTĖJAI ĮSITIKINO, KAD MCSŲ IŠTAIGA SĄJ’.NIN- 
U1AUSIAI PATARNAUJA ir GREIČIAUSIAI PERSIUNČIA 

SIUNTINIUS. SIUNTINIAI APDRAUSTI.
Siunčiame su INTVRISTO įgaliojimais 

Siuntiniai kas,ben nno H iki 5 ral. rak . Ketvirtadieniais nuo
9 vaL ryto ild 7 vaL rak. ir šeštadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. d 

a: JONAS AI»OMoNW

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINĖ
Parduodame tiktai vaisina, išpildome gydytojų re 

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.

Jei reik vaistų — eikit į Betnviiką vaistinę.

Sav. Emanuel L. Rosengard, B. Beg. Pharm.

382 a W. Broadway, tarp E ir F gatvių, 30. BOSTON. 

Taktams AN 84626 
Nuo 6 vaL ryto iki 8 vaL v.

U. TEL. AN 8-2124

Amelia E. Rodd
(BUDOKIUTĖ)

OPTOM ETRISTB 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara

445 BROADVVAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Ketvirtis & Co,
_JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
bdkrodžfaa.

žiedus, papuošalus

379 W. BROADVVAY
SOUTH BOSTON

Tel AN 8-4646

Numatoma surengti Nau
jųjų Metų sutikimą ir žie
mos stovyklą.

Dabar jau ruošiamasi kuo I 
; gausiau dalyvauti Lietuvių } Rapostinzei taisome
| Studentų Sąjungos suvažia- * ............. .....
' vime lapkričio 26-29 dieno
mis Detroite.

j Sandaros suvažiavimą 
atvyks St. Gegužis

Sandaros I apskr. metinis 
suvažiavimas bus lapkričio!
15 d. Sandaros salėje. Pra
džia 11 vai. įyto.

Po suvažiavimo tą pačią viškai, žemomis kai 
dieną 2 vai- popiet So. Bos- galima gauti Lietuvoj labai 
tono Lietuvių Pil. Dr-jos II vertinamu prekių. Patarnau- 

jam greitai ir sąžiningai. 
Paštu gauti sultiniai greitai 
pertvarkomi ir pasiunčiamt

DOVANOS | LIETUVĄ

Siųskite dovanų sintinhis 
giminėms į Lietuvą per uratų 
įstaigą. Čia kalbama lietu*

Vienas pašaukimas telefonu vertas $ 25.00

FORTŪNA OIL CO.
487 Washington St

’ELHEAD
ODEL

Kodėl nepadaryti taip. 
kaip padarė daugelis K. 
Anglijos namų savininkų: 
savo namų šildymo reika
lą sutvarkė, įsigydami 
SHELHEAD burnerį. Jo 
stipri konstrukcija paša
lina aptarnavimo sunku
mus ir teikia patogumą 
be rūpesčių per ištisą 
žiemą. Geras kuro ir pi
nigu taupytojas. Šitas 
modelis tinka visokio tipo 
gyvenamiems ir komerci- 
aiams namams. 
SHELHEAD burneris —

Dorchester GE 6-1204
Prieš Teismo Rūmus

This coupon
is worth $28

NAME ............................................
STREET ............................................
CITY............................ TEL.................
We wouid likę furtber Information about 
your speciai offer on oil burner imtaliatior.

jusi) karo sąskaitas, 
mažiausią žiliams nuostolį.

... .garantuos gerą ir tylą reikimą.

YRA GARANTUOTAS PATENKINIMAS 

PAČIUOSE BURNERIUOSE

ŠILDYK NAMUS MCSŲ SĄSKAITA—50 GALIONŲ ALYVOS VELTUI KIEKVIENAM NAUJAM VARTOTOJUI

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo 
Programa Naujoj Anglijoj 
ii stotie® WLYN, 1360 ki- 
lodklų ir iš stoties FM, 
101.7 mc.> veikia sekmadie
niais nuo 1 iki 1:30 vai. die-

P noarl«</wia>
▼ v; a------------------

paMiilinių žinių santrauka 
r komentarai, muzika, dai

nos ir Magdutės pasaka.
Biznio reikalais kreiptis ] 

Baltic Florists gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Broad- 
pay, So. Bostone. Telefo
nas AN 8-0489. Ten gauna
mai ir Keleivis.

TtL AV 2-4626

Dr. Jotui Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2—4 ir S-S 
Pttanndienais lr JrentsdieniaU

pagal susitarimą 
495 folumbia Road 

Arti Upham’s Corner

aukšto salėje bus vaišės.
Norime painformuoti, kad i

šitame suvažiavime bus pa- j siuntiniai nueina tvarkingai 
COSMOS PARCELS 

EXPRESS CORP.
174 Millbury Street 

WORCESTER, MASS. 
Vedėja B. Sviklienė 

Tel. SW 8-2868

minėta Sandaros veiklos 50 
metų sukaktis. Jame pagrin-’ 
dinę kalbą pasakyti sutiko; 
Sandaros centro valdybos 
pirmininkas Stasys Gegužis. Į 

Kviečiame visus mūsų: 
draugus ir kaimynus banke-; 
te dalyvauti. Visiems bus į- 
domu su mūsų garbės svečiu 
St. Gegužiu susipažinti, kas 
dar nepažįsta, ir pasikalbėti.

Po vaišių bus šokiai, veiks 
bufetas. Tad iki manolaus 
pasimatymo lapkričio 15 d-

Sandaros I apskr. lr 
7 kuopos valdybos

Tautinei spaudai remti

Apsidrausk
NUO LIGŲ IR NELAIMIŲ
Draudžiame nuo polio, viso 

ikių kitokia ligų ir nuo neisi- 
»mių (ugnis, audra ir kt.) .. 
t Visais Insurance reikalais 
| kreiptis:

BRONIS KONTRIM
c «f thePeaee—Xoastabb 
598 E. Broadway 

| So. Boston 27, Maaa.
{Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2488

Dr. J. Č. Landžius 
(Seymour)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas' 
X RAY

534 Broadnrav,
So. Boston, Mass.

(VALANDOS nno 2 iki 4 ir « iki 7 
TEL. AN 8-2712

(Namai ir OUs:
Coacsrd Rdw Billerica, Ma

TEL. MO 3-2948

i t t
J Jastire of 
I

A. J. NAMAKSY
Seal Estate ft Insurance

409 W. BR0ADWAY 
South Boston, Mass. 

Office TeL AN 8-0948

Dirvos redaktorius J. Čiu- 
berkis ir Vincas Rastenis- 
Ta proga rėmėjai suaukojo 
kelis šimtus dolerių.

Praeitą šeštadienį Tauti- a 
nės S-gos namuose įvyko į 
Dirvos bei Vilties dr-jos pa- o 
ramai banketas-susirinki- ( 
mas, kuriame kalbėjo poe- * 
tas St. Santvaras, atvykę *

Dažau ir Taisau ;
Namus iš lauko ir viduje. •
Lipdau popierius ir taisau 

viską, ką pataisyti reikia.
Naudoju tik geriausią 

medžiagą.
JONAS STARINSKAS 

220 Satin Hill Ava. 
Dorchester, Mana.

TeL CO 5-5854

Flood Sąuare 
Hardivare Co.

Savinbkas K. J. ALEKNA
828 EAST BROADVVAY 
SOUTH BOSTON. MASS. 
TEI.EFONA8 AN 8-4146

Btnjamin Moore Dažai 
Popioroe 8ioaomo

Stiklu
Visokio reikmenys 

Reikmenyo .
Visokio geležies daiktai

*




