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BE JOKIO “RED TAPĘ”

BE JOKIO LAUKIMO

LENGVOS SĄLYGOS

PRITAIKINTOS JUMS

Nėra ilgu tyrinėjimu, jokiu nesma
gumu Tamstai. Visus susitarimus 
užlaikome su pasitikėjimu. Tik pa
rodykite mums . savo automobilio 
“lisense” dėl identifikavimo. Ir nu
sistatyk sau pritaikintas lengvas iš
mokėjimo sąlygas.

Pasirink ką tau reikia ir pasakyk
F’ mums kiek galėsi mokėti. Užims 

mums tik kelias minutes atidaryti 
Tamstai atsiskaitymo sąskaitą. Ir 
mes tuojau uždesime bilę koki jran- 

■ kį prie Tamstos automobilio.

TRIDUUM PASIBAIGĖ
Sekmadienį, kovo17 d. 

prasidėjo trūmpos trijų 
dienų rekolekcijos, kurias

IS Main Street, Brockton, Mass.

TEL. BROCKTON 4052
■ • . . . t . ■

yra tikra Onos Aksomai- 
tienės sesuo. '

Detroito Žiedas.

, Norwood 1009 Notaras

A. K. NEVIACKAS

IĮĮĮIįMWJ»IW IIMjįĮB

L Su daną g OQ C! A
PARLORSET4 “ j

Kaina tik ' į

■

AS GIRDĖTI.LIETUVIŲ | 
KOLONIJOSE

N KIMUS GEGUŽI- 
[ NeSREIKALU

. Naujosios Anglijos 
pkričio ir Šv. Roko pa- 

Gegužines renginio 
isljos susirinkimas į?

18 GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

*- 1000 Washington St. 
N0RW00D, MASS,v 
TEL. Norwood 1503

į MontelloOffice: 
10 Intervale St 

t , TEL. Brockton 2005

Tel. Brockton 2316

ITH UPHOLSTERING
COMPANY

naikyk savo senas rakandus! 
kito juos mums apmušti su 
n apdangalu. Nes mes užlaiko 
visą eilę rakandams apdanga- 

į kaip tat; tapestries, velours, 
ilr, damask ir tt.

, 16 Bėlmont Street, . 
BROCKTON, MASS.

TRANGIS ELECTRIC
COMPANY

Kttk J. Strangis, Savininkas
JKKTRIKINIAI REČIAI 

h ant lengvo išmokėjimo 
liekame vįsokius elektriki- 

* is įvedimu? ir pataisymus
Tel. Brockton 7198 
28 Morsė Avenue,

L, BROCKTON, MASS. .

DIJUSUJRCR ■
į lietuviška Valgykla 
Gaminą skanius ir šviežius 

valgius 
ATDARA:

fao 6:30 ryto iki 12:30 vakaro. 
r -1118 Washington St,

d, Mass.

INSURANCE .
JOKIOS RŪŠIES ; APDRAUDA 
• Laivakortes visoms Jinijoms 
\ Teisingas Patarnavimas

1122 Vfashington St.,
Mass.

nik

vyks sekmadienį, balan
džio 7 dieną, “Darbininko” 
Redakcijos kambary, 366 
West Broadway, So, .Bos
ton, Mass., 5 vaL po pietų. 
Visų kuopų atstovai kvie
čiami atvykti, nes jau lai
kas pradėti GEGUŽINES 
rengimo darbą*

Tarnas Versiackas, 
LDS. N. A. Apskričio Kaš.

LOWELL, MASS.
SPORTO MĖGĖJAI

Džiaugiasi kitos koloni
jos savo "sportininkais’.

Laweiris tūri ištikrųjų 
stiprios medžiagos. Jau se
niai reikėjo ją surinkti; 
Nuorganizuoti, sunaudoti 
Dievui ir tautos naudai! ‘ 

> Pareiškęs tą sumanymą 
kun. Strakauškas netik jį 
užgyrė, bet ir pats pareiš
kė stoti į darbą ir gelbėti 
visokiais būdais!

Jaunime! Organizuoki* 
mės!

Norintieji prisirašyti į 
"sportininkų grupę’, kuri 

? jau turi pradžią ir spar
čiai ruošiasi sudaryti ‘ba- 
še-ball” ratelį,, prašau įtei
kti vardus mūsų vadui, 
kun. Strakauskūi kuogrei- 
čiausiai!

JRRIS SHOE STORE
Lietuvis Savininkas 
Užlaiko. Vėliausios Mados

YKŲ - KALIOŠŲ - ŠLIPIŲ 
Vyrams Lietuviu išdirbtus 
TjtR GLOBĘ ČEVERYKUS 
Ž&rŠinius ir šventadieninius

1152 yTąshingtoii St., 
d, Mass..

tiš. Užbagė kovo 20 d*i iš
kilmingomis . pamaldomis 
su palaiminimu. Per visus 
vakarus žmonių lankėsi 
daug. Tėvo Jakaičio gra
žūs pamokinimai ir pamo
kslai atnešė daug naudos 
visiems.

Lankėsi svečiai kunigai*: 
Urbonavičius, Jenkus, Ple- 
vokąs, Bružas ir kiti klau
syti išpažinčių. Daugumas 
priėjo ir gražiai * užbaigė 
rekolekcijas priimdami 
komuniją*.

ORGANIZACIJOS
Girtinas ir džiuginantis 

dalykas kuomet visos ka
talikiškos organizacijos 
dirba išvien po Kristaus 
vėliavą? naudai Dievui ir 
tautai. , y

Organizacijų, bei drau
gijų turime , suvirs de
šimts.

Parašysiu apie galingą, 
daug veikiantį Federaci
jos skyrių, Matot, prie šios

organizacijos priklauso į- 
vairių draugijų išrinkti 
atstovai. Prie Federacijos 
priklauso, galima pasaky
ti, šios kolonijos smetonė- 
lė. Federacijos valdyboje 
yra šie: pirm. Vladas Pau
lauskas, vice-pirm. Jonas 
Šaukimas, raštininkė Ma
rijona Kriaučiūnaite, iždi
ninkė Alena Kazlauskienė.

Federacijos skyrius su
darė, Liaudies Universite
tą, kvietė kalbetojūs ir tt.

Surengė prakalbų, teat
rų* Trumpai: Federacija' 
rūpinasi LowęH’io lietu
vius supažindinti su pa
saulio svarbiausiais klau
simais. Daug dirba ""Dar
bininko” naudai*

Štai šį penktadienį, ko
vo 29 d., 8 vai. vakare, 
rengia “penny - sale”. Vi- 
sas pelnas skiriamas^ išlak 
kyti "‘Darbininko” Radio 
pusvalandį.

PAVEIKSLAI
Sekmadienį, kovo 24 d., 

7:30 vakare, kun. Jenkus 
rodė paveikslus ir skaitė 
paskaitą apie Šv. “Joaną 
D’arę”.

Buvo daug žmonių. Pa
veikslai gražūs, įdomūs ir 
pamokinantį.

Kun* Jenkui dėkų už vis
ką — lauksim ateityj dau
giau.

LIGONINĖJE
Sugrįžus iš ligoninės po

nia Kašėtienė pabuvo na
muose pas savuosius kele
tą savaičių. Po to vėl nu
vežta į ligoninę 4 dėl jos 
blogos padėties.

Dabar jį guli Šv. Juoza
po ligoninėj. Prašoma visų 
jasimelsti ir ją atlankyti ^surprizas.Tęsk

NAUJASDUONKEPIS
Neseniai atvažiavo į Lo- 

well’y naujas dūonkepis 
“J. & R. Bąkery”.

Kepa duoną, pyragai
čius ir kitus skanumynus. 
, Savininkai p-nai J. Jųr- 
gėla ir P.^Saulenas, kata
likai, tai visų pareiga juos 
remti.

Norintieji duonos bei 
pyragaičių kreipkitės šiuo 
adresu.

Mr. A. Wilkius 
TTChopelSL,

LoweU, Mass. tel. 4090.
“Rūdininkas.”

Tires Išmokėjimui
GARSUS GOODRICH TIRE^ IR BATTERIEŠ

Goodrich Safety Silvertowns su Life-Saver Golden 
Ply, įrodyta, kad jie yla 3 kartus saugesni nuo 
“blow-outs”; gauto iš greito važiavimo.

Goodrich Ęlectro-Pak Batteries yra stiprūs ir tū
ri galingą jėgą dėl greito pradėjimo ir ilgo varto
jimo.

Moterų Sąjungos 54 kp, 
mėnesinis susirinkimas į- 
vyko kovo 7 d. parap. (Šv. 
Jurgio) saloje. Atsilankė 
Dvasios Vadas kun. J. Či- 
žauškas, ir davė gražių pa
tarimų*

Susirinkime, Onos Akso- 
meitienės pasidarbavimu, 
įsirašė nauja narė Ap. Je- 
sukaitienė*. Nutartą kiek
viename mėnesip^susirįn- 
kime viešai perskaityti de
damus organe ""Moterų 
Dirvoj’’ Centro Valdybos 
pranešimus, svarbiuosius 
straipsnius, ypatingai apie 
konstituciją ir juos žo
džiu aiškinti bei diskusuo- 
ti. Šis Aksomąitienės įne
šimas, tilpo ‘Moterų Dir
voj’; No* 11 (236) lapkri
čio mėn. 1934 m. O* c* Ak-, 
somaitiene įnešė, kad rei
kia aplankyti merginų so- 
dalicijos susirinkimą ba
landžio mėn. ir gyvu žo
džiu varyti agitaciją ir

kviesti Sodaliciją įsirašyti 
vienintelėn liet. kat. mote
rų ir < merginų Sąjungom 
Pirm. J. Medinięnė ir O. c. 
Aksomaitienė apsiėmė at
lankyti .

Aksomaitienė sako, kad 
mergaitėms bus pądaryta 
^urprizas. Tęskime-verba
vimo darbą, nę^pėr šį va
jų įstojimo mokestis per’ 
pus nupigintas. ’ .

Kas norėtų daugiau su
žinoti apie M Sąjungą, 
prašome kreiptis pas Oną 
Aksomaitienę. gurios ne
nori įsirašyti. Į pašalpos, 
pomirtinės skyrius, gali į- 
sirašyti į apšvietos sky
rių, • . /•

54,kuopoje ttirime dvi 
darbščias nares: V. čepe- 
lionytę ir M. Vaičiūnaitę. 
Jos yra pavyzdys kitoms.

Įsirašymas į L. Kat. Mo
terų ir Merginų Sąjungą 
yra svarbu ir yra gyvas 
reikalas kiekvienai liet* 
katalikei. Moterų Sąjunga 
yra naudinga ir( reikalin
ga pa!Čių narių gerovei.

Natūralų, jei maža bus 
merginų kuopoje, tai men
kas ir veikimas. Dirbant 
vienybėje nebus sunku at
likti. Detroito Žiedas

<‘WOMENS DEMONS- 
TBATl()Ntr -

> Department of Recrea- 
tion rengia vienoje išdi
džiausių svetainių- Detroi
te, Olimpia, balandžio 11 
Vakarę . teatrą ir parodą. 
Lietuvius atstovaus Ant* 
Bajorienė, žmona Jono 
Bajorino, pirmutinio lie
tuvio Real Estate ir Nc^ 
tary Public Detroite.

Dabar turi savo ofisą 
prie Grand River ir Liver- 
nois-gatvių. Prieš 20 m. 
jis turėjo biznį ir nuosa
vybę, Cardone avė. Čia 
dirbo O. (Į Aksomaitienė, 
(tąda Ona Žilinškaįtė), ji 
prižiūrėjo visą biznį, Čia ji 
išmoko ir Real Estate biz
nio. Antanina Bajorinienė

ĮVAIRIOS žinios
RUOŠIASI IŠLEISTI 

VEIKALU APIE TĘVA 
PABRĖŽA

šiomis dienomis gauta 
žinių, kad Tėvo Ambrazie
jaus Pabrėžos kapas Lie
tuvoje vis daugiau žmonių 
lankomas. Per jo užtarimą 
išprašomos malonės. Yra 
jau ir rimtų davinių (ma
lonių). Jau antri metai 
kaip kun. P. Kuškis renka 
jo rankraščius ir ji lie
čiančius dokumentus. Kai 
viskas bus sutvarkyta; 
kun. RuŠkis žada parašyti 
Tėvo Pabrėžos gyvenimą. 
Pranciškonų Vienuolynas 
pasiryžę išleisti šį veikalą 
ir padaryti ’ pirmuosius 
žingsnius į kun. Pabrėžos 
beatifikaciją.
LIETUVOS VALDININ- 
KAMS DAB KARTA SU
MAŽINTAS ATLYGINI- 

MAS
Prieš kelis metus, norė

damas suvesti biudžeto ga
lus SU galais, beveik visos 
valstybės ėmė daryti stam 
besnęs sutaupąs valdinin
kų algų sąskaitom Kitos 
valstybės valdininkams al
gas sumažino jau 1930 me-

tais. Lietuvoje pirmą'kar
tą valdininkams algas su
mažino 1932 metų vidury
je. 1933 metais buvo su
mažinta dar daugiau, o 
Šiemet vasario viduryje 
naujai išleistuoju įstatys 
mu, ^Lietuvos valdinin
kams algos sumažinamos 
jau trečią kartą. Dabar vi
si valdininkai gaus apie 
12-32 procentus mažesnius 
atlyginimus, negu 1932 
metų pradžioje. Tsb,

S0VIETAIPIRKS5 MILU 
JONUS KIŠKŲ

Melboume — Sovietų 
valdžia pasiūlė pirkti iŠ 
Australijos penkis milijo
nus kiškių. Už kiškius so- 
vietai mokės naftos pro* , 
dūktais.

NASH TAU SERVICE
Nauji apšildyti karai.

, Tik 35c. po Brockton’ą
. Stotys: ■

W. Elm ir Main Sis.
* 45 Tremont St., J 
BROCKTON, MASS.

h

THOMAS CARRIGG & SON
PIEŠĖJAI IR IŠDIRBĖJAI n

Amer, Liet. 'R. Kat. Fe
deracijos Naujosios Angli
jos apskrčio suvažiavmas 
įvyks sekmadieny/ balan
džio 28,1935, Šv. Petro pa
rapijos salėje, 492 E. Se-1 
venth St., Šb. Boston, 
Mass. 1-mą vai. po pietų.

Malonėkite visi, skyriai 
ir bendrai katalikai veikė
jai dalyvauti. Išrinkite at
stovus ir įteikite jiems ge
rų sumanymų. '

A. L. R. K. Federacijos 
N. A. Apskričio Valdyba

Dvasios Vadas:
Kun. Pr. Juras 

Pirmininkas:
VL Paulauskas 

Raštininkas:
Benediktas Jakutis.

TĖVO KAZIMIERO ŽVIRB- 
110,0. P. DOMINIKONO

MISIJOS!
Balandžio 1 — 7, Šv. Ka

zimiero bažnyčioje, Pater- 
son, N. J.

Balandžio 8 ■
Jurgio bažnyčioje, Brook- 
lyn, N. Y. * . ’ 
. Balandžio 17 iki Gegužės 
7, Šv.; Pan. Apreiškimo 
bažnyčioj, Brooklyn, N. Y.

Gegužės, 12 — 26, Šv. 
Jurgio bažnyčioje, She- 
nandoaįL, Pą.

Birželio 2—15, Šv. Pran
ciškaus bažnyčioje, Miner- 
sville, Pa. 1 .

Nuolatinis adresas: Rev. 
C. Žvirblys, O. P., c/o Rėv. 
N. Pakalnis, 259 No* 5th 
St*, Brooklyn, N. Y.

JONO KMITŪ EILES
Tai gražūs mūsų išeivi

jos įžymaus poeto kun. K. 
Urbonavičiaus eilių rinki- 
ūyš, ■.

, “DARBININKO” Adm* 
866 W. Broadway, 

South Boston* Mass.

hii

DAILĖS PAMINKLŲ
'J■ -J'

VISOKIOS RŪŠIES GRANITO

Reikale kreipkitės:

n •
V

41 No. Cary St., Brockton, Mass. įU ' Telefonai: > ____ _
Brockton 6588 ' 40 Weymouth St., Weymoutb, Ma8B. l

jį Randolph 196-W. -■ 65 Brook Road, Quincy, Mass.

g

Charles H. Hickey 
INCORPORATED 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Tie, kurie reikalaujate Katalikiško Patarnavimo 
Brocktone ir Apylįnkiniuose Miesteliuose 

Rasite HICKEY PATARNAVIMĄ Geriausį

Užeikite Į mūsų Laidotuvių Įstaigą
t * .... •.

. Kainos Prieinamos Kiekvienai šeimynai

Charles M. Hickey 
James F. Hickey . 
John A. Hickey

Tel.
Brockton

... 345

FUNERALHOME 
408 Main Street 
Brockton, Mass.

i!-

u - u 
1

BROCKTON GARAGE
389 IVARHEN AVENUE

Service.
Tel. 1551

i:-'

i!- 
.. i!,. . 

.■■•••Ji-.

. . ■■

PAMATYKITE IR VAŽIUOKITE FORD V 8 ų
•• . •' t/ • 

H.’ .

H

: ■ 1! . . 
.i!. '

Sales
Tel. 1550

PIRM, NEGU JŪS PIRKSITE
■ J. ' Taipgi .

Užlaikome dideli pasirinkimą vartotą - 
automobilių

Klauskite pono Stasio Stripinlo 
VIENINTELE FORD AGENTŪRA 

BROCKTONEįĮ*j

i

<
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