
Duodamos 
dovanos 
visiems. 

Halsted Furniture Co. 
1936-1938 SO. HALSTED ST. 
2 durys in šiaurius nuo 2Gtos gat. 

Duodamos 
dovanos 

visiems. J 

Jus sučėdysit pinigus pirkdami Rakandus, Pe- 
čius ir Karpetus pas mumis. Ateikite ir 

pažiūrėkit musų kainas, pirma negu pirksit. 
Vincas Makaveckas, Pardavėjas. 

CLASS1C UNIVERSAL 
Šitas gero išdirbio didelis 
pečius, nikeliu papuoštas, 
gvarantuotas ant 20 metų, 

Šitas pilnos mieros supi- 
mos krėslas, 10 gatunkų 
dėl pasiskyrimo, $3 vertes, 
šitą išpardavimą $^.§9 

Šita didele kqmode iš 
geriausio aržuolo su 

dideliu veid- SC.95 
rodžio jręr.'$15TV* 

SPASKLING ŪNIVERSffL 

Šitas Unirersal šildy- 
to jas, geriausio darbo 
gv. 25 m „ ver- $4(1 
tęs $40, dabar.. 

ttmmuiAK 

Šitas gero išdirbimo pečius 
sušildymo s?pa ir nikelia- 
vimais papuoštas, vienas iš 
geriausių virikų ir kepikų, 
pilnos mieros, ge- 
ras ant visados.W l 

Šitas gražus aržuolinis krė- 
slas, drūčiai padirb- "YAp 
tas, musų kaina...... I W,y 

L. R. K. PIENIŲ BLAI 

ylNINKf v % jjkUSIVIE- 
$TX JIMO CENTRO VAL- 

DYBOS IMESAI: 
m ao 
c 14 ,_. 

Pirmsėdis: 0 /^''-f į 
Rev. F. B.cSerafinas, 

10806 W2ibas3i Avė., 
Chica^b, HL 

I. Pagelbininkas: 
Rev. M. Petrauskas, 

207 Adams* Str., 
Newark, N. J. 

II Pagelbininkas: 
P. Lapelis, i; 

St. Ciril? and Metodi 
Polisb Seminary, 
Orchard Lake, Mieli. 

Dvasiškas vadovas: 
Rev. P. Sanrusaitis, 

46 Congress Avė., 
Waterbiįry, Conn. 

Sekretorius: | 
Juozas Kovas, •V'- T.Jpff:■ 

17 Congress Avė., 
Waterbtiry, Conn. 

Išdininkas: 
S. Bandzevičia, 

17 Congress Avė., 
Waterbury, Conn. 

Išdo globėjai: 
Juozas Antanavičia, 

20 Eduard Str., 
Waterbury, Conn. -- 

Anelė Malinauskiutė, 
682 N. River Side Str., 

i: Waterbury, Conn. 

Church 
GMine 
Pešt! BELLS 

-oriai Bella a Speclalty. 
MrSha.. B.II rnlrj r»-,»«ia«ior»^l<L,PAA. 

hi u! 

KNYGOS MOKYTIS ANGLIŠKA KALBA. 
Praktiškas Angliškos Kalbos Raukvedėlis pasimokinirani skaityti, 

rašyti ir kalbėti angliškai. Bitas pradinis Rankvedelis parengtas 
naudai tų, kurie nori trumpu laiku pramokti anglišką kalbą, susi- 
kalbėti kasdieniniuose savo reikaluose. Pusi. 03. Kaina....2oc 

Rankvedis. “Vienatinis savo riįšies Lietuviškai-Angliškos Kalbos 
Rankvedis” ir “Kaip tapti Jungtinių Amerikos Valstybių Pilie-_ 
žiu”, Yra* tai praktiškiausias Rankvedis lietuviškoje kalboje!deli 

jįSUBtikinimo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius, jisai yra 
: parankUusiasSietuviams, nes pirmoje vįetoje.telpa lietuviški io- 
i 'džiąi, paskui angliškas-tekstas, o trečioje eilėje teisingas ištarimas, 
i Prie galo telpa pamokinimas tiems, kurie nori pasilikti Jungtinių 
i Amerikos Valstybių piliečiais. Labai naudinga knyga. Pusi. 104. 

> Kaina..$1.00 
I Apdaryta.... 
j > Abidvi knygos sutaisytos S. P. Tananevičiaus. 

.$1.25 
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KIŠENINIS 

ŽODYNĖLIS 
UETimSUI-UGUUU 

I* 
ukuSui-uenviUu 

^ 
•*! 

(JChicago.Ill. 
4» «jį. 

♦ 

Kišeninis Žodynėlis Lietuviškai-Ang- 
liškas ir Angliškai-Lietuviškas. Žody- 
nėlis sutaisytas taip praktiškai, kad aiš- 
kiai parodoma, kaip kiekvienas žodis 
rašoma, tariama ir ką reiškia. Knygute 
yra labai paranki, nes lengvai galima 
nešioti mažam kišeniuj. Popera kny- 
gutes plona ir drūta, spauda jos aiški. 
Abelnai Žodynėlis sutaisytas su didele 
atyda iš geriausią šaltinių ir suteikia 
didelį palengvinimą prasimokinimui 
angliškos kalbos. Jis yra larbai -reika- 
lingas atlikimui kasdieninių reikalų, 
todelei kiekvienas tegul jį nusiperka, o 

nesigailės. 
Prancuzįškos skureles apdaruose...$1 
Audekliniuose apdaruose.75c 
Užsisakydami kokią nors knygą visa- 

da adresuokite: 

JONAS M. TANANEVIGZE 3244 SO. MORGAN! ST., 
» CHICAGO, Įl_l_ 

KRITIKOS, SATYROS IR JB02U ReSSSBIIS LAIIRASTIS 

Išeinąs kas 10-ta diena kiekvieno mėnesio. 
Metams lešuoja $1.00. Kas nori sočiai prisijuokti 

iš Amerikos lietuvių politikos, tegu “Dagį" tuojau užsi- jj 
rašo. Pavienis numeris tik 10c. fl 

Iii Už pavienius numerius galima siųsti ir markėmis. F 

t 
Laiškus rašydami visuomet pa-¥ 

Į dėkite tokį adresą: 
t*. 

BAGIS PUBL.CO. 
3244 S.MORGAN SI. 

CHICAGO'JLL 
yjTr "T t 

AMT ISZMOKEJIHO 
Po 5 centus ant dienos aH>a $1.^0 ant menesio* 

Nusiusimo kiekvienam lietuviui 14 k. paauksuota 
laikrodėli} lenciugeli ir medoiiona-vertes $20.oo ant 
Iszmokesties po $1.50 ant menesio. Mėnesines ratas 
mokėsit tiktai tada, kada turėsit Įaikrodeli, iszme- 
ginsit ir busit anuom uzgadfe^intij ̂  Kaszykit tuo- 
jaus su uzklausymu kataliogo ir informacijos in- 
dedami iiz 2 centus marke at'feklpni^i. 
AMERICAN WATCH CO. 

1162-1164 Mllvutukte flve.Chicago, UI. 

Broliai neeikit pas žydą 
Mes siuvam Siutus ir Overkotus, kvarbuo- 

jam čystinam ir prosinam, teipgi ir moteriškas 
(naujausios mados)* Turiu keletą lotų ant par- 
davimo pigiai; užrašau “Kataliką ir atnaujinu. 
Čia galima gauti kHygų ir paveikslų. 

KAZ. KUCZINSKAS, 
1S Lciigh L, filk-ta, fa. 

Apsangejam nuo Ugnies 
Pranešame visiems lietuviams ant Bridgeporto- ir apielinkęj 

kad musų ofise randasi geriausios ir didžiausios kompanijos dėl 
apsaugojimo nuo ugnies (Fire Insurance), namus, biznius ir ra- 

kandus. Jūsų namas, ar biznis ar brangus naminiai rakandai dar 
neapsaugoti nuo ugnies, tai ateikit pas mus. Tuomet nebijosite 
gaisro, nes sudegus gausite už juos savo pinigus. 

J. TAfiA&SEVSCZE į 
3244 S. Morgan Si. Chtcago, III. 

Pasarga Sergantiems Benmatizmu. 
Vartokite Mayzels Electric Reumatišką Alyvą ir vaistus gėrymui. 

Tie du vaistai yra tikriausiu budtrnuo Reumatizmo, ka aš galiu užtvirtinti 
kaipo aptiekorius už tuos vaistus. Tie vaistai yra parduodami kiekvie- 
noje aptiekoje. Jeigu negalit gauti, tai rašykit, arba patįs ateikit į 
mano aptiekę. : 

i 
Electrie Reumatiškos Alyvos kaina yra 50c., o vaistai gerti $1.00 

už butelį. į- Įį < 

J. MAYZELS Aptiekgri^ 
2424 SO. OAKLEY AVĖ, CHICAGO, ILLINOIS. 

PITONE CANAL 2838. />/ 1 /■ 

xt 011 
[i? t i 
ti BiJ 

DR. A. L7 GRAIČUNAS 
LIETUVYS GYDYTOJAS 

# 

3312 South Halsted Street 
-Telophoną Yard» 3162 

CHICAOP, ILL. 

ĮT 
%. J?' 

P$*T 

Ta nauja didelio formato knyga turinti 339 pusi. 
Kietais audekliniais apdarais lešuoja4ik $2^“^ 

T ABAI svarbus raštai aiš- 
■“ kioje kalboje toj knygoj 
telpa: Kaip reikia užlaikyti 
sveikatą kiekvienam, tenai 
viskas prieinamai išdėstyta, 
o dėl geresnio supratimo ir 

paveikslėliais nurodyta. 

OVEIKATA visiems reika- 
v“* linga, kadangi sveikas 
žmogus yra visuomet laimin- 

gas, o subėgęs, sergantis — 

paskendęs varguose. 

ANDREAS VES ALIUS piansto negyvėlį. 
: Pinigus už sveikatą meldžiama siųsti “Kataliko” leidėjo antrašu: 

JONAS M. TANANEVICZE 
3244 So. Morgan Street, : CHICAGO, ILL. 

Mes turim geriausius s(0 siutus 
ANT WEST SI DĖS 

GERESNE MADA dėlto kad jie tinka teip kaip geriausi siutai kurie 
kitur parduodami už augštesnę kainą. 

GERIAU TINKA—dėlto kad jie kirpti, pasiūti geriausių kriaučių kurie 
gerai žino žmogaus didumą. 

DIDESNES VERTES—dėlto kad jie turi reputaciją savo gerumo. 

GERESNIO DARBO—dėlto kad jie rankom siūti perdėm. 

lyrų Siutai nao $7-5® iM $28-®® 
MORRIS & GOLDSCHMIDT 

CLOTHING, HATS FURNISHINGS & GLOVES 
1922 iki 1932 So. Hedsted Street, ■ Chicago, III. 

ANT. MARTINKUS, ANT. TUPIKAITIS, J. KAIRIS Lietuviai pardavėjai. 

JUOZ. RICKIS 
781 Cliffort Av., Rochsster, N, Y. 

m 

Jeigu, broli, liūdnas būni, Vakarais 
liūdnume žuvį, tai pas Rieki eik kas- 
dieną, Jis priima kožną vienį Clif- 
ford Avė. Henry kampo. Lai kiek- 
vienas atsilanko. Pirmas Lietuvių 
viešbutis. 

Home Pilone 5672. 

Tolephone Tarša 2750 

PIRMOS JfcLIASOS SALIUNAS 

linksminkis brolau pas maae atfijfs 
nes aš užlaikau šaltų alų, goriausią 
viną ir rūginą EEGTIl'Tę, c cigarai 
tai net iš pat Turkijos, o prie te turis 
didelę BaUę delei Mitingų, vesslijų ir 
kitokių susirinkimų. Kuris pas mane 

atsilankys, tai bus širdingai priimtas 
ir suramintas. Lieku su godone. 

T. RADAVICZE 
936 — 33rd St., Chicago, UI. 

visliu 
(i Jos. Zaramsti 

l096VJ»*hingfenSt. earyI 
t5i\aVk° Salta al!j importUo. * 

tadegtinS-. rodą pjr_ 
» kimelotų. 

iii 

Visados darote gerą veikmę 
kada geriate 

McAvoy’s ALMA 
MATEE Alų ir 

McAvoy’s MALT 
MABB0W 

Jeigu ne McAvoy’s, 
Tai ne Malt Marrow. 

McAvoys Malt Marraw Department 
2340-8 South Park ftve. 

Telstouas Galiūnei 6401 Visi D«pt. 

I)U-KART NEDELIMS LAIKRAŠTIS 

“SAULE’ * 
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS 

Išeina kas iitarnlnkas ir petnufla. 

PRENUMERATA KAŠTUOJA: 

AMERIKOJ fmetams f2-“ (pusei matų $1.25 
EUROPOJ rR?3ijojirLietuvoj $3.50, Angli- 
_(JOJ ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m. 

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numeri dykai. 

W. D. Boczkauskas & Go. 
520-522 W. Sratk III., 

. 

Hahanoy City, Pa. 

__a 
J 


