
MOTERIIJ SKYRIUS. 

VAIKTJ DABRAS IR 
NAUJO AUKLEJIMO PA 

MATAI. 

2mogaus dvasia susideda 
is proto, jausmu ir valios. 
Auklejimo uzduotimi yra 
isvystyti tas visas dvasios 
puses. Isvystyti —• atkarto- 

jame — nereiskia tai prie- 
varta varzyti ir kreipti, bet 
suteikti kuogeriausias s§ly- 
gas naturaiimam, prif,im- 
tam besivystymui. Tatai 
visas auklejimo darbas yra 
tame, idant suteikti kuoge- 
riausias sglygas. Viena tu 

sglygij. yra geras pavyzdis. 
Sale to vaiko gabumai vys- 
tosi per jo paties veiklumg, 
— per' darb$. 

Vaikas nuo ankstybiausnj j 
metij pradeda dirbti. Tas, 
kg vadiname zaislais, yra 
darbu, pritaikintu jaunam 
vaiko amziui. Yra tai su- 

vistovis besivystymas, liuo- 
sas pletojimasis jo fizisku 
ir dvasiskij gabunnj. Galin- 

ga gero auklejimo priemone 
yra tokis vaiko darbo pa- 
kreipimas, idant jis kuoge- 
riausiai tiktu jo besivysty- 
mui. Jau nekartg tame at- 

vejyj kalbeta, kad darbas 
turi buti dabartinio vaiku 

auklejimo pamatu. 
Kaip kalbejome, darbas 

prasideda ankstybiausioje 
vaikysteje. Zaislai yra pi|- 
muoju vaikij darbu. I>a- 
bartiniais persilauzimo lai- 
kais papildome dvi dideles 
klaidas: rupinames kartu 

perdaug ir permazai apie 
savo vaikus. Permazai, 
kadangi pertankiai palieka- 
me mazus vaikus pacius 
vienus, per kg isstatome 

juos \ pavojij, kas darbinin- 
kij luome ne visuomet is- 

teka^s tevg kaltes. Apart 
to beveik visi teVai perma- 
zai patjs priziuri savo vai- 

•kus, o vienok yra tai viena- 

tinis kelias, idant juos pa- 
zinti, jsigilinti \ jij viduri- 

nj gyvenimg ir proto besi- 

pletojimg. Bet ne tas yra 
butinu daiktu, idant jeiti j 
jij vidujinj gyvenimg su ko- 

kiais prievartos tikslais, bet 
idant uzsiemimg ir zaislus 

pritaikinti prie protisko 
vaiku gyvenimo ir nestatyti 
jiems neatsakanchj reikala- 

vinnj. Taip, pavyzdin, ne- 

kartg visai netinkamu budu 

jsikisame j vaiku zaislus.. 
Kas atidziai ir sirdingai pri- 
siziuri j savo vaikus, tas 

lengvai supras, kaip su jais 
reikia elgties. Zinoma, vai- 

kai neturi to zinoti, jog j 
juos prisiziurime. Jaigu 
motina nuolatos esti tarpe 
savo vaikij, tai ji tg lengvai 
gali atlikti. Vienok ir 

tiems, kurie nesti nuolatos 

su vaikais, nera tas negali- 
mu. 

Esant tarpe vaiku, per~ 
daug jais uzsiimame. Vie- 

ton, prisiziurint jij elgimui- 
si, surasti, kas jiems yra 
tinkama,be paliovos nurodo- 

me ir jsakinejame jiems, 
jsikisdami j jij uzsiemimus. 
Kuomet dvimeciui ar trime- 
ciui vaikui nupuls sviedi- 

nys, beabejones kuris-nors 

is' vyresniyjij pasiskubins 
vaikui jj paduoti. Jaigu gi 
vaikas pats parpuls, iskjla 
apie jj truksmas, tarsi vi- 

sq. seimyn^ kokia nelaime 

patiko. Ir jaigu ten butij 
trys tetos ir dvi bobutes, 
tai beabejones visos penkios 
pultusi gelbeti, idant vaik§ 
pakelus ir apgailejus. Nie- 
ko nera klaidingesnio, kuo- 
met vaikui atimama gale- 

jimas isbandyti ir ispletoti 
savo jegak Kuomet kg 
numes, tegul tg ir paima 
pats, kuomet parpuola, te- 

gul pats ir atsistoja. Tame 

issivysto jame sgmone, va- 

lia, pasitike jimas savo je- 
gomis, o apart to savisto- 
vumas suteikia jam kurkas 

d'augiau* smagumo. Tiesiog 
jis jauciasi laimingu, kaip 
lengva tame persitikrinti, 
kuomet kartg isbando to 

systemo. Jaigu bepaliovos 
varzome prigrmtg vaiko iii- 

stinktg savistoviai veikti, o 
— deja — tas daroma visur,- 
tai pasirodo jis kitokiamo 
pavidale, labai uemaloniame 
vadinamame nemandagumu 
ir buva baudziamas rykste! 
Nesigriebiame prigimtij 
priemoniij, ty. neleidziame 
laisvai vystyties tiems in- 
stinktams gerose aplinkybe- 
se. 

Tas pats ir su zaislais. 
Jaigu vaiko zaislus pada- 
rysime jo darbu, tai pacius 
zaislus galime pavadinti 
darbo irankiais. Tatai zais- 
lai turi buti tokie, idant 
vaikas su ju pagalba gale- 
tu kokj-nors darbg isskirs- 
tyti i daleles, daryti naujus 
pavidalus ir t. p. Mergai- 
tes tame atvejyj yra kiek 
laimingesnes, negu vaikai, 
kadangi turi savo leles, ku- 
rias gali nurengti ir ap- 
rengti. Pastaruoju laiku 

patemyta tas ir isdirbta ga- 
na daug tinkannj zaislij, o 

nekurie yra net gana piggs. 
Vienok esama kurkas dau- 

giau netinkanuj zaislij, tij 
butent, kurie yra isvien pa- 
dary ti ir kuriuose vaikas 
nieko negali perkeisti. Kuo- 
met vaikas tokj zaisla pa- 
ims rankon ir sulauzys \ 
sklypelius, pakjla tubmet 

garsijs nusiskundimai \ jo 
negerumg ir nemandaguma. 
O vienok jis ilpilde viena- 
tini galimg su tokiais zais- 
lais^ darbg. Nebuvo tai 

jokiuo budu vaiko negeru- 
mas, bet darbas. 

Turime cia priminti dar 
labai svarbig klaidg, papil- 
domg daugumos tevu link 
vaiko uzklausimij. Uzklau- 
simij pradzioje vaikas juos 
uzima, toliaus alsina, paga- 
lios priveda \ nekantryb§ — 

bet tiktai tuns, kg nettlri 
tikros meiles link vaikij, 
tuos, kurie mato juose tik- 
tai zaislg del vyresniuju, o 

lie busiancius zmones, uz 

kuriu gerg isauklcjimg pri- 
siima atsakomybg. Kas 
rimtai ziuri i savo vaiku 

isauklejimg, tas jij uzldau- 
simuose nuolatos ras vis 

naujus pasigerejimo salti- 
nius. 

Vaikas, uzduodamas pa- 
Idausimus, dirba. Tuomtar- 

pu daugumas tevij, atsakg 
j du ar tris klausimus, pa- 
meta kantrybg ir atsako: 

“JSTelysk man \ aids” arba 
‘*Duok man ramybg”. Kar- 
tais atsitinka dar blogiau. 
Nuduoda, kad klausimij ne- 

girdi, tyciomis j juos nieko 
neatsako. Atsiranda net 
tokie tevai ir siiaugg zmo- 

nes, kurie daro sau zaisla, 
isjuokianciai arba neteisin- 
gai atsakydami j vaikij 
klausimus. 

Tokiuo budu vaiko tiri- 

nejimo pajautimas lieka su- 

klaidintas; iskraipoma jo 
minties darbas; o kadangi 
vaikas veliau ar anksciau, 
paprastai labai anksti, atsa- 
kymuose suranda mel^, ta- 
tai jis paliauja tikejgs yj- 

resniyjij zodziais. Kas nc-l 
iuri vaiko uzsitikejimo, tas 
uegali jo aukleti. Pagalios 
vaikas, taip ^alkik§s k$-i 
uors pasekti, pavyzdziu mo-| 
kinasi meluoti. Tg taippat 
bandome veliaus pataisyti 
rykste. 

Klausimai, koluus uzduo- 
da vaikas, mums aiskiai pa- 
rodo jo prigimtq proto vys- 
tymosi krypsni ir taippat 
nurodo, kokiuo keliu tq vys- 
tymosi galima remti.. Pir- 
miau jau mateme, kad vai- 
kui reikia pavelinti atsistoti 
ir vaikseioti tuomet, kuo-; 
met to nori; taippat reikia 
jam, kuomet nori, pavelinti 
ir savistoviai galvoti, laviu- 
ti* mint]. Taip jau dera 
jam pavelint zinoti tq, lea 
suzinoti jis nori. Kuomet 
vaikas apie kq klausia, ta- 
tai jis nori apie tai zinoti. 

Jaigu jis gaus tinkamq ir 

suprantamq atsakyma, per- 
sitikrinsime, kaip -tas atsa- 

kymas palieka medziaga ir 
paakstinimu vaikui galvoti 
ir kaip issaukia sekancius 
klausimus, kaip tie jo klau- 
simai nuolatos darosi pro- 
tingesni, kaip r jnintijimo' 
gabumai auga, pletojasi, o 

pasikalbejimas su vaiku su- 

teikia vis daugiau pasiga- 
nedinjmo. Ir stai daugu- 
mas per tinginystg arba* 
lengvatikybq, zaizdamas 
duodant klaidingus atsaky- 
mus, sugadina- arba iskrai- 

po taip galingq budq proto 
pletojimosi ir minties dar- 
bo patraukime,. Tiktai v<> 

liaus neispasakyta sunkeny- 
be stengiamasi isbudinti 
mintijimo gabum«6 ir pa- 
akstinti nora mokinties, kas 

jau tankiai buna be pasek- 
mes. * 

Tiesa, kad ne visuomet 

yra galima atsakyti % kiek- 
vieng vaiko klausimg. Ne- 

kartg vaikas klaUsia tokig 
dglykg, kurig pkts anklets 
jas nezino, kadangi * niebas 
negali viskg zinoti. Tan-, 
kiai vel klausia tokig daly-= 
kg, kurig suprasti negali 
arba kurie dar -iiedera jam 
zinoti. Tuomet reikia atsi- 

Sakyti duoti jam atsakymg, 
bet visai atvirai paduoti 
priezast], kadangi negali bti- 
-ti kalbos apie gerg aukle- 

jimg ten, kur nera teisingu- 
mo ir atvirumo. Nekurie 
tevai, o dar tankiau moky- 
tojai gedinasi prisipazinti 
vaikui: “As pats to nezi- 
nau”. Bijosi, kad jis pa- 
liaus juos guodoj§s, kuo- 
met suzinos,' jog ir jie ko- 
nors nezino. Labai klysta. 
Nielco nera lengvesnio, kaip 
isaiskinti vaikui, kad nie- 
kas visko negali zinoti. Ki- 

taip gi yra labai pavojinga 
suvadzioti vaikg, kad esi 
viskg zings. Yra tai labiad- 
siai puolancioji j akis mela- 
gyste ir lengviausiai pati 
save issiduoda, Vaikas la- 
bai greitai suras, kad esama 

daug dalykg, kurig aukleto- 

jas nezino, o tuomet kom- 
promitacija yra tuomi di- 
desne. Suprantama, reikia 
salintis tokio elgimosi, ku- 
ris vaikui suteiktg jsitikini- 
mg, jog jis yra svarbiau- 
siuoju asmenim. Jaigu 
esame labai nuilsg ir toj i 
priezastis yra. uztektina, tai 
tuomet isimtinuose atsitiki- 
muose galime nusisalinti at- 
sakinet \ klausimus. Tas 
pat, jaigu turima kokis 
svarbus uzsiemimas, arba 
nors tuomet, kada, pavyz- 
din, kokiame pasiyaikscio- 
jime vedama kalba su suau- 

gusiais zmonemis. Tuomet 
vaikas turi suprasti, kad. jis 
privalo nusileisti pries vy- 
resniuosius, Xesakykime, 
kad vaikas to suprasti ne- 

gali. Vaikai supranta t§ 
labai gerai, jaigu abelnai 

pasitikr.^saYgf ajakletoj amsj 

Visa atMejiBso' pasekme in 
yra vaiki® pasitikeiime. 

Veliaiia jauiprisideda mo- 

kyklos riintekme. Turbut 
nereikiaacciaeatkartoti, kad 
dabartinis mikyklos sy ste- 
mas netiiri .nieko abelno su 

paduota$ cja,.auklejimo pa- 
matais. Mokyklos tikslu 
siandie yra tik suteikti tam 
tikra formaliskai apribota 
ziniij apstis ir prirengti j 
darba, visai neatsiziurint j 
vaikij prigimtas individu- 
aliskas ypa]tybes-, ^Delei tos 

piiezastieSjpiokmunosfdar- 
ba .pjokykla paveycia ikon* 
kynes* y.(Prisjtaikant prie 
musu ideabj, .deretij-j ai, at- 
bidai, isyestp aikstpn gabu- 
mus, esancipSe vaiko prigi- 
mimer. pilnai l eidziant j am 

lavintis, tame darbe, kur; 
jis Iabiausiai naegsta. Per 

tai in<d§inipapsi<; darbas. yai- 
kams butp pasisujaginimu, 
taip r kai^ii .pasispaginjmii 
jiems. .yra.., Igislai, kurie,; 
kaip Diinejonje, yra taippat 
tiktai-tam tikra. darbo for- 
ma. ? L Moikyklps auklejimas 
nejeina cionai? j. musij isve- 
dzio jipip -, ipbas,;; .vipnatiniai 
tas, iinuspjapeina, kaip turi; 
•ziureii,;tey&ip i :isavo vaikjj 
mokyklos., ;darb&- Geriau- 
siai, bufp, ijdaflt t-uonii vai- 
kij darbu jfciyai visai nesiru- 
pintij. .Mokyklos uzduoti- 
mi turetij. butt taip suregu- 
liuoti mokyklos uzsiemimus, 
idant Vajkai patjs galetii 
juos atiikjfci, turedami kleso- 
je tam tikslpj atsakancius 
nurodymu^-e Deja, tokios 
uzduoties mokykla nepildo. 
Duoda ji perdaug ir tai per- 
sunkiij uzsieminuj. Delto 
tai sunku. ireikalauti, idant 

t^vai ; tai nesikistij.. Pa* 

prastai bung. taip, kad kas 
kitas uz^pj^.atlieka jo uz- 

ti, kad; tprsiandieninyse s§- 
lygose isveijgti sunku. Jai- 
gu vaikas jkasdiena pralei- 
;dzia penkias 'Valandas mo- 

kykloje, o isSjgs', is moky- 
klos dar keturias valandas 
kankinasi lebcijij prirengi- 
fflu, kurios yra perdaug sun- 

kios jo proto, jegoms, tai 
nera kitokio isejimo, kaip 
likusius uzdaTdnius uz j; 
kitam atlikti. ? Vienok tai 

yra didele, klaida. Nesu- 
lyginamai geriau yra uzves- 

ti vpk^ ; tikraji lceliq, ir pa- 
akinti, idant pats isristij ir 
atliktij savo; uzdavinius. 
Cia vienok; yra mokyklos 
didziausioji kalte. Pageri- 
nimas tatai tjj sijlygij turi 
buti atliktas pacios moky- 
klos, kuripja pies cionai ne- 

uzsiimsime. 

K§ tatai tpri daryti au- 

kletojas, kuomet eiua klau- 
simas apie vaiko darbrj? 
Turi padary ti j; moloniu ir 

patraukianciu,; idant jis bu- 
tii pritaikintas prie vaiko 

jegij ir gabumij, idant duoti 

jam dirbti nedaugiau, negu 

jo paties patraukimas ; dar- 

ba to reikulauja. Bereika- 

linga yrai bay»e, idant jis 
nenoretp rperfnazai dirbti. 
Juo labiau auga jo jegos, juo 
daugiau jos Vieikalauja uzsi- 
emimo, ^iekp neveikimas 

jam yra nysmagus. 
Aukle jimo /ftikslu ir uz- 

duotimi jfra guztikrinimas 
laisvo issivystrymo prigimtij 
vaiko gabimiiji dr palinkimp. 

tiksl§H> pasiekiame 
dviem budais: * 

1. Geru pay^adzik > 

2. Padarius‘"vaiko darb§ 
jam suprantamb ir mielii. 

Kas atmfs ’tas abelnas 
taisykles, taS Supras visas 
naujagadyniuia auklejimo 
paslaptis. 

K. A{T A I>IOG A S 
Knygu Isleistij 

“Kataliko ” 
del Lietuyiskij Mokslaini# 

ir taip kitokiij vi- 
; sokiij knygij. 
Taipgi ir kitij. Isleistij lie- 

tuviskij spaustuviij Ameri- 
koj ir Lietuvoj. 
No. Kalna 
1 GEAMATIKA. Trumpa Lietuvivj 

Kalfccs Gramatlka” del Lletuvis- 
k\j mokykltj Siaurineje Ameriko- 
je. Pagal Stuobrj Ir kitus pa- 
renge S. P. Tananevlcia. Yra tai 
geriausia sutaisyta Gramatlka del 
lietuviSki} mokykliL Ji paranki 

■ ir tiehis lcurie noil geral iSmoktl 
lietuviSku lcalbq ir rasybsj. Pusl. 
102. Kalna drutuose audekll- 

niuose^ apdarudse .:* i 35c.; 

2 LEMENTORIUS. Lietuvii} Pa* 
rapljij Moky kloms Siaurineje Ame- 
rikoje. Sutaise !3. P. Tananeyi- 
Oa.; Yra tal phraukiausius prasl- 
mokinimul skaltymo ir ■ raSymo 
rankvedls, sutaisytas mo’clcimul 
vaikij. Pusl. 76. Kalna drutuose 
audekliniuose apdaruose 20c. 

3 KATEKIZMAS, Rymo-KatalikiS- 
kas Bidesnysis Katekizmas. Pa- 
ragfi, kun, J. Deharbe, D, J. Ge- 

7 riausGts, nes' laBai suprantapaas 
kaS.jrmr.ziems vaikams Kata- 
klzmas, parankiausias lletuyiq 

.- pradbiffrns njofeykloms, Pusl., 199. 
'-Kgjpa drutuose apdaruose 35c. 

4 KABJA CHBESTOMATUA del : 

Lletuviski} Mokslainii} Amerikoje. 
Dalis I. Pa’renge- P. Brandukas. t 
Si knyga yra geriausia skaitymui 
Siek tiek pramokusiemS skaitytl, 
nes Joje te’pa trumpos, gerai su- 

prantamos jaunam protui pasakai-' 
tds. Pusl. 155. Kaina drutuose 
apdaruose ... 35c. 

6 NAUJA KNYGA del Lletuviski} 
Mokslainii} Amerikoje. Dalis II. 
Parengii 4>. Brandukas. Yra. tai 
antra foils Chrestomatijos labai 
parankf molrfnimui jau pramoku- ,, 

sii} skaitytl ir rasyti vaiki}. Tel- 
pa joje apysakeles ir eiles. Pusl. 
212.Kaina drutuose apdaruose 35c. 

0 NAUJA SKAITYMO KNYGA Lie- 
tuviskoms Mokslainems Ameriko- 
je. Dalis ill. Su paveikslais. 
Tai yra tredia Chresto uatijos da- 
lis, arba tolesnis lavinimasis jau 
mokantiem3 ekaityti vaikams ar- 
ba ir Euangunsiems. Joje telpa 
daugiau moksligki} apsakymij ir 

: eilii}. Put!. 138. Kaina druotuo- 
se apdaruose .60c. 

7 SVENTA ISTORUA, Senojo ft 
Naujojo Jstatymo. Parage Vys- 
kupas Motiejus Valandauska3. 
TreeiaS su pataisymu isdavimas. 
Su daugel paveiksleliq. Yra tai 
aiSklal ir kiekvienam supranlamal 
apraSyta visa istorija nuo Sntvg- 
rimo pasaulto ligi pradziai krikS- 
fionybes. Pusl. 180. Kaina 

* drutuose apdaruoso 40c. 

BELETRISTIKA. 
8 ADYNOS APIE dlBIUOKlKUS; '<■ > 
Mpay«tkH; Gadzinkoa ir Xlayatka. 

Labai juoKingi aprasymai, gerl 
smagiai ^praleisti laikg. Pus’. 

•i 24. Kaina '0c. 
; 'WV-y ; : >DP 

C AMALUNGA arba. Tyro duktd, 
Labai graZf apysaka -apie balt: 

1 veidzius. indijonus, kurie Ajne- 
rlkdjd‘\mu§esi ul savo tevyn?. 
Pusl. 91. .Kaina .. 25c. 
Ta pati su audeklo apdarais.. 50c. 

10 ANTRAS KRIKSTAS. Sii} lai- 
ki| apysaka. Pffrase B- Varg- 
Sas. Labai Zingeidi apysaka 
apie padejimq gii} dleni} Rusijoje 
Ir bnvusig revoliucijq. Pusl. 83. 
Kaina' .P.. 25c. 
Ta pati apdaryta ... 50c. 

,11 APIE -RUKYMA. Keli ZodZiai 
norintiems suprasti teisybg. P. 
B. gioje knygeleje apraSo kokj 
payojij atgahena Zmog-jil rukymas 

1 ir alkolioliSki gerymal. Pusl. 
23, Kaina- 10c. 

12 APSAKIMSLIAL Keturi pui- 
kt]s apsakymeliai. Surinko ir 
iSverte Siulelis. Pusl. 75. Kai- 
na 25c. 
* 

IS AFSIMKIMd KOMEDIJA. At. 
sitikimas is AmerikouiSko gyreni- 
mo. H. Sienkievid. ISgulde Lap- 
Saus valkas. Antra laida. La- 
bai juobingas aprasymas apie 
uZsidejimg vleno Aruerikos mies- 
telio. Pusl. 32. Kaina ...... 15c. 

14 BROL1S IR SESUO. Apysaka. 
ParaSe Vaikas. Labai uZimantJ 
Sii} diem} atsitikimi} apysaka, 
verta perskaityti kiekvienam lie- 
tuviui-tevynainiui. PusL 57. 
Kaina 25c. 

15 CIECORIUS DOMlOIJONAS IR 
KA3EJAI KATAKUMBOSE. I*. 
toriskas apsakymas Laikuose 
KrikScioniq Persekiojimo. Pa- 
gal lenkq kalbq sutaise P. B. La- 
bai puikus apraSymas apie perse- 
kiojimq pirmutiniq kiikSCioniu 
Byme, vieSpataujant ciecoriui Do- 
micijonui. ApraSyta, kaip pir- 
miejie katallkai, vengdami perse- 
kiojimii, susirinkdavo ant pamal- 
dq j pozeminiu3 urvus, batakum- 
bomis vadinamus, kurie ir Sian- 
die dar tebrandarl Byme. Pusl. 
217, Bain* ..35c. 
Ta pati apdaryta.50c. 

16 DABGU.S. Pagal K. Flainarion 
paraSe P. Brandukas. Su pa- 
veikslais. Astro«iomi.'a — moka- 
las apie pasault Parodo kokios 
yra planetos, kalp Jos elna Ir 
koklq ttekme tnri viena ant ki- 
tos. Knyga yra moksllSka di- 
delSs vertes. Pusl. 193. Kaina 60c. 
Tia pati apdaryta . 75c, 

17 QET.7iKET.IS. Pagal syetimua 
l-aSinlus paraSe K. Stiklelis. Cia 
jabal aiSklai parodyta iSradimas 
plrmntlnio gelzkelio Aiiglijoje, ir 
kliutjs, kokias turejo jo iSradejas. 

r Puk. 21.-1 Kaina .. loc, 

ig GBAkI DOVANELfi UETUVOS 
ARTOJAMS. Eiles. K. Stikle- 
lis. Joje telpa kellolika pulkiq 
tSvynalniSkq eiliq garsaus mflsq 
poeto K. 8. Pusl. 21. Kaina 10a 

88 GRAUDUS VERKSMAI, arts 
paribudlnlmas prle apmialyjimo 
Kandios Viegpaties Jezaus Kria- 
lua. Puri. 20. Kaina . On. 

20 GUUVEBO K H1JQK28 f nezi- 
nomas Salta. Verts P. Eemutis. 
Yia tai labal pulkus Ir Juokingas 
apraSymas aple i.-sitlkimua ke- 
liaujant po iSsvajotas Salts. Vi- 
lmanti ir podraug. pamokinanti 
knyga. Su paveikslelials. Tusk 
98, Kaina- ... r. .<£;.......... 40e. 
Apd.aryta ..b5c. 

GYVENIMO GABALELIAT. J> 
je tel pa 13. Jvairii} puikin pest 
skaitymij ypatingai aple Lilt *.* 
vos vargus ir visokias nel&iaies. 
Skaitytojas atras labal dang ge- 
nijaliSkij mlnelij aple vargdier.tij 
padejimg. Pusl. 50. Kaina .. Zix* 

22 HOMOEAS IE SAT YE A. ‘J-- 
taise P. B. Puikiausia ’ft| .!<) 
kalboje hurcoro ir pajuokos ttny- 
ga. Jei bv-si nuliudps paimk ti) 
knyg^, o ji tave prajuokjs. Pusl. 
158. Kaina 5?C. 
Su apdarais 75c. 

23 KABALAS, arba Salainono Ba- 
klumai ir Pianctos. Ateities pra- 
nesimai su pagalba stebuklingojo 
planetos ratelio lr kviecio gru- 
delio. Pusl. 26. Kaina tiktai 15c. 

24 KAIP ATS !IE ABO JUNG TIMES 
AMEEIKOS 'VALSTYBES. Ais- 
kiai. parodo, ,kokios kolonijos bu-’ 
vo’ pirma ir kaip is jij susitvere 
Siandienines- Jungtines: .Valstybes. 
Pusl. 35. Kaina .. 10c. 

<:>.! -ii.■■■ ; 
25 KAIP ISSIEINKTI 2MONA IS 

PAN? MILIJONO, Brolit) iau- 
nikip naudai parenge K. Stikiius. 
Cia aprasyta ant ko zadantis vesti 
jaunikaitis turi atkreipti daugiau- 
sia domumo. Pusl. 22. Kaina 10c. 

26 KATOEGON. Atsitikimas Mu- 
ra ̂ vjOvo laikuose Vilniuje. Para- 
Se jP. B. Apraso, kaip Muravjo- 

,vas be jokios mielasirdystes kan- 
kino ir zudo nekaltus imones, ar- 

* ;ba sare juos Sibyriun. Pusl. 18. 
Kaina .. .A..... A.. 10c,- 

27 KAT0R2NINKAS. Labai :daili 
b apysakaite Br. Varggo ;is siy dieny 

atsi'tikimy Lietuvoje. Kaina .. 15c. 

28 IJETU VAITfi. Apysaka Juozo 
Kyietkauskio. Guide P. G. La- 
bai puiki apysaka is gyvenimo 
Lietuviy Lietuvoje apie »pus&je de- 
vyniolikto amziaus. Skaitydamas 
6iq knyga no tiktai kq smagiai 
praleisi laikq, bet dar jgysi sau 
nauda if pasipazjsi sti gyvenimo 
budu musy senuky. Pusl. 296.1 

■ Kaina 50c. 
Su apdarais -. .75c. 

29 MALDOS GALYBfi. Istorisbas 
piesinys IV simtmeeio. Lietuviy 
Kaibon isgulde P. B. Puiki apy- 
saka is gyvenimo pirmutiniy 
krikscioniy Byino viegpatvbeje. 
Verta kiekvienam perskaityti. 
Pusl. 74. Kaina 25c. 

30 MAGDALES MARIJA. Parase 
Karolis Vairas. Mintis paimta is 
P. Heize dramos ‘‘Marija ig Mag- 
dales”. Sitoj knygutej dailiai ap- 
rasoma Marijos Magdelonos gyve- 
nimas ir metavone jai jtikejus j 
Kristy Isganytojq. Pusl. turi 75. 
Kaina 15c. 

31 MUSISKIAI U2SIENYJE. Juo- 
kingas aprasymas keliones j Pary- 
ziy ir algal Mikalojaus ir Glapi- 
ros Ivanovy. Parase N. A. Lei- 
kin. Mguide Magnus Parvalkie- 
tis. Labai juokingai aprasyta 
prietikiai jaunos rusy poros, ke- 
liaujaniios uzsienyje, o nezinan- 
£ios svetimy kalby. Labai uz- 

imanti knyga. Pusl. 216. Kai- 
*; na ........ ... 50c. 

S2 MYLEK SAV© ARTYMA. Pa- 
„'gal P. Hoffmanq parage P. B. 

Puikus aprysymas ig laiky Jlapo- 
; leonb. Labai" uzimanti ir pamo- 

.kinanti apysaka, -verta perskaityti 
kiekvienam. Pus!. 131. Kaina 30c. 
Apadfyta .;.. .. 45c. 

33 HaALAICIAI arba paveikslas ig 
praeities. Verte Artojas. Yra 
tai labai utimanti apysaka ig ne- 
toliinoa praeities. 2ingeidns ir 
pamokinantis apragymas, vertas 
perskaityti. Pusl. 256. Kaina 35c. 

34 PLESlKy LINDYNe arba Nu- 
negta Dukte. Iggulde S. P. T. 
Joje aprago apie vienq lietuvy 
mergaity, kuria zmogzudziai buvo 
p’avogy, o paskui iggelbejo jos 
dede. Pusl. 38. Kaina 20c. 

35 PAJAUTA. LTzdeikos dukte, ar- 
ba Lietuviai XIV metagimtvj. Pa- 
rage P. Bernatowicz. Verte J. 
Maontvila. Kaina .$1.00. 
Su apdarais .\ $1.25c. 

36 PONAS TVARDAUCKAS, Garsus 
Burtininkas, 2ingeidus, su jvairiais 
paveiksleliais, papasakojimas, pa- 
gal surinktas liaudies legendas. 
Verte! B. Nevalgys. Pusl. 110. 
Kaina 40c. 
Ta pati apdaryta .. 65c. 

3? PRARACTVOS MICHALDOS, ka- 
ralienes ig Sabbos. Isnaujo at- 
spausta. Laida IV. Sioje kny- 
geleje apragoma, kaip toji karalie- 
ne'pranagavo apie permainas vies- 
patysSiy, karus, pergales vieni ki- 
ty ir tt. Pusl. 42. Kaina_10c. 

S8 Pusbios DVASIA. Puikus ap- I 
sakymas is Amerikonisky Migky. 
Pagal d-rq Bird parage A. L. An- 
dyc. Lietuviskai iggulde P. B. 
Puikus apragymas apie ameriko- 
nigkus miskus, pirmutinius jy gy- 
ventojus baltveidzius ir jy karcs 
su Indijonais. Labai uzimanti ir 
pamokinanti apysaka, verta per- 
skaityti kiekvienam. Pusl. 330. 
Kaina 50c. 

2D RANKVEDIS. “Vienatinis sa- 
vo rysies LietuviSkai-Angligkas 

f Kalbos Eankvedis” ir “Kaip tap- 
ti Jungtinii} Amerikos Valstybi'j 
pilieeiu”. Parenge 8. P. Tana- 
nevicia. Yra tai praktiSlciausias 
Eankvedis lietuviskoje kaiboje del 
issimokinimo gerai skaityti ir is- 
tarti angliskus Zodzius. Jisai yra 
parankiausias lietuviams, nes pir- 
moje vietoje telpa lietuviski Zo- 
dZiai, paskui angliskas tekstas, 
o trecioje eilgje teisingas istari- 
mas. Prie galo telpa pamokini- 
mas tiems, kurie nori pasililcti 
Jungtinii} Amerikos Valstybiij pi 
liegiais. Labai naudinga knj-ga. 
Pusl. 174. Kaina #1.00. 
Su apdarais $1;25. 

PRAKTISKAS ANGLISKOS KAL- 
BOS RANKVEDIS. Pasimokini- 
mui skaityti rasvti ir kalb.'ti an- 
gliskai. Pusl. 63. Kaina .... 25c. 

VISOKIOS KNYGOS. 
41 IBIS KELEIVIAI. Krikseio- 

nis, 2ydas ir Turkas. Pamokinan- 
ti apysaka. T. Visniauckas. Ver- 
t§ P. B. Antra laida. MoraliS- 
kas apsakymas. Pusl. 92. Kaina 25c. 
Ta pati apdaryta 30c, 

—-V 
42 U2KEIKTA MERGELB sn bar* 

aa ir Barzdaskutis. Labai u2- 
imantis ir juokingas apsakymas. Pusl. 27. Kaina 10fc* 

.43 U2KEIKTO URVAS. Apysaka is lietuvii} gyvenimo. Pagal len 
kifik% nupiese P. B. Labai uz 
imanti ir pamokinanti apysaka 
Pradej^s j% skaityti negalesi atsi 
traukti, kol nepabaigsi. Tai-gi vi 
siems vertetu ja perskaityti. Pud 
288. Kaina 50c/ 

« V2JINIS MALUNAS. Pagal lsn- 
kiskq parase P. B. Apysaka P.pi9 
?y<lq, kuris nupirko maluna del 
‘■gesefto”, bet vetra malun;} eu- 
lajze. Pataria tat jisai savo vai- 
kamr, kad zydas negali tureti jo- 
kios savasties,. bet tik grynus pi- 
nigus. Labai juokingas apraly- 
mas. Pusl. 64. Kaina ., 25c. 
Apdaryta ..' 40c, 

45 2VAIG2DE. Ryti} pasaka. Pa- 
rase V. Veresajev. Lietuvii} kal- 
bon isverte J. Gicla. Chicago. 
Pusl 17. Kaina ... 10^ 

46 BEi’LEJAUS STONELfi ar’ba* 
Kristaus Uzgimimas. Drama tri- 
juose aktuose. ParaSe P. Puiki 
knygele del perstatymi} apie Ka- 
ledas. Pusl. 31. Kaina.15c, 

47 ISGAMA. Drama 2-se aktuose. 
Parase J. S. Laida II pertaisyta, 
Labai tinkama knygele teatri} lo- 
fi imams. Push 24. Kaina_10® •’ 

48 KNARKIA PALIEPUS. Ko- 
medija 1-me akte. Sulig lenkifi- 
ko sutaise Gineitis. Labai juo- 
kinga komedija del trumpi} pers- 
tatymi}. Pusl. 26. Kaina- 10c, 

49 NIEKO BE PBIE2ASTIES. Ko- 
medija viename akte. Lietuvifi- 
kon kalbon verte Magnus Parval- 
kietis. Yra labai smagi atlosimui, 
nes jeina tik trjs asmenjs. Pusl. 
34. Kaina ...... 15c, 

60 AIiTUTe dukte kunlgaikscio Ker- 
niaun. Puiki apysakaite is stab- 
meldystes laiki} Lietuvoje. Pusl. 
24. Tilzeje. Kaina 10c, 

51 AMzIATJS GALAS PONSKO PI 
LOTO, kurig buvo sudzia Viespa 
ties JezauB Kristaus. Ketvi/tas 
spaudimas. Bitenai. 1006. Spau- 
da ir kastu M. Jankaus. Pusl. 16. 
Kaina 6c, 

62 ANDERSOMO PASAKOS (su pa- 
veiksieliais) knygute pirma. Is* 
guide P. Nerys. Tilzeje, 1895. m. 

gioje knygeleje telpa 10 puikiij pa- 
sakelii} garsaus rastininko Ander- 
sono, kurio pasakos yra jau isgul- 
dytos j visq civilizuotij tautij kal- 
bas. Jos tinka skaitymui kaip 
maziems, taip lygiai ir suaugu- 
siems. Pusl. 82. Kaina.20c. 

53 ANIMA VILIS. Apysaka Mares 
Radzcviciutes. Lietuviskai isgul- 
de Jonas^ Montvila. 1898. She- 
nandoah, Pa. Yra tai labai puiki 
apysaka is kovos likimij vieno nu- 

vyfcusio Sibyriuu jauno vaikino.' 
Kaip aplinkybes stume jj j nelai- 
mes ir kaip jis kovojo su jomis. 
Pusl. 169. Kaina .. 75c. 

54 ANT NAKVYNeS. Lapelis ii 
uzrasy d-ro Baltusio. Tilzeje, 
1894 m. Puiki apysaka is tikro 
atsitikimo. Pusl. 16. Kaina .. 5c. 

55 ATM1NIMA1. ParaSe iemaite. 
Aprasymas iS tikro atsitikimo Lie- 
tuveje ant egzekvijp. Tilzeje, v 

1902 m. Pusl. 23. Kaina.5c. 

56 AUKA NICHILISTy. Juokin- 
gas aprasymas. Stebuklas KuJios 
Naktj. Mahanoy City, Pa. 1906. 
Smagi pasiskaitymui knygele per- 
leidimui laiko. Pusl. 60. Kaina 15c. 

57 AKYVOS ISTORIJOS. gioje 
knygeleje telpa 7 labai juokingos 
pasakaites. Mahanoy City, Pa. 
1901. Pusl. 88. Kaina.20c. 

68 AVENTINO NBREOS. Apysaka 
is Pirmqjij kirksfiionystes Amziij 
su paveiksleliais. Isverte is len- 
kisko S. R. Brooklyn, N. Y. Yra 
tai puikus aprasymas i8 laikij 
krikSiioniq persekiojimo vieSpatau- 
jant Ryme ciesoriui Neronui. Pusl. 
T>0. Kaina 20c. 

59 BUCKIS. Rosny’o apysakaite. 
Shenandoah, Pa. Labai uzimantis 
juokingas aprasymas. Pusl. 16. 
Kaiua 5c. 

60 DUOMOS JIESKOTOJAI. Apy- 
saka Henriko Sieukevifiiaus. Lie- 
tuviskai isgulde V. Stagaras. She- 
nandoah, Pa. 1897 in. Puiki 
apysaka apie vienq lietuviskq sei- 
mynelg, atvykusia Amerikon sau 
laimes jieskoti ir vargus, kurie cia 
juos patikq. Uzimantis ir pamo- 
kinantis aprasymas. Pusl. 82. 
Kaina 35c. 

61 DEVONISKIU KRYzIUS. Pui- 
kus aprasymas apie kryziij, stovin- 
tj Devoniskiij kaime, Suvalkij gub. 
Shenandoah, Pa. Pusl. 39.* Kai- 
na 10c. 

62 DUKTfi MARiy. D. T. B. Ma- 
hanoy City, Pa. 1901 m. Labai 
uzimanti apysaka. Pusl. 63. Kai- 
na 25c. 

4 

63 DIRVA. Metas 2. Iaetuviski 
Dainiai pradzios XIX Simtmecio. 
Sutaise J. Jonas ir Rankvedis Se- 
noves Istorijos. Shenandoah, Pa. 
1899 m. Kaina . 75c, 

64 DIRVA. Metas 3. Botanika, 
arba taislius auguminiais. Para- 
se kun. A. Pabrieza. Shenandoah, 
Pa. 1900 m. Pash 166. Kai- 
na .•... $1.00. 

Apdaryta $1.25. 
65 BDGARA8, arba nuo ateizmo 

prie pilnos teisybes. Pagal L. 
llammersteinq, paraie kun. d-ras 
JuodySius. Brooklyn, N. Y. 
1902. Pusl. 214. Kaina .... $1.00. 

66 FINAI IR jy GYVBNIMAS. 
Yiensedis ir Pirmutine salna. Dvi 
daili apysakeli. Vilniuje, 1893. 
Push 38. Kaina 15c. 

67 GRA2I VAIKy KNYGELfi. Vil- 
r.iuje, 1891. Telpa fia 25 praiios 
pasakeles, surasytoa del Lietuvos 
vaikeliij. Labai naudingos pasi- 
skaitymui jaunuomenei. -SuraSS 
kunigas kanauninkas KriStofas 
Schmidt. Push 53. Kaina .. 10c. 

JONAS M. TANANEVICE, 
3249 53 So. Morgan St., 

Chicago, HI. 


