
MOTERiy SKYRIUS. 

INDIJONTJ MOTERIS. 

Moterjs Suvienytose Val- 
stijose turejo lygias teises 
jau 700 metij atgal, — pa- 
skelbe Edward Curtiss, pa- 
siijstas arclieologijos insti- 
tuto tyrineti Amerikos in- 
dijonij areheologija. Indi- 

jonu gentes Gopi moterjs 
Arizonoje turi lie tiktai 
balsa vimo teises; jos vienos 
risa daugyb? svarbiij klau- 
sinnj is visos draugijos gy- 
venimo. Paimsime, pavyz- 
din, viena Gopi gentes kai- 
melj, Valpi. Keliama klau- 
simas tame, ar reikalinga 
pristatyti dar vieiiij augsta 
prie dideliu gyvenamij 11a- 

mu, idant ten intaisins nan- 

jus butus moterims. Ir 
stai viena is moterin-vado- 

viij susaukia moteriij tary- 
ba. Viena is vadoviij pa- 
siuncia slapta palicpima ki- 
toms vadovems susirinkti ir 
pasitarti. Nei vienas vy- 
ras nejsilcidziama susirin- 

kiman, lies tokiuose klausi- 
muose jie neturi balso. Mo- 

terjs risa daug svarbiij 
klausimij politikoje. Jos, 
pavyzdin, paeios risa klau- 

simij, ar reikia perkelti kai- 

niij kiton vieton, ar palikti 
jj senoj. Priezastis tokios 
moteriu intekmes ta, kad 

jos valdo ir priziuri namus, 
o vyrai uzsiima tiktai far- 

meryste. Jaigu pati nu- 

mirsta, jos savastis pereina 
ne vyrui ir sunams, bet 
dukterims arba jos motinai. 
Visi klausimai sulyg seimv- 
nos gyvenimo risami tiktai 
moteriu. 

Jaigu vvras veda sveti- 
mo luomo moterj, tai jis 
pereina i ty luomy ir gyve- 
ua jo tarpe. Jaigu iskjla 
kokis-nors nesusipratimas 
kokios poreles vedybose, tai 
klausima risa tiktai mote- 

rjs, vyrai gali duoti tiktai 

patarimus. Pries vestuves 
jaunosios plaukai labai dai- 
liai susukuojama — tai zen- 

klas jaunystes ir mergys- 
tes; po vestuviy gi plaukai 
kitaip susukuojami, idant 
visas mergaites noras pa- 
tikti be zenklo isnyktu. 
Giminystes eil e vedama pa- 
gal moteriy pus§, o ne pa- 
gal vyry. 

Kukuruzai sodinami ir 

auginami vyru, bet kuomet 

jau jie supilti aruoduosna, 
vyras negali jij vartoti ar- 

ba parduoti be moteries su- 

tikimo. Perskvruose mo- 

terysteje moteris nereika- 
lauja nei teisejo nei advo- 
kato pagalbos, ji pildo savo 

tarpo jstatymus. Jaigu vy- 
ras nepildo savo priedermiij 
sulyg pacios, tai pati per- 
siskiria su juomi greitai ir 

paprastai. Sugrjzes na- 

mon, vyras gali rasti duris 

uzdarytas, o savo daiktus 
ismestus laukan. Tai — 

perskyras, padarytas jo pa- 
cios. Tokiame atsitikime 
jokie jstaymai, jokie per- 
kalbinejimai negelbsti. Jai- 

gu gi jis nepripazjsta tokio 

perskyro, tai jis turi teis? 
kreipties j seimynos taryba, 
susidedancia is jo ir jo pa- 
cios giminiij. Bet jis tik- 
tai isdalies gali tiketies ap- 
gynimo is pacios giminiu 
puses, nes jo paties gimi- 
naiciai tokiame perskyre 
neturi tikrojo balso. Jai- 
gu namuose nera ramybes 
ir sutikimo, tai vyras ir pati 
persiskiria; vaikai pasilie- 
ka su motina, kurigt apgina 
istatymai 

Moterjs turi savo kliubus 
ir draugijas, kur nera jsi- 
leidziaini vyrai. Neziurint 
j ispanu misijonoriu intek- 
m§, suardziusig savo pase- 
keju siemynos ugnavietg, 
indijong moterims pasiseke 
apsaugoti savo seimvnos 

tvarkg ir pasiJikti seimvnos 
vadove. Moterjs, gyvenan- 
eios upes Grand klonyje, 
turi savo paproeius. Dau- 

gumas bande juos istyrine- 
ti, bet moterjs savo tarpan 
nieko nejsileido. 

Vestuviu upeigcs parodo, 
kaip augstai stovi tos tau- 
tos dora. Kuomet mergai- 
te ir jaunikis gauna savo te- 

vg sutikimg, pastarasis ei- 
na j savo numyletosios na- 

mus, kurios motina sutaiso 

jam tarn tikrus pietus. Val- 
gant pietus jaunoji ziuri j 
jaunikj, o ju tevai rimtai 
svarsto vyro pareigas link 

pacios. Toliau jaunikis 
praleidzia 5 naktis jauno- 
sios namuose, kur jis laiko- 
mas visai atskirtam nuo na- 

miskiij kambaryj. Paskui 
jaunikis sugrjzta j savo na- 

mus ir papasakoja apie tg, 
kg jis veike per tas pen- 
kias dienas. Greitai jauni- 
kis sugrjzta pas savo numy- 
letgjg su drabuziais, jo mo- 

tinos padovanotais jauna- 
jai. Jaunoji gi parengia 
kukuruzij pnpudytjj md<j ir 
lydint savo isrinktamjam, 
eina j pastarojo namus. 

Jiedu eina tik dviese, o jan- 
no ji nesa ant galvos pa- 
rengt§ ind$. Ji vos palvti 
valgj, kokj paduoda jo mi- 

tina, o jaunikio tevas tuom 

tarpu padovanoja briedzio 
kailj. Pagalios porele eina 

j jaunosios namus. Pasta- 

roji nesa ant galvos inda su 

kvieeiais, uzdengta padova- 
notu briedzio kailiu. 

Kantrybe yra ypatingaja 
tos indijomj gentes zyme. 
Zodis “gopi” reiskia “ra- 
mus zmones”. Amerikonai 
visai nieko nezino apie t;j 
stebetina gent§. Siaurinej 
Amerikoj tarpe indijomj 
yra apie 5.000 jvairiij kalbij. 
Yienoj tik Kalifornijoj yra 
30 indijomj kalbij, kurios 

taip viena j kita panasios, 
kaip aiigkj lcalba j lietuviij 
kalb$. Bet apie niekjj ame- 

rikonai taip mazai nezino, 
kaip apie Amerikos indijo- 
nus. 

Edward Curtiss dabar 

vazineja po visa Amerikg, ir 
skaito lekcijas apie jo ap- 
lankytij indijomj gyvenima; 
apart to muzika groja jo 
surinktas indijomj tautines 
dainas. Pirmosios lekeijos 
nesenai buvo New Yorke. 

I 

01, TIE VYRAI! 

Vyriskiai — skaitome 
viename laikrastyj — tai 
stebetinos esybes. Nesioja 
batus, \ kuriuos pri- 
kalta viniy, vaiksciodami 
anais beldziasi ir knarkia. 
Skrybeles turi tankiai su- 

devetas, o jei nenori pa- 
mesti skecio, tai ji su sa- 

vimi taip laiko, lead labai 
lengvai gali isbadyti akis 
praeiviams. 

Liezuviavimas jiems nezi- 
nomas, tai palieka mote- 
rims, teeiau tankiai lanko 
saliunus ir valgyklas, gin- 
cinasi uz politiky, bet ir ne- 

paliks ant kaimyno nepaly- 
teto -siulo, jei tasai kitaip 
mysto, gyvena ir seiminin- 
kauja. 

Taippat yra vyrai is loc- 
nu lnanymy. esybemis “be 

kla-idos”, nekuomet uiekur 
nera jy. kaltes. Namie vi- 
suomet atrandama kalta pa- 
ti, prekyboje — konkuren- 
cija, zemdirbysteje — pras- 
tos sylygos ir samdininkai. 
Apie prasedejimus saliu- 

nuose, girtavimus ir kazi- 
riavimus jie visai nei nema- 

110 ka-nors kaltinti. 
Yyriskiai visuomet “tun 

tiesy”. Kuomet vyriskis 
persisaldo, jam rodosi jau 
turjs mirti, bet kuomet jam 
paduodama lekste su sriu- 
ba nuo vistienos, idant tuo 
budu palengviuus, far tvir- 
tina, kad ta sriub§ galjs 
skaniai suvalgyti taippat 
ir ateinaneioj savaitej, kai 
kad ir dabar. 

Vyriskiai visuoiiiet reika- 
lauja svariij marskiniij, o 

kuomet jiems marskiniai 
paduodama, ima bambeti, 
kad anuose nesam^ nei vie- 
no guziko, nors yra visi, tik 
jie anij nemoka surasti. 

Abelnai, vyriskiai nekuo- 
met nemoka nieko surasti. 
Nekuomet jie nezino ko no- 

ri ir kuo nepakakinti. Di- 
desniam savo paeiu dziaugs- 
mui noriai pasakoja apie 
tai, kaip tai parinktinai jie 
butij galejg apsivesti ir ko- 
kiais intekmingais zmone- 

mis pasilikti, jei nebutu pa- 
tik§ tuo, kuo dabar es$. 

Jie zino, kas veikiasi vi- 
same sviete, tik nezino, kas 
darosi ju locnuose namuose. 

Apie kitij zmoniu vailuj 
blogg, ankle j ima jie skaito 
ilgus referatus, o savo vai- 
kus veda is 'kelio. Kitij 
zmoniij reikalus laiko gal- 
voje, o patjs bankrutija. 

Bedina pati, kurios vyras 
uzima kelias virsininko vie- 
tas! Pav. jei priklauso prie 
draugijij yaldybij. Sgjnn- 
gos arba draugijos gerbuvis 
j j uzmusa, isgena is namij 
visokig, ramyb?, kadangi 
vyras tankiai laisvas valan- 
das praleidzia karcemose. 

Nors tie “sutyeriimj vies- 

paciai” gana yra dr^sus, 
bet kuomet kudiki paima 
ant ranlaj, mazyciui grasia 
pasmaugimo pavojus. Kad 
bile kas tik naujo pasakius, 
jie visada sako, kad kudi- 
kis yra “dailus”, nors ta- 
sai kaszin kaip turetij isro- 
dvti. Keturip menesiij ku- 

dikj sodina ant grindij, ma- 

nydami, kad jis imsi§s 
vaikscioti, o paskui is to 
dar stebisi, jei kudikis ima 
verkti. 

Visi vyrai mano, kad tai 
esama kas nepaprasto, jei 
jie moterysteje pragyveno 
desetkg metij. Ir tame at- 

vejy visai panasijs j savo 

pacias. Ismintinga pati 
moka savo vyr§ vesti ant 
virvutes. 

Vyriskiai labai myli fo- 

tografuoties, o paskui tvir- 

tinti, kad prastai nutrauk- 
ta. 

KAIP TURIME MYLeTI. 

Kas must} trokstp atsiza- 
deti meiles? 0 vienok — 

kaip tai daug yra zmoniu 

sviete, kurie nieko nemyle- 
dami ilgstasi ir troksta tu- 
reti kadir trupinelj meiles! 

Jau vaikai istiesia ranke- 
les i motinq, ir reikalauja 
sau glamonejirau ir meiles. 
To jausmo troskimas drau- 
ge su metais didinasi. Gy- 
venimas be meiles, nors bu- 
tum turtingas ir turetumem 
didziausius perteklius, yra 
saltas ir tuscias, nes jam tik 
meile suteikia kuograziau- 
si$ silum§ ir patogum^. 

Bet kaip tai sunku ret- 

kareiais <sumat.i meile ten, 
kur joa. Iatnausiai ir dau- 
giausiai trokstama ir kur 
mes anp visomis savo du- 
sios ir.sir^lies jegomis at- 
gaivinti, npretumem! Ta- 
da statome. klausimp: nuo 

ko tas yiskps priklauso, kad 

neziuriUjt yisjj musp pastan- 
gp gapti inqile, nepajegia- 
me atsipkti tyokstamojo tik- 
slof Ar tai musp kalte? 
Ar tas pridera nuo musp 
budo, jei turirae istisu gy- 
venimo keliu keliauti be 
meiles % 

Yiena francuze, ponia de 
Perrot, nesenai. pasake, kad 
“zmones reik'alas mokinti 

kaip turi inyleti, nes labai 
mazas skaitlius asmenp my- 
li naturaliskai ir taip, kaip 
liepia pats instinktas. Mei- 
le — svelniausis ir jspu- 
dingiausis is visp jausrnp, 
reikalauja tvirtos paramos, 
idant galetu issivystyti vi- 
same savo vaiskiune.” 

Ponia Perrot kiekvienp 
savo sakinj paremia histo- 
riniais meiles atsitikimais, 
kuriuos paskui paskirscius \ 
dalis, prieina laipsniskai 
abelnai prie meiles. Ji ne- 

perlauziamai persitikrinusi 
apie savo teorija, tai yra: 
be maziausio abejones sese- 

lio tiki \ sirdies galybg — 

meilg! Ji tvktina, kad su 

meiles pagalba galima at- 
siekti viskas. 

0 juk tame bucle, kokiuo 
•moteris meil§ parodo, ran- 

dasi didziausias pavojus ju 
jausmams. Labai retai 
kuomet moteris palaiko sa- 

vvj vyrd meil§, jei vyras 
perdaug aiskiai jai isrei§- 
kia savo jausmus, arba jei 
perdaug apie ja kalba. Vy- 
riskis myli ir brangina la- 
biausiai tai, k§ jis turi sau 

iskovoti,! bet visuomet ne 

tai, kas jam pasiduoda be 

jokios kbvos; kur jam ne- 

reikaliirga ?pastangij. Tik- 

roji meile, be savimeiles, at- 
ras geresnj kelia \ vyriskio 
sirdj, moteris, tikrai mylin- 
ti savo vyra, supras tuojaus 
jo laikimj gapstumg,, ir el- 

gsis sulyg to, kaip jo bu- 
das to reikalauja, Kasgi 
nebus patyrgS, kaipgi kan- 
kinanciais buna nelaiku sta- 
tomi klausimai, nors zino- 

ma, kad tas veikiama su ge- 
riausiais tikslais? Arba 
tiesiog buna uzgaunami ir 
atstumiami karsti meiles 

apsireiskimai, jei kas turi 
blogg, upa, arba jauciasi ne- 

sveiku? Tikroji meile mo- 

ka saugoties tokiij paklai- 
dij — tyli, rami simpatija 
geriausiai cionai gelbsti, 
net lig laikui, kuriame mei- 
les isreiskimai esti reika- 

iingi. 
Is vyro meiles gema ir is- 

sivysto tikroji meile ir pil- 
na pasisventimo ir aukij 
vaikams, motiniska meile, 
giliausioji ir prakilniausio- 
ji! 

Meile gi tobuliausioji to 

zodzio reiksmej, be abejo- 
nes yisuomet sutinka savi- 

tarpj, nors ne visuomet gal 
toj formej, kokioj troksta- 

me, ir kokia mums, musij 
nuomone, yra reikalinga 
musij laimei. u Kiek tai jau 
asarij liejosi ir liesis delei 

to, kiek gaslinj skundij ir 
karstij prasymtj kilo \ dan- 

gij! Taip buvo is svieto 

pradzios ir taip bus lig pa- 
baigos — net) lig paskuti- 
niam zm6gaug dvelkiniui! 
Ar tai semjjij laikij stab- 
meldes, ar murines, ar so- 

dietes, ar moterjs ant sos- 

tij, ar bedinos, ar turtingos 
— kiekviena troksta myleti 
ir buti mylima. 

Laiminga, kurios issipil- 
do troskimai ir velijimai — 
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KATAL.IOGAS 
Knygy Isleisty 

“Kataliko” 
del Lietuviskij Mokslainiy 

ir taip kitokiu vi- 
sokiy knygy. 

Taipgi ir kity Isleisty lie- 

tuviskij. spaustuviy Ameri- 
koj ir Lietuvoj. 
No. Kalnu 
1 GRAMATIKA. Trumpa Lietuviq 

Kalbcs Gramatika” del Lietuvis- 
kij mokyklq giaurineje Ameriko- 
je. Pagal Stuobrj ir kitus pa- 
renge S. P. Tananevlcia. Yra tai 
gerlausla sutaisyta Gramatika del 
lietuviskij mokyklTL J1 parankl 
ir tiems kurie noil gerai ismokti 
lietuviSkq kalbq ir raSybq. Pusl. 
102. Kaina drutuose audekli- 
niuose apdaruose 35c. 

2 LEMENTORIUS. Lietuviq Pa- 

rapijq Mokykloms giaurineje Ame- 
rikoje. Sutaise S. P. Tananevi- 
Cia. Yra tai parankiausias prasi- 
moklnimui skaitymo ir ragymo 
rankvedis, sutaisytas mo'-.inimui 
vaikq. Pusl. 76. Kaina drutuose 
audekliniuose apdaruose 20c. 

3 KATEKIZMAS, Rymo-KatalikiS- 
kas Didesnysis Katekizmas. Pq- 
caSS kun. J. Dehafbe, D, J. Ge- 
riausias, nes labai suprantamas 
kad ir mrziems vaikams Kato- 
kizmas, parankiausias lietuviq 
pradinems mokykloms. Pusl. 199. 
Kaina drutuose apdaruose .... 35c. 

4 NAUJA CHRESTOMATUA del 
Lietuviskq Mokslainiq Amerikoje. 
Dalis I, Parenge P. Brandukas. 
gl knyga yra gerlausla skaitymui 
Siek tiek pramokusiems skaityti, 
nes joje te’pa trumpos, gerai su- 

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

5 NAUJA KNYGA del Lietuviskq 
Mokslainiq Amerikoje. Dalis II. 
Parenge P. Brandukas. Yra tai 
antra dalis Chrestomatijos labai 
paranki moklntmul jau pramoku- 
siq skaityti ir ragyti vaikq. Tel- 
pa joje apysakeles ir eiles. Pusl. 
212. Kaina drutuose apdaruose 35c. 

6 NAUJA SKAITYMO KNYGA Lie- 
tuviskoms Mokslainems Ameriko- 
je. Dalis III. gu paveikslais. 
Tai yra treCia CUrestomatijos da- 
lis, arba tolesnis lavinimasis jau 
mokantiems rkaityti vaikams ar- 
ba ir cjia’xgunsiems. Joje telpa 
daugiau icoksliSkq apsakymq ir 
eiliq. Puri. 1S8. Kaina druotuo- 
se apdaruose 50c. 

7 SVENTA ISTORUA. Senojo ir 
Naujojo jstatymo.. Parage Vys- 
kupas Motiejus Valancauskas. 
Trecias su pataisymu igdavimas. 
Su daugel paveilcsleliq. Yra tai 
algkiai ir kiekvienam suprantamai 
apragyta visa istorija nuo sutve- 
rimo pasaulio ligi pradziai krikg- 
Cionybes. Pusl. 180. Kaina 
drutuose apdaruose 40c. 

BELETRISTIKA. 
8 ADYNOS APIE GIBTUOKLIUS. 

Davatkq Gadzinkos ir Davntka. 
Labai juokingi aprasyinai, geri 
smagiai praleisti laikq. Pus’- 
24. Kaina .. 'Oc. 

0 AMALUNGA arba Tyro dukte. 
Labai graZl apysaka apie balt- 
veidzius ir indijonus, kurie Ame- 
rikoje mugesi uZ savo tevyne. 
Pusl. 91. Kaina 25c. 
Ta pati su audeklo apdarais.. 60c. 

10 ANTRAS KRIKSTAS. Siq lai- 
kq apysaka. Parage Br. Varg- 
Bas. Labai zingeidl apysaka 
apie padejimq giq dienq Kusijoje 
ir buvusiq revoliucijq. Pusl. 83. 
Kaina .. 26c. 
Ta pati apdaryta 50c. 

11 APIE RUKYMA. Keli zodZiai 
norintiems suprastl telsybg. p. 
B. gioje knygeleje apraSo kokj 
pavojq atgabena zmogui rukymas 
lr alkoliojigkl gerymai. Pusl. 
23. Kaina ioc. 

12 APSAKIMF.LIAJ. Keturi pui- 
kqs apsakymeliai Surinko ir 
iSverte Siulelis. Pnsl. 75. Kai- 
na .. 25c. 

13 AFSIRIKIMT? KOMEDIJA. At. 
sitikimas. ig Amerikonisko gyreni- 
mo. H. Sienkievlc. Iggulde Lap- 
feaus vaikas. Antra laida. La- 
bai juokingas apragymas apie 
uZsidejimq vieno Amerikos mies- 
telio. Pusl. 32. Kaina ...... i5c. 

14 BBOLIS IR SESUO. Apysaka. 
Parage Vaikas. Labai uZimanti 
Siq dienq atsitikimq apysaka, 
verta perskaityti kiekvienam lie- 
tuviui-tevynainiuL Pusl. 67. 
Kaina . 26c. 

15 CIECOBIUS DOMICUONAS IB 
KASBJAI KATAKUMBOSE. Is- 
teriskas apsakymas Laikuose 
Krikgeionlq Persekiojimo. Pa- 
gal lenkq kalbq sutaise P. B. La- 
bai puikus apragymas apie perse- 
blojimq pirmutiniq krikSCionlq 
Byrne, viegpataujant ciecoriui Do- 
micijonui. Apragyta, kaip pir- 
mlejle katalikal, vengdami perse- 
kiojimq, susirinkdavo ant pamal- 
dq 1 poZeminiua urvus, katakum- 
bomis vadinamus, kurie ir gian- 
die dar tebrandari Ryme. Pusl. 
217. Kaina. . 35c. 
Ta pati apdaryta .. 

16 DAMGUS. Pagal K. Flamarion 
paraSe P. Brandukas. Su pa- 
veikslais. Astroaoinija — moks- 
las aple pasaulj. Parodo koklos 
yra planetos, kalp jos eina ir 
kokig itekmg tori viena ant kl- 
tos. Knyga yra moksliSka di- 
deles vertSs. Pusl. 193. Kaina 60e. 
Ta pati apdaryta . 75c. 

17 OET iZKBTiia. Pagal svetimus 
raSinius parage K. •Btiklelis. Cia 
labai aigkiai parodyta iSradimas 
pirmutinio gelzkelio Anglijoje, ir 
kliutis, kokias turejo jo iSradejas. 
Pus. 21. Kaina . 10c. 

18 GSA2I DOVANEBfi UETUVOS 
ABTOJAMS. Biles. K. Stikle- 
lls. Joje telpa keliollka pulkiq 
tevynalniSki} eiliq garsaus mOsu 
poeto K. S. Pusl. 21. Kaina 10b 

fg ORATJDUS VERKSMAI, arba 
paslbudinimas prie apmlslyjimo 
•'anCios VieSpatles Jezaus Kris- 

PusL 20. Kaina la, 

20 GUUVERO KELIONES , nezi- 
noiaas galls. Verle P. zemutia. 
Yia'tai labai puikus lr juokiugas 
aprasymas apie :.„sitiklmus ke- 
liaujant po issvajotas galis. Vi- 
imauti ir podraug pamoklnanti 
knyga. Su paveikslelials. Fusl. 
98. Kaina 40c. 

Apdaryta b5c. 

21 GYVENIMO GABALELIAI. J:> 
je lelpa 13 {vairiij pulkiu pf-it- 
skaitymij ypatingai apie Litt> 
vos vargus ir visokias nelaimes. 
Skaitytojas s.tras labai daug *e- 

nijallski} mlnciij apie vargdiefilij 
padljimg. Pasl. 50. Kaina .. £5n. 

22 HUMORAii IR SAT YEA. 
taiso P. B. Puikiausia •■4 
kalboje huraoro ir pajuokos :uiy- 
ga. Jei bi.si nuliudgs paimk ti} 
ltnyg^, o ji tave prajuokjs. Pusl. 
158. Kaina 51c. 
Su apdarais .'.. 75c. 

23 EABALAS, arba Salamono Bu- 
klumai ir Pianolas. Ateities pra- 
nesimai su pagalba stebuklingojo 
planetos rat.elio ir kviecio gru- 
delio. Pusl. 26. Kaina tiktai 15c. 

24 KAIP ATlilRADO JUNGTINES 
AMERIKOS VALSTYBES. Ais- 
kiai parodo, kokios kolonijos bu- 
vo pirma ir kaip is jy susitvere 
siandienines Jungtines Valstybes. 
Pusl. 35. Kaina 10c. 

25 ElAIP ISSIRINKTI 2MONA IS 
PAN? MILIJONO. Broliij jau- 
nikiy naudai parenge K. Stiklius. 
Cia aprasyta ant ko zadantis vesti 
jaunikaitis turi atkreipti daugiau- 
sia domumo. Pusl. 22. Kaina 10c. 

26 KATORGON. Atsitikimas Mu- 
ravjovo laikuose Vilniuje. Para- 
Se P. B. Apraso, kaip Muravjo- 
vas be jokios miclasirdystes kan- 
kino ir zude nekaltus zmones ar- 
ba vare juos Sibyriun. Pusl. 18. 
Kaina... 10c. 

27 KAT0R2NINKAS. Labai daili 
apysakaite Br. Vargso is sit? diem? 
atsitikimi? Lietuvoje. Kaina .. 15c. 

28 LIETUVAITE. Apysaka Juozo 
Kvietkauskio. Guide P. G. La- 
bai puiki apysaka iS gyvenimo 
Lietuvii? Lietuvoje apie puseje de- 
vyniolikto amziaus. Skaitydamas 
Si% knyga ne tiktai ka smagiai 
praleisi laika, bet dar jgysi sau 

nauda ir pasipazjsi su gyvenimo 
budu must? senuki?. Pusl. £96. 
Kaina 50c. 
Su apdarais 75c. 

29 MALDOS GALYBe. Istoriskas 
piesinys IV simtmecio. Lietuvii? 
kalbon isgulde P. B. Puiki apy- 
saka is gyvenimo pirmutinit? 
krikScionii? Bymo vieiipatybeje. 
Verta kiekvienam perskaityti. 
Pusl. 74. Kaina 25c. 

30 MAGDALES MARIJA. Parase 
Karolis Vairas. Mintis paimta is 
P. Heize dramos “Marija is Mag- 
dales”. Sitoj knygutej dailiai ap- 
rasoma Marijos Magdelonos gyve- 
nimas ir metavone jai jtikejus i 
Kristi? Bsganytoji}. Pusl. turi 75. 
Kaina .. 15c. 

31 MUSISKIAI UZSIENYJE. Juo- 
kingas aprasymas keliones j Pary- 
zii? ir atgal Mikalojaus ir Glapi- 
ros Ivanovi?. ParaSe N. A. Lei- 
kin. Isgulde Magnus Parvalkie- 
tis. Labai juokingai aprasyta 
prietikiai jaunos rusi? poros, ke- 
liaujancios uzsienyje, o nezinan- 
cios svetimi? kalbi?. Labai uz- 

iinanti knyga. Pusl. 216. Kai- 
na 4_V. _'... 50c. 

32 MYLEK SAVO ARTYMA. Pa- 
gal P. Hoffman.-} parade P. B. 
Puikus apraSymas iS laiki? Napo- 
leono. Labai uzimanti ir pamo- 
kinanti apysaka, verta perskaityti 
kiekvienam.. Pusl. 131. Kaina 30c. 
Apadryta ... 45c. 

33 NAsLAIcIAI arba paveikslas i5 
praeities. Verte Artojas. Yra 
tai labai' uZimanti apysaka is ne- 
tolimos praeities. Zingeidus ir 
pamokinantis apra§yraas, vertas 
perskaityti. Pusl. 256. Kaina 35c. 

34 PLEsIKy LINDYNe arba Nu- 
nesta Dukte. Isgulde S. P. T. 
Joje apraSo apie viens> lietuvg 
mergaitg, kurii} zmogzudziai buvo 
pavogf, o paskui isgelbejo jos 
dede. Pusl. 38. Kaina 20c. 

35 PAJAUTA. Lizdeikos dukte, ar- 
ba Lietuviai XIV metaSimtyj. Pa- 
rase P. Bernatowicz. Verte J. 
Maontvila. Kaina .81.00. 
Su apdarais $1.25c. 

36 PONAS TVARDAUCKAS, Garsus 
Burtininkas, Zingeidus, 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 is Sabbos. Isnaujo at- 
spausta. Laida IV. Sioje kny- 
geleje aprasoma, kaip toji karalie- 
ne pranasavo apie permainas vieS- 
patysJiy, karus, pergales vieni ki- 
ty ir tt. Pusl. 42. Kaina .... 10c. 

S8 PUSCIOS DVASIA. Puikus ap- 
sakymas is Amerikonisky Misky. 
Pagal d-ry Bird parase A. L. An- 
8yc. Lietuviskai isgulde P. B. 
Puikus aprasymas apie ameriko-' 
niskus miskus, pirmutinius jy gy- 
ventojus baltveidzius ir jy karcs 
su Indijonais. Labai uzimanti ir 
pamokinanti apysaka, verta per- 
skaityti kiekvienam. Pusl. 330. 
Kaina 50c. 

y.Tj RANKVEDIS. ‘'Vienatinis sa- 
vo rysies Lietuviskai-Angliskas 
Kalbos Rankvedis” ir “Kaip tap- 
ti Jungtiniy Amerikos Valstybiy 
pilieJiu”. Parenge 8. P. Tana- 
nevicia. Yra tai praktislciausias 
Rankvedis lietuviSkoje kalboje del 
issimokinimo gerai akaityti ir is- 
tarti angliskus zodzius. Jisai yra 
parankiausias lietuviams, nes pir- 
moje vietoje telpa lietuviski zo- 
dziai, paskui angliskas tekstas, 
o treJioje eileje teisingas istari- 
mas. Prie galo telpa pamokini- 
mas tiems, kurie nori pasilikti 
Jungtiniy Amerikos Valstybiy pi 
lieiiais. Labai naudinga knyga. 
Pusl. 174. Kaina $1.00. 
Su apdarais . $1.25. 

PRAKTiaKAS ANGLIsKOS KAL- 
BOS RANKVEDIS. Pasimokini- 
mui skaityti rasyti ir kalbeti an- 
gliSkai. Pusl. 63. Kaina .... 25c. 

VISOKIOS KNYGOS. 
41 THIS KELEIVIAI. KrikScio- 

nis, 2ydas ir Turkas. Pamokinan- 
ti apysaka. T. Visniauckas. Ver- 
te P. B. Antra laida. MoraliS- 
kas apsakym i: Pusl. 92. Kaina 25c. 
Ta pati apdaryta .. 30« 

42 U2KEIKTA MERGELfi bu bar*- 
da ir Barzdaskutis. Labai uj- 
imantis ir juokingas apsakymas. 
Pusl. 27. Kaina 10c. 

£3 U2KEIKTO URVAS. Apysaka 
is lietuviy gyvenimo. Pagal len- 
kisk^ nupie§e P. B. Labai ui- 
imanti ir pamokinanti apysaka. 
Pradejfs j% skaityti negalesi atsi- 
traukti, kol nepabaigsi. Tai-gi vi- 
siems vertetij ji} perskaityti. Pusl. 
288. Kaina .50o< 

MALUNAS. Pagal 1st- 
h iakq parase P. B. Apysaka £>.pi9 
J.yu?, kuris nupirko maluna del 
•gesefto”, bet vetra maluna eu- 

lajze. Pataria tat jisai savo vai- 
kams, kad zydas negali tureti jo- kios savasties, bet tik grynus pi- 
mgus. Labai juokingas aprasy- 
mas. Pusl. 64. Kaina 25b, 
Apdaryta 40c, 

*5 ^VAIGSDfi. Rytij pasaka. Pa- 
ra.se V. Veresajev. Lietuvii^ kal- 
bon isverte J. Gie’a. Chicago. Pus) 17. Kaina 100 

46 BETLEJAUS STONELfi arba 
Kristaus Uzgimimas. Drama tri- 
juose, aktuose. Parase P. Puiki 
knygele del perstatvnuj apie Ka- 
ledas. Pusl. 31. Kaina 15a, 

47 I3GAMA. Drama 2-se aktuose. 
Parase J. S. Laida II pertaisyta. 
Labai tinkama knygele teatrij lo- 
simams. Pusl. 24. Kaina_10c 

48 KNARKIA PAUEPUS. Ko- 
medija 1-me akte. Sulig lenkiS- 
ko sutaise Gineitis. Labai juo- 
kinga komedija del trumps pers- 
tatymy. Pusl. 26. Kaina _10c, 

49 NIEKO BE PRIEzASTIES. Ko- 
medija viename akte. Lietuvis- 
kon kalbon verte Magnus Parval- 
kietis. Yra labai smagi atlosimui, 
nes jeina tik trjs asmenjs. Pusl. 
34. Kaina 150, 

BO AIJUTe duktS kunlgaikseio Ker- 
luauo. Puiki apysakaite is stab- 
meldystes laikij Lietuvoje. Pusl. 
24. Tilzeje. Kaina 10o> 

51 AMzIAUS GALAS PONSKO PI- 
LOTO, kuris buvo sudzia Viespa- 
ties Jezaus Kristau3. Ketvirtas 
spaudimas. Bitenai. 1006. Spau- 
da ir kastu M. Jankaus. Pusl. 16. 
Kaina .... 5c. 

52 ANDERSON O PASAKOS (su pa- 
veiksieliais) knygute pirma. Is- 
gtdde P. Nerys. Tilzeje, 1895 m. 

Sioje knygeleje telpa 10 puikiij pa- 
sakeliii garsaus rastininko Ander- 
sono, kurio pasalsos yra jau lsgul- 
dytos j visip civilizuoti} tautij. kal- 
has. Jos tinka skaitymui kaip 
maziems, taip lygiai ir suaugu- 
siems. Pusl. 82. Kaina.20c. 

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

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

64 ANT NAKVYNeS. Lapelis i§ 
uzrasi; d-ro Baltusio. Tilzeje, 
1894 m. Puiki apysaka is tikro 
atsitikimo. Pusl. 16. Kaina .. 5c. 

65 ATMXNIMAI. Parase SSemaite. 
Aprasymas iStikro atsitikimo Lie- 
tuvoje ant egzekvijp. Tiizeje, 
1902 m. Pusl. 23. Kaina.5o. 

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

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

58 AVENTINO NEREGe. Apysaka 
is Pirnujjij kirkscionystes Amzig 
su paveiksleliais. Isverte is len’ 
ki§l;o S. R. Brooklyn, N. Y. Yra 
tai puikus apraSymas is laiky 
kriksfionitj persekiojimo vieSpatau- 
jant Ryme ciesoriui Neronui. Pusl. 
50. Kaina .•.. 20c. 

59 BU5KIS. Rosny’o apysakaite. 
Shenandoah, Pa. Labai uzimantis 
juokingas aprasymas. Pusl. 16. 
Kaina 5C, 

60 DUONOS JIEsKOTOJAI. Apy- 
saka Henriko Sienkevieiaus. Lie- 
tuviskai isgulde V. Stagaras. She- 
nandoah, Pa. 1897 m. Puiki 
apysaka apie viena lietuvisk!> sei- 
mynel?, atvykusiij Amerikon sau 
laimes jieskoti ir vargus, kurie 5ia 
juos patik?. Uzimantis ir pamo- 
kinantis aprasymas. Pusl. 82. 
Kaina .. 35c, 

61 DEVONIsKiy KRYzIUS. Pui- 
kus aprasymas apie kryziy, stovin- 
tj Devonilkiy kaime, Suvalky gub. 
Shenandoah, Pa. Pusl. 39. Kai- 
na 10O. 

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

G3 DIRVA. Metas 2. Lietuviski 
Dainiai pradzios XIX Simtmecio. 
Sutaise J. Jonas ir Rankvedis Se- 
noves Istorijos. Shenandoah, Pa. 
1899 m. Kaina . 750, 

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

Apdaryta $1.28, 
65 EDGARAS, arba nuo ateizmo 

prie pilnos teisybes. Pagal L. 
Hammersteina, parase kun. d-ras 
Jaody§ius. Brooklyn, N. Y. 
1902. Pusl. 214. Kaina .... $1.00, 

66 FINAI IR jy GYVENIMAS. 
Viensedis ir Pirmutine salna. Dvi 
daili apysakeli. Vilniuje, 1893. 
Pusl. 38. Kaina 15c, 

67 GRAzI VAIKy KNYGELS. Vil- 
niuje, 1891. Telpa 6ia 25 ^raiios 
pasakeles, surasytos del Lietuvoa 
▼aikeliy. Labai naudingos pasi- 
bkaitymui jaunuomenei. SuraSi 
kunigas kanauninkas KriStofas 
Schmidt. Pusl. 53. Kaina .. 10c, 

JONAS M. TANANEVI0E' 
3249-53 So. Morgan St, 
/ Chicago, 111. / | 


