
DIRSES. 
— Tuomet buvo ruduo, ir 

lietus smulkučiais lašeliais mir 
kė močiutę žemę — tare Topi- 
lis. — Mūsų kumelės vos vil- 

J ko vežimą; mano draugas-gi 
vienval išmetinėjo, kam pri- 
lįalbinau važiouti. 

— >'a ir matai — sakė jis 
— sakiau, kad nevažiuoki va, 
o tu, kaip užsispiriai, tai ir iš- 
viliojai ir tai dar šitokiame ke- 
lyje. Kurgi buvo protas? 

— Tai ištikrųjų buvo skau- 
dus užmetimas, tačiaus buvau 
priverstas nusileisti; ne dėlto, 
kad bučiau jautęs prasikalti- 
mą, l>et vien dėlei to, kad mano 

draugas, anuose laikuose, tau- 
tinės sąmonės skleidime buvo 
naujoku. 

— Teisingai kalbant, juk ir 
aš nckokis buvau tėvynainis,~ 
prisipažino Topilis ir tęsė to- 

lia us. — Bet visgi šiek-tiek s ve 

timos plunksnos buvau nusikra 

tęs ir jaučiausi kuomi privalė- 
jau buti. 

Mano draugui, kaip tik Sd- 

vęs pažinimui kabai daug ko 
truko; dar jo užsnudusios per 
šimtmečius pavergtos sielos 
Kudirkos "Varpai" nespėjo 
prikelti, dar jame viešpatavo 
nuolankumo dvasia. O cia męs 
[ uriems pažinimas savo ''Aš" 
r "Mūsų", maž-daug paaiškč- 
|o; parupo tas įdėjas paskleisti 
ir tarpe viengenčių. 

— Beabejo jums žinoma, 
kad tuomet tautinė sąmonis bu 

(vo skleidžiama slaptai. Ta# 
čiaus su tokia drąsa ir pasiš- 
ventimu, kad net rjikia stebė- 
ties. Juk neužginčysi man, kad 
tokiuose purvuose murdyti ku- 
meles ir patiems pastirusiems 
ir .peršlapusiems dantimis ka- 
lenti, vien dėl vieno nenumari- 
namo noro tapti laisvais. Tai 
ne juokai! 

Valandėlę Topilis užsimąs- 
tė, lyg surankiojimui iškriku- 
sių senovės įspūdžių,' kurių 
nemažai teko patirti ir daug, o 

daug neišdildomai minčių san- 

dėlyje pasiliko. Ot, tuos tai gy- 
venimo įspudžius jis. ir rengė- 
si išpasakoti: 

— Taigi, kad negaišinti jus 
su pasakos ilgumu, bandysiu 
trumpai—stačiai, primerkda- 
mas vieną akį užreiške Topilis. 
pilis. 

— Kaip minėjau, kad mano 

draugas dikčiai 'rūpinosi ir- be- 

galo prikaišiojo mano užma- 
čioms tai rūpinasi, kad gavus 
nakvynę, ir tolimesnę kelionę 
atidėjus rytojui. liet, ant nelai 

mes, kaimo arti nebuvo, apart 
nukripusiaias triobėsiais vien- 
kiemio. 

— Ners dikčiai abejojau 
vienkiemio gyventojais, tačiau* 
nesant geresnės progos, tariau 

draugui: 
— "Pasiprašykiva nakvy- 

nėn, ve Šitame vienkiemyje", 
— ir ranka parodžiau pamiš- 
kei!. 

— Draugas abejojančiai 
pažvelgė manėp, lyg tarytum 
norėdamas patirti, ar neban- 
dau šposus krėsti. Tačiaus ma- 

tydamas, kad rimtai kalbu su- 

tiko, ir mudu pasuko va įveliu, 
triabų link. 

— Ant kiemo mudu pasiti- 
ko augalotas apisenis, su barz- 
da vyras. Aš gi, lietuvių kai- 

miečiu budu, pagarbinau Kris- 

tų. Gi vienkiemis atsiliepė: 
"Na wieki wiekaw"... 

• 
— IŠ karto supratau, kad 

tai ne mūsų paukštis, bet juk 

neišbėgai, reikia taikytis prie 
aplinkybių, ir čigono budu ė- 

miau tavaruoti poniškuoju lie- 
žuviu. ! 

—-Šeimininkui paklausus iš 

kur ir su kokiais reikalais ke- 

liaujame, turėjau meluoti ir 

taip pavyko pertikrinti, kad ve 

žu brolį mokyklon. To ir už- 
teko. 

— Pakviesti grįčion, tuo- 

jau* pajutome pilnoje prasmė- 
je lerikiškij dvasią, kurioje lie- 
tuviui begalo ankšta, 

— Šeimininkas buvo kal- 
bus žmogus, bet toje kalboje 
matėsi kaž-kokis neaiškus nu 

siskimdimas, matyti, kad jo gy 
venimas nebuvo patenkintas. 

— Kalboje visuomet sieke 
ten, kur negalima nei prilipti, 
nei pasiekti. Labiausia skun- 
dės ūkia. Ūkis, anot po, eina 
po šunim ir, jei nepavyks že-| 
mę pagerinti, tai apart dirsių, 
niekas neaugs. 

— Matydamas lenkbernio 
nususimą ir begalinį skundą, 
ėmiau aiškinti, kad refkia že- 
mę įtręšti ir galiaus gerai ap- 
dirbti. 

— Apdirbti t — Staįga per- 
kirto barzdyla. — Išdirbk že- 
mę tu žmogus, jei reikia bernui 
mokėti šimtas rublių į metus ir 
dar saugokis, kad chamu nepa- 
vadintum. 

— Juk bernas taip pat žmo- 
gus, kam reikia pravardžiuoti, 
— pastebėjau aš. 

— Chamas žmogus?! Kur 
tu matei chamą žmogumi. 
Chamas buvo, chamas ir pa- 
liks. Kas-gi bernas, jei ne cha- 
mas? Gal tu manai, kad "Ištvi- 
no" gįslose tokis pat kraujas 
teka, kaip ir bajoro? 

— Ne, "przijacielu". Bajo- 
ro gjslose teka tyras skaisčiai 
raudonas kraujas, o chamo 
judas. Tik tie kvailiai šių die- 
nų mokslinčiai bando nurodyti, 
kad žmonės paeina iš vienos gi- 
minės. 

Ir į ką panašu šitokis bernu 
sulyginimas? Bernas šiaušiasi 
prieš poną. Bizunu pasturgaliu 
neįkirsi. Seiliaus, būdavo kas- 

kitas, būdavo kirtai keletą ypų 
ir dirba chamas, net susiriez- 
damas. Anot mano tėvo pasa- 
kos, "chamas buvo it šilkinis' 
jis ir tebebūtų tuo pačiu, jei 
Lenkijos karalija butų viešpa- 
tavusi. Bet yra viltis, kad ateis 

laikai, kuomet Varšava paliuo- 
suos Lietuvos bajoriją nuo 

skurdo. 
— Tada nebus k aimaniuo- 

ti. Dirses galės valgyti chamas, 
bet ne ponas bajoras. Bajoro 
duobutė bus balta, taip kaip 
pi įtinka poniškam skilviui. 

—1 Nutilo bajorgalis. Jo akįs 
apsiniaukė; smilkiniu gįslos 
ėmė plestenti, lyg parodydamas 
pasiilgimą baltos duonutės. Ta 
čiaus jos nėra ir vargiai, kuo- 
met nors pasirodys ant stalo. 

— Čia niekas kitas nekal- 
tas — pamąstęs pradaėjo ba- 
jorgalis.— Čia kalta pati di- 
duomenė suteikdama "muži- 
kui'.' laisvę ir tuo pačių sykiu 
pavergdama smulkiąją bajori- 

— "Panie dobrodzieju", aš 

jums prirodysiu, kad tai yra 
tikras faktas. Prakrapštyk 
chamui akis, tai tu pamatysi, 
už metų kitų jis tave nei vyžos 
vietoje nelaikys. 

— Ar taip labai nuo jusų 
i liaudis atšalo? — paklausiau 
lyg nežinodamas. 

— Hm! Žinoma, kad atšalo, 
Ana, ve Galinis, mano tėvo ver 

gas, kuomet paprašiau jo ap- 
mainyti pora purų rugių dėl 
sėklos; ar žinai ką jis man at- 

šovė? Nugi sako: "Kurgi*aš 
tavo dirses dėsiu, dar kiaulėms 
vidurius suraižys". Ir iš kur 

jis tiek drąsos įgavo, jei ne 

nuo šios gadynės "mužikiškų 
padaužų", kaip tai: daktarų, 
inžinierių, galiaus ir kunigų, 

kurie prieš mus išdrįsta viską 
blevyzgoti. 

— O, kas žino, kas jus per 
paukščiai, kokis jusų gįslose 
kraujas teka. Chlopai nuduoti 
moka, jei jiems reikalas yra. 

— Ponas buk ramus, męs 
esame bajorai — vėptelėjo ma 

no draugas. 
— Gali buti, kad teisybė, bet 

jus prielankus chlopams, bajo- 
ras-gi priešingai. 

Laikrodis nuskambino dvy- 
liktą valandą ir mudu šeiminiu 
kas paprašė gultų. 

— Ne užmiegame, — su 

draugu pašnabždomis kalba- 
mės. Saugok Dieve, jei tam 

seniui užeitų noras pažiūrėti 
mūsų vežiman, tada jau butu- 
me prapuolę. Nes iš jo kalbos 
buvo aišku, kad kuoveikiausiai 

suloštu žandaro rolę. 
— Bet ant laimės sen s knur 

kė ir per miegą rėkavo: "Dir- 
sės, vienos dirsės, kur nekur 
rugių daigelis". Sugirgžda lo- 
va, valandėlei nutyla, ir vėl pa- 
sigirs!'1. niu'.skundimo halsas: 
"O, Jasku, \ latku, Maryne, 
kas bus, kas bus!'' 

Rytui išaušus pažadinau 
dranga. Atsikėlę, pasikinkėva 
kumeles, paačiavOva už nakvy 
nę ir keleliu traukėva vieškelin.| 
Žvilkterėjau į praeitos nakties 
nakvynę, iš kurios kamino dū- 
mai vertėsi, o sale vartų, prie 
stulpo stovėjo bajorgalis, su 

padėtu ant apatinės lupos lie- 
žiuviu.. Ir rodėsi, kad siekė au- 

sį nemalonus balsas: "Dirses, 
vienos dirsės!..."' Tarabilda. 

STASYS SIMKUS «7 VinUIV ^?lllBilWW ant Michįgan Ave„ arti Vau Buren 
mr MOKINA PIANO IR KOMPOZICIJOS 

Valandos: 9 iki 12; 2 iki 5; 7 iki 9. 
Pirm atsilankymo malonSkite patelefonuoti: HYDE PARK 6967 

>^ >»< >»» >«< w « * j. ^ ̂  o. ^ j. 

AS ADOMAS A. KARALIAUSKA8 
SEKANČIAI RAŠAU: 

Ai labai sirgau per 3 metu*, nuslabnėjęa pilvella 
buvo. Dispepsija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjunas. 
Kraujo, inkstų, Nervų ir abelnaa sjėkų nustejimai 
viso kuno, ir buvau nustojęs viHies, kad begyven- 
siu. Visur jieįkojau aau pagelbos. nesigailėjau visoje 
Amerikoj ir už rubezių. bet niekur negavau savo 

sveikatai pagelboa. 
lJet kada pareikalavau Lalutaras vaistų, Bltterio, 

Kraujo valytojo, Ncrvatoną, laksiu ir Reumatizmo 
gyduoles, tai po suvartojimui minCtos gyduolės, mano 

pilvas pradėjo atsigauti, stiprėt, gerai dirbt. Kraujas 
išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. 
Reumatizmas ĮTanyko, diegliai nebeBadė po krutinę. 
Vidurių rėžimas išnyko po užmušimui visų ligų. Bė- 
giu 3 mėnesių išgerdavau kas savaitė po buteli Sa- 

luiaras, imicna, ir po o mcn. eavo pi&vciKsic yain« ciau BKiriumą Kiip i&rp 
dienos ir nakties. Da-bar jaučiuos smngiai ir esu linksmas ir 1000 aykig dėkoju 
Snluians mylistų geradijlstei ir linkiu yi-siems savo draugams ir paijsUmiems 
su tokiais at sitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salutaras: 

SALUTARAS CHEMICAL INSTITUTION. J. BALTRENA9. Ptof 

1707 Sc. Halsted St., Phone Canal 8417 Chicaflo, Pilnais 

ANT PARDAVIMO. 

BARGENAS. 
Parduodu greitai 17 kambariu, ke- 

turių fletų medinj namą. Randos ueša 
J mėnesi $40.00. Puikus investmentas. 

Klauskite 635 VVest 46th Place^' 
1 

Pardavimui Namai. Parsiduoda h. 
mas ant 7 pagyvenimų. Randos neša 
$85.00 i roeneei. Kaina $8.500. Atsišau- 
kite. adresu: Justin Mackiewich, 
2222 West 23rd Place 

ParBiduoda automobilius 1G14 Mit« 
cheil, 6 cilinderių, 5 sėdynių, mašina 
feorarae stovyje. Arba mainysiu ant ma 
žesnio automobiliaus arba motorcyklio 
Kreipkitės J. M. 3127 S. Emerald Ave. 
3-Cios. lubos. 

PARSIDUODA FARMA. 
Parduosju savo farmą 80 akerių 

už $3,800 su javais, gera žemė, pora 
arklių, 15 gavijų, 8 melžamoa kar- 
vės. ?2,000 įmokėti. 

2315 Kohler Ave., 
Telefonas Humbold 4729 

Išleidžia kas metą suvirs $150,000,000 doliarių drapanoms, avaliniai sau ir šeimynai. Į kieno rankas tie pinigai sueina? Ar sun- 

kiai uždirbti pinigai neprivalo palikti jusų pačių rankose? 

Todėl atlikti visus pirkimus kaip sa", pačiai ir vaikams savo Nariu Skiepuose, savininkais, kurių yra 5,000 darbininkų. 

D ADūnNI ATP0NI01Vi[c Moterižki parSdniai, pasiųti iš vilnonio serdžiaus, tricotine arba velour, "AKEL/lNlAl nwlN.lVJlVii» 8j,ajvosonuo moiynonp, juodose, arba maišytose. Naujausios mados, nepap- 
rastai gražus ir labai puikaus darbo. Kainos nuo $25.00 Iki $60 00. 

PLOŠrIAl Moteriški pioščiai naujausjos mados. Trumni taip vadinami "sportiški" pioščiai pasiųti jš 
juodo pliufiiaus su kailio apjkakle ir mnnkletais. 

Ilgi pioščiai konservatyvišk; pavydalų vėliausios mados su apikaklėmis jr mankietais, to paties audimo, su pliu- 
šu arba kailiu $15.00 iki $60.00. 

SUKNĖS. Moteriškos suknės (dress) pasiųtos iš serdž, tricotin arba jersey visokiose spalvose. Puikus pa- 
rėdniai, didelis pasirinkimas naujausios madofe pavidalu. 

Paprasto didž/o $15 00 iki $45.C0. 
Extra $18.00 iki 5,,.00 

ŠVEDERIAI Moteriški švederiai su aUp-Htomis arba žemomis apikaklšmis, visokjos spalvos, grynai vilnaniai 
ir pusiau vilnoniai. Kainos $6.25; $6.75; $7.50 $3.00; $8.25. $9.00; $10.$$ ir $15.00 

Tam tyčia pasiųt; senesnėms moterims švederiai be rankovių $3.35. 
Moteriškos nertos Kepurės tų pačių spalvų kaip švederiai. Kaina $1.00 ir $1.10. 

^Moterų Šilkinės Salės, mėlynos, rausvos jr raudonos spalvoc Kaina $3.35 ir $4.74. 
Moterų Skrazinės Apikaklės ir kitokio muterijolo kaip Gcorgette arba Organd;e. mankietai arba apikaklės. Kai- 
na 65c; 75c; $UO; $1.25; $1.50; $1.75; $2.00. 
Moteriški Jungtiniai apatiniai drabužiai (Unlan Su/ts). rudeniui ir žiemai bovelniniai $1.95; ir $2.15. 
Moteriški Union Siutai rudeniui ir žiemai, kašmirįniai $2. ir $3.35 
Moterlškj' vilnoniai sijonai (top skirts) dide^js pasirinkimas materijos ir mados, didelio ir mažo didžio. Kainas 
$6.50 iki $19.00. 
Moteriškos bovelninės pančiakos; 25c; 30c; 40c; 55c; ir 60c; šilkinės 70c; iki $275. 
Moteriški čeverykai d/deliame pasirinkime nuo $3.25; iki $12.00 

VYRU PARĖDNIAI Vyriški Paridniai su dviemi poromi keliniu. Pasėti iš labai puikių r 
IW rst/-prjg materijolų. visokiosespalvose. Labai puikaus darbo. Puikių 

pavydalų. pritaikinti visok;- figūrai. 
KAINOS 527-50 IKI $37.50 

Apart augščiau minėtos rūšies męs turime ir kitok:ų parždnių vi6ok/o materijolo. spalvos ir 

visokiausių pavydalų. 

j NUO $15.00 IKI $65.00 
ČTI TT APATMIAI tik aPturėjome didelj siuntinį šiltų vyrams apatinių, tinkamų kaip 
S1L 11 AiAllNlAl. rudenj taip ir žiemą nešioti. Gc-ros rųšj'es ir nebrandus. Union S:utai. 

PO $2.10 $2.25 IR $3./5. 
Marškiniai ir Kalesonai po $1.35; ir $1 40. ^ 
šiltos škerpetkos po 25c; 50c; 65c; ir 85c. 

MARŠKINIAI Pasiijti iš puikiausio maerjjolo, labai puikių drobių Ir 

visokios mados. Ilgai nešiojasi ir gerai atrodo. 

KAINA NUO $2.10 IKI $3.35. 
Flaneliniai Marškinei visokios spalvos po $1.40; $2.95; $3.75; $5.90. 

ŠVEDERIAI. Vyriški švederiai pelenuotos spalvos rudos ir raudonos spalvų, ,/ryni vilnoniai, 
| usiau vilnoniai įr bovelninial. 

KAINOS 2.95, 3.35, 585, 6.6g,7.50,10.85, ir lp.50. į 
Bruslotai )waist coats') su rankovėmis, grynu vilnų $7t55. \ Vyr;ški Naktiniai Kostiumai (Pajamos) FI c n e 1 i n i a i $2.75. 

PAREDNiAI vaikiukams 
Męs ką tik apturėjome didelį naują s Jntinį p?rėdnių vaikiukams. Puikus 
vilnoniai !r pusiau vilnon/ai visokių spalvų ir pavydalų parėdniai. Kainos 
$8'*5; $3.75; $t4.03; $15.75; ir $19.0". 
Parėdniai su dviemi poiomi kelinių po $9.75; $10.75; $18.00 .r $24.75. 
Aksomo drabužiai nuo $5.25; iki $8.25. 
Parėdniai iš pu/kaus. taip vadinamo materijolo. blue serdž. rusvos spalvos, 
puikiai pritinka !r labai stiprus Kainos po $8.50; $12.75; $14.75 ir augščiau 
7;ki $22.50. 
Parėdniai jūreiviški (sailors) po $7.50; iki $10.90. 
Vaikiukų žieminiai Švarka/. pu'kiai pasiųti, stipraus materijolo ir labaj 
dailių pavydalų ir spalvų. Kainos $5.85; $6.75; $10.85; ir $11 65. 
švederia: vaikiukams vilnoniai, pusiau vilnoniai, visokios spalvos. Kaina 
$2.50; $2.85; $3.35; ir $4.15 
Vaikiukams šilti apatiniai union siutai, rudeniniai ir žįemįnajaį. nuo $1.15 
iki $2 35. 

Va:kų čeveryaki. nepaprastai tvirti, gvarantuoti nuo $2.75 iki $5.25 
Pančiakos vaikiukams labai stiprios, po 40 centų. 

VAIKŲ DRABUŽIAI 
Pliušiniai vaikams ploščiai rudeniui ir žiemai, spalvose: žalioj, tamsioj, pe- 

leninėj, mėlynoj, su kailio pamušalais, po $7.50 iki $18.00. 
Mergaitėms sijonėliai, mėlyno aor jž arba margi, dailus parėdniai parsiduo- 
da tiktai po $]v00 iki $7 00. 

Vaikų balti ploščiai. serdžiaus "rba velour iki 3 metų $3.75 iki $3.00. 

Vaikų (Nertin!aį Drabužiukai. susidedanti iš kepurės, ivederio ir kelinių 

pilkos ir baltos spalvos parsiduoda tiktaia po *6.75. 

Vaikams drabužiukai. baltos spalvos su baltai šviesiu š:lko atsiulėjimu. Ke- 

purė. švederis ir čeverykau Kaina $1.89; $3 75; ir 4 50. 

Vaikų boveln:niai marškiniai, numerio 2-6 po 25c. 

Vaikų kašmiriniai (vilnoniai) marškiniai, numers 26 po 69c. 

Vaikų panč;akos po 25c; 49c; ir 81c, 

čeverykiukai mažiems "aikams iš minkštos ožio odos, po 75c; $1.00; 

$2.00 ir daugiau. 
Union Siutai mergaitėme rudeniui ir žiemai nuo $1.25, iki $1 55. 

Kviečiame visus Chicagiečius atsilankyti pas mus ir apžiūrėti musų naują sandelį rudeninių drabužių. Viskas pormos ia- 
sos ir gčriausės rūšies ir daug pigiau negu kur kitur. Užduotis splepų yra duotį tin kamą kainą ir malonų ir mandagu patarna 
mą. kiekvienam. \ !'! MMi'IEK * -1 ® 

• PIRKITE NARIU SKEPUGSE 

palatine prekybine korporacija 
3,000 Šėrininkų. 1112—1114 Wilwaūkee Ave. ir 1701—1703 West 47-tą gatve. 4,000 Mokynių. 

f 500,000 Kapitalas 'rekybos Kursai ant visos Amerikos. 2 Dideli Skiepai. 


