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JŪREIVIS. 

— Jura! Puikioji, moli- 

noji, visados siūbuojanti ju- 
ra! Kiek tavyje to neiš- 

pasakyto puikumo, kokio 

neįstengs apdainuoti nei 

gabiausias pasaulio poetas, 
nei prozajikas. Perstatau 
sau, kaip puiku yra siū- 
buotis ant tavo augštai 
banguojančios krutinės, ka- 
da visur ir visur aplink ma- 

tai tiktai melsvą dangaus 
skliautą ir visur tiktai tu, 
tamsus, žalsvai-mėlinas van- 

duo... Niekur — nieko... 
Nieks tavęs nevaržo, jura! 
Nebilda, neverda gatves nuo 

tūkstančių praeiviu; netra- 
ta vežimai ir tramvajai; nė- 

ra ir tu raštinyčių, kur am- 

žinai erzina ir užsikrunkž- 
damas kosti perdėtinis, pri- 
sikišęs prie tavo ausies su 

pluokštu popurių rankoje; 
nebarška skaitliavimo ratu- 
kai... Taip puiku, taip ra- 

mu ant juros.. Tik ant ju- 
ros, tik su jura gyventi... 

— Na, jau nemėgstu pa- 
gyrų ir svajotojų — atsilie- 

pė antrame kambario kam- 

pe apysenis Baltazaras, 
klausydamas, kaip jo jau- 
nas darbo sądraugas gražiai 
piešia jurą, savo gyvenime 
jos nematęs ir gal dar nei 
karto upėje nesimaudęs. 

Kaip vienas, taip ir kitas 
iš dalies turėjo tiesą. 

Jaunas Bliudas, kaip jį 
visi vadino, nuo pat ma- 

žens buvo svajotojum, o 

kad iš dalies jo svajonės iš- 

sipildė, tai kodėl jam nesva- 

joti. Jis, vaikinas, nebai- 

gęs net pradinės mokyklos 
šiandien 3rra knygvedžio pa- 
galbininku; paliko sodžių 
ir štai apskričio teisme tar- 

nauja raŠtinyčioje, užimda- 
mas geresnę vietą net už 

tuos, kurie yra baigę ir 

augštesnį mokslą. Ir todėl 

jis svajojo, svajojo nors 

apie jurą, gal ją mylėdamas, 
o gal neturėdamas apie ką 
daugiau svajoti. 

Baltazaras-gi turėjo tie- 

są neapkęsti Bliudo svajo- 
nią iš to atžvilgio, kad jis 
jaigu kada ir svajojo apie 
ką, tai visos jo svajonės 
neišsipildė, nes kaip buvo 

taip ir paliko perrašinėtoju 
šiokią-tokiu popergaliu, ir 
nors toje-pat raŠtinyčioje 
tarnavo jau apie septynioli- 
ką metą, nedasitarnavo net 
nei pusės tiek, kiek Bliu- 
das. 

Taip jiedu dienas su ki- 
tu nesutiko ir savo nuomo- 

nėmis nesidalino. 
— Ar tu plaukei kada ju- 

roj, ar kovojai su bango- 
mis, kurios, kaip tankiai at- 

sitinka girdėti kalbant, iš- 

kįla augštesnės už keturių 
lubų namų“? — po g*ros va- 

landos tylėjimo užklausė 

vėl Bliudas. 
— Kas man galvoje, ar 

ten jos iškįla, ar ne! Man 

rodos, kad tas ir tau tiek te 

turi rūpėti — atsakė Balta- 

zaras. 

— Kodel-gi negali rūpė- 
ti1? Kiek juroje puikumo, 
kiek joje paslapčių... Vir- 

šuje dangus, apačioj ban- 

gos, niekur šmotelio žemės 
nematyti... o pažiūrėk, tam- 

sta, į vandenį, į juros dug- 
nų, kas ten... 

— Ka, ka, ka... Tai apie 
kų išsikalbėjo, — garsiai 
juokdamasis ištarė Baltaza- 
ras, — nuo dangaus skliau- 
to, paviršiaus bangų net iki 

dugnui priėjo... — ir vėl už- 
vertęs galvų garsiai juokėsi. 

— Na, ko, tamsta, taip 
juokiesi? Ar-gi taip jau 
rūgti visų gyvenimų toje 

raštinyčioje... Svietas pla- 
tus, raštinyeiii gi visur pil- 
na, kur ne atsidursi. O 
vanduo, plati jura, ten nors 

vieną valandą jausi save 

danguje.. Nesijuok tamsta 
iš juros... Ar mažai keliau- 
ninku paliko garsiais, atra- 

dę žemę, įvairiausius juros 
gvvunus ir... 

— Palauk, Bliudai, — 

pertraukė Baltazaras, — aš 
maniau mažiausiai jaigu ne 

kokiuo mokslininku, tai 
nors ministeriu būti... 

Bliudas pradėjo juoktis. 
— Dabar tu nesijuok. 

Taip, maniau. Bet aš jau 
pasenau, ir jaigu tu taip 
svajoji, tai a; tau duosiu 
gerinusį patarimą. 

— Klausau! — pašokęs 
nuo kėdės ir įsmeigęs pil- 
nas žingeidumo akis į Bal- 
tazarą, kuo-ne šuktelėjo 
Bliudas. 

— Pasiduok į jūreivius, o 

ten toliau -— ir kapitonas! 
(lai ir toks, kaip kapitonas 
Peary... 

— Tiesa... pilnu entuzi- 
azmo balsu sušuko Bliudas 
ir puolęs prie Baltazaro il- 

gai ir širdingai kratė jam 
ranką. 

— Bet kaip tą padaryti? 
— klausė Bliudas patarimo, 
nes jam rodėsi, kad tas vis- 

kas yra sunkiai pasiekiama. 
— Pasiliuosuok nuo da- 

bartinės tarnystes, paduok 
prašymą į prekinių ar pa- 
sažierimu laivu bendrovę ir 
plauki sau jura... Vaka- 

rykščiame laikraštyj ma- 

riau net apgarsinimą... 
Taręs tuos žodžius, Bal- 

tazaras suieškojo minėtą 
laikraščio numerį ir čia-pat 
surašius, prašymas buvo iš- 

siųstas. 
Už poros savaičių Bliu- 

das rengėsi į tą kelionę, ku- 

rią jau taip senai apdaina- 
vo savo širdyje. Palikęs 
aut galo tą menką žemę, 
ant kurios pagal Bliudą tu- 

ri vietą tiktai raštinyeios, 
jis ėjo vedamas nežinomo 

vadovo, kaip kiekvieną ve- 

da tos nešinės vadovas, jai- 
gu jis ištikro nežino kur 

keliauja. 
Stotyje susirinko būrys 

raštinvčios sandraugų, idant 

palydėjus buvusį knygve- 
džio pagelbininką, kuris nei 
iš šio, nei iš to eina į jūrei- 
vius, sirgti juros liga, dau- 

žytis po juras, būti visados 

kelionėje. 
— Parašyk kaip ten tau 

eisis, — juokdamasis tarė 

vienas. 
— Ar-gi ir vandeniu, kra- 

sa eina? — užklausė antras. 
Trečias nusisukęs gar-j 

džiai juokėsi. 
— Na, tai sugrįžk, Bilų-j 

de, kapitonu, jaigu tavo lai- j 
vas nešusikuls į povande-; 
nines uolas drauge su tavo 

svajojimais — padavęs ran- 

ką ir atsisveikindamas tarė 

Baltazaras. 
Atlikus visus užrašus, ap- 

vilktas jūreivio rūbais, 
Bliudas pirmu kartu užžen- 

gė ant laivo, o už poros va- 

landų, pakėlus inkarą, jau 
suposi ant jo apdainuotoji! 
bangų. 

Tapti atradėju naujos 
žemės, naujų salų, pagalios 
būti kapitonu... 

Viskas augštyn kojom 
persivertė, kuomet pirmas 
papuolęs oficieras paliepė 
jam mazgoti spiaudyklas, 
grindis ir visą tą darbą, ko- 
kio senieji jūreiviai jau ne- 

bedirbo. Vėliau nuvarė 

Bliudą prie pečkurio, ir ten, 
panašus į patį šėtoną, apsi- 
pylęs prakaitu nuo karščio, 
kokis buvo apačioje laivo, 
dirbo jisai neturėdamas nei 

minutės laiko pasigerėti 
platumu ir puikumu juros. 

— Ar tai taip visada ir 
bus? — klausė pats savęs 
Bliudas, vis badomas į pa- 
šonę vyresniojo pečkurio. 

“Viena bėda — ne bėda” 
— sako patarlė, — taip at- 
sitiko ir su Bliudu. 

Juros liga, per dienas ba- 
davimas, vėmimas ir nepa- 
liaujantis galvos sopėjimas 
galutinai jį suvargino. Jau 
rodėsi, jis viską dabar ati- 
duotu, kad tiktai pasiekus 
šventąją žemelę, kad tik 
kaip-nors apleidus tą pra- 
keiktą laivą ir tas dabar 
nuodijančias jį bangas. 

Sergantį Bliudą kapito- 
nas paguldė lovon, nes prie 
jokio darbo jau jį siųsti ne- 

galėjo. 
Dabar gulėdamas jis tu- 

rėjo laiko apmąstyti ir apie 
seną Baltazarą, kurį iš vi- 
sos širdies keikė už tokį pa- 
tarimą, ir apie raštinyčią, 
kurioje jis ramiai tarnauda- 
mas pasiekė iki knygvedžio 
pagelbininko, ir apie tą šva- 
ru ir ranką darbą, kokį jis 
ten sveikas dirbo, kuomet 
čia per dvi savaites jis tu- 

rėjo dirbti sunkiausius ir 
biauriausius darbus ir pa- 
galios sunaikinęs sveikatą 
turėjo gulti patalinėm 

Dabar jam jau brangi pa- 
liko raštinyeia, bet kur ji? 
Niekur sklypelio žemės ne- 

simato, visur ir visur tas 

pats vanduo. 
Viskam yra galas, atėjo 

pagalios ir Bliudo kančioms 
— laivas įplaukė prieplau- 
kom 

Pageltusį, suvargintą ir 

išbadėjusį išnešė jūreiviai jį 
ant viršaus ir, kada kapito- 
nas priėjęs prie jo norėjo 
pasijuokti, su priderančiu 
sau rastumu Bliudas atsa- 
kė: 

— Aš esu knygvedžio pa- 
gelbininku ir nereikalauju 
jums būti kokiuo žemiausiu 
tarnu... n. 

— Še ir eik, raštinyčios 
žiurke! — sušuko kapitonas 
ir, metęs du sidabriniu lie- 

pė oficierui Blindą nuo lai- 
vo pavaryti. 

Štai tau ir gyvenimo prie- 
tikiai!... 

Be brangios raštinyčios, 
išmestas nuo laivo, Bliudas 
paliko vienas, be draugų, be 

pinigų, be viso to, apie ką 
jis svajojo visą savo gyve- 
nimą. 

— Kur dabar dingti? 
Tai buvo vienas iš tų 

klausimų, kuris labiausiai 
dabar jį vargino. ... 

Čia svetima šalis, kalbą 
nepažįstamą, žmonės nema- 

tyti, o ir tų pačių raštiny- 
čių gal būti čia visai nėra. 

Bet, laime! Blįudas at- 
rado žmones, su kuriais su- 

sikalbėjo ir kurie apsiėmė 
parvežti jį atgal už labai 
mažą apmokėjimą. 

Gerai. Duoda jis vežėjui 
pinigus ir jau važiuoja at- 

gal- 

Raštinyčioje kaip ir visa- 
da Ausi rašė, bėgiojo iš ga- 
lo į galą su poperių pluokš- 

| tais rankose, kaip ir visada 

tratėjo skaitliavimo rateliai, 
čirškė surūdijusios plunks- 
nos rankose raštininkėlių— 
ponaičių. 

Štai atsidaro raštinyeios 
durįs, pro kurias išlengvo, 
nuleidęs galvą, lyg Napo- 
įleonas pralošęs karą, įslen- 
|ka Bliudas. 

Pirmas nusijuokė Balta-i 
žaras, o paskui jį visa raš-l 
tinyeia kūo-ne pusbalsiai! 
pradėjo kvatoti, pamačiusi i 

prie durių stovintį Bliudą. 
i-“ Ka tamstai? — kaip ir 

visada, ruspiai užklausė 7 n1 -f- 

perdėtinis. 
— Aš... aš,., tamstele tar- 

nystes... —• mikčiojo Bliu- 
das. 

q , 

— Kokios tarnystes?! 
— Aš...j.j ci^ tarnavau 

knygvedžio pagelbininku... 
Jus mane pažįstate... 

— Turiu jau kitą. Ne- 
reikalauju! 

— Bet... susimildami... 
nors kitokią vietą... 

— Eik į aną kambarį. 
Gausi pusę to ką gavai. Su- 
tinki? 

— Gerai... Ačiū... 
Ir štai Bliudas po to viso, 

ką persvajojo per visą gy- 
venimą ir taip greitai per- 
gyveno, vėl atsisėdo rašti- 
nyčioje už žalio stalo, gau- 
damas dabar tik pusę to, ką 
gavo pirmiau. 

Pirmiausiai aplankė Bliu- 

dą Baltazaras. 
— O ką, nepatiko jurei- 

vija, sugrįžai? 
— Baltazarai, Baltazarai, 

apgavai tu mane... 

— Kuo?! 
— Ar tu nežinai kaip j u-' 

reiviai dirba. Baisu ir at- 
siminti. 

— Tu to norėjai ir klau- 
sei manęs patarimo, tai aš: 
tau tik patariau. 

— Tiesa, tu nebuvai jū- 
reiviu. Tegul ją, visi per- 
kūnai ir tą jurą, ir tas ban- 

gas, ir tą laivą. Ne man, 
Baltazare, lemta būti jūrei- 
viu. i 

— Bet tu tik vien ir te- 

kalbėjai apie jurą, jos pla- 
tumą ir bangas, i o dabar taip 
greit suįro tavo augštos sva- 

jonės ir vos tik mėnesiui 

praslinkus ;tu tą viską kei- 
ki. f- * 

— Garbinau ir svajojau 
apie tą, apie ką jokio su- 

pratimo neturėjau. 
Baltazaras, užvertęs savo 

apykaklę ir pusžilę galvą 
širdingai -nusijuokė. 

— Kitam žmogui rodosi, 
kad jis viską gali padaryti, 
ir garbę, kurią uždirbo kiti, 
pasiseks ir jam sugauti... 
Ne kiekvienam, brolau, ne 

kiekvienam. Birbk, žiūrėk 

savo, daryk tą, ką išgali... 
Aš ar mažai, svajojau, ma- 

niau nors minįsteriu likti, o 

šiandien... Žiūrėk savo... 

Baltazaras padėjo rankas 
ant kelią ir užsimąstė. Bliu- 
das gi palengva nuleido gal- 
vą ant krutinės ir vos gir- 
džiamu balsu tarė: 

— Teisybė!..; 

MAŽAS BOGDICHANAS 
IR JO APSIAUBIMAS. 

Kaip žinoma, Chinuose 
pirm kelių metų mii’us cię- 
sorienei našlei, viešpatystę 
valdo vardu savo suiiaus, 
kelių metų vaiko, regentas 
kunigaikštis Čun. 

Apie tą viešpatystės val- 
dovą kudik|f kuris turi į 
400 milijonų valdinių, ap- 
rašo Rusijos 
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laikrašty 
“Utro Rossfji” žinomas iš 
rusų-japonų karo korespon- 
dentas KupČinskis. Ir jis 
tarp kitko paduoda labai už- 
imančias apie įbogdichaną 
žinias. 

Pagal nuoamzinį viešpa- 
taujantį Chinuose paprotį 
kiekvienas užiriiantis sostą 
bogdiehanas: privaląs pa- 
mesti savo seną vardą, o 

priimti tuoj naują. Regis, 
tas daroma todėl, jogei nuo 

to laiko, kuomet apima sos- 

tą, “persikeičia” jo esybė 
ir pats “prisipildo” dievys- 
te, priderančia “dangaus 
sunui”, kaip bogdiehanas 
yra vadinamas. Taigi pa- 
našiai buvo ir su dabartiniu 

Taip išveizdi murai miesto Tripolio, kurį nesenai italai karo laivų kanuolė- 
mis bombardavo ir paėmė, išviję turkus. Matoma Markaus Aureliaus ir Luciaus 
Verus arkadai, išmurinti 164 metais po Kr. 

bogdichanu vaiku, kuriam 
pirmutinis vardas Pu-I pa- 
keista Sluon-Tung, kas.reiš- 
kia “šviesų valdymą,”, ka- 

dangi vaiko valdymas ne- 

galįs būt tamsus. 

Naujo to ciesoriaus (bog- 
diehano) uždaviniu buvo 
prasimokinti savo vardą ir 

įvairius titulus ištarti. Nes 
kas iš tokio valdovo, kuris 

nežino, kokie jam titulai 
priklauso ir kaip supratus, 
į ką tarnai atsiliepia. Iš- 
mokti tokiam vaikui titu- 
lus buvo sunku, o dar sun- 

kiau buvo jis pramokinti. O 
jo titulai juk garsus ir įvai- 
rus. Jis vadinama: “siau- 
būno galva”, šventasis val- 
dovas “ dangaus sūnūs ’ ’, 
“10.000 metu viešpats” ir 
tt. 

Tuos visus ir kitus titu- 
lus mažas bogdichanas pri- 
valo žinoti iš atminties, nes 

paskui jam yra žinoma, kas 
jis esąs, kokia jo augšteny- 
bė. 

Ir apie tą savo augšteny- 
bę mažas ciesorius jau turi 
vis-vien supratimą, ką liu- 

dija jo riksmas, kojom trep- 
sėjimas ir pagaliau verks- 
mas, kuomet užsirūstina ant 
savo eunucho (mokytojo- 
tarno) Čanastun; kuomet 

bogdichanas-vaikas supyks- 
ta, eunuchas neturi teisės 

pertraukti trepsėjimą verk- 

smą ir visokį cypimą, kolei 
tas pats delei “viešpatystės 
gero’’nesustos verkęs. Tai- 

gi eunuchas atsiklaupęs 
prieš ciesorių vaiką priva- 
ląs maldauti nusiraminimo 
ir susimylėjimo savo milijo- 
nams pavaldinių, o juk ta- 
sai vaikėzas esąs savo “ga- 
lybėje” fantastiškas ir di- 
dis nenaudis, taip kaip ir 
kiekvienas vainikuotis te- 
rionis. 

Kadangi tankiai nebuvo 
galima jo numalšinti, sugal- 
vota jam nupirkti žaislus, 
kuriuos mylįs laužyti. Be 
to jam nupirkta mažas ar- 

kliukas, kuriuo tankiai jo- 
dinamas ir mylįs matyti sa- 

vo dvaro šposininkus, kurie 
besiraiciodami “dangaus 
sūnų 

’ ’ linksmina. ‘ ‘ Dan- 

gaus sunui” žaislai mieli, 
tik nemiela mokslas. To 
tai jau labai neapkenčia. Ir 
jei ciesorius vaikas per lek- 

cijas ima sau plepėti, juok- 
ties, arba verkti, mokyto- 
jams draudžiama tas jam 
pertraukti ir visi ant kelių 
priversti laukti, kolei tas 
nenusiramįsiųs. 

Jo auklėjimu užsiima tė- 
vas, patsai regentas, dar 

jaunas vyras, turintis vostik 
30 metų, mokintas ir daug 
keliavęs po Chinus. Sako- 
ma, jis esąs labai draugiš- 
kas ir reformų Chinuose 
karštas šalininkas. 

Jaunasis bogdiehanas jau 
apvainikuotas. Vainikavi- 
mo ceremonija buvus labai 
kilta, kurioje dalyvavę visi 
ministeriai ir augštesni 
krašto valdininkai. Kuo- 
met jis pasodinta sostan, o 

aplinkui anų suklaupę visi 
valdininkai pasimelstų, jis 
ėmęs verkti; tatai klūpota 
ir laukta jo nusiraminimo. 

Ar-gi tai ne “monkey’s 
business”? 

ATSIŠAUKIMAS Į VISAS 
LIETUVIŲ RYMO-KA- 
TALIKŲ PAGELBINES 

DR JAS AMERIKOJ. 

Newark’o, N. J. Liet. R. 
K. Pagelbiniu Draugijų at- 
stovai spalio 3 dienų š. m. 

šv. Jurgio draugijos svetai- 

nėje laikė antrų susirinki- 

mų, kuriame dalyvavo at- 
stovai nuo sekančių draugi- 
jų: šv. Juozapo dr-ja, šv. 
Jurgio dr-ja, šv. Mykolo 
dr-ja, šv. Jono 

# dr-ja, šv. 
Petro ir Povilo dr-ja ir šv. 
Kazimiero dr-ja. Susirin- 
kimas buvo sukviestas ap- 
tarimui pagerinimo pagelbi- 
nių draugijų reikalų. Ne- 
kurie atstovai aiškino šian- 
dieninį pagelbiniu draugijų 
padėjimų ir pagalios liko 

pripažinta, kad platesniam 
apkalbėjimui jų reikalų ir 
išrišimui svarbesnių tame 

atvejvj klausimų, reikalin- 
ga sušaukti kongresas. Su 
tuomi visi viršminėtų drau- 
gijų atstovai vienbalsiai su- 

tiko ir nutarė sušaukti Lie- 

tuvių Rymo-Katalikų Pa- 

gelbinių Draugijų Amerikoj 
Kongresų, kuris sutvertų 
L. R. K. P. D. A. centrų ir 

rūpintųsi jų reikalais. Su- 
šaukimui kongreso liko iš- 
rinktas tam tikras komite- 
tas, kurin įėjo: pirmininku 
Kazys Vaškevičius, jo pa- 
gelbininku Mykolas Trus- 

ka, sekretorium Jurgis 
Brazauskas, kasierium Juo- 
zas Bradunas, maršalka Ju- 
lijonas Šadis. Kongreso 
laikas dar nėra paskirtas, 
apie tai bus pagarsinta vė- 
liaus. 

Kad toks kongresas rei- 

kalingas, tai kiekvienam 

yra aiškiai suprantama. 
Matome kiek šiandie musų 
draugų lieka nuskriaustų, 
ypač išvažiavusieji į kitų 
miestų palieka be jokios 
priežiūros. Nors ir užsi- 
moka visus draugijos pa- 
skirtus jiems mokesčius, 
vienok susirgus nėra kam 
jų atlankyti, mirus nėra 
kam palaidoti. Ne sykį ki- 
tame mieste mus sergan- 
tiems draugams prigulinti 
pagalba yra laikoma net po 
kelis mėnesius, kuri jiems 
yra labai reikalinga. Mes 
gerai žinome, kad šita šalis 
nėra musų gimtinė, kad mes 

čia visi esame jttSTviafl^f?1 
ta musų ateivystė nesimaži- 
na. Tūkstančiai musų bro- 

lių plaukia į šių neva lai- 
mės šalį, plaukia jauni, pu- 
samžiai ir seni. Čia vietoj 
laimės atranda vargų ir 

skurdų. Senieji atvažiavę 
į šitų šalį visados ir dar- 
bus menkesnius tegauna. 
Padėjimas jų yra sunkus, 
nuo visų jie esti atskirti, 
pagelbinės draugijos juos 
laiko už bereikalingus, į sa- 

vo tarpų jų nebepriima, at- 

gal grįžti jie nebegali, nes 

neturi už kų laivakortės nu- 

sipirkti. Tai aišku koks 
likimas juos laukia. Ir kas- 
gi apie juos rūpinsis, ar su- 

šelps ligoj ir senatvėj ? 

Taigi mes, virsminėtų 
draugijų atstovai, apsvars- 
tę nekuriuos dalykus, bet 
vieni negalėdami jų išrišti, 
šaukiamės į visas L. R. K. 
P. D. A. ir kviečiame jas da- 

lyvauti musų kongrese. Tai- 
gi visos Lietuviškos R. Ka- 
talikiškos Draugijos Ameri- 
koj paduokime vieni ki- 
tiems savo rankas ir sto- 
kime visi išvieno į bendrų 
darbų, o vėliaus pamatysi- 
me savo triūso vaisius. 

Pritariantieji minėtam 
musų užmanymui meldžia- 
mi atsišaukti tok i no adre- 
su: Kazys Vaškevičius, 186 
Jefferson St., Nevark, N. J. , 

—o mes jums apie tai su- 

teiksime platesnes žinias. 
Su pagarba, 

Kazys Vaškevičius, pirmin., 
Jurgis Brazauskas, sekret. 

Ko-nors atminimai yra 
vienatiniu rojumi, iš kurio 
mus išvyti niekas negali. 

Žmonės lengvų minčių ne- 

laimėse perdaug nuleidžia 
rankas, o laimėse perdaug 
augstyn pakelia. 


