
Is Lietuviskq Dirvq 

Batavia, 111. 

Sitas miestelis stovi 37 

myliomis \ vakarus nuo 

Chicagos, labai dailioj apy- 
linkej, ant kranto Fox Ri- 
ver upes. Kada ateina va- 

sara, medziai suzaliuoja, 
Uzdengdami visa miesteli 
savo lapais, o pauksteliai 
uzciulba savo rytmetin? 
giesmf, tai istikro, lietuvis 

jautiesi lyg kad gyventum 
ten uz plaeiojo vandenyno 
ant Neinuno kranto... Tur 
but lietuviai nztai ir pami- 
lo labai si miesteli, lies jai- 
gu kuris cia apsistoja, tai 

jau nenori kitur isvaziuoti. 
Cia vra keturios ukio ma- 

simj dirbtuves, kuriose dar- 
bai nera sunkus ir nepavo- 
jingi. Yasary. greitai gali- 
rna gauti darbns, bet ziemos 
metu daugunuj, darbininku 
atleidziama, taip kad is ki- 
tur pribuvusiems cia sun- 

ku rasti kokis uzsiemimas. 

Paprastam darbininkui cia 
moka 18 — 23 centus uz va- 

landa darbo. 
Lietuviai eia pradejo ap- 

sigyvent 7 metai atgal, bet 

jau siandie ju yra priskai- 
toma 15 seimynu ir kita 
tiek pavieniu. Laikrasciij 
eia ateina po kelis egzem- 
pliorius “Kovos”, “Kelei- 

vio”, “Kataliko”, “Lietu- 

vos”, ‘‘Vien. Liet.”, “Darb. 
Vilties” ir “Laisves”. Per- 
nai kun. Krusas dalino tar- 

pe zinoniu “Draugo” “sam- 

pelius”, ragindamas uzsira- 

svti, bet iki siol eia niekas 
jo neuzsirase. Nieko ne- 

skaitantiems vertetij, jau 
liors ir “Drauga” pradet 
skaitvt, tai nors i skaityma 

* priprastij. Pernai eia su- 

sitvere pasalpine draugija, 
vardu I). L. Iv. (tedimino, 
kuri gerai jau gyvuoja, o 

kad dar daugiau padininus 
jos tiirta, tai susirinkime 
uutarta per tris menesius i 

draugijq, priimdinet naujus 
liarius tile uz doleri. Taigi, 
vietiniai lietuviai ir is kitu 
mesteliu kvieeiama atsilan- 

kyti i susirinkiinus, kurie 
atsibuna kas t re eia nedel- 
dienj kiekvieno menesio 
Grand Army svetaineje — 

E. Wilson gatve. 
K Poska. 

So. Omaha, Nebr. 
Viena subatos vakara 

mes, S. Zalpis, Aleks. Zal- 

pis, Jurgis Ziemis, parej§ 
is darbo susedom prie sta- 
lo vakarieniauti, o ant kite 
stalo gulejo ka-tik atejg 
laikrasciai: “Katalikas”, 
“Lietuva”, “Vien. Liet.”, 
“Rygos Naujienos”, “Ko- 
va”, “Keleivis”, “Tarka” 
ir tarpe tu laikrasciij agen- 
to insurance (apsaugos) po- 
peros. Taippat gulejo ant 
stalo nesenai is “Vien. Lie- 
tuvninkij” redakeijos gau- 
ta didele knvga “Lietuviij 
tauta”. Tuomtarpu atejo 
vietines lietuviu parapijos 
klebonas, kun. J. Jonaitis, 
ir, paem§s minetg, knyga, 
uzklause: “Ar ir toj kny- 
goj raso, kad zmogus is bez- 
dziones paeina?” Mums 
nieko j tai neatsakius, kun. 
Jonaitis paeme nuo stalo 
numerius “Kovos”, “Kelei- 
vio”, “Rygos Naujiemj” ir 
minetas insurance poperas, 
inmete j peciij ir, t§ padar^s, 
isejo laukan. -Delei sio pa- 
sielgimo mes siuomi atsi- 
saukiame \ kun. J. Jonaitj, 
prasydami pasiaiskinti ir 
atlyginti uz musij inmoke- 

sime priversti kreiptis teis- 
man. 

S. Zalpis. / 

Jurgis Ziemis, 
Aleksandras Zalpis. 

Rochester, N. Y. 

“Kataliko” 7 numeryj p. 
A. Slapelis prirasgs visokhj 
niekyscip ant buvusio vieti- 
nio vargonininko A. Kas- 

paraviciaus. Ivas indomiau- 
sia, kad tos korespondenci- 
jos autorius bavusiam var- 

gonininkui primete, buk jis 
nemokjjs lavinti giedojime 
choro, buk nepazistfis gai- 
du ir kitokius nebutniekius. 
Tokio drgsaus isniekinimo 
dar nesu girdejes kaip esu 

gyvas. Yarg. A. Kaspara- 
vicius buvo, visiems geras 
kol palaidai chorg, mokino 
ir kol su choristais, prastai 
pasakius, “blynelius” kepe., 
Bet kuomet rimciau prade- 
jo ziureti \ savo uzsiemimg,, 
kuomet prispyre choro na- 

rius tikrai ismokti giedoji- 
mus, tuokart jis pavirto i 
niekus: prasidejo skundai, 
nesutikimai ir dienuncijaci- 
jos kunigui. Nekuriems 
choristams nepatiko jo gv- 
vas apsiejimas ir nesiben- 
dravimas — taigi ir supyle 
ir pila ant nekalto zmogaus 
pamazgas. Pasidziaugsite, 
vyrueiai, su savo dabarti- 
niais ehorais ir su visokiais 
ten savo “mokytais” Sen- 

kais, kuriems rupi Savo as- 

mens isaugstinimas, bet 

anaiptol ne visuomenes ge- 
rove. Ir ar anksciau, ar ve- 

liau, visokios nekurip 
“dang zinaneiu ir ismanan- 
eu” niekybes tures iseiti 
virsun. 

Yienas choristij. 
Red. prierasas: siuomi 

tuos visus gineus apie cho- 
rus ir vargonininkus pabai- 
giame ir daugiau tame pa- 
ciame reikale jokiu rastij 
“Katalikan” nedesime, nes 

tokie gincai visuomenes ne- 

apeina. 

Cleveland, Ohio, 
Vasario 10 d. s. m. vic- 

tims Lietuviy Teatraliskas 
Choras parenge baliu su 

prakalbomis ir dainomis. 
Svctaine buvo pilna zmoniy. 
Pirmiaus buvo sokiai, o to- 
liaus prakalbo®. Pirmiau- 
sia kalbejo Juozas Urpsai- 
tis apie draugijas ir jo kal- 
ba publikai labai patiko. 
Toliaus buvo dainos, kurios 
misiseke vteblogiausiai. 
Antras kalbejo Adomas 
Slavinckas apie tai, kaip 
Amerikon atvvkg jauni vai- 
kinai, nemokedami nei A. 
B. C. greitai palieka socija- 
listais. Bekalbant nekurie 
pradejo rekauti, bet greitai 
vel nurimo ir kalbetojas pa- 
baige savo kalby. Publi- 
ka kalbetojui gausiai plojo 
delnais. Pabaigoje vel bu- 
vo sokiai ir baliaus surenge- 
jai, J. Urpsaitis ir J. Kli- 
mavicius, buvo paskyry is 
savo kiseniaus dovauas 
dviem porom, kurios ge- 
riausiai pasoks lietuvisky 
polky ir valsy. Uz pirmy- 
jj sokj dovauas laimejo J. 
Sauculis ir J. Sabaliauskiu- 
te, o uz antryjj J. Ribinc- 
kas ir A. Braziute. Per 
visy vakary jokiy svaigi- 
nanciy gerimy nebuvo, ta- 
tai susirinkusieji labai gra- 
ziai pasilinksmino ir ra- 
miai issiskirste namon. 

Ten buv§s. 

Grand Rapids, Mich. 
Darbai siame mieste tuo- 

mi tarpu eina neblogiausiai, 
yra ir bedarbuj, bet kurie 
moka dailidgs amat§, tiems 
darbas labai lengva gauti. 
Patarciau visiems lietu- 

viams, kurie nemoka jokio 
amato, j sj miestg, nevaziuo- 
ti. Vietiniai lietuviai turi 
kelias savo svetaines, ku- 
riose pusgtinai girtuokliau- 
na, ypaciai jaunuomene. 
Laikas jau butij mesti ta 

laukinj paprotj ir zmonis- 
kai gyventi. Vietines lie- 

tuviij parapijos reikalai ne- 

kaip eina. Parapijos sko- 
los kasmet dldinasi ir da- 

bartiniij kunigij zmones ne- 

myli. Tankiai parapijonai 
tarp sav§s giucijasi, vieni 
uzstoja uz klebona kun. Ma- 

tulaitj, o kiti jo nenori. 
Net buvo atsisaukimai pa- 
rasyti ir prie stulpij prili- 
pinti, idant zmones lie duo tu 

pinigu parapijos reikalams 
ir tokiuo budu galetij pra- 
salinti kun. Matulaitj. 
Moterelgs tariasi kun. Ma- 

tulaitj nei j baznycia liejsi- 
leisti. Kaip tie visi nesuti- 
kimai pasibaigs — dar ne- 

zinia. 
J. Sitiazarb. 

Gardner, Mass. 
Darbai eia eina neblo- 

giausiai, bet is kitur pribu- 
vusiam ir nemokaneiam 
darbo sunku susirasti koks 
uzsiemimas. Uz darbq eia 
mokama nuo 1 dol 25 centij 
iki 2 dol. 50 centij. Lietu- 

viq siame miestelyje gyve- 
na nemazas burelis. Yra 
eia kelios lietuviu draugijos 
ir L. S. S. 89-ta kuopa, kuri 
vasario 2 d. s. m. parenge 
teatrq (koki veikalq lose? 

Red.). Publikos i tq per- 
statymq buvo susirinke ne- 

mazai. Losime dalyvavo 15 

zmoniij. Labai gaila, kad 
vietiniai lietmuai taip pas- 
kende girtybeje. Nors eia 
nera saliumj, bet nelemtai 

tq savo biaunj paprotj nie- 

lcaip negali pamirsti, slapta 
parsigabena allcoholinius 

gerimus is kitur, eia slapta 
pardavineja, uz kq tankiai 
pakliuva kalejiinan ir uzsi- 
moka bausmes. Ar vestu- 
ves' ar krikstynos — neap- 
sieina be 25 backij alaus, be 

mustyniu, be saltosios ir be 
bausmiij mokejimo. Yie- 
nas lietuvis taip begirtuo- 
kliaudamas net gala sau no- 

rejo. pasidarvti. Kada ir 
kas mus isves is tos alkoho- 
lio vergijos? 

M. Vaitiekus. 

Rochester* N. Y. 
Oras pasidnre malones- 

nis, lie taip salta, kaip pe- 
reitas keturias savaites, 
puikus rogiij kelias, tikrai 

prisimena Lietuva. Zmo- 

niu liematyti be darbo ir, 
kaip girdeti, visi neblogiau- 
siai uzdirba. Sv. Jurgio lie- 

tuviij parapija pusetinai 
pasilaiko. Sausio 28 d. s. 

in. klebonas viesai paskelbe, 
kad giesmininkai ir giesmi- 
ninkes yra paliuosuoti nuo 

baznytiniij mokesciij ir ra- 

gino, kad daugiau prisidetu 
prie baznytimo choro, o 

vpaeiai merginas, kurios cia 
nezinia kodel nelabai linku- 
sios | giedojimg. Vasario 
6 d. !§v. Cecilijos choras tu- 

rejo susirinkinuj ir nutare 
vasario 18 d. parengti pasi- 
linksminimo vakareli, kurio 

pelnas skiriama gaidij nu- 

pirkimui ix kitiems choro 
reikalams. Tame paciame 
susirinkime liko galutinai i 

uztvirtintas visij sanariij ir 
klebono choro dirigentas p, : 

A. Senkus. Minetas diri- : 

gentas yra gabus ir darba-1 

tus vaikinas, pakisvent§s 
dirba ir jo rupe'giciu liko 
uzdetas “Aidb” tautiskas 
choras, kuris dabar visus 
Rochester’io lietuvius link- 
smina savo phjkiu1 dainavi- 
mu. 

Giesmiiiinkas. 

Beloit, Wis. 
Dar uekados neteko nia- 

tyti ziuutes is sio miestelio. 
Vienok cia lietuviij gyvena 
apie 25 seimynos ir dusyk, 
tiek pavieuiij. Lietuviai 
turi paselpine sv. Antano 
draugijsj ir viena karciama. 
Lietuviij apsvietimas ze- 

mas, uztai givtybe puikiai 
zydi. Nors ir kitij mieste- 

liij lietuviai “nepalicja”, 
bet visgi dar kitur taip iki 

ausij lietuviai nepasinere 
alkoholiuj. Dar vienas liu- 
dnas apsireiskimas, tai issi- 

platinimas tarp lietuviij 
“poniskosios” kalbos. Lai- 
kas jau butij lietuviams 
mesti girtuoklyb? ir “ponis- 
kunuj”, o griebtis apsvie- 
tos. A. S. 

Rockford, 111. 
“Kataliko” 50-mc nume- 

ryje p. m. buvo rasyta, kad 
vietines lietuviu parapijos 
ldebonas apskelbe daugiau 
neberinksiqs desimtuku uz 

inejima baznycion. Vienok 
tas apskelbimas ir pasiliko 
tik apskelbimu. Netik kad 
nenustota rinkus desimtu- 

kij, bet tas keistas papro- 
tys dar uoliau pildoma. Pir- 
miau budavo inejg bazny- 
cion zmones tik sulyg savo 

noro mokedavo, o dabar jau 
per misias baznycioj renka- 
kama is kiekvieno po de- 
simtuka. Atsisakyti nega- 
lima, lies nesmagumq. aptu- 
resi. 

Ag—tes Svogeris. 

South Bend, Ind. 
Darbai neblogai eina. Is 

kitur pribuvusiam darbas 
sunku gauti. Lietuviu cia 

gyvena nedidelis burelis. 
Apsvietimas jij visai men- 

kas. Cionaitmiai lietuviai 
labai sulenkej?. Uzkalbi- 
ugs gatve einantj lietuvj lie- 

tuviskai, is sio pastarojo ga- 
li gauti must. Subatomis 
ir nedeliomis betuviai prisi- 
perka alaus ir degtines, 
girtuokliauna ir dauzosi per 
istisas naktis iv dienas. Uz- 
siminus kuriam, ar nege- 
riau butu laikrastj uzsira- 

syti, gauni atsakymq, kad 

jis simta sykiu bevelija do- 
leri ar porq, doleriu prager- 
ti, negu isleissti “tokiems 
niekams ’ ’. Liudna! 

Jonas Jakaitis. 

Kenosha, Wis. 
Darbai cia eina ne pras- 

ciau kaip kitur ir naujai 
pribuvusiam darbas nesun- 

ku gauti. Cia yra apie pen- 
kios lietuviij draugijos ir 
iietuviu baznycia, kurioj 
gi-aziai klebonauja kun. Ba- 
iinskas. Vietiniai lietuviai 
sutikime gyvena. Viskas 
gerai butu, tik musij mer- 

ginas bevezant \ teisina, kad 
surisus moterystes rysiu, 
net “dedes” pailso. Viena 
tokia drasuole nuejus teis- 
man apsiskunde, kad jos 
vvras pabego,i na ir beklau- 

sinejant pasirode, kad ji 
dar visai nera vedusi. 

Parapijonas. 

North Adams, Mass. 
Sitas miestebs yra neper- 

didelis, bet gana svarus. 

Lietuviij cia gyvena apie 6 

seimynos ir antra tiek pa- 
vieniij. Taippat yra trys 
merginos, tik nei viena ne- 

nori isteketi. Darbai ne- 

blogai eina, yilnonese ir ! 

.... -v: A jL :■ l is 

marskonese audinyeiose 
dirbama piln$ laika, taip 
jau ir kitokiose dirbtuvese 
darbai gerai eina. Mokes- 
tis uz darbg neprasta. Is 
kitur pribuvusiam darbas 
nesunku gauti, jaigu tik no- 

ri dirbti. 
J. A. Mergininkas. 

Sugar Notch, Pa. 

Vietinese angliij kasyklo- 
se dirbama pilng laikg. Uz 

clarbg pilniems darbinin- 
kams mokam? nuo 30 iki 
50 doleriu i dvi savaiti, jij 
pagelbininkams kick ma- 

ziau. Lietuviu eia gvvena 
80 suvirsum seimynij ir per 
100 pavieniu. Visi jie dir- 

ba kasyklose. Savo baz- 

nycios lietuviai neturi, visi 

priguli prie lenkij parapi- 
jos, nsskyrus 3 ar 4 seimy- 
nas, kurios priguli j "Wil- 
kes-Barre lietuviij parapija. 
Grynai lietuviskos pasalpi- 
nes draugijos yra dvi. Yie- 
na sv. Petro ir Povylo drau- 
gijos, turi 150 suvirsum na- 

riij ir per 2.000 savo pini- 
ginio turto. Antra sv. Lau- 

ryno draugija, turi apic GO 
nanvL ir apie 300 cloJeriy, 
turto ir dar tik metai laiko, 
kaip yra uzsidejus. Yra 
dar Sisiv. L. R. K. A. 46-ta 

kuopa, turinti apie 30 nariu 
ir pusiau su lenkais uzdetas 

kliubas, kurin priguli tik 

tie, kurie gali balsuoti; sy- 
kiu tas kliubas yra ir pa- 
salpinis. Iveli vietiuiai lie- 
tuviai taippat turi savo sa- 

vastis. A. Y. S. 

Morris, 111. 

Darbai angliy kasyklose 
gerai eina. dirbama visy lai- 
ka ir uz darby mokestis ne- 

prasciausia. Lietuviu cia 
mazai yra, tik 4 seimynos ir 
3 pavieniai. Visi lietuviai 
sutikime gyvena. 

J. Kumeta. 

Is Londono. 

Yasario menesio pradzio- 
je oras pas mus pusetinai 
atsalo ir nuolatos pasuiegti. 
Daugumas zmoniy dideliu ir 

mazy serga viduriu ligomis. 
Lietuviu baznycia jau be- 
veik baigiama statyti, sako, 
iki sventam Kazimierui bu- 
sianti visai uzbaigta. Prae- 
iusiame parapijos susirin- 
kime nekurie pakele klausi- 

ma, kad jeinaut j naujgjg 
baznyeig reiktij moketi po 
vieng svarg sterlings, te- 
eiaus ju jnesimas nepatvir- 
tinta. Buvo apkalbeta, kad 
pinnit sykiu uz inejimg i 

naujg baznyeig kiekvienam 
reikes moketi pas duris vie- 

ng silingg, vidurvj po du si- 

lingu ir 6 penus, o gale baz- 
nycios po 5 silingus. Pa- 

matysime, ar tai ispildys. 
Sita naujoji baznyeia turi 

dailig forma. Klebonija 
taippat labai smagi kunigui 
gyventi. 

Duonos keptuve “Biru- 
te” dar vis gyvuoja. Da- 
bar joje susidare geresne 
tvarka ir duonos iskepimas 
pusetinai pasigerino. Nuo- 
simeius, kokius bendroves 
nariai paskyre duonos pir- 
kikams, jau atidavinejo 
praejusig save, it <y Nuo vie- 
no svaro buvo grazinama 3 

penai, bet atidavinejo ne pi- 
nigais, tiktai duona, arba ir 
kitokiomis smulkmenomis. 

Galijotas. 
* 

RED. ATSAKYMAI. 

Kaz. Sunskiui. — Apie 
tgpatj dalykg jauanksciau 
gavome zinute is kito ko- 

respondento, tatai Tamstos 
rastelio sunaudoti negalime. 

LAWRENCE’0 MASS. 
STRAIKERITJ ATSISAU- 

EIMAS. 

Lawrence ’o straikas, mes 

manome, senai zinoma 
Amerikos lietuviams, skai- 
tantiems lietuviskus laik- 
rascius. Kas Lawrenceo 
darbininltus priverte strai- 

kuoti, vargingas jij padeji- 
mas. Visokiij valgio pro- 
duktij ir kitu daiktij kainos 
kjla augstyn, o darbinin- 
kams uzmokestj mazinama, 
nuo naujij metij ir paskuti- 
tini duonos kasnj ateme nuo 

darbininko. 
Jau ir pinna Lawrence ’o 

darbininkai pusiau badavo. 
Skaudu pamislyt, kad dar- 
bininkas gauna $5 — 7, o 

daugiausia $10 savaitei, o 

nuo siij naujij metu mokes- 
tis dar sumazinta. Pirma 
dirbo 56 valandas savaitej, 
nuo naujij metij dirba 54 
val. ir uz tas 2 val. uzmo- 

kesnio negauna. Tas dar- 
bininkus ir priverte pasa- 
kyti kapitalistui: “jau il- 

giau uz ta mokestj negalima 
dirbti”. Tevai, negaledami 
ismaitinti kudikiij, privers- 
ti eit i dirbtuvg uzsidirbt 
maistui. Del vargo, vaikai 

gauna dziova ir mirsta nuo 

ilgo darbo. dulkiu; ir suau- 

g§ gauna dziova. 
Nors mazai reikalauja 

darbininkai, bet ir tu rei- 
kalavimij kapitalistai neno- 

ri ispildyt. Mcs reikalau- 

jame 15 procentij daugiau, 
dvigubo uzmokesnio uz dar- 
ba virs paprasto laiko ir 

pripazinimo unijos. Lietu- 

viij prisirase prie unijos 2 

tukstanciai; kitu tautu dar- 
bininkai susirase i unija 
“Industrial Workers of the 
World” ir zada laikytis, kol 

neispildys darbininku rei- 
kalaviinu. Jau 5 savaite 
kai straikuojame, daugelis 
lietuviij nuvargo, truksta 

valgio, drabuziu, kuro. 

Manome, jog viengeneiai 
paduos pagelbos ranka ir 

prisides prie straikuojan- 
ciu darbininkij palaikymo. 

Malonckit suselpti, kas 
kuom gali: valgiu, drabu- 
ziais ir pinigais. Siuzda- 
mi aulcas, adresuokit siuo 
-antrasu: 

A. Ramanauskas, 
101 Oak st., 

Lawrence, Mass. 

Laiskus siuskit pirminin- 
kui antrasu: Jonas Kibildis, 
101 Oak st., Lawrence, 
Mass. 

Straikeriij komitetas: ka- 
sierius — P. Simon is; pir- 
mininkas — J. Kibildis: 
rastininkas — M. Paulukai- 
tis. 

P. S. Malones ir kiti lai- 
krasciai atspaudinti. 

BOGDTCHANTJ MIES 
TAS. 

Kuomet sianclie Manchu 
dinastija Cbinuose atsisakr 

sosto, bus skaitytojams in- 
domu isgirsti apie buvusiu 
“bogdichanu’’ (ciesoriu)ru- 
mij kelias ypatybes. Tie 

rumai, kuriuose liglaikui 
apsigyveno pasitrauk§s 
nuo sosto ciesorius-vaikas 
su savo namiskiais, uzima 

gerokg, zemes plota ir persi 
stato kaipo vidutiniskas 
mieseiukas. 

Miestelis pastatytas ant 
sventos kalvos Ka-eng- 
nang, kurian galima ineiti 

dvejais vartais, butent “di- 

dybes” ir “zemes kamuo- 
lio” vartais. Miestelj sau- 

goja istikhnieji sostui man- 

dzurai kareiviai. Septyni 
dideli ir gilys tvenkiniai 
•<* 

skalandina aplinkui tos kal- 
vos pamatus. Tvenkiniai 
laikomi “ciesoriaus dinasti- 
jos” globejais ir aniems kas 
metai specialiai sventikai 
(kunigai)) sudeda aukas, 
susidedancias is naminiij 
pauksciri arba gyvuliu. 

Mazdaug ciesoriaus mies- 
telio viduryj stovi tikrieji 
rumai, vadinamieji “pasau- 
lio sostaine”. Yiena tuose 
rumuose sale yra apvalaina, 
sienos ir grindys istaisyta 
sviesiai-geltona, gelumbe, 
ant kurios sidabriniais siu- 
lais issiuvineta lekianti ibi- 
sai (smakai) — tai “dide- 
les gyvasties” sale. Siton 
salen su didelemis iskilmy- 
bemis budavo jncsama cie- 
soriene pries pat gimsiant 
naujam bogdickanui ir ten 
visuomet atsiliepdavo pir- 
mutinis gimusio verksmas 
Kiekvieno amj atmiueiai 
tarpe dviejij langig apsvie- 
eianeiu sale, sienon buvo in- 
kalama sidabrine vinis, ant 
kurios galveles ispiauta bu 

simojo valdovo vardas. II 
ten sukalty. viniu galima is- 

skaityti beveik visa Cbimj 
histonjg, bet ant kai kurn, 
parasai jau kg tik matomi 
o apie praskaitymg nera nc 

kalbos. Stai ant vienos vi 
nies toksai kg tik jskaito- 
mas parasas: “Vei-Sian- 
Dzao-Ba-Na-Omon”, kas 
vertime reiskia: Visose 
svieto salyse rustumu ir 
karclu kariaujantis vyras. 
Tasai su tokiu baisiu var-x 
du bogdielianas viespatavo 
pirm 2.000 metu. 

Toje saleje gime ir dabai 

pasitraukusis bogdichanas 
Apvali sale ju kiekvienam 
lose labai svarbig rol§, anor. 

kas 13-tieji metai susieida- 
ve vyresnieji bonzai ir pra- 
leizdav? vieng nakti visiska- 
me tylejime. Tg nakti bon- 
zams pasirodydav§ mirusig 
bogdichang dvasios ir pasa- 
kodavg apie Ching ateitj ir 

ang busimus valdovns. Bon- 
zai iseje is ten, savo nuomo- 

nes isdestyda^e viespatau- 
janciam bogdiehanui, kas, 
zinornas dalykas, turedavo 

nemazg intekmg ant toles- 

niojo viespatavimo., 
Arti murg, apjuosiancig 

ciesoriaus “miestg”, “juo- 
dos kalvos” paslaityj stovi 
didi ir puiki “pirmtakung 4 

sventyne”. Joje ciesorius 
su namiskiais svarbesnest 
savo gyvenimo valandose 
melzdavosi. Netoli tos 

sventynes tuno suniurgs, ta- 

rytum, koks tai bokstas ir 

jis vadinasi “gilig atsiduk- 

sejinru sventyne”. Pasky- 
vimas jos vissi kitokis uei 
kitu sventyniij, jos durys 
neatverta istisus metasim- 
eius. Bogdichanui reike- 
dav§ ineiti tiktai tuomet, 
kuomet prarazdaves visokiij 
pagalbos vilti, o ineidav§s su 

ginklu arba nuodais, idant 
is ten daugiau neisejus. 

Is pastarosios dinastijos 
uei vienas bogdiekanas ten 
nebuves. 

} 

Seno jaunikio monologas. 
Nevedziau todel, kad tu- 

rejus ranni gyvenima. Ne.< 

jei bueiau gaves gera pa 
cia, bueiau bijoj§s ja pva 

rasti, jei bloga, bu 

eiau likes nelaimingu 
jei bueiau ved?s beturte 
butum gyveiiQ varginga: 
jei turtingg. — bueiau tu 

rej§s nuolatiuuis iskalbeji 
mus; jei bueiau paemgs ne 

patogiij, bueiau jos nemyle 
j§s, o jei patogig. — amzinai 

pavydejgs... Taigi dabar 
neturiu jokios ir, neziurint 

to, gyvenimas sunio vertas 


