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Savanorių maršas 
 

Tyli naktis. Pasistačiau    

Ąsotį tarp gėlių. 

Tiktai draugų nėra kartu. 

Tad vienišas geriu. 

 Tai kafi do 

Mėnuliui aš pasivaišint 

Pasiūliau, - šit ir jis. 

Šešėlį savo priprašiau – 

Dabar jau esam trys. 

 Tai kafi do 

Tiktai mėnulis, - pamaniau, - 

Išgert vargu mokės-? 

O ir šešėlis... Nors jisai 

Visur lydės mane. 

 Tai kafi do 

Bet juk šešėlio nėra kaip 

Išskirt su mėnuliu, 

Todėl puotaut kartu su jais 

Lig pat aušros galiu. 

 Tai kafi do 

Imu dainuot - mėnulis tuoj 

Siūbuoja tuo ritmu, 

Šešėlis šoka patylom, 

Kai šokti aš imu. 

 Tai kafi do 

Ir buvo linksma mums trise, 

Su jais aš pakaušau, 

Apsvaigus baigėsi puota, 

Išsklidome kas sau. 

 Tai kafi do 

饮用水宋 

 

Kai be stalo mes ratu 

Susisėsime kartu - 

Nebus nei pirmo, anei paskutinio. 

Už tą, kuris dabar šalia 

Ir dar už tą, kurio nėra 

Pakelkime mes ragą krištolinį. 

Kai lietuj ir dar kely 

Susitiksime keli - 

Nebus nei pirmo anei paskutinio. 

Už tą, kuris dabar šalia 

Ir dar už tą, kurio nėra 

Pakelkime mes ragą krištolinį 

Kai prie laužo po žvaigždėm 

Reiks ištarti mums sudie - 

Gal susitinkam kartą paskutinį. 

 

Žinoma, jau nebe taip, 

Žinoma, jau nebe tiek. 

Bet – vis tiek. Rūpi nors tu ką... 

 

Už tą, kuris dabar šalia 

Ir dar už tą, kurio nėra 

Pakelkime mes ragą krištolinį 

 

 



 

 义勇军进行曲 ( kinijos himnas) 

 

起来！不愿做奴隶的人们！ 

把我们的血肉，筑成我们新的长城！ 

中华民族到了最危险的时候， 

每个人被迫着发出最后的吼声。 

起来！起来！起来！ 

我们万众一心， 

冒着敌人的炮火，前进！ 

冒着敌人的炮火，前进！ 

前进！前进！进！ 

Qǐlái! Búyuàn zuò núlì de rénmen! 

Bǎ wǒmen de xuèròu zhùchéng wǒmen xīnde chángchéng! 

Zhōnghuá Mínzú dào le zùi wēixiǎnde shíhòu, 

Měige rén bèipòzhe fāchū zùihòude hǒushēng. 

Qǐlái! Qǐlái! Qǐlái! 

Wǒmen wànzhòngyīxīn, 

Màozhe dírén de pàohuǒ, Qiánjìn! 

Màozhe dírén de pàohuǒ, Qiánjìn! 

Qiánjìn! Qiánjìn! Jìn! 

Pirmyn! Nenorite būti vergais! 
Mūsų kūnas ir kraujas skirtas kurti  naują Kinų sieną 
Kinijos žmonės buvo labiausiai pavojingų metu 
Visi buvo priverstas išduoti galutinio riaumojimo. 
Pirmyn! Pirmyn! Pirmyn!! 
Mes esame vieno proto, 
Drąsiau prieš priešo ugnį ,kariai! 
Drąsiau prieš priešo ugnį, kariai! 
Pirmyn! Pirmyn! Į! 

 

 

 

Rudens vidurio šventė 
Aštunto mėnulio mėn. 15 d. 

(Viena iš legendų) 

Pyragėlių sukilimas 

Kita legenda pasakoja, kad Rudens vidurio šventės ištakos – kinų pergalė prieš mongolus. Mongolų Yuan 

dinastijos valdymo metais (1280-1368) buvo uždrausti bet kokie susitikimai, todėl buvo neįmanoma surengti 

sukilimo. Liu Bowen, kinų sukilimo lyderio Zhu Yauanzhang patarėjas, žinojo, kad mongolai nevalgo mėnulio 

pyragėlių, tad sugalvojo juos panaudoti kovoje dėl išsivadavimo. Jam buvo leista po Kinijos gyventojų namus 

išsiuntinėti pyragėlius, šlovinančius mongolų imperatorių. Juose buvo įkepti slapti pranešimai su žinia: 

“Užmuškite mongolus aštunto mėnesio penkioliktąją dieną”. Tąnakt sukilėliai puolė mongolus ir juos nugalėjo. 

Tai buvo Mingų dinastijos (1368-1644 m.) pradžia. 

政治处 

Politinis biuras 
  

分多气 (Min Dau Gas), 还原儿子 (Vat Son), 

音响 (Hi Fi), 丹地理标志(Dan Gis) 

Made in china 
在中国制造 


