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Tai prisnigo! Tai prisnigo!
Pusnys lig ausų.
Su storiausiais kailinėliais
Lauk išeit baisu
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Bet mamytė to nežiūri —
Aprengė ir — eik!
Taip vaikučiams reik.
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VAIKELIS JĖZUS

Vaikelis Jėzus labai mylėjo savo Motiną Šven
čiausiąją Mariją ir savo globėją Šventą Juozapą. Jis
visada linksmai jiems padėdavo ir jų klausydavo.
Ryte ir vakare jie kartu kalbėdavo maldas, o dienos
metu, kada nereikėdavo Marijai ir Juozapui padėti,
Jėzus gražiai žaisdavo su kitais vaikais.
Ar aš myliu tėvelius? Ar visada jų klausau ir
jiems padedu, kai reikia?

Jėzus moko mus visus
Kaip mylėti tėvelius.
EGLUTĖ, 1

DVI

SNIEGENOS
Janina Narūne

Buvo tai labai, labai seniai, kad ir žmonės nebeatsime
na, kada tai buvo. Gyvuliai tada kitaip atrodė, kitaip gėlės
žydėjo ir paukščiai kitokiomis plunksnomis plunksnojosi.
Mūsų sniegenos buvo tamsiai rudos, negražios ir nepaste
bimos. Jos buvo panašios į žvirblius.
Kartą pasitaikė labai šalta žiema. Vis snigo ir snigo.
Didelis šaltis laikėsi be jokios atmainos. Žmonės slėpėsi sa
vo šiltose trobose, laukiniai žvėrys urvuose, paukščiai
uolose. Kažkaip užsiliko dvi sniegenos atvirame lauke. Jos
neberasdavo maisto, nes sniegas storai viską apklojo. Joms
buvo šalta.
Jau darėsi tamsu ir naktis artėjo. Pavargusios ir išba
dėjusios ieškojo užuovėjos. Pastebėjo tolimą ugnelę. Greit
jos leidosi skristi į tą vietą. O, kaip jos iš karto pralinks
mėjo! Abidvi sniegenos sustojo priešais didelę degantį
laužą...
— Kaip malonu pašildyti mano atšalusias kojytes —
čiauškėjo patelė.
Ir patinas patenkintas rąžėsi, visu ilgumu ištiesdamas
savo nutupėtas kojas ir nuglaustus sparnelius.
Kai atėjo diena ir laužas užgeso, jie šildėsi saulės švie
soje. Čia pat dirbę miško kirtėjai davė jiems duonos tru
pinių ir grūdų.
Apsidžiaugė paukšteliai ir sekančią naktį jie vėl šil
dėsi prie laužo.
1961, sausis
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— Dabar aš jau manau, kad mudu tikrai sulauksime
pavasario — rimtai tarė patinėlis savo žmonelei ir liepė
dar arčiau ateiti prie laužo. Taip jie naktis iš nakties vis
šildydavosi prie ugnies. Jų plunksnelės ėmė blukti ir nu
blukusios ėmė pamažu rausti. Raudo^ raudo, ir po kiek
laiko, visa krūtinėlė, buvusi prieš ugnį atkišta, pbsidarc
skaisčiai raudona.
Žiūri patinėlis į savo patelę ir atsižiūrėti negalit
— O gi tu, kad išgražėjai, meilute! Visa tavo krūtinė,
kaip aguona, raudonuoja...
— Kokius gražius1’vaikelius tau išpėi^iii/bb^ftįusis,
šį pavasarėlį! — meilikavosi patelė.’—'Jie'btts
šūs, taip kaip ir tu, raudonkrūtiriiai... Taip ir’buVoP'Gihiė
visi raudonomis krūtinėmis maži sniėgenukal?'2.
■
■
. vŲbti 'p i;' .j'.mi .ovijd ;ol, Jicmud
— Matai, nėra to blogo, kad neišeitų į gerą — didžia
vosi sniegena — mama. — Kad ir iškentėjome,šięk'tiękrba
do ir šalčio, bet už tai mes patys ir mūsų vaikeliai piašidarė iš sniegenų patys gražiausieji.
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Jonas Minelga

Ū-tu-tu-tu, žiemužėle,
Net kepurę man nukėlė,
Kai per kiemą ėjo
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MAŽOJI

SAULES SESUO

Alice Dussauze

(Išvertė D. G.)

Vieną vakarą besileisdama saulė tarė sau:
— Žemėje yra tiek daug mandagių mergaičių, jog aš norėčiau
vieną iš jų turėti sau už seserį. Pasirinksiu gerą, malonią ir linksmą
mergaitę ir padarysiu ją tokią laimingą, jog ji nesigailės, būdama iš
rinkta saulės seseria.

Rytojaus dieną spinduliuodama saulė patekėjo mėlynam dangu
je. Ji nebuvo pamiršusi vakarykščio savo sumanymo ir pradėjo kelio
nę. Dar prieš vakarą ji norėjo išsirinkti, kad vakare nusileisdama ga
lėtų sau pasakyti:
— Aš turiu žemėje seserį.
Saulė pažvelgė į vieną namą, kuriame gyveno labai turtingi
žmonės.
8
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Už gražiu balty užuolaidų kambaryje rado mergaitę kokių septynerių metų. Čia buvo labai dailus kambarys, visas baltas: užuolai
dos, lovelė, baldai, kilimas. Viename kampe baltoje lovelėje gulėjo
lėlė, didumo, kaip tikras vaikas.
Įeidama i šį, kambarį, saulė tarė sau:
— Mergaitė, kuri čia gyvena, tikrai turi būti laiminga, o būda
ma laiminga, be abejo, yra ir labai mandagi.

Bet saulė greit apsigavo. Atsistojusi prieš veidrodį, paraudus iš
pykčio, mergaitė šaukė ir trypė kojomis, kai tuo tarpu auklė švelniai
šukavo jai plaukus.
Saulė čia daugiau negaišo, nenorėdama klausytis šiurkščių žo
džių, kuriuos mergaitė sakė savo auklei. Ji dingo taip greitai, kaip
buvo atėjusi.
Saulė įėjo į kuklesnius namus ir pamatė mergytę, kuri sėdėjo
prieš pilną dubenį saldžios sriubos. Ji raukėsi, nes norėjo ne sriubos,
o šokolado.
Čia saulė nepasiliko nė dviejų minučių.
Kiek toliau saulė rado bemiegančią mergaitę. Jos mama jau daug
kartų buvo šaukusi ją keltis, bet kiekvieną kartą ji ir vėl užmigo.
Tinginė, žinoma, negalėjo būti saulės seseria.
Kituose namuose saulė jau manė radusi, ko ieškojo.
Mergaitė besišypsančiu veideliu ruošė pamokas. Ji dirbo su įkarš
čiu, neleisdama savęs trukdyti nei kačiukei, kuri linksmai kuduliavos
ant kilimo, nei kregždutėms, kurios kartais įlėkdavo pro langą į kam
barį, gaudydamos museles.
Saulė patenkinta švelniai glostė mergaitės plaukus ir jau galvojo:
— Tai šita bus mano sesutė.

Tuo tarpu smarkiai atsidarė durys, ir į kambarį įėjo nedidelis
berniukas su sąsiuviniu rankoje.

— Liucija! — suriko jis. — Gal tu man patikrintum uždavinius?
Aš žinau, kad padariau klaidą, bet niekaip negaliu jos rasti.
Dingo šypsena iš Liucijos akių:
— Aš ruošiu pamokas, — atsakė ji. — Negaišink manęs. Eik sau!
Berniukas nesipriešino ir nusiminęs išėjo. Kartu su juo ir saulė
pasitraukė. Ji ir dabar nusivylė.
1961, SAUSIS
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Po to ji matė daug mergaičių, kuriu nė viena nebuvo tikrai man
dagi. Viena iš jų verkė maurodama. Kita erzino savo broliuką. Dar
kita, labai graži, bet ir labai pasipūtusi, taisėsi plaukus prieš veidrodį,
užuot raminusi lopšelyje verkiančią sesutę. Kita, kuriai jos motina
buvo davusi jai nosinaitę atsiūlėti, visai nesistengė, nes nemėgo to
darbo, ir siuvo dideliais negražiais dyksniais.
Saulė jautėsi nusivylusi.
— Argi iš tikrųjų nėra žemėje nė vienos mergaitės, kuri būtų
verta būti mano seseria? — tarė ji sau. — Einu aplankyti dar šitos tro
belės, kuri stovi ten vidury lauko. Jei ten nieko gero nerasiu arba jei
rasiu mergaitę, kaip ir visos kitos, atsižadėsiu savo troškimo turėti
seserį.
(Bus daugiau)
10
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RŪTELĖS ŽUVYTĖS
E. Buračaitė

Pagaliau ir Rūtelės tėveliai nupirko televiziją. Rūtelė
be galo džiaugėsi! Bet jos mamytė buvo susirūpinusi ir pa
sakė, kad Rūtelė, kaip ir anksčiau, pirma turėsianti gra
žiai paruošti pamokas, susitvarkyti, o tada bėgti pas kai
mynų Juzytę žaisti. Gi televiziją žiūrėsią, kai bus visi na
muose ir bus kas nors gražaus programoj. Rūtelei buvo
graudu ir pikta, nes ji matydavo per langą, kaip anoj pu
sėj gatvės viena ponia žiūri i tą televiziją per kiauras die
nas.
Rytojaus diena, Rūtelei grįžus iš mokyklos, mamytė
išėjo pas tetulę kažkokiais reikalais. Rūtelė skubotai pa
ruošė pamokas ir bloškusi knygas į kampą, susirangė prie
televizijos. Dar dėbtelėjo į savo žuvyčių akvariumą ir pri
siminė savo pareigą, bet jau buvo per vėlu, nes televizijos
ekrane sukiojosi kažkokia ponia. Vėliau matė plėšikus,
džiungles, daug baisių žvėrių, baisių gyvačių ir siaubingą
šliužą - smauglį, kuris prisivyniojęs smaugė kažkokią žmo
gystą. Rūtelei pasidarė baisu, nes jau temo ir lauke. Bet
staiga sugirgždėjo varteliai. Rūtelė greitai užsuko televi
ziją ir išbėgo, lyg niekuo nekalta, atidaryti mamytei duris.
Kai tą vakarą Rūtelė jau buvo lovytėje ir per poterė
lius pažadėjusi Dievuliui daugiau taip nebedaryti, ėmė
snausti, atsitiko kažkas baisaus. Rūtelei pasirodė kažkoks
baisus sutvėrimas, tyliai raičiojantis ant grindų. Jai stojo
si akyse vakare matytos televizijoj gyvatės ir smaugliai...
Rūtelė iš baimės pastiro, nes jai rodėsi, kad ta minkštakū
nė baisybė artėja ir artėja prie jos. Atgavusi kvapą, ėmė
šaukti. Atbėgo iš gretimo kambarėlio mamytė ir griebusi
Rūtelę į glėbį uždegė šviesą. Nagi ant grindų šokinėjo iš
akvariumo iškritusi vargšė viena iš Rūtelės žuvyčių...
Kai mamytė atnešusi įpylė į akvariumą vandens ir įkė
lė žuvytę, ji jau buvo nebegyva. Rūtelei graudžiai verkiant,
mamytė liūdnai šypsojosi, nes ji beveik visa gerai suprato.
1961, SAUSIS
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GINTO RAŠINYS
Linvydas Inga

. . . Seniai, labai seniai Lietuvoje gyveno trys broliai. Vienas Vil
niuje, antras Trakuose, o trečias . . .
Gintas sustojo rašęs. Krapštė pieštuku pakaušį, negalėdamas pri
siminti, kaip vadinosi ta trečioji vieta. Jis balsiai galvojo:

— Trečias, trečias gyveno . . .

— Trečias buvo kvailas, — įsiterpė Gilė. Ji sėdėjo kamputyje
prie stalo ir maigė savo lėlę Nedingę.
— Tu netrukdyk man! — atsisuko Gintas į Gilę. — Čia ne pa

saka.
— Pasaka, pasaka, — kartojo nenusileisdama Gilė. — Aš žinau:
du buvo protingi, o trečias kvailas.

— Tu pati kvaila! — pašoko Gintas nuo Pėdės, nugriebė iš Gi
lės rankų lėlę ir kaukštelėjo jai per rankas.
— Tete, Gintas mušasi! — šaukėsi manęs.
— Eik, tėvai, ir pažiūrėk, ko tie vaikai pešasi, — atsiliepė ir ma
ma iš apačios. Aš užverčiau knygą ir užlipau viršun.
Gintas užsikniaubęs rašė, lyg nebūtų nė pakrutėjęs. Gilelė pri
bėgo prie manęs, apsikabino ir man kuždėjo:
— Tetuk, jis nežino, kur gyveno kvailas brolis. Aš žinau — miš
ke, pačiam viduryje. Miegojo ant samanų. Tikrai!
Gintas vistiek nugirdo. Rodos rašė, bet klausėsi.

— Visai ne! — užginčijo. — Ir jis nebuvo kvailas. Jis buvo ku
nigaikštis.
12
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— Mama sakė: tas kvaiša pasidarė kunigaikščiu, kai iš namų jį
broliai išvarė. Taip!
— Tikrai taip, — pritariau ir aš Gilei. — Ar tu, Gintai, rašai
tą pasaką?
— Ne! Gilė nieko nežino, — išsivėpė Gintas. — Ji tik trukdo.
Aš rašau rašinį iš Lietuvos istorijos.
— Ar lituanistinei mokyklai?
— Taip. Mokytoja liepė, kad parašyčiau apie tris brolius, kurie
drauge valdė Lietuvą. Kur, tetuk, gyveno trečias brolis?
— Ar Liubartas?
— Taip.
— Jis gyveno Lucke. Tolimoje Lietuvos valstybės žemėje, pie
tuose. Ten jis buvo vedęs Vladimiro kunigaikščio dukterį Butę.
Gilelė apsikabino mane už kaklo ir tyliai šnabždėjo:
— Tetyte, jis nebuvo protingas. Mama sakė: tas kvailiukas ve
dė karalaitę, išvadavęs iš raganiaus, ir tada pasidarė galingas valdo
vas. Paskui ir kiti du broliai pas jį gyveno. Jis buvo kvailiukas, bet
geras žmogus. Taip, tetyte?
— Mama tau sekė pasaką, Gilele, — aiškinau. — Pasakoje visa
da du broliai būna protingi, o trečias kvaišas. Bet jis gudresnis už ki
tus, tai jam ir sekasi... O čia kas kita. Gintas rašo apie Lietuvos ku
nigaikščius — Algirdą, Kęstutį ir Liubartą. Visi jie gimė kunigaikš
čiais, o ne pasidarė. Jų tėvas buvo galingas Lietuvos valdovas Gedimi
nas. Kai tėvas mirė, du broliai valdė namie, o trečias buvo toli išėjęs.

— Tai kodėl jis toli išėjo? Ar ir jį išvarė? — klausė Gilė neat
stodama.

— Ne, Gilyte, neišvarė. Jie buvo pasidalinę valdžia ir valstybe.
Lietuvos valstybė tada buvo didelė, turėjo daug žemių. Algirdas ko
vojo su rusais rytuose, Kęstutis su vokiečiais vakaruose, o Liubartas
su lenkais rytuose. Visi jie broliškai sutarė, tai ir buvo galingi. Ar ne
taip, Gintai?
— Taip, tete.
— O ar žinai, kada jie gyveno?
— Prieš 600 metų. Aš jau parašiau.
— O ką tu daugiau parašei?
1961, SAUSIS
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— Aš parašiau: "... trečias gyveno Lucke. Jis buvo pasistatęs
stiprią, gulsčią pilį...”
— Kokią pilį?! — vos nesusijuokiau.
— Gulsčią, — pakartojo Gintas. — Mokytoja taip sakė. Ji dar
pasakojo, kad pilies griuvėsiai tebestovi prie upės, lyg sustyrę. Vienas
bokštas tebevadinamas Liubarto vardu... Ar man ir tai rašyti? —
klausė Gintas.
— Ne, Gintai! Tu mokytojos nesupratai. Kuo tu klausai? —
truktelėjau Gintą už ausies.
— Jis, tetuk, visai nesiklauso. Jis su Jasium išdykauja. Mokytoja
mamai sakė, kai ėjome iš bažnyčios.
— Tu nesikišk! — Gintas norėjo kepštelėti Gilę, bet aš nugrie
biau už rankos.
— Palauk, Gintai! Žiūrėk man tiesiai į akis! Ar tiesa, kad judu
su Jasium pamokų nesiklausot?
— Mes tik truputj, tete, — nuleido Gintas galvą. — Jis man
rodė pašto ženklus iš Lenkijos.

— Tai ne vieta mokykloje, — subariau. — O dėl to "trupučio”
ir nenugirdai, ką mokytoja pasakojo. Liubarto pilis stovėjo prie dvie
jų upių. Didžioji vadinosi Styra, o mažiukė — Glustė. Gi tu ką pa
rašei? Apie gulsčią sustyrusią pilį?
14
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GENYS
Stasys Jakštas

Einu aš mišku
Ir giles renku,
Girdžiu: tuk tu-ku,
Genys — plaktuku.

— Kirminus renku,
Kur tik aptinku,
Vis tuo snapuku
Tuk tuk tuk tu-ku.

Krepšelį statau,
Margąjį matau:
Snapu tuk tu-ku,
Kaip su plaktuku.

— Sargu, mat, esu,
Ką randu, lesu —
Kertu snapuku,
Kaip su plaktuku.

— Margasai geny,
Kam tu stukseni
Medį tuk tu-ku
Savo snapuku?

— Tuk tuk tuk tu-ku
Savo snapuku:
Dirbu iš širdies —
Man Dievas padės.

Gintas pasivaipė ir pieštuko apverstu galu pradėjo trinti savo
rašinį. Gilė, atsirėmusi alkūnytėm j stalą, žiūrėjo.
— Jis, tete, skylę padarys, — neiškentė mažylė.
— Eik sau! — stūmė ją Gintas. — Čia ne tavo reikalas.
— Čia visų mūsų reikalas, — pasakiau. — Rašinį turi gražiai per
rašyti. Mums visiems rūpi, kad tavo rašiniai būtų dailūs ir be klaidų.
Gi man žadėjai, kad lietuvių kalbos ir Lietuvos istorijos gerai moky
sies. Ką manai?
— Aš, tete, dabar gerai parašysiu. Tik tegu Gilė nekliudo.
— Gerai, mudu eisime pas mamą. Jai ten vienai apačioje nuobo
du. Paseks mums pasaką.
— Taip, — traukė mane už rankos Gilė. — Apie du brolius pro
tingus ir vieną kvailą...
1961, SAUSIS
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KIŠKIS DRĄSUOLIS
Pi. Mašiotas

Miške augo kiškelis. Jis visko bijodavo. Trakšte
lės šakelė, purptelės paukštelė, nukris nuo medžio
sniego gniūžtelė - kiškeliui, būdavo, širdelė iš bai
mės sudreba.
Bijodavo dieną, bijodavo naktį, kentė baimę išti
sus metus. Paskui kiškelis užaugo didelis, ir jam at
sibodo bijoti.
- Aš nieko nebijau! - sušuko jis kartą į visą miš
ką.-Visai nebijau, nebijau ir tiek!
Subėgo seni kiškiai, atkuisnoja mažiukai, atvėzlioja senės kiškienės - visi klausosi, kaip Drąsuolis
giriasi; klausosi ir galvas kraipo. Negirdėtas daik
tas, kad kiškis nebijotų.
- Klausyk tu, žlibaki, argi tu ir vilko nebijai? klausia vienas.
- Ir vilko nebijau, ir lapės, ir meškos nebijau, nie
ko nebijau!
Čia jau visus juokas paėmė. Ėmė kvatoti mažieji
kiškiukai, snukelius kojelėmis prisidengę, smagiai
nusijuokė senės kiškienės, nusišypsojo ir senieji
kiškiai - jiems nenaujiena buvo ir lapės nagai, ir vil
ko dantys.
1
- Tai juokų, tai pramogėlė! - ėmę šaukti kiškiai.
Pradėjo šokinėti, voliotis, bėgioti - taip jiems staiga
linksma pasidarė.
18
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- Kas čia per juokai! - šaukė skėtriodamas Drą- '
suolis. - Tegu pasipainios man koks vilkas, aš jam
kaulus sutriuškinsiu.
- Oi, koks juokdarys, koks durnelis! - šaukia kiš
kiai, juokais nesitverdami.
Klykaudami, vilko vardą mini, o vilkas čia pat.
Valkiojasi vilkas po mišką, išalko ir mano sau:

- Ot, kad dabar gavus kiškienės užkąsti.

Tik girdi - kiškeliai rėkia, jo vardą mini. Sustojo,
paklausė ir nukiūtino prie kiškelių.
Prislinko prie kiškių būrio; girdi, kaip jie juokia
si, iš jo tyčiojasi, o labiausiai tas žlibakis Drąsuolis.

“Palauk, brolau, aš tą pagirų puodą pirmutinį su
ėsiu”, - mano sau vilkas ir dairosi, kuris čia taip
giriasi.

1961, SAUSIS
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O kiškiai nieko nemato, vis smarkiau šokinėja.
Pats Drąsuolis net ant kelmo užsikraustė, pasistie
bė, ėmė šaukti:

- Klausykit jūs, baikštuoliai. Žiūrėkit į mane, aš
jums ką parodysiu ....
Tik staiga jam liežuvis sustingo - jis pamatė bai
sias vilko akis.

Kiti kiškiai vilko nematė ir laukė, ką Drąsuolis
jiems pasakys.
Drąsuolis staiga pašoko augštyn kaip kamuolys
ir iš baimės krito vilkui ant kaklo, nusirito per jo nu
garą, dar kartą apsivertė ir kaip šūvis nunėrė į mišką.
Bėgo, bėgo Drąsuolis, pakol visai pailso. Jam vis
rodėsi, kad vilkas vejasi ir štai jj pagriebs. Pagaliau
iš baimės užsimerkė ir griuvo vos gyvas po kūlynu.

20
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Vilkas bėgo į kitą pusę. Mat, kai kiškis krito vilkui
ant kaklo, jam pasirodė, kad kas jam pagaliu sudro
žė. Paskui jis suprato, kas atsitiko, tik gėda buvo
grįžti. Galvojo pagausiąs kitą kiškį, bene maža čia
jų bėginėja.
Ir kiti kiškiai ilgai negalėjo atsikvošėti. Kai nusi
bodo slapstytis, ėmė kiškiai į šalis žvalgytis. Drąses
ni - išbėgo pasidairyti, kas aplinkui girdėti.

- Kad išgąsdino, tai išgąsdino vilką mūsų žliba
kis! Kad ne jis, visiems mums būtų galas buvęs . . .
Bet kur jis dingo, tas Drąsuolis?

Šoko ieškoti. Visur ieškojo - niekur nematyti. Ar
tik nebus jis kitam vilkui tekęs?
Pagaliau surado: guli po kūlynu vos gyvas.
- Tai vyras žlibakis! - šaukė kiškiai. - Puikiai nubaidei tu seną vilką. Dėkui, brolau! Mums rodėsi,
kad tu tik giriesi.
Drąsuolis atsikosėjo, išlindo iš po kūlyno, pasi
purtė. primerkė akj ir tarė:

-Tai mums negerai rodėsi. Ei, jūs, baikštuoliai! O pats sau galvoja: “Su vilku nejuokai: visuomet ap
linkui žvalgytos”.

PATARLĖS
Neapleisk kelio dėl takelio.
Vėją pasėjęs, audros susilauksi.
Nevesk ožio į daržą — ir pats įšoks.
Kalk geležį, kol karšta.
Vakarykščios dienos neieškok.
Ne laikas šunis lakinti, kai medžiotojai į ožragius trimituoja.
Nelauk žiemą lietaus, o vasarą sniego.
1961, SAUSIS
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A. Bendorius

KELIONĖ Į NEMUN4. ALYTUS. TRYS TILTAI.

KARŽYGIO MIRTIS.
Kas iš mūsų nenori keliauti?! Pasaulis toks įdomus ir jame tiek
daug yra ko pamatyti, kad viliote vilioja po jį keliauti. Aš pradėjau
keliauti dar būdamas vaiku. Daugiausia keliavau po Lietuvą. Ir kai
šiandien po daug, daug metų tas keliones prisimenu, tai man atrodo,
kad niekur, jokioj kitoj šalyj nebuvo taip įdomu ir miela keliauti, kaip
Lietuvoje. Juk tai šalis žydinčių lankų, daugybės ežerų ir upių, bega
lės kalnelių, plačių klonių, žalių miškų, aukštų piliakalnių, gražių
šventovių, puošnių kryžių. Niekur kitur pasaulyj to nerasime. Dėl to
noriu savo kelionių prisiminimais pasidalinti su jumis ir drauge su ju
mis pakeliauti nors mintimis po tą pasakišką šalį, kurios vardas Lie
tuva.
Pirmoji mano vieno kelionė buvo į Alytų. Mat aš gimiau ir au
gau pietų Lietuvoje. Ta Lietuvos dalis vadinasi Dzūkija. Per jos vidu
rį iš pietų į šiaurę teka Lietuvos didžiausia upė Nemunas. Tai tikrai
upė milžinas: beveik du kartu ilgesnė už garsią Hudsono upę, prie
kurios žiočių yra New Yorko miestas. Mano tėviškė buvo toli į vaka
rus nuo Nemuno ir dėl to jo buvau dar nematęs, nors jau lankiau mo
kyklą ir apie jį mokiausi. Vieną vasaros dieną iškeliavau pėsčias ir po
dviejų dienų kelio pasiekiau Nemuną ties Alytaus miestu. Dar gana
toli nuo Alytaus užkopęs ant kalno išvydau platų klonį, apaugusį pu
šų mišku ir per jį vingiuojantį Nemuną. Vienoje to klonio vietoje prie
22
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Nemuno prisiglaudęs yra Alytus. Per upę nutiesti trys ilgi tiltai. Vie
nas tiltas buvo nepaprastai aukštas, vienas iš aukščiausių visoj Euro
poje. Nuostabu, kad jis buvo visas pastatytas iš medžių, o jo viršumi
nutiestas geležinkelis. Jo kaimynas buvo visai žemas, bet padarytas
iš geležies. Trečiasis buvo ties miesto viduriu. Sis tiltas patapo istori
nis. Ant jo žuvo karžygio mirtimi pirmasis nepriklausomos Lietuvos
karininkas Antanas Juozapavičius. Buvo šitaip. 1919 metų vasario
mėn. 13 dieną Alytų užpuolė rusų bolševikų kariuomenė. Lietuvių gy
nėjų tada dar buvo visai nedaug. Nors jie narsiai kovėsi, bet buvo
priversti trauktis j kitą Nemuno pusę. Paskutinis per tiltą jojo pulko
vadas Juozapavičius. Priešas smarkiai apšaudė tiltą ir kulkos kliudy
tas žuvo tas didvyris. Bolševikus netrukus išvijus, jis buvo iškilmingai
palaidotas Alytaus šventoriuje ir jo kapas atžymėtas paminklu. Ta vie
ta patapo visos Lietuvos branginama šventovė. Salia jo kapo yra mo
kytojo Bloznelio kapas. Tą patriotą nužudė lenkai.

LINKSMIAU
— Ar tavo mamytė namie? —
klausė agentas, kai jam Tomukas
atidarė duris.
— Ne, bet mano sesutė yra.
— Ot, gerai. — Nušvito agento
veidas. — Gal ją pakviestum prie
durų?
Nekantriai palaukęs dešimt minu
čių, agentas išgirdo balsą:
— Negaliu iš lopšelio iškelti!

Žiūrovas: Ką vaizduoja šis pa
veikslas?
Menininkas: Pasaulio pabaigą.
Žiūrovas: Iš tikrųjų baisiai atrodo.

— Močiute, ar Jūsų dantys dar
sveiki? — klausė mažoji Katrytė.
— Vaikeli, seniai neturiu nė vieno.
— Tai palaikyk, močiute, mano
riešutus.
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Katalikas ir žydas ginčijosi, kurio
tikėjimas turi daugiau šventųjų.
— Gerai,— tarė katalikas,— skai
tytom. Kad būtu lengviau šventuo
sius suskaityti, vienas antram, pa
minėjus šventojo vardą, išraunam
po plauką iš barzdos.
Žydas ir katalikas abu buvo barz
doti.
— Šventas Abraomas, — tarė žy
das ir išrovė katalikui iš barzdos
vieną plauką.
— Šventa Uršulė su 5000 draugiu
šventųjų, — tarė katalikas ir griebė
žydui už visos barzdos.

Naktį du vaikai, gulėdami vieno
je lovoje, susipešė. Motina klausia:
— Kas atsitiko?
— Vincukas pusę lovos užėmė!
— Tai tu kitą pusę užimk.
— Negaliu: jisai savo pusę vidury
užėmė, o man paliko iš kraštu!
23
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Laikrodėlis tiku-taku,
Skubink i mokyklą sako,
Bet vaikai kiti negali
Snaudulio nustumt i šalį.

Net žiūrėti kartais gėda:
Murzini prie stalo sėda,
Griebia, valgo apsiblausę,
Kaip kačiukai nesiprausę.

Šokt iš lovos ir prie stalo,
Taip geri vaikai nedaro!
Tinginiuką mesk į šalį
Ir sugėdinki miegalį.

Mūs Alytė, o ir Algis
Mandagiai sėdės ir valgys,
Laiku kelias, rengias, prausias,
Tvarkingumas kuo puikiausias!

EGLUTĖ, 1

TRUPUTI PAGALVOKI
KIEK IR KOKIOS KNYGOS YRA SUMINĖTOS SIAME
EILĖRAŠTYJE?
MANO KNYGOS
J. Venys
Aš mergytė dar mažytė.
Dar metuku septynių;
Kas galėtų suskaityti,
Kiek knygučių aš turiu?

Buvo buvo, kaip nebuvo
Avižėlė ten gera,
Su trenksmu dangus nugriuvo —
Kiaunės dvaro nebėra.

Toj užburtoj karalystėj
Po Tėvynės dangumi
Stovi pasakų namelis
Ir aš stoviu nerami.

Auksinė kurpelė trinksi,
Saulė vestuves kai kelia,
Du gaideliai atitrinksi
Ir dvynukėm duokit kelią!

Zuikis Puikis bėga skuba
I kiškučio vardines
Kas Meškiuką Rudnosiuką
Iš tamsių miškų parves?

Čia Aušrelė ir jos lėlės.
Čia Jonytė ir Birutė,
Čia mažoji Gintarėlė
Žilvyčio dūdelę pūtė.

Mėlyni karveliai skraido,
Kai pietų vėjelis pučia;
Trys maži maži paršiukai
Pastraksėję atsipučia.

Ten Eglutė ir Sigutė,
Ten Ramunė skynė gėlę;
Tėvų pasakas kai sekė,
Man širdelę baisiai gėlė.

Aš tenai turiu svirnelį,
Mano mintys skęsta toliuos,
Nors ten ragana su kirviu,
Nors saulutė debesėliuos.
(Atsakymas psl. 31)
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BALTOSIOS MEŠKOS GALVOSŪKIS
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10. Priešingas žodžiui "platus".
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Kodėl žmogus negali lekioti savo.jegomist, proiui o cu:Iuil

Įsižiūrėkit į paukštį. Kai lekia,^^'panašūsd^nvĮi Zūį
viai — vanduo, paukščiui — oras. Ir žmogus, norėdamas
lėkti, turėtų taip atsigulti, kaipxplaulidamasi-van denyje.
Jo galva turėtų būti smailesnį ■kadHihažifevti-'Oiioi> kliudytų;
Ir žmogui reikėtų didelių 'Sparnų,1 ^rib^žmdgtis'sunkusi
Paukščio, kad būtų lengvesnis, kautai tuštino žmbįaūdpšl1
ni Smegenų
u>luilojjmo>l uvdšiji hm ,evūixb
Ar galėtų žmogus pagal šūVo^dldū'rfiŪ1 phjūdinti^^Vb
sparnus? Ne. Jo jėgų neužtektų. PamėginkiteTiktai
čiomis rankomis pamosuoti. Nėilgakdetesėsrt.^’^? paukštis
ištisas valandas lekia ir jam niek-ūį^^S^jd^ūiMiš^tam
pritaikyti, stiprūs.
Žmogus jau labai seniai, prisižiūrėjęs į paukščius, mė
gino pasidaryti sparnus, bet nesisekė, nes žmogus ne to
kio sudėjimo, kaip paukštis, per sunkus ir per silpnas savo
kūnui pakelti. Tiktai su mašina sparnai kelia žmogų, ir
dar daugiau. Su mašina žmogus skraido smarkiau už
paukštį.
JWrOi^is
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ŽYDINČIOS ŠAKOS
Reikia tik klijų, žalio ir ružavo
silkinio popieriaus ir sausų meižių šakelių.
Pirmiausia reikia suplėšyti žaią šilkinį popierių į mažus gabaiukus, o ružavą suplėšyti į tru
putį didesnius ir suspausti į ka-

*4

I

Tada uždėkite klijų ant sausų
akelių ir. užbarstykite žalius poieriaus gabaliukus. Prilips, kaip
įpukai. Tada, kai bus gerai iš- /
žiūvę, ant ružavų kamuoliukų
ždėkite klijų ir prilipinkite prie
akų, kaip žiedukus.

Galima gražiai papuošti stalą
iomis žydinčiomis šakomis.
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PAS SKAITYTOJUS
OAKVILLE, KANADA
MANO ATOSTOGOS
PITTSBURGH

Šią vasarą tris savaites atosto
gų aš praleidau pas senelius
Pitsburge, J.A.V. Važiavau auto
busu. Kelionė užtruko apie dvyli
ka valandų, bet ji man buvo ne
nuobodi. Pro autobuso langą ma
čiau miestus, miestelius, apylin
kes. Viskas man buvo nauja, ne
matyta.
Per tas tris savaites Pitsburge
pamačiau daug įvairių dalykų.
Man labiausiai patiko lietuvių
bažnyčia. Aš tokios gražios baž
nyčios savo gyvenime dar nebu
vau mačiusi. Man ji atrodė, kad
tai tikri Dievo namai. Senelė man
sakė, kad Lietuvoje beveik kiek
viename miestelyje tokios gražios
bažnyčios.
Aplankėme moterų vienuolyną,
prie kurio yra mergaičių gimna
zija, bendrabutis ir koplytėlė. Vy
riausia vienuolė su mumis buvo
labai maloni. Ji mus pavaišino
ledais ir kitais skanumynais.

Aplankėme ir zoologijos sodą.
Man tenai labai patiko, nes pa
mačiau daug žvėrių ir paukščių.
Labai juokingai atrodė beždžio
nės.
Pitsburgas yra didelis miestas.
Jame daug įvairių mokyklų, dide
lių krautuvių, fabrikų ir kitokių
vietovių.
Tos trys savaitės prabėgo labai
greitai, ir man reikėjo važiuoti
1961, SAUSIS

namo. Gražu buvo Pitsburge pra
leisti atostogas, bet visuomet te
nai gyventi aš nenorėčiau. Man
labiau patinka Kanada, Oakville,
kur aš gyvenu. Čia nėra fabrikų,
suodžių ir šiukšlių. Čia oras tyras,
malonus, o aplinkui žalia, švaru.

Laimutė Vaičeliūnaitė

CHICAGO, ILLINOIS
MANO LIŪDNIAUSIOS
KALĖDOS
Kalėdos! Koks gražus žodis!
Kokios jos mielos ir visų laukia
mos. Visur skamba Kalėdų var
pai. Languose dega išpuoštų eg
lučių švieselės. Šventa tylios nak
ties giesmė nesutelpa širdyje ir
išsilieja po visą žemę.
Šios šventės išvakarėse t. y.
Kūčių dieną pabudau ankstų ry
tą su savo dviem sesutėm — Dan
guole septynių ir Vidute trijų me
tų amžiaus. Pajutome, kad esam
vieni užrakinti namuose. Visur
pas kaimynus languose matėsi
papuoštos eglutės. Pas mus nei
eglutės, nei mažiausios dovanė
lės, nei Kalėdinių valgių kvapo.
O svarbiausia, nei mamytės nei
tėvelio. Pasidarė labai graudu ir
norėjosi verkti.

Mūsų tėvelis jau daugiau kaip
savaitė laiko ligoninėj. Mamytė,
turbūt, palikusi mus vienus vidur
naktį išvažiavo į ligoninę. Kodėl
29

ji taip ilgai Jnegiizia^ Kt^mėt
viską paruoš? Juk šventės“ jau
čia pat. Šiandien Kūčios, o mes
dar neturim eglutės.

žvdkelęn^Jlėtąis linginiais paly
dė] dm savo džiaugsmą ir laimę į
amžinojo poilsio vietą. Nuo to
laiko mūsų namai pasidarė tuš
ti. Niekas nebepripildys jų tokiu
-•'Staiga rsūskdmba-telefonas: Mae
džiaugsmu kokį jūs, vaikučiai, tu
nf^tėoprašoy kad suklauptumėme
rit ir kokį mes turėjom būnant
inriiriėlstumėsi ružn tevelia nes pjam
gyvam*?fėvėli UrP ' A OMAM
lobby Ljldtjaii Visi >tryš r ptupuolėml
antikėltiįiO'. -ir r rpradėjomv p karštai1
Kai šiemet is anksto paklausėm
melstis i • cfl JėzuJ!".;/ i I prašo ■ i mažoji mgrnytjėęz.iąr- turėsim; -Kalėdų ?legVidutė, -'pfcrlik * niūrūs mūsų/ dėty tį. lutęioiV ifnumsr jatąąlsėfefrĮ^ną jngp
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Vytė Nemunėlis
. Mėlyni karveliai — Al. Baronas
. Pietų vėjelis — Vytė Nemunėlis
. Trys paršiukai — P. Žemaitytė*
Buvo buvo, kaip nebuvo —
K. Kubilinskas*
. Avižėlė — iliustruota dainelė*
Dangus griūva — lietuviškos pa

-?į

* <df ‘į

14. užuosti, 15. drausti, 16- skūra

PREVENT CRIPPLING DISEASES

sakos (K. Boruta)*
Kiaunės dvaro nebėra —
E. Spurgaitė*
Auksinė kurpelė —

A. Vaičiulaitis
Saulės vestuvės — S. Tomarienė
Du gaideliai — iliustruota
pasaka*
’■^.^7. Dvynukės — N. Butkienė
»• •/.'18. Aušrelė ir jos lėlės —
V. Ulmanas*
■
Jonytė ir Birutė*
„V M*0. Gintarėlė — J. Narūne

Su žilvyčio dūdele —
K. Kubilinskas*
Eglutė — vaikų laikraštėlis
Sigutė — pasakos*
Ramunė — iliustruota pasaka
Tėvu pasakos — A. Giedrius
<26. Aš turiu svirneli — iliustruota
dainelė*
Po raganos kirviu — J. Jankus
Saulutė debesėliuose —
L. Žitkevičius

: Knygos pažymėtos žvaigž
dute yra išleistos Lietuvoje.
.'1961,
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7 SAUSIS

PLEASE SAY YES TO THE

MARCH OF DIMES

BIRTH DEFECTS • ARTHRITIS • POLIO

'* ■.

__ _

Sausio ŠVENTĖS ir VARDINĖS
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

NAUJIEJI METAI.
Fulgentas, Konata, / Arvaidas, Sniegą
Adalardas, Stefana, / Drovydas, Gailutė
Florentas, Genovaitė, / Vii tautas, Vyda
Rigobertas, Angela, / Arimantas, Ardanga
Telesforas, Emilija, / Vaidenis, Gedutė
TRYS KARALIAI — Kasparas, Merkelis, Baltazaras
Melanas, Viltrūda, / Arūnas, Ginda
Vidukindas, Kentigerna, / Rūtenis, Raudvilė
Apolinaras, Gudulė / Vilintas, Gintė
Filanas, Paskazija, / Algis, Gabija
Agatas, Setrida, / Ginvilas, Ragailė
Palemonas, Fidelmija, / Audrius, Vilnė
Arkadas, Cezarija, / Vaigedas, Gidą
Viventas, Iveta, / Dargaudas, Gilvė
Hilaras, Makrina, / Laimis, Auksė
Povilas, Medą, / Skirgaila, Snieguolė
Marcelis, Priscilė, / Draumantas, Ringėla
Antanas, Leonilė, — Dovainas, Vilda
Leobardas, Liberta, / Gedigaudas, Ragnytė
Marija, Pija, / Raivedys, Gidą
Fabijonas, Sebastijonas, / Daugvydas, Nomeda
Auguras, Agnietė, / Galiginas, Garsė
Anastazas, Blesilė, / — Vingaudas, Nauta
Raimundas, Emercijona, / Gailigedas, Gunda
Timotiejus, Bertrandas, / Žugaila, Gaivilė
Amarinas, Toretgida, / Viltenis, Vaira
Polikarpas, Paulė, / Rimantas, Singa
Jonas Auksoburnis, Devota, / Jogundas, Vėjūna
Valeras, Kinera, / Gedautas, Nijolė
Pranciškus Salezas, / Girkantas, Žibutė
Adelmas, Adelgunda, / Milgaudas, Banguolė
Jonas Bosko, Luiza, / Eidigintas, Jaunega.

EGLUTĖ Sveikina Visus, Kurie Švenčia Vardines!
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