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Inkilėli Vytas drožia
Ir stogelį jau užvožia.
Dar pagrąžina langelį —
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[varnėnui nepatiks,
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INKILAI
I. Grigaitienė
I

Kai medis miršta, jis pavasarį nebeau
gina lapų ir pradeda džiūti. Jo šakos ima
lūžti. 0 kur nulūžta šaka, toje vietoje išpūna skylė. Tokią medyje išpuvusią skylę mes
vadiname dreve. Nors pats medis jau miręs
ir nebeturi gyvybės, bet jo viduje atsiranda
kitokia gyvybė — drevėse apsigyvena vove
raitės ir kai kurie paukščiai. Jie tose dre
vėse susisuka sau lizdus, pasidaro namukus.
Mat, kai kurie paukščiai nemėgsta lizdų
sukti šakose, nes ten vėjai pučia ir užlyja.
Drevėse jų lizdeliai nuo visų vėjų ir lietaus
yra puikiai apsaugoti. Miškuose nudžiūvu
sių medžių apstu. Tačiau miestuose gatvių
prižiūrėtojai visus nudžiūvusius medžius
nupiauna, nes jie gadina gatvės ar parko
gaivų grožį. Dėl to miestuose nematote tiek
daug paukštelių ir negirdite tiek jų čiulbė
jimo, kaip miške.
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Bet nenusiminkite! Paukšteliai čiulbuonėliai mielai gyventų miesto aplinkoje,
ar jūsų namų kiemuose, jeigu jiems pada
rytumėte mažus namelius ir juos įkeltumėte į medžius, arba prikaltumėte prie stulpų.
Šitie paukštelių namukai yra vadinami in
kilai arba špokinyčios. Jie padaromi iš plo
nų lentučių arba iš trumpų raštelių.
Kaip šio puslapio piešiniai rodo, inkilų
yra įvairių dydžių ir įvairių pavidalų. Vie
nas lengviausiai padaromų inkilų yra paro
dytas detališkai. Pirmiausiai supjaustykite
lentutes į septynis gabalus, pagal duotas išmieras. Toje lentutėje, kur bus inkilo prie
kis, išgręžkite skylę. Tai bus įėjimas. Pas
kui tuos gabalus reikia sulygiuoti ir sukalti
su nerūdyjančiomis vinimis. Piaunant len
tas ir jas sukalant, paprašykite tėvelio, ar
vyresnio brolio pagalbos.
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Kad inkilas gražiau atrodytų ir ne taip
greit supūtų, išdažykite. Kai dažai išdžius,
tuomet inkilas yra baigtas, ir dabar jau jį
galima kelti į medį, ar prikalti prie stulpo.
Inkilą įtaisykite kur nors netoli nuo namo,
kur pro langą galėtumėte stebėti, kada įsi
kurs jūsų pastatytame inkile gyventojai.

Paukščiai labai gerai moka inkilus su
sirasti. Skirtingi paukščiai ieško sau tinka
mų inkilų. Jeigu pirmi apžiūrėtojai neuž
ims, nenusiminkit. Neužilgo atsiras kiti,
kuriems jūsų inkilas patiks ir jame mielai
apsigyvens. Tuoj pat į inkilą pradės nešti
šiaudus ir jo viduje sukti lizdą. Praėjus
kiek laiko, pasigirs čirškėjimas. Iš pradžios
jis bus duslus, vėliau garsesnis. Tai bus ma
žų paukščiukų prašymas valgyti. Tėtis ir
mama, skubėdami, lakios ir jiems nešios be
perstojimo kirminus ir kitus skanumynus.
Juo toliau, juo garsiau jie čirškės. Tėtis su
mama vis dažniau ir dažniau grįš su kir
mėlėm. Pagaliau pamatysite mažų paukš
čiukų galvutes kyšančias per įlindimo sky
lę. Jie išsižioję lauks mamos arba tėčio, at
nešant jiems valgyti. Taip jie augs ir stip
rės jūsų pastatytame inkile, kol vieną die
ną, būdami užtenkamai stiprūs, patys iš
lėks sau valgyti susirasti ir daugiau nebe
grįš. Inkilas vėl bus tuščias. Bet nenusimin
kit! Sekančiais metais vėl tie patys, ar kiti
paukščiai jame apsigyvens.
6

Vasarai atėjus, pasižiūrėję į paukščių
būrį, nebeatskirsite, kurie užaugo jūsų sta
tytame inkile nuo tų, kurie užaugo kitur.
Jie visi bus vienodai gražūs ir linksmi. Ry
te dar jums tebemiegant, jie linksmai gie
dos, ir jus linksmins. O jei gerai įsiklausy
site, išgirsite kaip paukšteliai ačiū sako už
gražius namelius.
Tad, visi į darbą statyti inkilus!
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galvosūkius paruošė L. Šalčiuvienė

Šliurė ir kepurė parašė daug žodžių su įvairiais priebal
siais. Gal jūs parašėte dar daugiau? Nusiųskite savo
žodžių sąrašą Šliurei ir Kepurei: 713 Hickory, Arlington

Hts., Ill 60004.
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Sekančiuose keturiuose rašinėliuose trūksta būdvardžių.
Ten, kur pabraukta, parašykite tinkamą būdvardį.
ILGIAUSIAS KŪNO KAULAS
Mes turime daug kaulų savo kūne. Iš viso yra du šim
tai šeši. Ilgiausias visų tų dviejų šimtų šešių kaulų yra
klubo kaulas. Visi kiti už jį yra .............................(1). Nei
vienas nėra ............................(2).

AUKŠČIAUSIAS ŽMOGUS
Iki šiol aukščiausias žinomas žmogus pasaulyje buvo
Robert Pershing Wadlow, kuris gimė Illinois valstybėje.
Kai jis buvo tik dešimties metų, jis buvo jau šešių pėdų
penkių colių aukščio. Kai buvo keturiolika metų, buvo
septynių pėdų penkių colių. Pilnai užaugęs, jis buvo 8 pė
dų 11.1 colių ir svėrė 439 svarus. Pasaulyje yra buvę ke
letą vyrų, kurie viršyjo 8 pėdas, bet nei vienas nebuvo
........................... (3) už Wadlow.

MAŽIAUSIAS ŽMOGUS
Kai 1876 metais gimė Pauline Musters, ji buvo tik 1 2
colių ilgumo, arba vienos pėdos aukštumo. Ji buvo Olan
dijos nykštukas! Ji niekados neužaugo aukštesnė kaip
23.p colius, vos pora pėdų. Už ją niekas nebuvo .............
................ (4) pasaulyje.

STORIAUSIAS ŽMOGUS
Ar galite atspėti, kiek storiausias žmogus pasaulyje

svėrė? 600 svarų? 700? Nei 600, nei 700! — jis svėrė
kelis šimtus svarų daugiau. Jis gimė Illinois valstybėje
1 926 metais. Jo vardas — Robertas Earl Hughes. Kai gi
mė, jis svėrė 1 1% svarų. Kai buvo šešių metų, svėrė 203
sv. Sulaukęs 1 8 metų, jis svėrė 693 svarus. Jis svorio vis
pridėjo, taip, kad sulaukęs 32 metų, jis svėrė 1,069 sva
rų. Šis žmogus darėsi ....................... (5) įr ......................... (6)
iki tapo .............................(7) žmogus pasaulyje.
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INKILAS ARBA.......................

. . .

Suraskite sekančius žodžius kvadrate ir apveskite juos
ratu. Žodžiai gali būti skersai, išilgai, aukštyn, žemyn,
iš kairės į dešinę, iš dešinės į kairę. Su likusiom raidėm
parašykite kitą pavadinimą inkilui.

apstu, aras, aš, čirškėjimas,
dažyti, drevė, gaivu, gėlė,
inkilas, įdėmiai, įsikurs, kraus,
paukštelis, rąstelis, sėkla, stulpas,
sukalti, šiaudai, šuo, ten, trys,
voverė.
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ŽVIRBLIAI
T. Pautieniūtė

Žvirbliai
atsimuša nuo žemės
ritmingais dūžiais,
lyg ping-pong sviedinukai.

Žvirbliai
siaučia pažemiu,
lyg vėjo purenamos
dulkės.

Žvirbliai
snaudžia įsikasę į smėlį,
lyg akmenukai.
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ŠOKIM-GROKIM'DAI NUOKI M
KANKLĖS
M. Mažeikaitė-Utz

KANKLES — tai senas lietuvių liaudies instrumentas.
Ant dailiai išraižytos tuščiavidurės dėžutės ištempia
mos stygos. Jų skaičius labai nevienodas. Kanklės gali
turėti nuo septynių iki trisdešimt stygų. Kiekviena styga
duoda skirtingo aukštumo garsą. Stygos derinamos pa
gal gamos garsus. Groti kanklėmis galima įvairiai: brau
kiant pirštais, žiedeliu ar brauktuku. Kanklėmis vienu
metu galima išgauti daug garsų. Iš įvairių rūšių kanklių
galima sudaryti skambų orkestrą.
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KLAUSĖ ŽVIRBLIS
lietuvių liaudies žaidimas

GYVAI

Klausė žvirblis čiulbuonėlis
Pas tą pilką karvelėlį:
Kaip, kaip aguonėlę sėja,
Kaip, kaip aguonėlę sėja?

Klausė žvirblis čiulbuonėlis
Pas tą pilką karvelėlį:

__ Dygsta šitaip, va ir va kaip,
Dygsta šitaip, va ir va kaip,
Taip, taip aguonėlė dygsta,
Taip, taip aguonėlė dygsta.
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Klausė žvirblis čiulbuonėlis
Pas tą pilką karvelėlį:
Kaip, kaip aguonėlę laisto,
Kaip, kaip aguonėlę laisto?
— Laisto šitaip, va ir va kaip,
Laisto šitaip, va ir va kaip,
Taip, taip aguonėlę laisto,
aguonėlę laisto.

Klausė žvirblis čiulbuonėlis
Kaip, kaip aguonėlė auga,
Kaip, kaip aguonėlė auga?
— Auga šitaip, va ir va kaip,
Auga šitaip, va ir va kaip,
Taip, taip aguonėlė auga,
Taip, taip aguonėlė auga.

Klausė žvirblis čiulbuonėlis
Pas tą pilką karvelėlį:
Kaip, kaip aguonėlė žydi,
Kaip, kaip aguonėlė žydi?
— Žydi šitaip, va ir va kaip,
Žydi šitaip, va ir va kaip,
Taip, taip aguonėlė žydi,
Taip, taip aguonėlė žydi.
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Klausė žvirblis čiulbuonėlis
Pas tą pilką karvelėlį:
Kaip, kaip aguonėlė noksta,
Kaip, kaip aguonėlė noksta?
— Noksta šitaip, va ir va kaip,
Noksta šitaip, va ir va kaip,
Taip, taip aguonėlė noksta,
Taip, taip aguonėlė noksta.
Klausė žvirblis čiulbuonėlis
Pas tą pilką karvelėlį:
Kaip, kaip aguonėlę krečia,
Kaip, kaip aguonėlę krečia?
— Krečia šitaip, va ir va kaip,
Krečia šitaip, va ir va kaip,
Taip, taip aguonėlę krečia,
Taip, taip aguonėlę krečia.
Klausė žvirblis čiulbuonėlis
Pas tą pilką karvelėlį:
Kaip, kaip aguonėlę valgo,
Kaip, kaip aguonėlę valgo?
— Valgo šitaip, va ir va kaip,
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LAPĖ IR BE UODEGOS GRAŽI
Mirga Girniuvienė

Toli, toli, žaliame pagiry,
Gyvena laputė graži ir gudri.
Josios uodega gėrisi žvėrys visi,
O laputė snaputė saldi, mandagi:

— Mielos draugės, jūs neliūdėkite vis.
Puikios uodegos grožis, tai mano lemtis.
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Lapės uodega vargšą vilkelį vilioja.
— Vilkienė ji būtų puiki, — jis svajoja.
Bet laputė snaputė kitaip sugalvoja:
— Kam rinktis tik vieną, jei piršis daugiau?
Juk daugiau bus širdelei ramiau ir smagiau!

Ir atsako vilkeliui laputė saldžiai:
— Puikus dainius esi, daug dainų tu žinai,
Būt žmona tau esu neverta aš visai.
— Aš nepaprastas dainius esu, tai tiesa,
Bet kukliosios laputės geidžiu ir gana.
Širdies skausmą vilkelis išlieja nakčia,
O laputė, galvutę parėmus ranka,
Džiaugias vilko daina, nes juk jai ji skirta.
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Ir lokelis negali nuo jos atsitraukti,
Kai lapė per nosį jam uodega braukia.
Jis peršasi jai: — Būk lokienė, — jis prašo,
Bet gudrioji laputė ir vėl šitaip mąsto:
— Kam rinktis tik vieną, jei piršis daugiau?
Juk daugiau bus širdelei ramiau ir smagiau.

Ir atsako laputė lokeliui saldžiai:
— Tu galiūnas esi, nieko tu nebijai,
Būt žmona tau esu neverta aš visai.
— Kad stipruolis esu, tai žinau aš gerai,
Bet vis vien kuklios lapės geidžiu aš labai.
18

Meilės replėse kenčia lokys ir vilkelis,
Beširdė laputė vilioja briedelį.

Jis peršasi jai: — Būk Briedienė, — jis prašo,
Bet gudrioji laputė ir vėl šitaip mąsto:
— Kam rinktis tik vieną, jei piršis daugiau?
Juk daugiau bus širdelei ramiau ir smagiau.

Ir atsako laputė briedeliui saldžiai:
— Miško tu karaliūnas, mes tavo tarnai,
Būt žmona tau esu neverta aš visai.

— Karūnuotas esu, tai žinau aš gerai,
Bet vis vien kuklios lapės geidžiu aš labai.
19

Meilės replėse kenčia lokys ir vilkelis.
Meilės replėse kenčia viengungis briedelis.
O laputė snaputė, linksmutė ji vis,
Bernelius sau skaičiuoja ji: — Vienas, du, trys.....

— Ketvirtasis bus šernas, — saldžiai atsidūsta
Ir svajodama lapė kuklioji užsnūsta.
— Nuostabiai ji graži, kaip puikiausia gėlė, —
Lapės uodega stebis ant bėgių pelė.

Čiuku-čiuku-u-u-ū!
Greitas traukinys — baisu!
Nusvyravo, nuvažiavo —
Kas ten velkasi ant galo?
— Fui! Žmonių biauri tvarka! —
Niršta lapė rausdama.
— Negali nei atsisėst,
Nei uodegos ramiai ištiest.
20

Stebisi miško visa žvėrija,
Kad laputė snaputė — visai nuoga.
Bet labiausiai nustebina žvėris tai tas,
Kad laputė staiga ne saldi, o pikta.

Kas čia bus? Kas čia bus? Pagalvokit ir jūs:
Suviliojo laputė net tris bernelius,
Nesirinko nė vieno, kad būtų smagiau,
O dabar — juk tikriausiai nė vieno negaus.

Bet laputė — ji gudri.
Štai — staiga ji vėl saldi.
— Žvėreliai mielieji, juk matot visi,
Kaip žmogus beuodegis esu aš graži.
21

Vai vykstu aš į miestą pas žmones greičiau,
Ten aš tapsiu žmonių karaliene tuojau.
— Tikrai kaip žmogus ji, tikrai ji šauni, —
Lapės grožiu nauju stebis žvėrys visi.

Ir supratę jos grožį, jie ima prašyt,
Kad ji liktų su jais žaliame pagiry.
— Karalienė tu būsi visų gyvulių!
Pasilik čia miške, neišvyk prie žmonių.

Vėl jai peršasi vilkas, lokys ir briedelis.
Žiūrėk! Prisistato ketvirtas bernelis!
Tai šernas guvus, jis pamilęs panelę.
22

— Ak, draugai, pasiduodu, nevyksiu iš čia.
Oi, berneliai, jūs vėlei kankinai mane!
Aš mielai ištekėčiau už jūsų visų,
Bet juk reikia man rinktis, o rinktis sunku.

Lapė snape gyvena linksmai pagiry,
Jai tarnauja žvėreliai maži, dideli.
Jinai tvirtina vis, kad greit rinksis vyrelį —
Gal briedį viengungį, gal šerną bernelį,

Bet kartais labiausiai vilioja širdelę
Galiūnas lokys ir poetas vilkelis. ..
23

KAS NAUJO?

piešinys — Rimos Valiulytės
Chicago, UI.

Rochester!© lituanistinės mokyklos mokiniai vaidina Vandos Frankienės vaidinimą
“Vaikiukai Aviniukai”. Veikalą paruošė Izabelė Žmudzinienė ir mokytoja Aldona
Kiršteinienė. Iš kairės i dešinę: Gailius Draugelis, Andrius Skučas, Aušra Lėlytė ir
Lina Alvarado.
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IM MUSE BUVO...

Kiekvienais metais aš su tėveliais važiuoju slidinėti. Vieną
dieną netyčia nukritau ir ranką išsisukau, tai visą savaitę ne
slidinėjau. Pasiėmus tėvo padidinamą stiklą išėjau į lauką žiūrėti
snaigių. Mačiau labai gražių snaigių. Staiga pastebėjau mažą,
juodą taškiuką ant sniego, ir jis judėjo! Pasilenkiau ir pažiūrė
jau. Ten buvo maža muselė su pirštinėmis, kepure ir mažomis
slidėmis. Paėmus nuselę ant rankos, dar sykį su padidinamu stik
lu pažiūrėjau. Aš tyliai paklausiau:
— Ar tau nešalta?
— Ne.
— Aš niekad nemačiau musės slidinėj ant.
Musė, pagalvojus porą minučių, atsakė:
— Kodėl aš negaliu pasilinksmint slidinėdama? Aš niekad
nemačiau žmogaus, kuris skristų.
Aš, patenkinta muselės atsakymu, ją paleidau, ir ji sau nuo
kalno nušliaužė.
Kma Vatiulyti
Chicago, III.

KELIONE Į WISCONSINĄ

Mes važiavom į Wisconsin Dells. Mano brolis Edis buvo la
bai mažas. Jis sėdėjo užpakalyje ir žiūrėjo pro langą. Jam buvo
labai įdomu. Tėvelis pasakojo, kad nakvosime dėdės Jono na
muose. Tai buvo pirmas kartas, kada aš ir brolis važiavome į
Wisconsina.
Mes važiavom ir važiavom. Staiga mano brolis pamatė ūkį.
Ten buvo daug karvių, kurios ėdė žolę. Viena karvė pradėjo bėgti
prie mūsų mašinos. Mano brolis pamatė ir labai išsigando. Jis
suriko: “Baidyklė!” ir pakišo galvą po pagalve. Mama paaiškino,
kas ta “baidyklė” ir brolis daugiau nebijojo, o man buvo daug
juoko.
Wisconsine mes praleidome malonią savaitę.
Romas Kirvaitis
Chicago, III.
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ŽIEMA

Šįmet žiema buvo labai šalta. Ledas greitai užšalo, bet ne
buvo galima čiuožti, nes per daug sniego. Reikėjo valyti šaligat
vius. Dažnai keliai labai blogi. Smagu slidinėti nuo kalno ir žaisti
su kaimynų vaikais. Labai šalta, tad negalėjom ilgai lauke žaisti.
Kai sušalom, viduj lošėm stalo tenisą. Mano brolis Jonas pataisė
roges, kuriomis galiu važinėti. Kelias dienas nėjom į mokyklą
dėl blogo oro.
Linas Grybinas

i

O'Fallon, Illinois

JAUNYSTĖS VARGAI

— Kodėl, mama, kodėl?
— Visai neklausk!
— Bet, mama! Tu prižadėjai. Sakei, kad aš galėsiu eiti.
— Nekalbėk tokių niekų.
— Bet, mama, tu prižadėjai. Aš atsimenu, ką tu sakei. Aš
noriu eiti! Aš einu! Man nesvarbu. Aš vistiek einu!
— Tu man niekur neisi, supratai?
— Kodėl visi kiti vaikai gali visur eiti, o tu manęs niekur
neleidi?
— Tu dar per jauna.
— Per jauna! Kodėl Ritos mama ją visur leidžia eiti? Rita
už mane jaunesnė.
— Man nesvarbu, ką Ritos mama daro.
— Prašau, mama, prašau...
— Tylėk. Neisi ir baigta!
— Kodėl, mama, kodėl?...
Gitą Rudaitytė
Chicago, 111.
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Kai pas mus šalta, Argentinoje gražu. Šie piešiniai rodo,
kaip ten šilta ir smagu. Juos piešė mokiniai iš Buenos
Aires.

Silvina Milano, 12 m.
Aušros Vartų mokyk.
Buenos Aires, Argentina

Fernando Flores, 9 m.
Aušros Vartų mokyk.
Buenos Aires, Argentina

Isolda Simanauskaitė, 13 m.
S LA mokyk.
Buenos Aires, Argentina

Kristina Elide Gurskytė, 14 m.
Buenos Aires
Argentina
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dantistas
rašė ir piešė
Audrius Polikaitis
Chicago, III.

Žmonėms dantys yra labai reikalingi. Be dantų butų sunku
kalbėti ir gerai sukramtyti maistą.
Aš būsiu dantistas, nes noriu padėti žmonėms. Baigęs univer
sitetą, aš atidarysiu dantisto kabinetą. Tada žmonės, kuriems
skauda dantis, ateis pas mane. Aš juos pasodinsiu specialioje kė
dėje ir su tam tikrais įrankiais patikrinsiu jų dantis. Užtaisysiu
visus sugedusius dantis ir kreivus ištiesinsiu. O jei dantys bus
visai supuvę, aš juos ištrauksiu. Į tą vietą aš galėsiu įdėti plasti
kinius dantis.

Dantisto darbas yra įdomus. Dantistas gali padėti žmonėms
ir uždirbti daug pinigų.

Renata. Sadūnaitė, 6 m.
Los Alamitos, Calif.
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paruošė J. Zubinienė

SKULPTŪRA IŠ DRUSKOS IR MILTU
Ko Reikia:
a. 1 puoduko druskos
b. 1 puoduko miltų
c. 1 didelį šaukštą “alum”
d. dubenį (bliūdą)
e. maisto dažų
f. “shellac” ir šepetuko dažymui.

Kaip Padaryti:
a. Sumaišykite 1 puoduką druskos, 1 puoduką miltų,
ir 1 didelį šaukštą “alum”, kol tešla bus panaši į
minkštą molį. Dabar galite įdėti truputį dažų. Vėl
sumaišykite, ir iš molio nulipdykite gyvulėlių, bliūdelių, ar kitų įvairių kūrinių.
b. Kai kūriniai išdžius, galite užtepti “shellac”, kad
ilgai stovėtų ir nesutrupėtų.
29

Nuvesk paklydus} Margiuką namo!
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RAIDŽIU PIEŠINIAI ARBA PAVEIKSLIUKAI
Ko reikia:
Surinkite spalvas, žirkles, spalvotą arba baltą popierį,
klijų, įvairias raides iškirptas iš žurnalų.
Kaip padaryti:
Pasirinkite įvairaus dydžio raides iš žurnalų. Iškirp
kite ir suklijuokite įdomų paveiksliuką ant spalvoto
arba balto popieriaus. Galima taip pat raides nupai
šyti, naudojant įvairias spalvas.

įvairiu sėklų ir sausų valgių mozaika
Ko reikia:
Kartono, arba kokio nors kieto popieriaus; klijų;
įvairių sėklų kaip — pupų, žirnių, kukurūzų.
Kaip padaryti:
Nupaišykite paveiksliuką — gėlytę, gyvuliuką. Nau
dojant įvairius valgius, libdykite ir išpildykite pa
veikslą.
31

SKAITYKIME!
DU DRAUGAI

V. Frankienė-Vaitkevičienė
įdomi nuotykių knyga
jaunimui — 11-14 m.
JAV LB Švietimo Tarybos premijuota
kaina — $4.50.

NYKŠTUKŲ MOKYKLA

A. Jonušaitė-Abromaitienė
pasakos jaunesniems:
7-11 m. vaikams
spalvoti piešiniai — V. Aleknienės
kaina — $3.00.

MANO PIRMOJI KOMUNIJA

I. Bublienė, kun. K. Žemaitis
vadovėlis pirmai komunijai pasiruošti
pagalba tėvams ir mokytojams
daug piešinių, lengva kalba
kaina — $5.00.

Visas šias knygas galima įsigyti per:

A. Kareivų, 7030 S. Campbell, Chicago, Ill. 60629
arba: “Eglutę”. I.C.C., Putnam, CT 06260

