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MOKINYS
J. Rutkauskas

— Tuk, tuk, tuk 
Aš kirvuku.
— Kas tu toks?
— Genys esu...

— Ką darai?
— Matai, kalu.
Ieškau medy 
Vabalų.

— O kas tu?
Be pareigų?. . .

— Nemanyk, 
Ne tinginys.
Pirmo skyriaus 
Mokinys!
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PAMOKA
Liuda Gudelienė

Danutė ir Snupis yra geri draugai.
Danutė yra mergytė. Ji turi ilgas kasas ir kalba lie

tuviškai.
Snupis yra šuniukas. Jis turi trumpą uodegytę ir l°Ja 

angliškai.
— Kalbėk lietuviškai! — moko jį Danutė.
— Arf! Arf! — atsako Snupis.
Visą vasarą Danutė ir Snupis žaidė drauge.
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Rudenį Danutė važiuoja į lietuvišką mokyklą. Snu- 
pis lieka namie. Jam labai liūdna. Jis stovi prie durų ir 
cypia.

Mokykloje Danutė gauna knygą. Ten yra daug gra
žių paveikslų. Daug juodų raidžių.

Danutė parsiveža knygą namo. Atsisėda lauke po 
medžiu ir skaito.

Snupis tupi prie Danutės. Jis žiūri į Danutę ir klauso.
Jis padeda savo leteną ant knygos.

— Nori išmokti lietuviškai? — klausia Danutė.
Snupis palaižo knygą.
— Žiūrėk! Čia raidė “A” — rodo Danutė. O čia rai

dė “U”. Sudėk jas kartu ir gausi “AU”. Supranti?. . .
Snupis pritūpė, pakreipė galvą, bet tyli.
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— AU! AU! — taip loja lietuviški šunes. Dabar pa
kartok: AU! AU!

Snupis vis dar tyli. Jo uodegytė virpa. Jis ilgai žiūri 
į knygą- Žiūri ir galvoja. Galvoja ir žiūri. . .

Tą naktį Snupis, nei iš šio nei iš to, pradėjo staugti.
— AŪU. . . AŪU! . . .
— Kodėl tas šuo taip staugia? — stebisi mama.
-— Ar negirdi, mama? Snupis mokosi lietuviškai — 

atsako Danutė.
O Snupis dar linksmiau staugia:
— AŪU. . . AŪUUU! . . .
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CEPELINO NUOTYIAI KLEVELANDE
Teta Audronė

Į Klevelandą Cepeliną pakvietė Rima, Paulius ir Pet
ras Iešmantai. Jie buvo suplanavę labai įdomią viešnagę 
savo svečiui, kad Cepelinas turėtų progos pamatyti tai, 
ko dar niekad nebuvo matęs. Kai Rima papasakojo Ce
pelinui ką jie veiks, tai tas negalėjo net priešpiečių ramiai 
pavalgyti — taip buvo nekantrus.

— Pagaliau tėveliai jau pasiruošę vežti mus išvykon 
— aiškino Petras, kuris irgi nerimavo — greitai, Cepeli
nai, sėdam į mašiną. Važiuosim į prieplauką, kad nepa
vėluotume į ekskursinį laivą “Good Time II”.

Prieplaukoje Cepelino ir jo draugų laukė netikėta 
staigmena! Pasirodo, kad Paulius, niekam nesakęs pra
nešė miesto laikraščiui apie Cepelino kelionę. Laikraščio 
redaktorius nutarė, kad visiems skaitytojams bus įdomu 
apie Cepeliną daugiau sužinoti. Jis pasiuntė savo kores
pondentą sutikti įdomų svečią.
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Cepelinas žavėjosi gražia gamta — juk Pietiniame 
Ašigalyje viskas balta, balta. . . 0 čia, atrodė kaip pasa
koje — rudeniop medžių lapai keitė spalvas įvairiausio
mis varsomis. Pirmų kartų savo gyvenime Cepelinas ma
tė tokių spalvingų gamtų!

Gavęs leidimų iš laivo kapitono, Cepelinas nėrė nuo 
laivo į Cuyahoga upę pasimaudyti. Jis buvo jau labai pa
siilgęs vandens! Keleiviai, stovėdami ant denio, garsiai 
plojo ir juokėsi kai Cepelino galva išniro iš vandens. Kaip 
jam buvo linksma nardyti ir plaukti!

— Šokite ir jūs į vandenį — šaukė Rimai, Petrui ir 
Pauliui — oi, kaip smagu!

Vaikai juokėsi:
— Negalim, Cepelinai! Čia mums truputį pavojinga 

— nors mes mokam plaukti, bet ne taip gerai kaip tu. . .
Cepelinas, linksmai pasipliuškinęs, grįžo į laivų. Vai

kai jam aiškino apie tiltus, kurie pasikelia ar nusisuka į 
šonų praleisti laivus. Kiek toliau paplaukę priartėjo prie 
druskos kasyklų. Visa tai Cepelinų stebino. Jis nežinojo, 
ar pajėgs visa tai atsiminti ir papasakoti savo draugams.

— Nesirūpink, Cepelinai — pasakė Rima — mes tu
rim knygutę kurioje viskas aprašyta, tai galėsi Ledukui 
ir Snaigytei papasakoti, nepamiršdamas nieko!
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Užbaigę kelionę, pavargę bet linksmi išlipo iš laivo. 
Bet dienos išvyka dar nebaigta — kaip gi galėjo Cepeli
nas neužlipti į “Terminal Tower”— Klevelando aukščiau
sią dangoraižį?!

Cepelinas pasižiūrėjęs į aukštą pastatą net pasipurtė 
— aš jokiu būdu negalėsiu užlipti — skundėsi — per
daug pavargsiu — tiek daug laiptų lipti nepratęs!

— Cepelinai — juokėsi Petras ir Paulius — tau ne
reikės lipti laiptais. Liftas užkels.

— Liftas? — kas tai? — klausė Cepelinas.
— Pamatysi — atsakė Rimutė — bet tikrai nepa

vargs!!
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Cepelinas taip ir negalėjo apsispręsti, ar jam buvo 
smagiau iš pat viršūnės miestą matyti, ar važinėti liftu 
į viršų ir žemyn. Pagaliau, po 10-tos kelionės į viršūnę, 
tėveliai vaikus pradėjo raginti namo — juk visi išvargę, 
laikas vakarienės valgyti.

Sekantį rytą visiems buvo labai smagu skaityti laik
raštyje apie Cepelino viešnagę Klevelande; šalia aprašy
mo buvo ir didelė jo nuotrauka. Tėtė nupirko dar keletą 
kopijų, kad galėtų pasiųsti draugams į Ledynų Miestą.

Netoli p. Iešmantų buvo miesto parkas, į kurį vaikai 
nusivedė Cepeliną. Ten buvo didelis baseinas, šliuožynių 
ir sūpynių. Vaikai visą dieną praleido žaisdami. Parke 
susirinko daug vaikų, kurie norėjo susitikti su pagarsė
jusiu svečiu iš taip tolimo krašto. Jie visi kartu žaidė ir 
plaukiojo. Cepelinas juos mokė nardyti ir plaukti po van
deniu. Gerai, kad pasitaikė šilta diena, tai dar spėjo pasi
maudyti prieš uždarant baseiną.

Pakeliui į namus Paulius užfundino Cepelinui '‘ledi
nuką” (popsicle). Kaip skaniai Cepelinas sučiulpė — ir 
žinoma, norėjo dar vieno — ir dar vieno... ir dar vieno...

— Užteks, — Petras įspėjo, — sugadinsi apetitą va
karienei — šiandieną mama tau virs ne žuvinių, bet lie
tuviškų cepelinų!

- O, man visuomet apetitas yra — ypatingai cepeli
nams — atsakė pingvinukas, čiulpdamas dar vieną le
dinuką.

Prieš Cepelinui toliau keliaujant į Torontą, Rima, Pet
ras ir Paulius dar buvo suplanavę savo svečią nuvežti į 
ūkį, sutikti jų senelius. Tenai, sutikus šunelį Aidą, Cepe
linui nuriedėjo ašarėlė, nes prisiminė kaip labai pasiilgo 
savo Snieguolio.
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— Neverk, Cepelinai — guodė Rima — jau greitai 
vėl pamatysi savo šuniuką, O dabar einam antis ir kar
velius palesinti. Vėliau galėsim žiūrėti kaip senelis kopia 
metų iš bičių avilių. Tik turėsi labai ramus būti, kad bitė 
neįgeltų. Cepelinui buvo taip įdomu lesinti antis, kad 
net užmiršo apie savo šunelį. Jam buvo linksma.

Bet dar įdomiau buvo žiūrėti kaip senelis medų kopė. 
Petras išaiškino Cepelinui kaip bitės medų padaro.

Kai Cepelinas pirmą kartą paragavo bitelių medaus, 
ant šviežiai iškeptos senelės duonos, jis negalėjo atsigė
rėti, kaip skanu! Ir vėl visi pradėjo rūpintis, kad Cepeli
nui pilvuko neskaudėtų nuo persivalgymo.

Seneliai Cepelinui padovanojo keletą stiklainių me
daus parvežti Ledukui ir Snaigytei lauktuvių.

— Ačiū, ačiū, ačiū. . . — atsisveikindamas dėkojo ir 
dėkojo Cepelinas už tokią skanią dovaną.

Cepelinui visuomet liūdna, kai baigiasi viešnagė. Jis 
nuoširdžiai padėkojo Petrui, Pauliui ir Rimai už linksmai 
praleistas dienas. Atsibučiavus su visais trimis, pridėjo1

— Neužmirškit man parašyti. O prie progos, gal ga
lėsite pas mane atvažiuoti. Tik žinoma, turėsite atsivežti 
šiltų rūbų, kad nesušaltumėte. — Dar minutę pagalvojęs, 
pridėjo — ir medaus!
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ABĖCĖLĖ
J. Turimas

Krito žemėn abėcėlė 
Ir sudužus guli. 
Subyrėjo, nabagėlė, 
Smarkiai susikūlė.

I — prarado savo tašką, 
H — tiltelis traška, braška. 
B — nukrito ant pilvuko, 
A — kojytę išsisuko.
O — kaip burbulas susprogo!

T — neranda savo stogo. . . 
L — prie U atbėgo bartis,q

S — ištįso tarsi kartis.
R — nulūžo viena koja, — 

Raidę P dabar atstoja.
— į viršų apversta, 

Panaši beveik į A. . .

Kas surinks tą abėcėlę, 
Tą vargšelę, nabagėlę? 
Kas sudės ją iš eilės, 
Tas naudos iš jos turės.
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KODĖL KARTAIS ŽEMĖ DREBA
Žentą Tenisonaitė

Kadaise, tolimame krašte, už jūrų ir už kalnų, gyve
no raganius. Jis turėjo dvylika ugnį spjaudančių slibinų. 
Tie slibinai nebuvo labai pikti. Bet — jie buvo gana lau
kiniai, sunkiai suvaldomi.

Kartais slibinai ištrūkdavo iš savo gardo. Jie laks
tydavo apylinkėse ir pridarydavo daug žalos. Sunaikin
davo žmonėms javus. Sugriaudavo jiems daržines. Žmo
nės labai pykdavo už tai. Bet — slibinams nieko negalėjo 
padaryti.
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Nuėję pas raganių, žmonės, ir geruoju ir piktuoju, 
prašė uždaryti slibinus.

— Arba, — kalbėjo raganiui žmonės, — bent surišk 
juos!

Raganius vis žadėjo savo slibinus sutvarkyti. Tačiau 
pažadai liko pažadais. Slibinai ir toliau, laikas nuo laiko, 
pabėgdavo.

Visai nebetekę kantrybės, žmonės nuėjo skųstis pas 
savo karalių. Karalius išklausė jų skundo. Nusiminęs ir 
susirūpinęs, pasakė:
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— Mano mielieji valdiniai, aš pats nebežinau, ką 
man daryti. Raganius ir man jau tiek kartų prižadėjo. . • 
O slibinai vis vien atbėga į mano dvarą. Nugriaužia do
bilieną. Sode suėda visus dar neprinokusius obuolius. 
Jokia tvora jų nesulaiko. O mano karių strėlės tik atšo
ka nuo jų šarvuotos odos. Čia jau reikia gudrumo. Kas
sugalvos, kaip atsikratyti slibinų, gaus iš manęs pusę
karalystės!
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Žmonės pažvelgė vienas į kitą. Jie nieko negalėjo 
sugalvoti. Tada iš minios išėjo mažas berniukas ir tarė:

— Karaliau, leisk man pabandyti sugauti slibinus!

— Gerai! — nudžiugęs sušuko karalius. — Prašyk 
manęs ko tik nori. Imk mano patį greičiausią žirgą. Imk 
mano ginkluotus palydovus. Dovanosiu tau pusę kara
lystės, jei mūsų kraštą nuo slibinų išvaduosi!

Berniukas padėkojo karaliui, bet nieko neėmė. Pats 
sugalvos, ką daryti. Ir išėjo slibinų ieškoti. Ilgai ieškoti 
nereikėjo, rado slibinus karaliaus pievose. Jie ėdė žolę 
kaip karvės, į berniuką nekreipdami jokio dėmesio.

Berniukas nuėjo į girią. Gal ten kas nors jam padės. 
Pirma jis kreipėsi į vėjus, šaukdamas:
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— Pasakykite man, vėjai sparnuočiai, kaip man su
gauti ugninius slibinus.

Bet vėjai nieko nežinojo. Švilpdami nulėkė medžių 
viršūnėmis.

Tada berniukas vėl sušuko:
— Pasakykite, žalieji ąžuolai, kaip man sugauti sli

binus?
Bet ir medžiai nieko neatsakė. Liūdnai linguodami 

savo žalias šakas, tylėjo.
Berniukas prisiminė močiutės pasakojimus apie Že

mės dvasią:
— Galingoji Žemės dvasia! — trečią kartą riktelėjo 

berniukas. — Ateik ir padėk man!
Vos jam tuos žodžius ištarus, atsirado mažas žmo

giukas, rudais aksominiais drabužiais apsirengęs nykš
tukas.

— Ar tu mane kvietei? — paklausė jis draugiškai.

LIETUVOS
NACIO’"
M. MA' ■ •
B!?’ i



— Tu Žemės dvasia? — nustebo berniukas. — Aš 
maniau, kad Žemės dvasia tai milžinas. . . O tu — toks 
mažas. Kaip tu gali man padėti sugauti ugninius slibinus?

— Mano išmintis yra galingesnė kaip slibinų jėga, 
— keistai šyptelėjo nykštukas. — Slibinai neturi proto. 
Tu paimk šią švilpynę, nueik pas juos ir švilpk. Jie tave 
seks, ir tu atvesi juos pas mane. Nebijok, jie tau nieko 
nedarys.

— Labai ačiū, geroji Žemės dvasia,— tarė berniukas. 
Ir, paėmęs švilpynę, nuėjo pas slibinus. Vos išgirdę švil
pynės garsus, slibinai kaip užburti ėmė galvomis linguoti 
pagal muziką. Paklusnūs kaip avytės, jie nusekė berniu
ką j girią.
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Sutartoje vietoje laukė nykštukas. Jis ištarė kelis 
burtų žodžius. Staiga prasivėrė žemė ir prarijo slibinus.

Berniukas labai nudžiugo. Dar kartą padėkojo Že
mės dvasiai ir linksmas sugrįžo pas karalių. Išgirdę gerą 
naujieną, karalius, dvariškiai ir visi žmonės iškėlė didelę 
puotą. Visi valgė ir gėrė ir džiaugėsi tris dienas ir tris 
naktis.

Tada karalius pasiėmė berniuką į savo dvarą. Ka
dangi jis neturėjo vaikų, karalius padarė berniuką savo 
sosto įpėdiniu.

Visi buvo laimingi. Tik raganius ne. Jis labai pyko. 
Bet, žinodamas Žemės dvasios galybę, nieko nesakė. 
Jam buvo liūdna vienam be naminių gyvulių. Dabar jis 
įsigijo keliolika auksinių žiurkėnų (hamsters). Žiurkė
nai gyvena narveliuose raganiaus pilyje ir niekam žalos 
nedaro. Kartais raganius juos išleidžia į lauką pabėgioti, 
bet žiūri, kad niekur nepabėgtų. . .
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Slibinai suprato, kas jiems atsitiko — bet per vėlai. 
Ir dabar jie kartais taip smarkiai siunta žemės gelmėse, 
kad žemė dreba. Vieną kitą sykį slibinams pavyksta pra
graužti skylę žemės plutoje. Bet laukan išlįsti jie negali, 
todėl spiaudo ugnį ir kojom trypia. Žmonės tai vadina 
ugnikalnio prasiveržimu.
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paruošė Vida Dailydienė, Dana Puterienė ir Laima Underienė 
Toronto, Canada

I. SUSIMAIŠĖ GYVULIAI
Šie gyvuliai ir paukščiai susimaišė. Jie nebežino, kuris 
kurį garsą daro. Ar gali kiekvieną suvesti su tuo žodžiu, 
kuris nurodo jo daromą garsą?
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II. KURIS PASKUTINIS?
Duona, kviečiai, miltai. . . Kuris paskutinis?. . . Duona! 
Pirmiausia išauga kviečiai (wheat). Paskui kviečių grū
dus sumala j miltus. Iš miltų kepa duoną. Todėl duona 
yra paskutinis žodis.

Patikrink kiekvieną trijų žodžių eilę ir bandyk atspėti, 
kuris žodis turėtų būti paskutinis. Įrašyk to žodžio pirmą 
raidę. Jei teisingai įrašysi visas raides, gausi garsią Lie
tuvos vietovę.

1. atkasti — praryti — kramtyti ........
2. sėkla — augalas — daigas
3. birželis — liepa — gegužė ........
4. siūlai — audinys — linai ........
5. naktis — rytas — vidudienis ........
6. pradžia — galas — vidurys ........
7. astuoni — šeši — septyni ........

III. KURIS MAŽESNIS?
Mažesnio daikto pavadinimo pirmą raidę įrašyk duotoje 
vietoje. Jei visus teisingai įrašysi, gausi naują žodį!

1. ridikas — kopūstas ........
2. kalakutas — antis ........
3. namas — daugiabutis ........
4. medis — krūmas ........
5. šuo — veršis ........
6. tiltas — lieptas ........
7. ungurys — smauglys ........
8. arbūzas — obuolys ........
9. silkė — ryklys ........

10. kelias — takas ........
11. būda — inkilas ........
12. violončelė — smuikas ........
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IV. PELĖDOS KRYŽIAŽODIS

Skersai:
2. Šio galvosūkio paveikslas.
5. Naminis paukštis.
7. Ką mes naktį darome.
9................. tekėjo, lapeliai mirgėjo.

10. Antrasis mėnuo.
11. Saldūs vaisiai.
13. Gyvulys su ilgu kaklu.
14. Šio žurnalo pavadinimas.
15. Pirmasis mėnuo.
16. Ne trumpas, bet .............

Žemyn:

1. Mergaitės žaislas.

2. Kuo mes rašom?

4. Balti, minkšti, — danguje 
skraido.

6. Ką paukščiai daro?

8. Naminis vabzdys.

12. Pirštų galuose yra ...............

23



V. KIEK KAČIŲ?
Keturkampiame kambaryje tupi kelios katės. Trys katės 
žiūri į kiekvieną katę. Prie kiekvienos katės uodegos tupi 
kita katė. Kiek kambary kačių ir kur jos tupi?

VI. KAS LANGUČIUOSE?
Duoti devyni langučiai ir devyni skaitmenys. Skaitmenis 
įrašyk į langučius taip, kad visose eilėse — skersai, išilgai 
ir kryžmai, — visų skaičių suma būtų I 5.
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VII. KAIP SUDĖTI?
Ant stalo padėtos šešios stiklinės — trys pilnos ir trys 
tuščios. Mama sakė, kad man duos dolerį, jei galėsiu taip 
stiklines sustatyti, kad kas antra būtų pilna. Bet galima 
pajudinti tik vieną stiklinę! Ar tu gali taip sudėti?

(Atsakymai psl. 32)

AR ŽINAI — APIE “ŽIDINĮ”
JAV Lietuvių Bendruomenės Švietimo taryba Įsteigė “Ži

dinio” neakivaizdinę lituanistinę mokyklą tiems mokiniams, ku
riems reguliarios lituanistinės mokyklos nepasiekiamos. Kores- 
pondenciniu būdu galima išeiti visą pradžios ir aukštesniosios 
lituanistinės mokyklos (1-12 sk.) kursą ir gauti visų skyrių pa
žymėjimus bei mokyklos baigimo atestatus.

Neakivaizdinės mokyklos mokiniams parūpinami visi reika
lingi vadovėliai ir pratimai. Kiekvienam mokiniui kas savaitę 
siuntinėjami darbai raštu ir magnetofono juostelėmis ir grąži
nami mokinio atlikti darbai su pastabomis ir, reikalui esant, pa
pildomais paaiškinimais bei specialiai paruoštais pratimais.

Visais neakivaizdinės mokyklos reikalais kreiptis į mokyklos 
vedėją: Vidą Bučmienę, 17702 Crestland Rd.

Cleveland, Ohio 44119
Telef. (216) 481-0653
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KEISTI KELEIVIAI
paruošė Danguolė Sadūnaitė

Ar žinai, kiek daug gyvulių ir įvairios rūšies žvėrelių 
bei paukščių yra perkeliami lėktuvais iš vienos vietos į

Kiekvieną pirmadienio naktį, pavyzdžiui, Pan Ame
rican linijos lėktuvas nusileidžia New Yorko Kennedy 
aerodrome, atskraidinęs savo “pilve” apie 200 beždžio
nių. Gi, kitoje pusėje vandenyno, Amsterdamo aerodro
me, iš rytų kraštų net tris kart savaitėje nutupia lėktuvai 
su dideliu kroviniu beždžionių, žvirblių, tropikinių žuvų.
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Jeigu kas ir pagalvoja, kad gyvuliai yra perskraidi- 
nami lėktuvais, tai greičiausiai turi mintyje kokį nors šu
niuką perkeliamą į naujus namus, arba net ir liūtą siun
čiamą į zoologijos sodą. Bet, kaip matome, šiais laikais 
daugiau gyvulių yra pergabenami lėktuvais iš vienos vie
tos į kitą, negu žmonių.

Tik reikia žinoti, kaip elgtis su šitokios rūšies keliau
tojais. Krokodilai gali apsieiti be maisto beveik visą sa
vaitę, bet kasdien turi gauti vandens. Daugelis roplių il
gesniam laikui nepakelia temperatūros žemesnės negu 
68°F. Paukščiai atsisako lesti tamsoje. Pingvinai ir ruo
niai ėda tik iš rankos. Jie nepalies nieko, kas numesta ant 
grindų. Drambliams iš Afrikos reikia šieno; tiems iš pie
tų Azijos — cukranendrių.

Neseniai iš Kalkutos (Indijos) išskrido lėktuvas su 
trimis drambliais. Kiekvienas jų svėrė bent po 2000 sva
rų. Nuo mažų dienų jie buvo pratę maitintis cukranend
rėmis. Bekeliaujant jų apetitas dar padidėjo, taip kad 
perskridus Iraką, maistas ėmė išsibaigti. Tuoj pat į Is- 
tambulį buvo pasiųstas prašymas, kad ten į aerodromą 
būtų pristatyta dvi tonos cukranendrių. Kažkaip įvyko 
klaida. Kai lėktuvas nusileido Istambulyje, jų tenai laukė 
dvi tonos cukraus gabaliukų!. . .
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Beždžionės mėgsta išdykauti bekeliaudamos lėktu
vais ir joms ilgai netrunka sužinoti kaip atidaryti narvelių 
duris. Prieš keletą metų vienas pilotas skubiai kreipėsi į 
New Yorko tarptautinį aerdoromą, prašydamas leidimo 
tenai nusileisti. Krovinys beždžionių (kurį jis lėktuve ga
beno) — išsilaisvinę iš savo narvų, lakstė po visa lėktuvą. 
Kai šis lėktuvas nusileido, pro kiekvieną jo langutį žiū
rėjo beždžionė.

Skraidinant žvėrelius iš vienos vietos į kitą, reikia 
taip pat žinoti, kas su kuo gerai keliauja. Arkliai, pavyz
džiui nemėgsta keliauti su beždžionėmis, nes beždžionės 
jiems yra per daug triukšmingos. Ir tas triukšmas juos 
tiesiog susargdina.

Kartą iš Javos (Indonezijos) reikėjo perskraidinti 
leopardą. Tame pačiame lėktuvo skyriuje (tik aišku, ki
tame narve), kartu keliavo kanarėlės. Leopardas, užuo
dęs kanarėles, visą naktį daužėsi savo narve, baisiai riau
modamas. Kai lėktuvas nusileido, nei vienos kanarėlės 
nebuvo gyvos. Iš baimės jos visos išstipo.

Ilgainiui, iš patyrimo gyvulių prižiūrėtojai sužinojo, 
kad dramblys mėgsta vištos draugystę ir jis kuo ramiau
siai keliauja, kai šalia jo yra višta. Arkliai nori, kad kar
tu skristų šuo, arba gaidys.
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Nepaprastai daug viščiukų yra perskraidinami iš vie
nos vietos į kitą. Iš Amerikos jie yra nuskraidinami j 
Europą. Iš Pietų Amerikos į Afriką ir į Japoniją. Vos tik 
iš kiaušinio išsiritęs viščiukas yra labai geras keliautojas. 
Po išsiritimo iš kiaušinio, net 72-ioms valandoms jam ne
reikalingas joks maistas, nei vanduo. Jis maitinasi kiau
šinio tryniu.

Visai neseniai Pan-Am lėktuvas perkėlė iš Tokyo į 
Šiaurės Ameriką net 1 5,000 kanarėlių. Ir visą šią kelionę 
jos praleido linksmai sau čiulbėdamos.

Kartą vienas ponas, lėktuvų linijos savininkas, pa
prašė pilotą, kad perskraidintų jo papūgėlę iš vieno mies
to į kitą. Kelionės metu lėktuvo tarnautojai išmokė pa
pūgą naujų žodžių ir naujų sakinių. Kai papūgėlė vėl su
sitiko su savo ponu, ji tuoj pat sušuko:

— Reikia kelt algas lėktuvų tarnautojams!
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KAS ĮVYKO LIEPOS MENESĮ 

paruošė Vytautas Abromaitis

1274 Lyone, Prancūzijoje mirė šv. Bonaventūra.
1500 Rusai pradėjo užimti rytines Lietuvos sritis.
1569 Liubline sudaryta Lietuvos-Lenkijos unija.
1588 Anglai sumušė ispanu laivyną — nuskandino 63 laivus.
1772 Amerikiečiai sudegino angly laivą "Gaspė”’.
1775 Jungt. Amerikos Valstybėse įkurtas valstybinis paštas.
1776 Pasirašytas Jungt. Amerikos Valstybių nepriklausomybės aktas.
1779 Britai įsiveržė į New Haven, Connecticut.
1789 Prancūzijoje sukilėliai paėmė ir sunaikino Bastilijos kalėjimą.
1792 Washington, D.C. paskelbtas JAV-bių sostine.
1807 Napoleonas ir rusu caras Aleksandras susitiko prie Nemuno tartis.
1812 Prasidėjo anglų-amerikiečių karas.
1867 Ontario, Quebec, N. Scotia ir New Brunswick susijungė paskelbdami 

atskirą Kanados valstybę (dominija) Britu imperijoje.
1914 Austrija paskelbė karą Serbijai.
1918 Princas Urachas pretenduoja į Lietuvos karaliaus sostą.

Rusijoje sušaudytas caras Nikalojus II su šeima.
1920 Lietuva ir Rusija pasirašė taikos sutartį.

Kaišiadorių apylinkėse lietuviai nuginklavo 1,149 lenkų kareivių.
1933 Perskridę Atlantą Vokietijoje žuvo lakūnai Darius ir Girėnas.
1936 Ispanijoje pilietinio karo pradžia.

KAS ĮVYKO RUGPJŪČIO MENESĮ
1589 Prancūzijoje nužudytas Henrikas III.
1609 Henry Hudson surado upę, kuri vėliau pavadinta jo vardu.
1620 Anglų laivas Mayflower išplaukė iš Plymouth uosto.
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Angly, vokiečių, olandų ir danų jėgos sumušė bavarus ir prancūzus. 
JAV-se pirmas gyventojų surašymas: 3,939,214.
Rob. Fulton pirmuoju garlaiviu Hudson upe pasiekė Albany.
Anglai sudegino Capitolio pastatą Washingtone.
Stevenson užbaigė statyti garu varomą lokomotyvą (garvežį).
JAV-se įvesta pajamų mokesčiai — 3% virš uždirbtų $800.00.
Auburne, N.Y. pirmą kartą panaudota elektrinė kėdė nusikaltėliam.
Jungtinės Amerikos Valstybės prisijungė Hawajus.
Iš Louvre muziejaus (Prancūzijoje) pavogta garsioji "Mona Lisa”.
Vokiečiai paskelbė karą Rusijai.
Didž. Britanija paskelbė karą Vokietijai.
Atidarytas Panamos kanalas, jungiantis Atlantą ir Ramųjį vandenyną.
Nustatyta demarkacijos linija atskirti Lietuvos ir Lenkijos pajėgas.
Lietuvių kariuomenė puolė rusus tikslu pasiekti Dauguvos upę.
Lietuvos kariuomenė įžygiavo į Vilnių.
Įvesta pinigų sistema: 1 Litas = 100 centų vietoje Auksinų.
A. Einstein ragina prez. Rooseveltą pradėti atominius ginklus.

KAS ĮVYKO RUGSĖJO MENESĮ

Magelanas išplaukė su 5 laivais į Vakarus.
Magelano ekspedicijos laivas Victoria užbaigė kelionę aplink žemę.
Lietuvos Statuto paskelbimas.
Lietuvos etmonas K. Katkevičius sumušė švedus.
Į Ameriką atvyko pirmieji lenkų emigrantai.
Amerikos 13 valstybių pasirašė taikos sutartį su britais.
JAV-se pasirodė pirmas dienraštis "American Advertiser”.
Priimta Jungtinių Amerikos Valstybių konstitucija.
Prancūzija pasiskelbė respublika.
Rusija, Austrija ir Prūsija sudarė "Šventąją sąjungą”.
Pietų Amerikoje Brazilija pasiskelbė nepriklausoma valstybe.
Rusai uždraudė spausdinti lietuviškas knygas lotyniškom raidėm.
JAV prez. Wm. McKinley nušautas Buffalo miesto parodoje.
Anglijoje pirmu kart pasiųsta paštas lėktuvu.
Pirmasis telefoninis pasikalbėjimas tarp JAV ir Europos žemyno.
Anglija pirmoji pripažino Lietuvą de facto.
Vokiečiai puolė Lenkiją ir užėmė Dancigą.
Anglija ir Prancūzija paskelbė Vokietijai karą.
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NAUJOS KNYGOS

ALĖS RŪTOS 

eiliuota pasaka vaikamsSNIEGO SENIS TARP GĖLIŲ
iliustruota Rasos Arbaitės piešiniais.

Išleista rankraščio teisėmis, 1983 m.

Kas norėtų įsigyti, prašom kreiptis:
A. Arbienė

306 22nd Street, Santa Monica CA 90402

ALBINOS KAŠIUB1ENES 

eilėraščiai vaikamsŽIRGELIAI
232 psl., minkšti viršeliai.

Kas norėtų įsigyti, prašom kreiptis:
A. Kašiuba

1216 Akars St., Las Cruces, NM 88001

GALVOSŪKIŲ ATSAKYMAI:
L lakštingala — suokia, katė — kniaukia, karvė — bliauna, ožka — mekena, šuo — loja, 
arklys — žvengia, višta — kudakina, antis — kvaksi, kiaulė — kriuksi.
II. P-A-L-A-N-G-A .
III. R-A-N-K-Š-L-U-O-S-T-I-S .
IV. 2. pelėda, 5. žąsis, 7. miegam, 9. saulutė, 10. vasaris, 11. saldainiai, 13. žirafa, 14. 
Eglutė, 15. sausis, 16. ilgas. Žemyn — lėlė, 2. pieštukais, 3. ąžuolas, 4. debesėliai, 6. 
čiulba, 8. musė, 12. nagai.
V. Keturios katės tupi keturiuose kampuose.
V. 2 9 4

7 5 3
6 1 8

VII. Antrą stiklinę paimti ir perpilti į penktą. Antrą padėti atgal į savo vietą.

90.799 • 1G5-


	1983-Nr07-EGUTE_0001
	1983-Nr07-EGUTE_0002
	1983-Nr07-EGUTE_0003
	1983-Nr07-EGUTE_0004
	1983-Nr07-EGUTE_0005
	1983-Nr07-EGUTE_0006
	1983-Nr07-EGUTE_0007
	1983-Nr07-EGUTE_0008
	1983-Nr07-EGUTE_0009
	1983-Nr07-EGUTE_0010
	1983-Nr07-EGUTE_0011
	1983-Nr07-EGUTE_0012
	1983-Nr07-EGUTE_0013
	1983-Nr07-EGUTE_0014
	1983-Nr07-EGUTE_0015
	1983-Nr07-EGUTE_0016
	1983-Nr07-EGUTE_0017
	1983-Nr07-EGUTE_0018
	1983-Nr07-EGUTE_0019
	1983-Nr07-EGUTE_0020
	1983-Nr07-EGUTE_0021
	1983-Nr07-EGUTE_0022
	1983-Nr07-EGUTE_0023
	1983-Nr07-EGUTE_0024
	1983-Nr07-EGUTE_0025
	1983-Nr07-EGUTE_0026
	1983-Nr07-EGUTE_0027
	1983-Nr07-EGUTE_0028
	1983-Nr07-EGUTE_0029
	1983-Nr07-EGUTE_0030
	1983-Nr07-EGUTE_0031
	1983-Nr07-EGUTE_0032

