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MANO KNYGOS
O. M.

Mano knygos ilgai snaudė 
Ežere jos nesimaudė! 
Ant lentynos sau gulėjo, 
Laisvo laiko daug turėjo.

Jos gražius sapnus sapnavo, 
Laukė valandėlės savo. . . 
Nors pamiršęs jas buvau — 
Mokslo aš nesibaidau!
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MADINGAS KATINAS
Ii

Eugenija Sinadskytė
\

Senam namely gyveno sena senutė. Ji gyveno viena, 
bet jai nebuvo liūdna. Ji turėjo savo katinėlį Gražuolį.

Vieną rytą ateina senelė pusryčių valgyti. Žiūri — 
jos sūris apgraužtas.

— Žinau, kas tai padarė! — pasakė senutė. — Mūsų 
namuose yra pelių!
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— Miau, miau! — pritarė katinėlis Gražuolis. — Mū
sų namuose tikrai yra pelių. . . Bet tuoj nebus!

Kiekvieną rytą senutė ir katinėlis eidavo pasivaikš
čioti. Senelė užrišo Gražuoliui dailų raudoną kaspiną ant 
kaklo ir abu išėjo.

— Koks gražus kaspinas! — kniaukė kiti katinai. — 
Ir mes tokio norime!
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Gudrios pelytės žiūrėjo pro langą. Jos matė, kaip 
Gražuolis puikuojasi savo kaspinu. Jos sugalvojo katinėlį 
apgauti.

Vakare, kai Gražuolis atėjo prie pelyčių urvo ir ty
kojo jas pagauti, jis išgirdo ploną balselį:

— Puikus tavo kaspinas, Gražuoli, bet tu ne vienas 
tokį turi. O ar matei kada katiną su saulės akiniais?

— Miau! — nustebo Gražuolis. — Tikrai, jis nematė 
nė vieno katino su saulės akiniais. Nubėgo jis pas senelę. 
Trynėsi, trynėsi jai apie kojas ir, iškėlęs uodegą, kniaukė:

— Miau, miau, man reikia saulės akinių. . .

Kitą dieną senelė nupirko Gražuoliui saulės akinius. 
Išdidus jis žingsniavo gatve. Kaimynų katinai stebėjosi:

— Kokie puikūs akiniai! Ir mes tokių norime!

Vakare Gražuolis vėl tykojo prie pelyčių urvo, bet 
per tamsius akinius nieko negalėjo matyti. Pelytės tyliai 
išlindo, bėgiojo po visą virtuvę ir graužė senelės sūrį.

— Negaudai pelių, Gražuoli, — barė katiną senelė. 
— Štai ir pieneliu tave lakinu, ir kaspiną užrišau, ir aki
nius nupirkau. . .
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Visą dieną Gražuolis vaikščiojo nusiminęs. Galvojo, 
galvojo, kaip tas peles pagauti. Nusiėmė akinius ir visą 
dieną ištupėjo prie urvo. Ir visą naktį tupėjo, laukdamas 
pelyčių.

Alkanos pelytės tarėsi, kaip katiną vėl apgauti. Pa
galiau viena sucypė:

— Saulės akiniai tau labai tinka, bet dar nesi visai 
madingas. Tau reikia odinių batų.

Nubėgo Gražuolis pas senelę ir kniaukė:
— Batų, batų. . . Man reikia odinių batų!
Geroji senelė nupirko katinėliui odinius batus. Ji už

rišo jam kaspiną, uždėjo saulės akinius, užmovė odinius 
batus ir juodu išėjo pasivaikščioti.

—- Kokie puikūs batai! Ir mes tokių norime, kniau
kė kiti katinai, pamatę, kaip Gražuolis sausas eina per 
balas.
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Vakare Gražuolis prie urvo laukė pelyčių. Bet su ba
tais jis negalėjo jų pagauti. Išbėgo katinėlis į kiemą pas 
draugus. Bet štai — į kiemą įbėgo piktas šuo. Kiti katinai 
išbėgiojo, o Gražuolis per saulės akinius jo nė nematė.

Griebė šuo už gražaus kaspino. Katinas nagais apsiginti 
negalėjo — jis buvo su batais.

— Gelbėkit! — gailiai kniaukė katinėlis.
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Gerai, kad senelė išgirdo ir piktą šunį nuvijo su lazda. 
Grįžo Gražuolis namo nupešiotas, šlubuodamas. . .

Prisiartinęs prie pelyčių urvo išgirdo, kaip pelytės iš 
jo juokiasi. Numetė tada katinėlis raudoną kaspiną, aki
nius ir odinius batus.

— Nereikia man tų madų! Būsiu katinas ir viskas!



SLAPTI NORAI
Virginija Paplauskienė

vieno daikto prie kito.

buvo smagu maudytis tarp 
debesų. Jos pirmieji spinduliai 
nerangiai, kaip katinas po

Vienas spindulys perbraukė per knygų lentyną, nu
slydo paveikslu, kabančiu ant sienos ir pasiekė Justuko 
lovytę. Berniukas pamojo ranka, lyg bandydamas spin
dulį nuvyti kaip musę. Bet spindulys kuteno nosytę, bu
čiavo akeles, glostė plaukus, lyg norėtų pasakyti: Gana 
miegoti! Aš atsikėliau—ir tu kelkis.’ Justukas užsitraukė 
antklodę ant galvos, bandė pasislėpti. Bet saldaus sapno 
jau nepasivijo. Štai sesutė įbėgo į kambarį:

— Kelkis, kelkis, Justuk! — ragino Mildutė. Jos ru
dos akytės linksmai žibėjo, o tamsūs plaukučiai šokinėjo 
į visas puses. — Justuk, sakau tau — kelkis! Juk žadėjom
eiti žvejoti.
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Mildutė buvo didelė nuotykių mėgėja. O, taip! Va
kar ji bandė biteles pagirdyti — gerai, kad laiku pamatė 
mama. O dabar — ji labai nori žvejoti. Nori pagauti auk
so žuvelę. Ir kodėl ne? Juk daug nuostabių dalykų atsi
tinka. . . Tik užmerki akis ir staiga — iš dangaus pradeda 
kristi didžiuliai šokoladiniai saldainiai arba gal cinamo
nu pabarstyti tešlainiai ar braškiniai, avietiniai, žemuo
giniai ledai. . . Mildutė apsilaižo ir dar stipriau purto 
brolį.

Pagaliau Justukas keliasi. Nusižiovauja, pasimuisto 
ir tingiai pradeda rengtis. Ne, jis visai nenori tų skanumy
nų, jei reikia taip anksti keltis. Bet ką darysi? Žadėjo 
Mildutę vestis žvejoti. Justukas auksinės žuvelės nepra
šys saldainių, jis turi slaptą mintį. Jis nori, kad žuvelė jį 
nuskraidintų į Afriką. Nors būtų galima ir kitą dieną — 
dabar taip būtų gera grįžti į lovą. Na, bet juk pažadėjo...

Mažieji keliauninkai jau iš anksto buvo viską apgal
voję ir pasiruošę. Dabar jie tyliai, tyliai, kad neišgirstų 
mama, išslenka pro duris.
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Rytas šaltokas, nors saulutė jau aukštai pakilusi. Ra
sos lašeliai dar žiba ant žolytės. Vaikai eina miško take
liu ežero link. Kaip gražu aplinkui! Mildutė bėga nuo 
gėlytės prie gėlytės — uosto, rasą krato. Justukas pama
to dvi stirnutes — jos gardžiuojasi ankstyvais pusryčiais. 
Justukas niekad nematė iš taip arti stirnų. Mažoji Mil
dutė irgi jas pamato ir sušunka iš džiaugsmo. Išgąsdintos 
stirnos šokteli ir nulekia į miško gilumą. Berniukas eina 
toliau — jis vyras, žino, kaip reikia elgtis. Pasikelia nu
smukusias kelnias ir žengia drąsiai pirmyn.

Nenorėdama atsilikti, Mildutė vejasi brolį. Ir štai jie 
prieina didžiulį ežerą. Vanduo ramus, žvilga saulutėje. 
Vaikai sustoja, apsižvalgo. Pamato baltą tiltelį. Nuo jo 
bus gerai žvejoti. Justukas rimtai ruošia meškerę. Mil
dutė nekantrauja.
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— Kada pagausim auksinę žuvytę? Kada?
— Palauk, juk turiu meškerę nutaisyti. . .
Įmerkęs meškerę į vandenį, Justukas atsisėda laukti 

žuvytės. Mildutė atsisėda šalia.
— Auksinė žuvelė bus didelė, ar ne? Maža žuvelė juk 

negalėtų visų mūsų norų išpildyti. . . — kalba Mildutė.

— Sššššš. . . nubaidysi žuvis, — draudžia ją Justukas. 
Jis dabar galvoja: ar geriau į Afriką keliauti, ar erdvėse 
paskraidyti. . .

Vaikai sėda ant ežero kranto ir laukia. O ežere vyks
ta linksmas gyvenimas. Žalios varlės ruošia rytinį kon
certą. Viena už kitą garsiau kvarkia. Saulutė glosto me
džių viršūnes, šildo vaikų galvutes.

Varlių koncertas ir malonūs saulės spinduliai migdo. 
Mildutės galvutė nusvyra ant brolio peties. Bet ji dar 
spėja pasakyti:

— Kai pagausi aukso žuvelę, paprašyk visokių ska
numynų.

Justukas dar laikosi, bet sesutės alsavimas migdo ir 
jį. Ne, ne jis negali miegoti! Papurto galvą, patraukia 
pečiais. Ir vėl žiūri, kaip lengvai plūduriuoja meškerės 
plūdė. Tik ta žuvelė vis nekimba. O akys jau merkiasi...
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Ir štai — Justukas jau pagavo auksinę žuvelę. . . Tik 
— ji neauksinė ir nekalba. Justukas prašo visko, o žuvelė 
tyli. Mildutė prašo gardumynų — ledų, saldainių. . . Ji 
nespėja baigti savo prašymo, kai iš dangaus ima byrėti 
skanumynai. Per miegus ji juos laižo. Kaip skanu! Čepsi 
savo storom lūpytėm ir siekia vis daugiau. Justukas Af
rikoje tigrus gaudo — gražius, didelius.

Namuose mama jau rado tuščias lovytes. Kur dingo 
vaikai? Aha — juk vakar skaitė pasaką apie auksinę žu
velę. Ir Justuko meškerės nėra spintos kampe! Mama 
skuba miško takeliu prie ežero. Atbėgusi, ant kranto ma
to abu vaikus saldžiai miegančius.

— Vaikučiai, kelkitės! Žolė šlapia, sušalsite.
14



Niekas neturi tokio švelnaus balso, kaip mama. Vai
kai praveria akis — ir štai stovi mama.

— Mama, mama, pagavom auksinę žuvelę ir prašėm 
daug, daug dalykų. . .

Mama linksmai nusijuokia.
— Gerai, dabar einam namo pusryčiauti. Po pusryčių, 

bus ir kitų skanumynų. O paskui — eisim į zoologijos 
sodą.

Pasirodo, kad nė tos auksinės žuvelės nereikėjo. No
rai išsipildė. Ar ir jums, vaikučiai, taip kada atsitiko?



; VIESULAS
Marius Vygantas, 10 m.

(Laimėjo II vietą "Eglutės” konkurse)

KAS YRA VIESULAS?
Viesulas yra besisukantis oro stulpas. Jis atsiranda 

su žaibais ir smarkiu lietumi, dažnai sulygindamas su že
me ištisus miestus.

Angliškai viesulas vadinamas “tornado”. Tas žodis 
yra atėjęs iš lotyniško žodžio “tornare”, kuris reiškia 
“sukti”.
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Viesulų vėjas gali pasiekti tris šimtus mylių per va
landą greitį. Bet, nors viesulų vėjas yra smarkus, viesu
las keliauja žeme labai lėtai — maždaug trisdešimt mylių 
per valandą. Jei bandytum pabėgti nuo viesulo, gali ne
pasisekti. Kartais nepasiseka jo išvengti todėl, kad viesu
las gali apsisukti ir grįžti į tą pačią vietą.

KAIP ATSIRANDA VIESULAI?
Gamtininkai sako, kad viesulai gimsta, kai šiltas oras 

iš pietų sueina su šaltu oru iš šiaurės. Tada prasideda di
delis karas. Šaltas oras yra sunkesnis už šiltą orą. Kai 
tos dvi oro masės kovoja, jos pradeda suktis, o tas suki
masis pradeda viesulą.

Viesulai daugiausia pasirodo balandžio, gegužės ir 
birželio mėnesiais. Tuo metu šiltas oras ateina iš Meksi
kos ir susiduria su šaltu oru iš Kanados.

Viesulai pasirodo įvairiomis spalvomis. Ką jie į save 
sutraukia, į tai ir tampa panašūs. Pavyzdžiui, viesulas 
kuris praeina rudą pievą, atrodo rudas; viesulas, kuris 
praeina baltai apsnigtą pievą, pasidaro baltas. Viesulai, 
kurie paliečia vandenį, prisipildo vandeniu.
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KAIP VIESULAI NAIKINA?
Viesulai naikina trimis būdais. Pirmiausia, viesulai 

naikina stipriais vėjais. Vėjai nuplėšia namų stogus ir 
sienas ir visur išnešioja. Pastatai sugriūna ir žmonės žūna. 
Kartais žmonės miršta, kai akmenys, stiklai, ar lentos 
skrenda ore nepaprastai smarkaus vėjo nešami ir tokiu 
būdu užmuša visus savo kelyje.

Antras būdas, kuriuo viesulas naikina yra traukimo 
jėga. Viesulas veikia kaip didelis siurblys. Jis pakelia 
žmones, medžius, pastatus ir kitus dalykus ir juos nune
ša kur kitur, o paskui pameta ant žemės.

Trečias naikinimo būdas yra tai, kad viesulas sudaro 
didelius skirtumus oro spaudime. Tai susprogdina namus, 
pastatus ir žmonių galvas. Pastato viduje oro spaudimas 
pasidaro labai aukštas ir pastatas susprogsta. T ai panašu 
į balioną: jei pripūti per daug oro, balionas susprogsta. 
Viduj oro spaudimas yra labai didelis, o iš lauko jis yra 
labai žemas.

Anksčiau gamtininkai sakydavo, kad reikia atidaryti 
langus pastate viesulo metu, bet dabar sako, kad nereikia.
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KĄ DARYTI, KAI PRANAŠAUJA VIESULĄ?
Jeigu esi namuose, reikia eiti į rūsį. Jei neturi rūsio, 

slėpkis prausykloj, rūbinėj ar kitoj vietoj namo vidury. 
Labai svarbu, kur slėpsies, nes nuo to gali priklausyti, ar 
išliksi gyvas.

Jei esi mokykloje, neik į didelius kambarius, kaip 
valgyklos ar sporto salės. Tokių kambarių lubos gali 
įgriūti.

Jeigu esi automobilyje, išlipk kuo greičiau ir atsi
gulk į griovį. Bandyk apsaugoti galvą.

KOKIE BUVO DIDŽIAUSI VIESULAI?
1925 m., kovo 18 d., trečiadienį keista audra prasi

dėjo Missouri valstijoje. Su šia audra atsirado stipriausias 
ir didžiausias viesulas Amerikos istorijoj. Audros debesys 
buvo taip arti žemės, kad niekas negalėjo matyti viesulo. 
Kai viesulas nusileido į Missouri valstiją, dvidešimt žmo
nių žuvo.

Tas viesulas nukeliavo į Illinois valstiją ir ten užmušė 
du šimtus žmonių. Ne tik žmones užmušė, bet sugriovė 
daug namų ir mašinų sudaužė. Dažniausiai viesulas žeme 
keliauja 1 5 mylių per valandą greičiu. Šis viesulas lėkė 
219 mylių per valandą. Galų gale jis sustojo Indianoj. Iš 
viso jis užmušė 689 žmones.

Prieš JAV Civilinį karą baisiausias viesulas įvyko 
1840 metais, Natchez miestelyje Mississippi valstijoje. 
Miestelis buvo labai turtingas ir gražus. Kai viesulas ant 
jo nusileido, išvertė medžius, pavertė laivus ir sugriovė 
namus. Trys šimtai žmonių žuvo.
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Į MOKYKLĄ
Tomas nenori eiti į mokyklą, nes jo surašytų žodžių 
pradžia ir galas nubyrėjo. Ar gali jam padėti suran
kioti ir sudaryti reikalingus žodžius?

AS. PRA,
AS, PIE,
PEN, AS, 
MAS, DVE, 
AS, ATS

1. Aš —smagiausia pamoka, jos tau niekad negana!
----------ŠIM-------

2. Ir vėl užduotas tau esu, atliksi ir nebus baisu:
----------TIM-------

3. Teisingai jeigu parašysi, gerai išeis — matysi:
----------AKY----------

4. O jei namų darbo neatliksi, su manim pasimatysi:
----------JET-------

5. Jei būsi geras mokinys, bus tau ir geras pažymys:
----------KET
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II. MĮSLĖS
1. Maža spintelė turi šimtus durelių.
2. Margi paukšteliai po visą pasaulį skraido.
3. Iš seno jaunas, iš jauno senas — 

ir taip per amžius jisai gyvena.
4. Visą dieną dega, dega ir nesudega.

« į

III. KAS?
Šių daiktų pavadinimų pirmieji skiemenys sudaro .. 
Lietuvos upės vardą. Surašyk tuos žodžius ir ratu 
apvesk pirmą skiemenį.

IV. KAS ESAM JR KUR GYVENAM?
Surašyk kiekvieno žvėries vardą ir kur jis gyvena.
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V. SLAPTAŽODIS
Atspėk kodą ir atrask slaptažodį.
Reikalingos raidės vienodai pažymėtos.

VI. RUDENS GĖRYBĖS
Šaltesniuose kraštuose kaip Lietuvoje, Kanadoje bei 
šiaurinėse JAV valstijose ruduo yra derliaus metas. 
Atspėk šias rudens gėrybes — vaisius ir daržoves, 
kurie rudenį prinoksta.

1. ABRYGI ..........................

2. NAYDI ..........................

3. SVĖBUL ..........................

4. APŪKSITO ..........................

5. ALIUOBIO ........................

6. IROBUKA ..........................

7. IŠRĖKSAU ..........................

BIRŽELIO GALVOSŪKIŲ ATSAKYMAI
II. 1. upė, debesys, lietus; 2. saulė danguje; 3. lietus; 4. debesys.
IV. 22h-2—2=9.
VI. 1. langas, 2. gamta, 3. knyga, 4. saga, 5. liga, 6. galas.
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KAIP ŽMONĖS RAŠĖ
O. M.

Mokykloje pieštuku rašome raides ant popieriaus. 
Seniau žmonės rašydavo ir kitais būdais. Nuo senų laikų 
kinai tapė ženklus teptuku. Viduramžiais žmonės rašė 
žąsies plunksna. Buvo ir dar įdomesnių būdų rašyti.

MAZGU RAŠTAS
Pietų Amerikos indėnai ilgus amžius naudojo mazgų 

raštą. Peru indėnai, kurie ganė gyvulių bandas, naudojo 
virves su mazgais kaip savo bandos sąrašą. Vienoje vir
vėje piemuo užmezga tiek mazgų, kiek gano karvių, ki
toje virvėje — kiek avių, trečioje — kiek ožkų.
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Centrinės Amerikos indėnai, išvykdami į kelionę, 
žmonoms palikdavo virvutę su mazgais. Tai buvo kalen
dorius! Žmona kasdien atrišo po vieną mazgą ir taip ži
nojo, kada vyras sugrįš.

rastas

PAVEIKSLINIS RAŠTAS
Senovės egiptiečiai rašė ant papiruso. Jų raštas vadi

namas hieroglifu — tai atskiri paveikslai arba piktogra- 
fai.

Piramidėse rasti pa veiksliniai įrašai.

24



Babiloniečiai rašė specialiu pagaliuku ant minkšto 
molio plytelių. Piešti paveikslus ant minkšto molio buvo 
sunku. Todėl savo piešinius jie darė vis paprastesnius. 
Brūkšniai ir linijos tapo ženklai.

Babiloniečių rastas trikampio formos brūkšniais 
išliko ant išdeginto molio plytelių.

Pradžioje senovės žmogus, norėdamas parašyti žodį 
LIŪTAS, nupiešė liūto paveikslą arba ženklą. Bet toks 
raštas negalėjo daug ką pasakyti. Kaip nupieštum žodį 
MINTIS? Todėl egiptiečiai ir babiloniečiai ėmė vaizduoti 
tik žodžio dalį — skiemenį arba garsą. Pavyzdžiui: seno
vės egiptiečių kalboje žodis “aps” reiškia “jautis”. Jau
čio galvos piešinys reiškė ne tik žodį “jautis”, bet ir skie
menį “aps”.
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Jei lietuvis norėtų parašyti žodį vilkas egiptiečių 
raštu, jis turi nupiešti vilką ir kastuvą.

VIL ir KAS 
sudaro žodį 
VILKAS. Vil-kas Kas-tuvas

Vii- /Cat
Žmonės šitokiu būdu rašė ilgą laiką. Garsinis raštas, 

kur ženklas arba raidė reiškia garsą, buvo išrastas daug 
vėliau. Mūsų naudojamos raidės yra 3000 metų senumo.

AMERIKOS INDĖNU PRAŠYMAS
1 849 metais Amerikos indėnai nusiuntė raštą Ame

rikos valdžiai. Tai buvo septynių indėnų genčių prašymas 
persikelti į kitą vietą ir gauti teisę žvejoti trijuose ežeruo
se. Prašymas buvo parašytas ant medžio žievės.
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Septynios gyvių figūros yra septynių genčių ženklai. Linijos, kurios jungia 
figūrų galvas ir širdis rodo, kad visų noras yra tas pats. Kairėje pusėje 

nupiešti trys ežerai, kur šios gentys norėjo žvejoti. Trumpa linija 
nuo pirmos figūros reiškia indėnų prašymą Amerikos valdžiai.



MALDA IR MES

Malda yra būdas kalbėtis su Dievu. Su Dievu galime 
kalbėtis, kada tik norime. Galime kalbėtis savais žodžiais, 
galime išmokti maldų žodžius. Dievas girdi kiekvieną 
maldą.

Ryto malda pradedam dieną. Vakaro malda baigiam 
dieną. Dievas nori, kad prašytume jo pagalbos ir jam 
padėkotume. Jis mus myli ir nori, kad mes su juo kal
bėtume.

Dievo vardą visada tariam su pagarba. Kai darome 
kryžiaus ženklą, sakom “Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus 
ir Šventosios Dvasios“. Kryžiaus ženklu pradedam maldą. 
Maldą baigiam žodeliu “amen”, kad būtų kaip Dievas 
nori.
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Štai kelios maldos, kurias parašė kunigas Stasys Yla.

Vardan Dievo aš keliuos, 
Prie lovelės klupau 
Ir karštai karštai meldžiuos 
Širdele ir lūpom.
Vardan Dievo aš skubu 
Knygeles atskleisti — 
Pasimokius bus smagu 
Su vaikučiais žaisti.
Vardan Dievo. . . lig nakties 
Duok geram išlikti.
Kai lovelėn mama kvies, 
Dieve, leisk užmigti.

Galime melstis ir į savo angelą sargą. Jis mus saugo 
is globoja. Angelas sargas yra Dievo dovana mums.

Angelėli, 
Geras Sarge, 
Tu lydėk mane. 
Kur tik eisiu, 
Ką darysiu — 
Saugoki mane.

Galime melstis ir į Mariją, Jėzaus Motiną. Ji yra ir 
mūsų visų dangiška Motina, nes Jėzus mums ją davė. Ji 
labai mus myli ir nori mus atvesti prie Jėzaus.

Sveika Marija, 
Sveika skaisčioji! 
Visų vaikučių 
Motin Geroji!
Esi kaip žiedas 
Skaistus ir baltas. 
Melski, kad būčiau 
Geras, nekaltas.



MŪSŲ MALDOS
Šios maldos sukurtos y to skyriaus mokinių Toronto Maironio 

šeštadieninėje mokykloje

DIEVE, prašau, kad mano šeima būtų sveika ir laiminga 
ir kad nieko blogo jai neatsitiktų. Prašau Tavęs, kad gaučiau 
gerus pažymius. Prašau ir kad visiems mano draugams 
viskas būtų gerai, ne blogai. Prašau, kad mano mamytė 
pasveiktų po kojos operacijos. Aš irgi prašau, kad visi 
žmonės darytų gera ir niekad nedarytų bloga. Ir aš pati 
prašau, kad nieko blogo nepadaryčiau, Dieve.

Tanya Coyle

AČIŪ DIEVE, už gražią dieną. Prašau, 
padėk man būti geresniam ir mandages
niam. Padėk man susilaikyti nuo pykčio 
ir kad aš ir kiti visad būtume laimingi ir 
sveiki. Ačiū už viską! Amen.

Aras Pasklis

PRAŠAU, kad šiandien išlaikytum mane 
ir mano draugus sveikus ir toli nuo visokio 
blogio. Ir padėk man būti geru žmogumi. 
Amen.

Tomas Pajaujis

DIEVE, ačiū už šią dieną ir už visus dalykus, kuriuos man 
davei. Ačiū, kad mane saugojai ir neleidai mašinai 
suvažinėti. Ačiū už mano brolius, sesutę, močiutę ir tėvus. 
Man labai patinka mano namai ir draugai. Aš bandau 
būti gera, bet nėra taip lengva... Aš Tave labai myliu 
ir visus žmones, kuriuos pažįstu. Amen.

Raminta Slapsytė
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PRAŠAU, DIEVE, kad rytoj būtų gera slidinėjimo diena 
ir kad niekas nesusižeistų kalnuose. Prašau, kad visi mano 
draugai būtų geri ir kad aš irgi būčiau geras.
Prašau ir už mano broli Kristą, kad jis gautų gerus 
pažymius universitete ir kad nesusižeistų.

Petras Matukas

DIEVE, prašau padėti mano broliui, kuris atskris iš 
Vokietijos. Norėčiau, kad jis atskristų viename gabale.
Ir prašau, Dieve, padėk man ir mano šeimai gerai gyventi 
visą gyvenimą. Amen.

Aidas Batūra

DIEVULI, aš prašau, kad nebūtų karo. Prašau, kad 
gaučiau gerus pažymius. Aš stengsiuos būti geras sesutei, 
mamai, tėtei ir draugams. Amen.

Vytas Kuncaitis
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MIELAS DIEVE: ačiū už visa 
tai, ką turiu: mamą, tėtę 
ir draugus...

Jonas Kavaliauskas



MIELAS JĖZAU, ačiū už viską, ką man davei. Prašau 
padaryti, kad pasaulis būtų geresnė vieta gyventi. 
Atsiprašau už visa tai, ką šiandien negero padariau. 
Amen.

Paulius D atlydė

AČIŪ už mano brolį ir už tėvus. Ačiū už draugus ir už visa 
tai, ką padarei. Aš bandysiu būti gera ir mylėti Tave.
Aš bandysiu būti gera savo draugėms.

Kristina Steponaitytė

DIEVE, prašau, kad rytoj būtų labai gera diena 
slidinėjimui; kad saugiai nuvažiuotume 
ir kad nieko blogo neatsitiktų ant kalno.

Vincas Liacas

PRAŠAU, JĖZAU, kad visa mano šeima būtų sveika 
ir turėtų gerą naktį ir dieną.
Kaip mano seneliui einasi danguje? Amen.

Gintas Neimanas
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KAS LAIMĖJO “EGLUTĖS” KONKURSĄ?

Pasakų skyriuje:
I vietą laimėjo Sonė Tomarienė: INDU KELIONE.
II vietą laimėjo Virginija Paplauskienė: SLAPTI NORAI

Gamtos ir aplinkos skyriuje:
I vieta laimėjo Raimonda Ličkauskienė: PAJŪRIO 
LEGENDOS.
II vietą laimėjo Marius Vygantas, VIESULAS.

Atskirą premiją ($50.00)
Laimėjo P. V. Urbutis: GINTARĖLIS.

Vertinimo komisiją sudarė:
Danutė Augienė, Danguolė Sadūnaitė, Ona Strimaitienė.

Sveikiname laimėtojus!
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