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Lietuvos
Naciona'inė
MJtfažvydo i
Biblioteka į

PASAKŲ
LAMELIS
KAI SUGRĮŠIM
Janina Narūne
Rimutė sėdėjo pasirėmusi galvą ir galvojo. Galvojo,
kaip geriau pasveikinti mamytę. Mamytės vardas Živilė, o
vardo dieną ji švenčia vasario 6.
— Mamytė mėgsta eilėraščius apie Lietuvą, —
prisiminė Rimutė. — Gal todėl mėgsta, kad ji gimė, augo
ir mokėsi Lietuvoje, Kaune.
I

Išvarčius visas savo knygas, Rimutė tinkamo eilė
raščio nerado. Nutarė pati parašyti. Ji žinojo, kad tai ma
mytei dar labiau patiks. Dirbo gerą valandą, kol parašė.
Tada reikėjo atmintinai išmokti. Išmokusi, deklamavo prieš
veidrodį.
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Mamytės vardo dieną Rimutė užsivilko savo tautinius
rūbus ir padeklamavo savo eilėraštį.
— Šį eilėraštį “Mano Lietuva”, skiriu tau, mamyte.
Mamos akyse sužibo ašaros. Ji apkabino Rimutę ir
padėkojo už tokią gražią vardinių dovaną.

Lietuva, Lietuva,
Tu šalis mylima,
Nes širdy visada
Tu gyva — Lietuva!
Lietuva, Lietuva —
Noriu pamatyt tave:
Dubysą, Nerį, Nemuną,
Vilnių, Kauną, Palangą.

— Mudviem reiktų nuskristi į Lietuvą, Rimute.
Norėčiau tau parodyti Kauną, kur gyvenau ir augau. Labai
norėčiau vėl į Tėvynę sugrįžti...
— Mamyte, važiuokim šią vasarą, — nudžiugo
Rimutė. — Nuvešim dovanų. Reikėtų vežti, ar ne? Tu vis
į Lietuvą siunti knygų, maisto ir kitų daiktų. Ir aš norėčiau
jiems ten padėti. Juk dabar sunku, ar ne?
— Taip, vaikeli. Jei grįšim į Tėvynę, tai jau ne
tuščiomis rankomis. Gal tikrai šią vasarą mudvi galėtume
nuskristi. Laiškuose mano ir tėvelio giminės labai kviečia
aplankyti.
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Rytojaus dieną šeštadieninėje mokykloje Rimutė
klasės draugams pasakojo apie kelionę į Lietuvą.
— Mudvi su mama skrisim. Jau pradėjom taupyti
pinigus kelionei. Aš noriu nupirkti gražių rūbų ir batų
vaikams, kurie gyvena vaikų namuose. Jie mažai ką turi. Ir
knygučių jiems reikia — jie nori išmokti apie Dievą ir
apie tikrą Lietuvos praeitį.

— Kai užaugsiu, aš būsiu architektas. Nuskrisiu į
Lietuvą ir tiems vaikams pastatysiu gražius namus su
dideliais langais. Jie turės didelį kiemą ir sodą. Netoli bus
upė, kur galės žuvauti ir maudytis. Tada jiems bus daug
linksmiau gyventi, — kalbėjo Darius.
— Lietuvoje vaikai turi obuolių ir upių! — įsiterpė
Gintas. — Jie nori laisvės. Lietuvos miestuose dar yra
sovietų kariuomenė. Užtat aš nupirkčiau 100 lėktuvų ir
nuskrisčiau virš Lietuvos. Tada liepčiau visiems garsiai
4

giedoti Lietuvos himną ir paleisti trimitų muziką. Sus
kambėtų taip stipriai, kad net žemė drebėtų! Tada sovietų
kariuomenė ko greičiausiai lėktų lauk iš Lietuvos.
— O aš, — norėjo pasakyti ir Asta, nupirkčiau 100
didelių laivų. Prikraučiau maisto, vaistų ir kitų reikalingų
daiktų ir plaukčiau tiesiai į Klaipėdos uostą. Tada viską
išdalinčiau Lietuvos žmonėms. Jie turi žinoti, kad mes jais
rūpinamės.
Tuo momentu į klasę atėjo mokytoja.
— Laikas pradėti pamoką, — tarė ji. — Girdėjau,
kaip jūs tarp savęs kalbėjotės. Gražu, kad norit padėti
Lietuvos žmonėms, o jiems padėti reikia. Gražu, kad norit
aplankyti Lietuvą — ir ne tuščiomis rankomis. Bet ar
žinot, kokios dovanos Lietuva labiausiai nori?
Vaikai galvojo.
— Gal žmones Lietuvoje dabar norėtų išgirsti eilė
raštį apie laisvę, kaip mano mamytė, — pasakė Rimutė.
— Taip, laisvės visi labai ilgisi ir tiki, kad ji bus.
Bet didžiausia mūsų dovana Lietuvai — mūsų graži lietu
vių kalba. Kas bus, jei nuvykę į Lietuvą, negalėsime
susikalbėti?!
— Dabar tikrai išmoksiu linksniuoti, — pažadėjo
išdykėlis Gintaras. Visa klasė nusijuokė, bet mokytis
pasiryžo rimtai. Ir Lietuvos istorija bei geografija pasidarė
įdomesnės. Juk bus galima tas vietas patiems pamatyti.
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Žiemą meškos miega. Miega meškinai. Miega ir
maži meškiukai.
Meškis Mikis žino, kad žiemą reikia miegoti. Jo
mama jį pamokė. Bet Meškis Mikis nežino, KUR
miegoti!
— Bandysiu čia, — tarė Meškis Mikis. Jis
atsigulė ant žolės. Užmigo... Pabudo... Visi žmonės
žiūri. Visi žmonės kalba. Per daug triukšmo!
— Čia negera vieta miegoti, — tarė Meškis.
Tada Meškis Mikis užlipo ant tvoros.
— Bandysiu čia, — tarė Meškis. Tvora buvo
mūrinė. Plytos kietos. Meškis Mikis negali užmigti.
Per kieta!
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Tada Meškis Mikis surado urvą.
— Bandysiu čia, — tarė Meškis. Urve buvo
tamsu ir sausa. Urve buvo ramu.
— Čia gerai! — nutarė Meškis Mikis.
Buvo gerai, bet kieta. Meškis Mikis nuėjo į krau
tuvę. Ten pamatė minkštus čiužinius. Pinigų Meškis
neturėjo. Davė 5 kibirus medaus už 5 čiužinius.
Meškis Mikis nusinešė čiužinius į savo urvą. Jis
sudėjo visus vieną ant kito. Tada jis užlipo ant
čiužinių.
— Kaip gerai! — nutarė Meškis Mikis. Buvo
labai minkša, šilta. Urve tamsu, ramu.
— Labanaktis! — Tai paskutinis Meškio Mikio
žodis. Meškis Mikis jau knarkia. Jis pabus tik
pavasarį...
Iki pasimatymo!
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VYTAUTAS DIDYSIS
O. M.

Mano tėvelio vardas yra Vytautas. Jis mėgsta pa
sakoti apie Vytautą Didįjį, Lietuvos valdovą. Tėvelis sako:
— Vytautas norėjo vieno dalyko — laisvos, nepri
klausomos Lietuvos. To jis siekė visą gyvenimą.

— Močiutė buvo maža, kai 1930 metais nepriklau
somoje Lietuvoje žmonės šventė 500 metų nuo Vytauto
8

Didžiojo mirties. Mama gavo laišką iš Lietuvos, kuri
ame jos draugė aprašė, kaip 1990 metais rugsėjo 8
dieną lietuviai šventė Vytauto vainikavimo dieną, —
pridedu ir aš.
— Trakuose antrajai vidurinei mokyklai duotas
Vytauto Didžiojo vardas ir pašventinta mokyklos vėliava.
Kaune, Vytauto Didžiojo universitete susirinko visi Vy
tautai ir įsteigė savo klubą. Ir Vilniuje buvo iškilmingas
Vytauto Didžiojo minėjimas. Vilniaus bazilikoje, Vytauto
Didžiojo bažnyčioje Kaune ir Trakų bažnyčioje buvo auko
jamos šv. Mišios, — dar pasakoja tėvelis.

— Tėveli, kodėl lietuviai švenčia Vytauto vainika
vimą rugsėjo 8, kai jis niekad nebuvo vainikuotas karaliu
mi? — Tėvelis man paaiškina:
— 1430 metais, per Švč. Marijos gimimo šventę,
Vytautas nutarė būti vainikuotas Lietuvos karaliumi. Į
Vilnių suvažiavo daug svečių ir laukė, kol bus atvežti
vainikai.
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Bet vokiečius pasiuntinius, kurie vainikus vežė,
užpuolė lenkai ir vainikus pagrobė. Vainikavimas atidėtas
lapkričio 8 dienai.
Vytautas pasitraukė į savo mylimus Trakus. Jis jau
buvo senas — apie 80 metų. Trakuose jis susirgo ir mirė
spalio 27 d., nesulaukęs karaliaus vainiko. Bet lietuviai vis
vien pagerbia Vytautą jo paties pasirinktą vainikavimo
dieną.

KODĖL “DIDYSIS”?

Vytautas valdė Lietuvą 38 metus — nuo 1392 iki
1430 metų. Jis sunkiu keliu tapo Lietuvos valdovu. Kai jo
tėvas Kęstutis buvo nužudytas 1382 metais, jaunasis
Vytautas 10 metų turėjo kovoti už savo teises.
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Vytauto laikais Lietuva buvo jauniausia Europos
valstybė. Ji buvo maža, pagoniška ir beraštė. Vytautas
Lietuvą padarė krikščioniška valstybe, nugalėjo jos priešus
ir išplėtė jos žemes. Jis pastatė bažnyčių ir mokyklų
Lietuvoje. Lietuvos vardą jis iškėlė kitų Europos kraštų

tarpe ir laimėjo Lietuvai daug draugų. Todėl jis vadinamas
DIDYSIS. Jis yra žymus valdovas Europos istorijoje.
KOKS ŽMOGUS BUVO VYTAUTAS?

Vytautas buvo gerbiamas kaip geras ir teisingas val
dovas. Jis nebuvo aukštas, bet labai energingas ir protin
gas. Buvo griežtas, bet kartu geras. Jis sakydavo;
— Gerumu ir pikčiausią žvėrį gali prijaukinti.
Nemėgo Vytautas daug kalbėti. Kartą jis klausėsi
žmogaus, kuris kalbėjo gražiai, bet nieko daug nepasakė.
11

— Man patinka, kai kas kalba ne taip gražiai, bet
teisingai, — tarė Vytautas.
Vytautas buvo gabus ir mokėjo daug kalbų: lietuvių,
lenkų, vokiečių, lotynų ir totorių.
KUR VYTAUTAS GYVENO?

Nežinom, kur Vytautas gimė ir augo. Jo tėvai buvo
kunigaikštis Kęstutis ir kunigaikštienė Birutė. Užaugės
Vytautas daug laiko praleido Trakų pilyje, kurią labai
mėgo. Manoma, kad jis tą pilį atstatė Galvės ežero saloje.
Į Trakus Vytautas sušaukdavo savo karo vadus ir ruošdavo
kovų planus. Čia priimdavo kitų kraštų atstovus. Trakai
buvo Lietuvos sostinė Vytauto laikais.
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1410 m. liepos 15 d. įvyko Žalgirio mūšis. Netoli
vokiečių Tanenbergo miestelio, susitiko dvi didelės ka
riuomenės — vokiečių kryžiuočių ir lietuvių-lenkų, kuriai
vadovavo Vytautas. Tai buvo vienas garsiausių mūšių
Europos viduramžių istorijoje. Vytautas ir jo pusbrolis
Jogaila nugalėjo vokiečius. Lietuva 500 metų buvo laisva
nuo vokiečių puolimų.
Garsus Žalgirio mūšio paveikslas, kurį nutapė
dailininkas J. Mateika buvo pakabintas poeto Maironio
namuose. Jei aplankysi Maironio namus Kaune, gali ir
dabar tą paveikslą pamatyti.

VYTAUTAS ŽALGIRIO MŪŠYJE
Iš J. Mateikos paveikslo
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I. KAS?
paimk pirmą raidę kiekvieno šių daiktų vardo. Iš
tų raidžių gali sudaryti mums gerai žinomo krašto
vardą.

II. MĮSLĖS
1. Vos gimęs, daug žino; metai praėjo, jau paseno.
2. Iš penkių atimk penkis, ir liks penki
3. Keturios motinos turi po penkis vaikus ir visi
tuo pačiu vardu.
4. Be rankų, be kojų, o ant arklio joja.

III. MINKLĖS
1. Kada visos katės juodos?
2. Kam ir karalius turi karūną nusiimti?
3. Ko niekad pilno nepripilsi?
14

IV.
Rytuose žmonės per dykumas keliauja kupranugariais.
Iš žodžio KUPRANUGARIS raidžių sudaryk bent 7 kitus žodžius. Jų
prasmė nurodyta apačioj. Ar gali daugiau žodžių sudaryti?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Avinams, ožiams, jaučiams, karvėms ant galvos auga

Kūno dalis, kur nugarkaulis yra....................................................
Virintas vanduo kyla į orą ir tampa..............................................
Sutrumpintas Pranciškaus vardas yra...........................................
Naudojamas namus šildyti, mašiną varyti.....................................
Kieta kojos ar rankos dalis yra......................................................
Svarbi kūno dalis, kurią naudojame valgyti, dirbti, žaisti ir
daug kam kitam yra.........................................................................

Sujunk kupranugario linijas ir nuspalvok jį.

V. KAS AŠ?
Tarp paukščių, gyvulių
Protingiausia aš esu!

Sujunk taškus ir pamatysi, kas esu...
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VI. NORĖČIAU Aš KELIAUTI...

Jei keliautum į Lietuvą, norėtum aplankyti
svarbius ir įdomius miestus.
Žemėlapyje surask 15 Lietuvos miestų:
BIRŽAI
TRAKAI
ŠILUVA
KAUNAS
VILNIUS

ŠIAULIAI
ANYKŠČIAI
PANEVĖŽYS
MARIJAMPOLĖ
DRUSKININKAI

KERNAVĖ
UKMERGĖ
PALANGA
KRETINGA
KLAIPĖDA

5RILTMOPANEVĖŽYS
PalangaekunemROTUK\
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Langeliuose įrašyk Lietuvos valdovų vardus.

Žeinmyo
1.
2.
4.
6.
7.
10.

Pirmas ir vienintelis Lietuvos karalius.
Pirmo karaliaus giminaitis ir vienas iš tų, kurie jį nužudė.
Brolis to kunigaikščio, kuris įkūrė Vilnių;
valdė Lietuvą prieš brolį.
Vienas iš dviejų brolių, kurie valdė kartu.
Nr. 6 brolis; vedė Birutę ir buvo tėvas
didžiojo kunigaikščio nr. 8.
Lietuvos ir Lenkijos valdovas; šv. Kazimiero tėvas,

Skersai
3.
5.

8.
9.
11.

. ;-

\

; .

Vilniaus įkūrėjas — pilis ir kalnas jo vardu pavadinti;
pradėjo garsią valdovų giminę.
Nr. 3 sūnus; brolis nr. 6 ir 7; jo vardas paimtas iš žodžio
“jaunas”.
.
Valdovas vadinamas “didysis”; valdė 38 metus; bandė būti
vainikuotas karaliumi, bet nepasisekė.
Lenkijos karalius; nr. 6 sūnus ir nr. 8 pusbrolis, kartu su juo
krikštijo Lietuvą.
Trys Lietuvos valdovai pavadinti šiuo vardu.

SAUSIO GALVOSŪKIŲ ATSAKYMAI

I.

Auksas, smilkalai, mira.

II.

Skersai: 1. sausis, 2. šiltai, 3. pačiūžom, 4. pirštinės, 5. eglė, 6. ledas.
Išilgai: 1. slidėm, 2. botus, 3. pušis, 4. pūga, 5. varveklis, 6. sniegas,
7. žiema, 8. čiuožykla, 9. kumštinės, 10. gruodis.

III.

1. Ledas, 2. vėjas, 3. snaigė.
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NOJUS
pasakojimas iš šv. Rašto

Dievas pažiūrėjo į žemę ir pamatė, kad daugumas
žmonių daro blogus darbus. Dievas matė, kad žmonių pik
tumas labai didelis.
— Žmonės nenori būti mano draugai, — tarė Dievas.

Bet vienas
žmogus, vardu
Nojus,
buvo geras.
Jis buvo Dievo
draugas.
Dievas kalbėjosi
su savo draugu
Nojumi:
— Turėsiu bausti
žmones už
jų blogus darbus.
Jie nenori
atsiversti ir grįžti
į gerą kelią.
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Dievas liepė Nojui štai ką daryti:
— Pasistatyk didelį laivą. Ateis smarkus lietus ir
žemę apsems vanduo. Vanduo užlies visą, kas gyva. Bet tu
būsi išgelbėtas. Į savo didelį ir tvirtą laivą suvesk visą
savo šeimą ir visų žemės gyvulių bei žvėrių po porą.
Įsidėk pakankamai maisto ilgam laikui.
Nojus paklausė Dievo ir ėmė statyti laivą. Tas laivas
buvo medinis ir vadinosi arka. Nojus dirbo, nors kaimynai
juokėsi iš jo.

Kai arka buvo baigta, Dievas vėl pasišaukė Nojų ir
jam pasakė:
— Už septynių dienų pradės lyti. Lis 40 dienų ir 40
naktų. Pasiruošk ir padaryk, kaip sakiau.
Nojus suvedė savo šeimą į arką. Jis suvedė visų
gyvulių bei žvėrių po du. Sukrovė maistą ir laukė lietaus.
21

Pradėjo lyti.
Lijo ir
lijo ir
lijo.
Žemę greit
apsėmė vanduo.
Nieko nebuvo
matyti —
tik vanduo.
Nojus ir jo šeima
ir visi gyvuliai
buvo saugūs
arkoje.

Pagaliau Dievas atsiuntė vėją ir vanduo ėmė mažėti.
Lietus nustojo. Nojus iš arkos siuntė juodvarnį patikrinti,
ar kur nors yra sausa vieta. Juodvarnis skrido pirmyn ir
atgal, bet sausos vietos nerado. Tada Nojus išiuntė balandį.

Pradžioje balandis
išskrido ir snape par
nešė alyvos šakelę.
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O kitą dieną balandis išskrido ir negrįžo. Tada Nojus
žinojo, kad yra sausa vieta žemėje.
Kai žemė nudžiūvo, Nojus visus išvedė iš arkos.
Išlipęs ant žemės, Nojus pastatė altorių iš akmenų ir
paaukojo Dievui auką.
— Dėkojame Dievui, kad jis mus išgelbėjo, — tarė
Nojus. Dievui patiko Nojaus auka. Jis sudarė sutartį su
Nojumi ir jo sūnumis:
— Štai pažadu niekados nesunaikinti gyvybės
žemėje. Duosiu ženklą danguje parodyti, kad mano
pažadas yra tikras.

Ir štai debesyse
pasirodė
įvairių spalvų
juosta.
Mes ją
vadiname

vaivorykšte.
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KAI SNINGA...
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Kai sninga — gražu. Maždaug trečdalis mūsų žemės
gauna sniego. Net arti pusiaujo, kur labai karšta, būna
sniego. Peru valstybėje klimatas šiltas, bet Andų kalnai
apdengti sniegu.
Du trečdaliai mūsų žemės niekuomet sniego nemato.
Bet ar žinojai, kad sninga ne tik žemėji, bet ir vandenyje?
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SNAIGIŲ STUDIJOS
Amerikos Vermonto valstijos ūkininkas Wilson
Bentley pirmasis pradėjo studijuoti snaiges. Jas fotografa
vo ir pamatė, kad snaigės nėra vienodos. Jos būna įvairių
formų.
Bentley padarė virš 5,000 snaigių nuotraukų. Jos
buvo sudėtos į knygą SNIEGO KRISTALAI, kuri
pasirodė 1931 m.

Kai žemėje sninga, snaigės krinta žemyn iš debesų.
Bet mokslininkai atrado, kad po vandeniu snaigės kyla į
viršų.
Giliai ežero dugne, kai temperatūra nukrinta, vanduo
ima plėstis. Susidaro sniego kristalai. Jie pamažu kyla.
Taip sninga po vandeniu.
Jei ežero paviršius užšalęs, snaigės prilimpa prie
ledo. Jei nėra užšalęs — snaigės ištirpsta.
26

LAISVĖS RYTAS
Laisvės rytas išaušo 1918 m., kai vasario 16 d.
Vilniuje buvo paskelbta Lietuvos nepriklausomybė.
Žmonių kovos pagaliau buvo neveltui; Lietuva tapo
nepriklausoma valstybė. Deja, ši laisvė truko tik 22
auksinius metus. 1940 metais liepos 22-trą dieną Lietuva
tapo Sovietų Sąjungos 14-ta respublika. Tie, kurie galėjo,
pasitraukė iš Lietuvos, palikdami viską kas brangiausia.
Daug lietuvių sovietai ištrėmė į Sibirą. Likusieji neša
sunkią vergiją, jau penkiasdešimt metų. Vienas labai
skaudus pavyzdys man vis ateina į galvą, tai Romas
Kalanta. Šitas jaunuolis susidegino dėl Lietuvos laisvės.
Jo mirtis rusams daug nereiškė, bet lietuviams jis liko
nepamirštamas didvyris. Šiandien, kai Lietuvoje atsirado
daugiau laisvės, jis yra viešai įvertinamas ir pagerbiamas.
Lietuviai ir toliau ištvermingai siekia savo tikslo —
Nepriklausomybės. Aš tikiuos, kad Lietuva tikrai neužilgo
atgaus savo Nepriklausomybę, nes visa tauta taip masiškai
dalyvauja Nepriklausomybės judėjime.

Raimundas Verbyla
V. Kudirkos lit. mokykla
Ottawa, Canada
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KĄ ŽINAU APIE NEMUNĄ...

Nemunas yra didžiausia ir gražiausia Lietuvos upė.
Nemuno krantus puošia gražūs pušynai ir ąžuolynai. Ant
Nemuno kranto, labai gražioje vietoje, kur Neris įteka į
Nemuną, stovi mūsų laikinoji sostinė Kaunas. Prie
Nemuno yra piliakalnių ir pilių griuvėsių. Ten taip pat yra
daug upių. Lietuviai nuo senų laikų gyvena prie Nemuno.
Jie savo didžiausią upę labai myli. Lietuviai apie Nemuną
turi daug dainų ir pasakų. Aš galvoju, kad Nemunas labai
svarbi Lietuvos upė.
Lina Augaitytė
V. Kudirkos Lit. Mokykla
Ottawa, Canada

LIETUVA

Pavasaris ateina,
Tėvynė bus laisva!
Ant Gedimino kalno
Plevėsuos trispalvė vėliava.
Lietuva, brangi tėvynė —
Nemačiau jos niekada.
Džiaugsis mano akys,
Kada matysiu ją, laisvą!
Edmundas Brooks, 5 sk.,
eilėraštis laimėjo I-ją vietą konkurse
K. Donelaičio Lit. Mokyklos
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Piešinys
Dainos Mattis
Los Angeles, California

“SPINDULIO ŠOKĖJAI”
Trypsim kojomis smagiai,
Raudoni visų veidai.
Sukas poros ir rateliai,
Lenkia kepures berneliai.

Prie tos muzikos aidų,
Linksma šokti mums kartu.
Užsimiršta visi dienos vargai,
Pamokos ir kiti darbai.

Trypsim kojomis smagiai,
Margos spalvos, audiniai.
Sijonėliai, juostų pynės,
Didis grožis — begalinis.

Trypsim kojomis kartu,
Toks smagus būrys draugų.
Ugdo protą, kelia sielą,
Tautinius šokius šokti taip miela,

Tomas Vasiliauskas,

Donelaičio mokykla

Piešinys
Sauliaus Žemaitaičio
Los Angeles, California
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Augis Kuolas, 11 m.
Rancho Palos Verdes
California

MANO LĖLĖ SERGA
(Pagal Marcinkevičiaus

eilėraštį “Greitoji pagalba”)

Grįžau iš mokyklos ir pažiūrėjau į savo lėlę. Ji serga.
Aš paskambinau dr. Aiskaudai 1—0 ir atsiliepė mėnulis.
“Alio, greitoji, bukit greita”, aš sakiau. Jie paskambino
skambutį, aš atidariau duris. Buvo dr. Aiskauda su visa
žvėrių svita. “Aš nežinau, ar pilvas skauda, ar dantys
dygsta, ar šiaip sau pyksta, o gal sugavo slogą”. Avas šuo
susipyko su papūga Karūda. Daktaras sakė: “Būkit žvėrys,
ne vaikai”. Avas uostinėjo mano lėlę. “Kas nudažė ploną
Oną?” Aš suradau dažus. Ji suvalgė dažus, o ne šokoladą.
“Eikit nuplauti dažus!”.
Kitą dieną aš gavau laišką iš dr. Aiskaudos: “Jei pil
vas skauda, gerkit saldų
pieną ir viskas bus ge
rai”. Aš įbėgau į vidų ir
jam atrašiau atgal. Aš
nebijau ligų ir aplanky
siu jus greitai.
Austė Kuolaitė, 7 m.
Rancho Palos Verdes
California
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LYČIŲ
UOKAS
— Kaip reikia pagauti voverytę?
— Sėdėk medyje ir šypsokis kaip riešutas!
* * *

—
—
—
—

Močiute, kodėl turi net tris poras akinių?
Viena pora skaitymui, o kita — toli mayti.
Tai kam trečia pora?
Surasti anas dvi!
* * *

— Kieno vaikas greit auga, gerdamas tiktai dramblio pieną?
— Dramblio vaikas!
* * *
— Ar geras ženklas, jei katinas tave visur sekioja iš paskos?
— Priklauso ar esi žmogus ar pelė!

— Kuie du dalykai patys svarbiausi greitam bėgimui?
— Kojos!
* * *
— Noriu ko greičiausiai patekti į ligoninę.
— Dar minutę pastovėk vidury kelio!
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MUMS SMAGU EGLUTĘ SKAITYTI

KVIEČIAM EGLUTĘ UŽSAKYTI

1. Atnaujinkit savo prenumeratą,
jeigu EGLUTĘ jau gaunate — arba
perveskit jaunesniems vaikams.
2. Močiutės, užsakykit anūkams:
tai geras būdas palaikyti ryšį
ir vaikams padėti sustiprinti
lietuvių kalbą.

3. Gera dovana vaikams įvairiom
progom: vaikas gauna laikraštėlį
savo vardu, įpranta skaityti.
4. Užsakykit giminėms Lietuvoje:
mažamečiai vaikai labai
mielai EGLUTĘ skaito ir ja
džiaugiasi.
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