EGLUTE
JANUARY

1992

SAUSIS

1992

JANUARY

SAUSIS

TURINYS
1 SNIEGENA, J. Degutytė
2 BALTAS BALANDIS, Raminta
6 JĖZUS IR VAIKAI, iš Šv. Rašto
10 AR ŽINAI? Rimtas Rimas
15 KAS ĮVYKO SAUSIO MĖNESĮ
17 JAUNAS MUZIKAS
20 GALVOSŪKIAI
24 LIETUVIŠKI NAUJI METAI
28 RAŠOM IR PIEŠIAM
32 JUOKŲ MAIŠELIS

PIEŠINIAI
Viršelis — Dalia Šlenienė
Skyrių vinjetės: Zitos Sodeikienės; Kitas iliustracijas piešė:

P. Bianca — 6, 7„ 8
E. Krasauskas — 26
J. Paukštienė — 18, 19
D. Šlenienė — 1, 3, 5

A.
Z.
A.
F.

Sruoginienė — 25, 26
Sodeikienė — 24
Sutkuvienė — 14
Vaitekūnienė —31.

EGLUTĖ: mėnesinis lietuviškas laikraštėlis vaikams išeivijoje. Išeina 10 numerių per
metus; prenumerata — $10.00. Atsiustą medžiagą redakcija taiso ir tvarko
savo nuožiūra. Eglutėje spausdintų rašinių ar piešinių be redakcijos žinios
prašom kitur nenaudoti.
REDAKCIJA: 12690 Archer Ave., Lemont, II 60439.
Vyr. redaktorė — sės. Ona Mikailaitė.
ADMINISTRACIJA: Immaculate Conception Convent, Rte 21,
Putnam, CT 06260. Administruoja Danguolė Sadūnaitė.(Managing Editor)
LEIDŽIA: Nekaltai Pradėtosios Marijos Seserys, Putnam, CT.
RENKA IR LAUŽO: KOVAS Publishing, Cicero, IL.
LIETUVIŠKAS RAIDYNAS: Jonas Boguta.
THE LITTLE FIR: a magazine for children in the Lithuanian language. Published
monthly except July and August. Yearly subscription $10.00, single copy $1.00.
Published by the Sisters of the Immaculate Conception, Immaculate Conception
Convent, Rte 21, Putnam, CT 06260. Printed by DRAUGAS, Chicago, IL 60629.
EGLUTĖ (THE LITTLE FIR) — USPS 169-200
Send address corrections to: Eglutė, I.C. Convent, Rte 21, Putnam, CT 06260

SNIEGENA
Janina Degutytė

Sniegena,
Sniegenėle,
Vai, kas tau pasiuvo
Tokią raudoną priejuostėlę
Kaip šermukšnio uogą,
Kaip rožės lapelį,
Kaip aušros spindulėlį?

Lietuves
..c o-'a inė
jžvydo
i. oieta E

BALTAS BALANDIS
Raminta

Žiūri baltas balandis į baltai apsnigtą žemę.
Gražu, bet šalta. Jis prisimena eiles, kurias mama jį
išmokė:

Visur balta, balta —
Gal ir saulei šalta.
Balti medžiai, baltos tvoros, baltas kiemas. Saulutė
šviečia, bet jos spinduliai ne tokie šilti, kaip buvo vasarą.
Ir šaltas vėjas švilpia, ūžia.
Tupi baltas balandis ant baltos medžio šakos ir
galvoja.
— Ką daryti? Kur pasislėpti?
Jam šąla kojos, šąla snapas, šąla uodegytė. Jis iš
tiesia savo baltus sparnelius.
— Skrisiu, skrisiu, kol susirasiu sau namelius
žiemai.
Skrido, skrido baltas balandis. Jis labai pavargo.
Kartais vėjas jį truputį panešė. Kartais snaigės ant jo
krito.
Staiga jis pamatė, kad aplinkui mažai namų, o daug
medžių. Labai daug medžių. Miškas.
Vėjas papūtė smarkiu gūsiu ir nupūtė baltą balandį į
kažkokią tamsią skylę.
— Kur aš esu? — išsigando balandis.
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Aplink tamsu. Tamsu, bet šilta. Jis pajunta, kad jo
kojytės nutupia ant kažko šilto ir minkšto.
— Čia ne taip blogai, — burkuoja balandis. — Gal
čia galiu pasislėpti nuo šalčio... Ir baltas balandis
užmiega. Jis labai pavargęs po ilgos, sunkios kelionės.
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Šiltame urve ant minkšto kilimo balandžiui buvo
labai gerai. Jis kartais išskrisdavo maisto paieškoti.
Rasdavo kokį grūdelį ar uogelę. Grįžęs vėl sau ramiai
snausdavo.
Lauke vėjai pūtė, sniegas krito. Ir taip per pasaulį
keliavo žiema. Bet vieną dieną balandis pajuto, kad saulė
stipriai šildo. Išskridęs laukan, jis pamatė, kad ledo
varvekliai tirpsta. Apsidžiaugė baltas balandis.

— Pavasaris arti! Jaučiu, žinau! Tikrai —
pavasaris arti — Ir baltas balandis pradėjo linksmai
burkuoti.
Iš šilto, tamsaus urvo išlindo kažkoks žvėris. Di
delis, plaukuotas. Žiūri baltas balandis ir negali savo
akimis tikėti.
Didelis, rudas žvėris nusižiovavo:

— Tai gerai išsimiegojau! O dabar — reikia ką
nors užkasti...
— O kas tu toks? — nedrąsiai paklausė balandis.
— Aš — meškinas. Argi nematai? — atsakė
meškinas.

— Tai aš ant tavo nugaros visą žiemą miegojau...
— pasakė balandis.
— Taigi. Vis man kažkas
Negalėjau suprasti, kas tai buvo.

nugarą

kuteno.

— Ačiū už jaukius, šiltus namelius! — padėkojo bal
tas balandis. — Linksmo pavasario, meškinėli!
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J5 altas balandis purpt ir nulėkė. Jis buvo
gudrus. Nenorėjo tapti meškino pusryčiais.

O meškinas sau lėtai žengė per mišką. Jis dairėsi
aplinkui, ieškodamas maisto po ilgo, saldaus žiemos
miego.
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DIEVO-?'
DRAUGAI
JĖZUS IR VAIKAI
pasakojimas iš Švento Rašto

Jėzus

labai mylėjo
vaikus. Kur tik jis ėjo, visad
kvietė vaikus ateiti prie jo. Ir
vaikai norėjo būti su Jėzumi.
Jie jautė jo gerumą ir meilę.
Kartą Jėzus buvo drau
ge su savo mokiniais. Mo
tinos jį pamatė ir atvedė savo
vaikus, kad Jėzus juos pa
liestų ir palaimintų.
Mokiniai barė tas ma
mas:
— Ar nematot, kad Mo
kytojas pavargęs? Palikite jį
ramybėje, kad galėtų bent
truputį pailsėti.
Bet Jėzus pasakė:
— Leiskite vaikučiams
ateiti pas mane ir nedrauskite
jiems. Tokių yra Dievo kara
lystė.
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Kitą kartą Jėzaus mokiniai susiginčijo tarp savęs, kuris
iš jų didžiausias. Jėzus pasišaukė mažą vaikutį, pastatė
šalia savęs, apkabino jį ir tarė:

— Kas priima toki vaiką mano vardu, priima mane,
kas jūsų tarpe mažiausias, tas yra didžiausias. Jei
kas nori būti pirmas, tegu būna paskutinis ir visiems
tarnauja.
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Jėzus norėjo pasakyti, jog
jam svarbu, kad žmogus būtų
pilnas meilės ir padėtų kitiems.
Jis mylėjo vaikus, nes jų
širdelės atviros ir paprastos.
Jėzus ir dabar myli vaikus ir
kviečia juos ateiti prie jo. Mes
būnam kartu su Jėzumi, kai jį
priimam Šventoje Komunijoje.
Mes galime pasikalbėti su
Jėzumi kiekvieną dieną. Jėzus
nori, kad mes jam pasakytume,
kas mums džiugu ir kas
skaudu. Jis yra mūsų geriausias
Draugas. Jis mums visada
padeda. Ir mes turime kitiems
padėti — rodyti meilę savo
darbais.

Kaip kas šiame paveiksle rodo meilę?
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Nuvesk Mamą ir vaikus prie Jėzaus.
Jis labai kviečia jį priimti Šventoje
Komunijoje. Jėzus nori pripildyti jų
širdis savo meile.
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APIE NAUJŲ METŲ ŠVENTĘ
Rimtas Rimas

.Daugelis tautų švenčia Naujus Metus. Ne visos tau
tos juos švenčia tuo pačiu laiku ar tuo pačiu būdu.

KADA NAUJI METAI?
Viduramžiais buvo kitas kalendorius. Tai buvo Ju
liaus Cezario kalendorius, likęs nuo Romos imperijos
laikų. Pagal jį senieji metai baigėsi kovo 31 dieną, o nau
jieji prasidėjo balandžio 1 dieną.
Katalikų Bažnyčios popiežius Grigalius (arba Gregorijus) XIII įvedė naują, tikslesnį kalendorių 1582
metais. Daugumas Europos tautų priėmė tą kalendorių,
nors ne visos iš karto. Pagal naują kalendorių, nauji metai
prasidėjo sausio 1 dieną.
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Kai kur žmonės nenorėjo keisti kalendoriaus. Jie ir
toliau metus pradėdavo balandžio 1 dieną. Iš jų juok
davosi ir jiems darydavo visokius “šposus” tie, kurie nesi
laikė seno kalendoriaus.

Anglija buvo
viena iš pirmų
kraštų, kuri įvedė
gregorianišką
kalendorių.
Anglijoje nuo 1700
metų balandžio 1 d.
Il'y' buvo v a d in am a
Kvailių diena.
Ji buvo šven
čiama visokiais
juokais, nekaltomis
apgavystėmis ir
juokingais
sveikinimais. Tas
paprotys išliko iki
mūsų laikų.
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KAIP NAUJI METAI VAIZDUOJAMI?
Gal Naujų Metų
sveikinimuose matėte
išpieštą tokį piešinį:
naujagimį kūdikį ir
“senį” su ilga barz
da? Naujagimis tai
Nauji Metai, o senis
— senieji. Senis kar
tais su pjautuvu,
panašus į giltinę.
Todėl visi nori jį
išvyti, išstumti.

ĮVAIRIŲ TAUTŲ PAPROČIAI
Angliškai kalbančiuose kraštuose, senus metus išly
dėdami žmonės dainuoja dainą apie senus laikus ir senus
draugus, kurių niekas nenori prarasti. Tos dainos žodžius
parašė žymus škotų poetas Robertas Burns. Ji parašyta
škotų tarme ir vadinasi “Auld Lang Syne”. Melodija
paimta iš senos škotų liaudies dainos. Baigdami metus,
žmonės sustodavo ratu ir susiimdavo rankomis. Tai buvo
nesibaigiančios meilės ir draugystės ženklas.
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Žydai švenčia Naujus Metus visai kitu laiku. Jų ir
kalendorius yra kitas. Jie švenčia derliaus šventę rugsėjo
pabaigoj arba spalio pradžioj. Šeimos susirenka pasi
džiaugti Dievo duotomis gėrybėmis. Žmonės dėkoja Die
vui už jo duotas dovanas šiais metais ir prašo kitų gerų
metų. Žydai turi labai gražių padėkos maldų.
Kinai labai mėgsta Naujųjų Metų šventę ir ją visą
savaitę švenčia. Jų metai prasideda tarp sausio 10-tos ir
vasario 19-tos dienos. Gatvėse daromos spalvingos eise
nos su žibintais ir popieriniais smakais. Leidžiami fejer
verkai, pučiamos birbynės ir, bendrai, daromas didelis
triukšmas nubaidyti piktas dvasias.

KRIKŠČIONIŲ NAUJIEJI METAI
Ilgus amžius krikščionys nešvęsdavo naujų metų
atėjimo, nes tai buvo pagoniška šventė. Jie šventė
Kristaus gimimo dieną, Kalėdas ir Trijų karalių arba
išminčių apsilankymą pas mažąjį Kristų Karalių.
Kol krikščionys buvo persekiojami ir žudomi, jie
turėdavo savo šventes švęsti slapta. Kai ketvirtame
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amžiuje jie gavo laisvę,
pradėjo viešai švęsti savo
šventes. Tų švenčių svar
biausia dalis buvo iškil
mingos šventos Mišios,
kuriose visi dalyvaudavo.
Nuo ketvirto am
žiaus krikščionys ypatingu
būdu gerbė Jėzaus Motiną
Mariją, kuri buvo pripa
žinta esanti Dievo Motina.
Ir dabar, Naujųjų Metų
dieną Katalikų Bažnyčia
paskyrė Marijai, Dievo
Motinai.

Katalikams Ši šventė yra džiaugsmo ir vilties šventė.
Mums nereikia bijoti piktųjų dvasių, nereikia visokių
burtų užsitikrinti laimingą ateitį ir gerus metus. Mums tik
reikia prašyti Dievo pagalbos ir Dievo Motinos globos.
Tą dieną dalyvaukime šv. Mišiose ir melskimės už savo
šeimą, už savo tautą, kad Dievas ir Marija vestų geru
keliu ir apsaugotų nuo viso pikto.
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Kas

įvyko sausio mėnesį

1599 metų
sausio 2

Lietuvoje Žemaičiai priėmė krikštą. Kiti lietu
viai jau buvo apsikrikštiję prieš 100 metų,
Vytauto Didžiojo laikais.

1714 metų
sausio 1

Gimė Kristijonas Donelaitis.
Jis parašė ilgą poemą apie
lietuvių džiaugsmus ir var
gus kiekvienu metų laiku.
Tas kūrinys pavadintas
“Metai”.

1756 metų
sausio 27

Austrijoje gimė žymus muzikas ir muzikos
kūrėjas Wolfgang Amadeus Mozart. Jis buvo
vienas didžiųjų pasaulio genijų.

1802 metų
sausio 25

Napoleonas Bonaparte tapo Italijos prezidentu.
Jis yra vienas žymiausių karo vadų. Ban
dydamas užkariauti Rusiją, sustojo ir Lietuvoje,
Vilniuje jam labai patiko Šv. Onos bažnyčia.

1835 metų
sausio 17

Lietuvoje, Anykščiuose gimė kunigas ir poetas
Antanas Baranauskas. Jis parašė labai gražų,
ilgą eilėraštį apie savo tėviškės gamtą
“Anykščių šilelis”.
Tuo kūriniu jis
parodė, kokia graži
ir turtinga lietuvių
kalba.

15

1890 metų
sausio 25

Vieno New Yorko
laikraščio kores
pondentė Nellie Bly
apkeliavo visą pa
saulį per 76 dienas,
6 valandas ir 11
minučių. Ji pralenkė
Juliaus Verno apy
sakos didvyrį Fogg,
pasaulį apkeliavusį per 80 dienų.

1915 metų
sausio 25

Amerikos išradėjas Alexander Bell savo išrastu
telefonu pirmą kartą pasikalbėjo naujai per visą
Ameriką išvesta telefono linija — iš New Yorko
į San Francisco.

1927 metų
sausio 27

Lietuvoje, Kaune mirė arkivyskupas Jurgis
Matulaitis. 1987 m. popiežiaus Jono Pauliaus II
paskelbtas palaimintuoju. Jis yra Lietuvos
globėjas, drauge su Sv. Kazimieru.

1959 metų
sausio 25

Pirmas sprausminis lėktuvas (American Airlines)
Boeing 707 be sustojimo perskrido visą Ameriką
— iš New Yorko į Kaliforniją

1990 metų
sausio 13

Lietuvoje, Vilniuje siautė sovietų tankai, bandy
dami sutrukdyti lietuvių kelią į laisvę ir nepri
klausomybę. Žuvo 14 jaunų žmonių. Virš 400
lietuvių sužeisti.
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JAUNAS MUZIKAS
VILHELMAS ČEPINSKIS
Keturiolikos metų Vilhelmas Čepinskis groja smui
ku. Jis turi nepaprastą talentą. Smuikuoti jis pradėjo,
būdamas ketverių su pusę metų.

Vilhelmas gimė
Kaune 1977 metų
kovo 19 d.
Abu tėvai yra
muzikai.
Mama dainuoja
Kauno muzikos
teatre, o tėvas
diriguoja teatro
orkestrą.
Tėvas anksčiau
pats buvo
smuikininkas.
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Muzikos mokslų pradžia
Kai tėvai pastebėjo, kad jų berniukas turi didelį norą
ir talentą groti smuiku, leido mokytis Juozo Naujalio
meno mokykloje. Būdamas septynerių metų, Viliukas
1984 metais įstojo į parengiamąją klasę. Tų pačių metų
rudenį jis pradėjo mokytis ir pas žymų lietuvį smui
kininką ir mokytoją Kęstutį Ivaškevičių. Mokytojai
stebėjosi, kaip greit Vilhelmas viską išmoksta.

Netikėta nelaimė
Tik pradėjus mokytis, Vilhelmui atsitiko nelaimė.
1985 metų rudenį jis susilaužė ranką — per alkūnę.
Gydytojai jam visus metus uždraudė groti. Tik 1986
metais jis galėjo toliau mokytis smuikuoti.

Pirmieji laimėjimai
1988 metais, būdamas tik dešimties metų, Vilhelmas
dalyvavo tarptautinėse jaunųjų smuikininkų varžybose
Čekoslovakijoje. Laimėjo pirmą vietą.
Nuo to laiko jaunas smuikininkas koncertavo su sim
foniniais orkestrais Latvijoje, Estijoje, Gudijoje ir Len18

kijoje. 1991 metais buvo pakviestas groti Rusijoje, Norve
gijoje ir Suomijoje.
Vilhelmas Čapinskis dažnai yra koncertavęs ir
Lietuvoje. Lietuvos kompozitorių sąjungos pirmininkas
Julius Andrejevas labai įvertina Vilhelmo talentą. Jis
sako: “Kiekvienas Vilhelmo Čepinskio koncertas man
palieka džiugų, neišaiškinamos paslapties jausmą. Tos
paslapties vardas — talentas... Tai skirta tik Dievo piršto
palytėjimu”.
Neseniai ir prezidentas Vytautas Landsbergis, kuris
pats yra muzikas, slapta už scenos klausėsi jauno smui
kininko. Stebėjosi nuostabia Dievo dovana ir žadėjo jį
globoti ir jam padėti.

Į Ameriką

1991 metais Vilhelmo tėvas juostoje užrašė sūnaus
smuikavimą ir nusiuntė garsiai smuiko mokytojai Dorothy
Delay. Ji moko Julliard muzikos mokykloje New Yorke.
Ji yra paruošusi visą eilę jaunų smuikininkų, kaip japonę
Midori.
Išgirdusi Vilhelmo gro
jimą, Dorothy Delay jį pa
kvietė su tėvu atvykti į New
Yorką. 1991 metų rugsėjo 21
d. Vilhelmas išlaikė egzami
nus ir buvo priimtas į
Julliard. Jis dabar ten mo
kosi.
Vilhelmas Čepinskis,
atvykęs į Ameriką, 1991 m.
rugsėjo 29 d., davė koncertą
lietuviams Jaunimo Centre
Čikagoje. Gal turėsime progos jį išgirsti ir kur kitur.
Mums lietuviams labai smagu, kad ir mūsų tautoje auga
toks puikus talentas.
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I. SNIEGO SENIŲ MĮSLĖS

1. Baltas, bet ne sniegas —
skystas, bet ne vanduo.
2. Už žemę didesnės, už pupą mažesnis —
tamsoje gali matyti, šviesoje ne.
3. Stovi žmogutis ant kalno —
juo ilgiau stovi, tuo mažesnis darosi.
4. Pučia be lūpų, lekia be sparnų.
5. Vasarą nesušyla,
Žiemą nesušąla.
6. Kūnas iš sniego, galvoj nėra nieko!
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II.ŽVAIGŽDĖJ ŽODŽIAI ŽIBA
Kiekvieno žodžio paskutinė raidė pradeda kitą žodį.
Atspėk ir įrašyk.

1. Vardininko klausimas.
2. Liepimas eiti iš paskos.
3. Klausimas: kurioje vietoje.
4. Trumpiausia žodžio “susiras” forma.
5. Liepimas sukti.
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III Surask poras ir vienodai nuspalvok

IV. Kiek kačių?

Sėdi trys katės:
Į kiekvieną katę

Žiūri dvi katės.
Kiek kačių?
Kiek akių?
22

V, KEISTAS PAVEIKSLAS
Šiame paveiksle yra daug klaidų ir nesąmonių.
Surask jas ir suskaičiuok*
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LIETUVIŠKI NAUJI METAI
žinios paimtos iš Danutės Bindokienės knygos:
Lietuvių papročiai ir tradicijos išeivijoje.

Įvairios tautos savaip švenčia Naujus
Metus. Nauji Metai — nauja pradžia. Visi nori
žinoti, ką Nauji Metai atneš.

Kai kuriose vietose Lietuvoje Naujų Metų vakarą
žmonės vadino “kūčelėmis”. Jie gamindavo panašius val
gius kaip per Kūčias, tik valgiai galėjo būti ir su mėsa.
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Kaip lietuviai laukė Naujų Metų
Naujų Metų išvakarėse žmonės neidavo miegoti iki
vidurnakčio. Norėjo sulaukti ir pasitikti Naujus Metus.
Buvo sakoma: jei pramiegosi Naujus Metus, visus metus
nesiseks. Būsi apsnūdęs, tinginys.

Naujų Metų išvakarėse žmonės kartojo daug Kūčių
vakaro būrimų ir spėliojimų. Visi norėjo žinoti: kokie tie
metai bus — geri ar blogi. Ūkininkai norėjo žinoti, ar bus
derlingi metai, ar jų pasėti javai gerai augs. Seneliams
rūpėjo, ar išgyvens dar vienus metus žemėje. Jaunimui rū
pėjo, ar šiais metais ras sau mergelę ar bernelį; ar šiais
metais ves ar tekės.

Naujų Metų diena rodo, kokie metais bus
ORAS
Jei Naujų Metų dieną sninga, bus blogas oras visus
metus. Jei diena graži, saulėta — metai bus linksmi, geri.
Jei Naujų Metų diena labai šalta — Velykos bus
šiltos.
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ŽINIOS
Jei per Naujus Metus išgirsi gerą žinią, metai bus
geri. Jei išgirsi blogą — ir metai bus blogi.

VAIKAI
Jei Naujų Metų dieną
pulsi, metai nebus geri.
Tą
dieną
vaikai
stengėsi būti geri ligi
vakaro. Koks būsi Naujų
Metų dieną, toks būsi ir
visus metus.

JAUNIMAS
Įvairiais būrimais jauni vyrukai ir merginos bandė
atspėti būsimą mylimąjį.
Naujų Metų naktį mergina būna pati viena kambary
je. Ji uždega 12 žvakių ir atsisėda priešais veidrodį.
Vidurnaktį veidrodyje pasirodys jos ateitis.
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Jaunimas susėda aplink
stalą, ant kurio padėta uždegta
žvakė.
— Kas mane myli? —
paklausia kas nors iš būrio ir
užpučia žvakę.
Visi žiūri, kur dūmai eis.
Jei dūmai kyla tiesiai aukštyn,
niekas klausiančiojo nemyli.
Jei dūmai leidžiaisi žemyn,
kas nors klausiančiojo nekenčia.
Jei durnai krypsta į kurios nors merginos pusę — ta myli.

Priėmę krikštą, lietuviai keitė papročius
Priėmę krikštą, vietoj burtų, lietuviai prašė Dievo
palaimos. Naujųjų Metų “kūčelė” buvo pakartojimas
didesnės Kūčių šventės. Kai kur buvo kepamas kūčios
kepalas — duona, kuri reiškė visas Dievo dovanas. Šei
mininkas tris kartus apeidavo namus su tuo kepalu. Tada
jis pasibelsdavo į duris. Viduje šeimininkė klausdavo.

— Kas čia ateina?
— Čia prašosi Dievulis su
(trobelę), — sakydavo
šeimininkas.

— Prašom, prašom,
Dievuli, su savo kūčele į
mūsų grytelę, — kviesdavo
šeimininkė, atidarydama
duris.
Kitose vietose šeimininkas
taip atsakydavo:

— Dievas (ar Šventoji
Dvasia) atneša kūčių, o su
ja — geras dienas, laimę,
sveikatą, derlių.• •
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*** LAISVA TEMA ***
Šeštadieninėje
mokykloje
mokytoja
užduoda namų darbq: ''Parašykite laisvq temq.
Rašinys turi būti bent vieno puslapio, gramatika
gera".
Galėtume šimtq — net du šimtus — dalykų
aprašyti... Kas, pagaliau, yra laisva tema? Kaip
sunku sugalvoti, kq tokia tema rašyti.
Gali rašyti apie dantų pastq, apie blynus,
marmuriukus arba bambukinį grėblį. Nežinau,
Bus labai sunku sugalvoti — visq naktį reiks
galvoti. O kai sugalvosiu temq, dar turėsiu
aprašyti... Gal mano draugai ateis į Lietuvių
Centro koplyciq mane aplankyti...
Kiek popieriaus sunaudosiu! Už kiekvienq
puslapį kiek medžių žus! Greit neturėsim
deguonies... Negalėsim kvėpuoti. Kas daryti??
Ponia Mokytoja, parašiau šį rašinį Jums parodyti, kaip rašymas tokia tema man kenkia
sveikatai — ir fiziniai, ir protiniai! Baigdama,
prašau Dievo, kad mano sveikatq išlaikytų...

|
|
j
|
|
|

|
j
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|
|
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|
|
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|
|
|
s
£

Vilija Januškytė |
Lemontas, Illinois l
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MUSŲ MĖGSTAMIAUSI GYVULIAI
IR PAUKŠČIAI
Rašo Šv. Kazimiero Lit. Mokyklos Los Angeles mokiniai.
Mano mėgiamiausias gyvulys yra šuo. Man
šunys daugiausiai patinka, nes dažniausiai jie dideli
ir greiti. Mano mėgiamiausias šuo yra German
Shepherd. Mano draugas Troy turi tokį šunį ir mes
vis su juo žaidžiame. Vieną dieną Troy šuo įlipo į
mokyklinį autobusą ir Troy jį turėjo parvesti namo.
Šunys yra dažniausiai malonūs žmonėms. Kai aš
nueinu pas Troy, jo šuo vis ant manęs užšoka, kaip
ir kiti šunys. Kai aš užaugsiu, aš noriu būti gyvulių
daktaras, kad galėčiau daugiau šunų matyti. Aš
norėčiau kada nors turėti šunį.
Matas Laniauskas

Vienas iš mano mėgiamiausių paukščių yra
papūga. Kodėl? Man patinka paukščiai. Vienas iš
mėgiamiausių yra mano dėdės papūga vadinama
“Pūkis” Jis 10 metų amžiaus taip kaip ir aš. Jo
plunksnos žalios, geltonos ir juodos. Kai jį iš narvo
išleidi, jis mėgsta skrajoti ir nutūpti ant žmonių ar
ant žemės.
Vieną kartą jis ant mano galvos nutūpė. Gal jis
manė, kad mano plaukai yra lizdas! Jis labai bijo
daug žmonių, tai jis bando nuskristi. Vieną kartą jis
man įžnybę į ausį ir lūpą.
Kristina Kliorytė
29

Mano mėgstamiausias gyvulys yra katytė. Aš
turiu katytę ir jos vardas yra Minnie; jos lietuviškas
vardas yra Minnietė. Aš irgi pažįstu daug kitų
katyčių — Max, Holly, Micky, Murkia ir Paka.
Mano katytė yra juoda ir turi baltą tašką ant
kaktos. Ji labai gera, nes ji nekanda, neturi nagų,
miega, daug valgo ir visada murkia. Ji labai stipri.
Ji gimė spalio 5 d. 1990 metais. Ji yra 6 mėnesių
arba 4 metų katės gyvenimu. Ji supranta daug žodžių
kaip “Minnie”! “Ar tu čia?” Kai aš šaukiu “Kristinėlė”, ji eina manęs ieškoti. Ji labai gudri ir jos
kailiniai blizga. Katytės yra labai švelnios.

Kristina Stankutė

KATĖ IR ŠUO
Vieną dieną buvo katė kuri gaudė pelę. Prieš
pagaudama, didelis šuo atėjo. Kai katė pamatė šunį,
ji išbėgo. Už keletą dienų, katė vėl gaudė pelę ir vėl
tas pats šuo pasirodė. Šis įvykis tęsėsi keletą sa
vaičių. Katė sugalvojo paklausti papūgos, ką daryti
su tuo šunim. Papūga nesakė labai daug, nes ji buvo
pavargusi. Bet ji sakė:
— Nebūk bailė, nebijok to šuns.
Ir vėl ji užmigo. Katė pagalvojo apie papūgos
pasakymą. Sekančią dieną katė gaudė pelę, bet šį
kartą šuo nesirodė. Galbūt dėl to, kad jis išgirdo
papūgą kalbant su kate. Niekas nežino. Bet tas šuo
niekuomet nebepasirodė, kai katė buvo lauke.

Vincas Liačas
Maironio Lit. mokykla, Toronto, Canada
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ri — Zinai,

mano mama turi baisią atmintį.
I — Ar ji viską užmiršta?
| — Oi, ne! Ji baisiai gerai prisimena — ypač tai, ko nepadariau...
j
***
i
—Močiute,žaiskimzoologijos sodą.
I — Gerai, vaikeli. O ką man reikia daryti?
i — Mudu su Vytuku būsim drambliai, o tu būk geroji ponia, kuri
i dalinariešutus irsaldainius....
i
I
***
i
I — Linai, kaip atsirado šie kalneliai, kuriuos matome per mokyklos
j langą?
I — Nežinau, ponia mokytoja, mes neseniai atvykom čia gyventi.
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— Kuo būsi, kai užaugsi,!
} Rimute?
j
I— Garsi čiuožėja ir garsi!
1 plaukikė
j
I— O kaip suspėsi visa tai |
I atlikti?
!
— Kol bus ledo, čiuošiu. Kai 1
! .. .
i,I
I ištirps — plauksiu...
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I Klasėje mokytoja aiškina:
i — Sunku tikėti, bet tiesa, kad mūsų kūne nuolat vyksta degimas.
— O, aš tai tikiu! Žiemą net dūmus gali matyti!
I
***
J
I
f
I
i
I
j
I
I
I
I
f

Pašto viršininkas sako:
— Vaike, tavo laiškui trūko penkių centų ženklo. Mes užklijavome.
— Oi, kad tik tas laiškas nenueitų per toli...
❖

Mėsinėje berniukas perka mėsos:
— Kokios mėsos norėtum, berniuk?
— Jaučio uodegą. Mama pnes porą dienų čia pirko ir liepė man vėl
tokią gauti. Nuo to paties jaučio.
❖❖

— Mano tėvelis sunkiai dirba. Jis dengia namų stogus. Vakare
pareina pavargęs.
I — Ir mano tėtė vakare pavargęs.
! — O kokį darbą jis dirba?
— Jokio. Jis tik stovi gatvėje visą dieną... Mat, jis policininkas.
I
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