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KALĖDOS

Užtvenksim gatves,
Prie švento lopšelio
Žvaigždutė atves.
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JĖZAUS

GIMIMAS
pasakojimas iš Švento Rašto
piešiniai iš: “The Bible in Pictures”

Tuo metu, kai Augustas buvo Romos imperatorius ir valdė daug
kraštų, jis įsakė surašyti ir visus žydų šalies, Palestinos, gyventojus.

Visi keliavo užsirašyti, kiekvienas į savo miestą. Juozapas iškeliavo
iš Nazareto į Betliejų, Dovydo miestą. Jis buvo kilęs iš Dovydo giminės.

Drauge su juo keliavo jo žmona Marija. Jiems kelionė buvo sunki,
nes kelias ilgas. Marija laukė vaikelio, apie kurio gimimą jai pranešė
Dievo angelas.
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Į Betliejų buvo atvykę daug žmonių. Juozapui su Marija nebuvo
vietos užeigoje. Netoli buvo urvas, kur piemenys kartais laikė savo

Tą naktį gimė Jėzus. Jo motina Mariją jį suvystė ir paguldė
ėdžiose ant šieno. Laukuose piemenys budėjo Jie saugojo avių ir ožkų
bandas.

Jiems pasirodė Viešpaties angelas ir pasakė: — Nebijokite. Jums
ir visai tautai pranešu džiugią žinią: Betliejuje gimė Jėzus.
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— Jėzus yra Dievo siųstas Išgelbėtojas jums ir visiems žmonėms, —
kalbėjo angelas.
— Nueikite ir rasite kūdikį suvystytą ir paguldytą ėdžiose.

Staiga prie angelo atsirado daug kitų angelų. Jie giedojo dangišką
giesmę:
— Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje
— ramybė jo mylimiems žmonėms.

Kai angelai pakilo į dangų, piemenys sakė vienas kitam:
— Bėkime į Betliejų pažiūrėti, kas ten yra.
Nubėgę į urvinį tvartelį, jie rado Juozapą, Mariją ir kūdikį Jėzų taip,
kaip angelas jiems sakė.

Piemenys pasveikino gimusį Jėzų. Jie grįžo atgal į laukus, garbinda
mi Dievą. Jie papasakojo ir kitiems žmonėms, ką matė ir girdėjo.
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Jėzui gimus, iš tolimų Rytų atkeliavo trys išminčiai. Jie danguje
pamatė nepaprastą žvaigždę. Atvykę į Jeruzalę, jie visų klausė:
— Kur yra gimęs karalius? Mes matėme užtekant jo žvaigždę
ir atvykome jo pagarbinti.

Tuo metu žydų žemę valdė piktasis valdovas Erodas. Išgirdęs, ką
išminčiai kalba, jis sukvietė visus, kurie žinojo apie senas pranašystes
užrašytas Šventame Rašte.

Šie žmonės karaliui paaiškino:
— Dievo siųstas Mesijas ir Karalius turi gimti Betliejuje.

Tada krabus Erodas tarė išminčiams iš Rytų:
— Suraskite kūdikį ir grįžę praneškite man.
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Išminčiai keliavo toliau. Jie
vėl pamatė žvaigždę, kuri juos
atvedė iki Betliejaus. Ten jie
pamatė kūdikį ir jo Motiną.

Išminčiai puolė ant žemės ir pagarbino kūdiki JėzųJie džiaugėsi, kad jį surado. Tada jie atidarė savo brangenybių
dėžutes ir davė jam dovanų: AUKSO, SMILKALŲ ir MIROS.

oapne įspėti, jie negrįžo atgal pas piktąjį karalių Erodą. Erodas
nenorėjo pagarbinti kūdikio Jėzaus, o jį nužudyti. Išminčiai kitu keliu
pasuko į savo kraštą. Jie buvo laimingi, pamatę žadėtą Valdovą.
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Betliejus

—

» Tada ir
» Dabar

EB ®II B ® ŪD S , kur Jėzus gimė, yra tikras miestelis.
Tai labai senas ir įdomus miestelis. Jis yra 6 mylias į
pietus nuo Jeruzalės. Dabar priklauso Jordano karalystei.

BETLIEJAUS VARDAS
Gilioje senovėje Betliejus buvo pagonių miestas. Kai
izraelitai užėmė tą šalį, Betliejų pavadino “Duonos
namai”. “Lehem” reiškia duo
na. “Betlehem” minimas 8
kartus Šventame Rašte.
Senovės pranašai sakė,
kad iš Betliejaus ateis Dievo
skirtas valdovas visai tautai.
Todėl šis mažas miestelis bus
svarbus.
Betliejuje gimė du val
dovai:
žydų karalius Dovydas
ir visų tautų karalius —

Jėzus Kristus.
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DOVYDO MIESTAS
Betliejus vadinamas Dovydo miestas. Tūkstantį metų
prieš Kristų, Dovydas gimė ir augo Betliejuje. Jaunas
būdamas, Dovydas ganė savo tėvo avis. Jis grojo ir gie
dojo psalmes.
Pranašas Samuelis atrado Dovydą ir patepė jį alieju
mi. Dievas pranašui nurodė, kad Dovydas skirtas būti
savo tautos karalius.

Juozapas su Marija keliavo į Betliejų užsirašyti. Jie
keliavo iš Nazareto į Dovydo miestą, Betliejų, nes jie abu
buvo kilę iš Dovydo giminės.
Keliavo daug žmonių. Cezaris Augustas visiems lie
pė užsirašyti savo mieste. Romos valdovas norėjo žinoti,
kiek jis žmonių valdo ir kas jam turi mokėti mokesčius.
Tuo metu žydų žemė buvo Romos valdžioje. Juozapas su
Marija klausė valdovo įsakymo. Dar labiau jie klausė
Dievo, žinodami, kad Jėzus turi gimti Betliejuje.
Karalius Erodas turėjo rūmus Jeruzalėje. Jis buvo tik
mažas valdovas ir turėjo klausyti Romos įsakymų. Jis la
bai bijojo, kad kas neatimtų jo valdžios. Kai Erodas suži
nojo, kad Betliejuje gimė pranašų žadėtas Mesijas, jis
nutarė jį nužudyti.
8

KAIP ATRODĖ BETLIEJUS
Betliejaus miestelis pastatytas ant kalnelio. Į rytus
yra dykuma ir Mirties jūra. Apylinkės kalnuotos. Žmonių
namai keturkampiai, paprasti. Langai maži, tad viduj gana
tamsu. Namo stogas plokščias, lygus. Ant stogo galima
išeiti pasėdėti, ar net miegoti, kai karšta.

A r v
A
pi ink
Betliejų yra
uolų, kuriose
yra urvai. Ten
piemenys kar
tais suvaro
gyvulius, kai
lyja ir yra šalta.
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BETLIEJUS DABAR
Dabar Betliejuje gyvena apie 15,000 žmonių. Šie
žmonės yra įvairių tautų ir įvairių tikėjimų.
Kalėdų metu į Betliejų atvyksta žmonės iš visų pa
saulio kraštų. Jie nori pabūti ir pasimelsti toje vietoje, kur

Krikščionys, tai žmonės, kurie tiki, kad Jėzus Kris
tus yra Dievo Sūnus, aplanko Kristaus gimimo bažnyčią
Betliejuje. Tai labai sena šventovė, pastatyta ketvirtame
amžiuje. Įėjimas į šią bažnyčią yra mažas ir siauras.
Viduje galima pamatyti grotą ir vietą, kur Jėzus Kristus
gimė.

10

KALĖDŲ RAMYBĖ
Rasa Jonuškienė

Buvo Kalėdų atostogos. Vilimutė atvažiavo pas
savo pusbrolį Tomuką. Tomukas gyvena mažame miestely
prie mažos bažnyčios. Ta bažnyčia turi raudoną stogą ir
aukštą bokštą. Lietuvoje bažnyčių daug, bet kiekviena
kitokia.
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Šeštadienį pasnigo. Tomukas su Vilimute išbėga į
kiemą žaisti. Abu lipdo sniego senį besmegenį. Vilimutė
lipdo savo senį, o Tomukas — savo.
Vilimutė žiūri — jos senio šonas apgriuvęs.
— Tomai, ar tu sugriovei mano senį? — pyksta Vi
limutė.

Kai Tomas nueina atsinešti daugiau sniego, Vilimutė
paspiria jo senį.
— Vilma, ką tu padarei! — pyksta Tomukas.
Abu pareina į namus verkdami. Mama ragina atsi
prašyti.
— Reikia susitaikyti. Juk rytoj sekmadienis, — sako
mama.
Tomukas su Vilimute nenori taikytis. Jie dar pyksta.
Sekmadienio rytą visi eina į bažnyčią su raudonu
stogu.
12

— Bet aš melstis nemoku, — sako Vilimutė.
— Tai nieko, vaikeli. Gali pasėdėti, muzikos pasi
klausyti, — sako Tomuko mama.
Bažnyčioje šalta ir tyku. Prie altoriaus virpa žvakių
liepsnelės. Užgroja vargonai ir visa bažnyčia pilna mu
zikos.
Vilimutei visa tai nuostabu. Jos tėveliai jos į baž
nyčia neveda.
— Čia labai gražu, — šnabžda Vilimutė Tomukui.
— Palauk, bus dar gražiau! — sako Tomukas. —
Paskui aš tau parodysiu prakartėlę. Iš čia negali gerai
matyti.
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Kai baigiasi Mišios, Tomukas nusiveda Vilimutę
prie prakartėlės. Jai nedrąsu. Jis paima jos ranką ir veda
artyn parodyti, kur Jėzulis guli.

— Tu gali paprašyti Jėzulį, ko tik nori, — aiškina
Tomukas.

— Jėzulis myli vaikus. Visus.
Vilimutė atsiklaupia. Ji nori daug ko paprašyti.

Kai visi eina namo, po kojomis girgžda sniegas.
Vaikams tai labai patinka.

— Aš jau ant tavęs nepykstu, Tomuk, — pasako
Vilimutė jam į ausį.
Tomukas nusišypso nuo ausies iki ausies.

— Ir aš nepykstu, — sako Tomukas.
14

omuku tą dieną žiuri
ilimutė su
knygeles ir klausosi pasakų. Tomuko
mama abiem pasakoja apie Jėzulį.
Abu piešia

prakąrtėlę.

— Kai grisiu namo, as tėvelių
prašysiu, kad mane vestų į bažnyčią,
— sako Vilimutė. — Aš noriu išmokti
daug, daug apie Dievulį. Kai galvoju
apie Dievulį, man ramu ir gera.

į;:;:
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I. KALĖDINĖS GIESMĖS
1.
2.
3.
4.
5.
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Sveikas J----------------- , gimusis.
Tyliąją N-----------------.
Bėkit, bėkit, p------------------------------------------Gul Š----------------------------------- jau ant šieno.
Muškim b-------------------------- , trimituokim.

II. ŽVAKĖS KRYŽIAŽODIS

Skersai:
I. Šventė dieną prieš Kalėdas.
4. Vieta, kur Kūdikėlis Jėzus
buvo paguldytas.
6. Žiemą būna šaltas. . .

9. Ko trūksta šiam žodžiui:
.. ..saka.
10. Reiškia tą patį kaip “tarė”.
II. Kamuolį meta šiandien,
o vakar ....

/

X

\

\

Į

1
f

I

X. 1

z

I——U“

Žemyn:
1. Vaikų mėgstamiausia
šventė.
2. Jei dovaną duoda, reikia . . . .
3. Ne šlapia, bet ... .
5. Šio kryžiažodžio paveikslas
7. Dėti grūdą į žemę, kad augtų.

8. Žodelis sakomas, šokant per
ką nors.
12. Kai yra tylu, nėra triukšmo.
13.Nr. 10 (skersai) žodis,
numetus pirmą raidę.
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III. KAS TINKA?
Kiekvienoje eilėje vienas iš ke
turių žodžių netinka. Išbrauk tą
žodį ir palik tris, kurie tinka
drauge.

1

ASILAS

TVARTAS

ŠEIMA

DURYS

2

PIEMNEYS

KELIAS

NAKTIS

AVYS

ANGELAI

GLORIA

MĖNULIS

GIESMĖ

ŽVAIGŽDĖ

RŪBAI

IŠMINČIAI DOVANOS

BETLIEJUS

ERODAS

JERUZALĖ

3
4
5

ROMA

IV. KAS MUMS GIMĖ?
Einant laikrodžio kryptimi, raidės sudaro Jėzaus titulą.
Tai jo pavadinimas užrašytas Šventame Rašte — koks jis
yra karalius. Išbrauk kas antrą nereikalingą raide, tada
liks du žodžiai.
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IV. KALĖDŲ MĮSLĖS
Ar gali atspėti kas?
1.

Spindi, spinksi—
rodo kelią...
Veda tiesiai
į tvartelį.

2.

Baltas, mielas
ir gražus —
piemenėlio
dovana tai bus.

3.

Tai ne vilna —
baltas, minkštas.
Dengia žemę
ir namus...

LAPKRIČIO GALVOSŪKIŲ ATSAKYMAI:
1. žodynas, 2. pasakos, 3. poezija, 4. istorija, 5. gramatika, 6. tautosaka,
7. geografija.
III. vakaras, karas, aras.
III. Varnas arba varnėnas.
IV. Kryžiažodžio atsakymai — Skersai: 2. knyga, 3. kur, 6. Darius, 7. šventė, 8.
sala, 9. lakūnai, 11. didysis, 12. galas, 13. Girėnas, 15. povas, 16. iltys, 18.
vėsus, 19. marti, 20. nokti, 21. strėlė, 22. ore, 23. diplomas. Žemyn: 1. mal
daknygė, 2. krantas, 3. kova, 4. litas, 5. gėlės, 7. šlaitas, 10. drugelis, 13.
genys, 14. atostogos, 17. trapus, 18. visad.

I.

GRUODŽIO GALVOSŪKIŲ ATSAKYMAI
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JL d uvo dar labai anksti. Saulutė išlindo pro
medžių šakas. Pirmi spinduliai šokinėjo sniege ir
kuteno kiškio ausytes. Kalėdų rytas.
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Išvargęs po ilgos nakties darbų, Kalėdų
Senelis gėrė karštą arbatą. Bet staiga jis pašoko
nuo kėdės, kažką prisiminęs. Priėjęs savo dovanų
maišą, ištraukė lėlę. Tai buvo
geltonplaukė lėlytė, kuri
verkia tikrom ašarom.
— Pamiršau kaž
kam palikti, — kal
bėjo pats sau Kalėdų
Senelis. Jis nuliūdo:
kažkur mergytė liko
be dovanos.
Jis bandė pri
siminti, kas prašė
geltonplaukės lėlės,
kuri verkia tikrom
ašarom.
Tuo pačiu mo
mentu toli, toli, Raminta
sėdėjo po Kalėdų eglute ir
verkė — tikrom ašarom.
Kalėdų Senelis jai nepaliko geltonplaukės lėlės. Ji jau peržiūrėjo visas dovanas, padė
tas po eglute. Lėlės tikrai nebuvo.
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— Kaip jis galėjo pamiršti? — kūkčiojo mergaitė.
— Juk aš tikrai buvau ir dar jam parašiau laišką. Ir dar
palikau kakavos su mamos šviežiu pyragu...
Kaip tik tą minutę Senelis prisiminė Ramintos laiš
kelį. Jis sėdėjo labai ramiai, užsimerkęs. Tad jis jaučia,
ką vaikai galvoja, kas yra jų širdelėse. Jis jautė Ramintos
širdelės liūdesį.
— Taip, pamiršau, — giliai atsiduso Senelis.
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Raminta sėdėjo susisupusi į savo naktinius mar

škinius. Ji galvojo, kad šiemet jos Kalėdos liūdnos. Ji jau
turėjo lėlei lovytę. Bet lėlės nėra...
— Liūdnas mano gyvenimas, — atsiduso mergaitė.
Ryto tylą sudrumstė telefono skambėjimas. Dar

niekas nebuvo atsikėlęs, tad Raminta pakėlė ragelį.
— Labas rytas, čia kalba Raminta, — pasakė Ra
minta.
— Labas rytas, — pasakė kažkas storu balsu. —
Linksmų Kalėdų, nors žinau, kad tau nelabai linksmos...
— Kas čia kalba? — nustebo mergaitė.
— Čia aš. Atleisk, kad pamiršau palikti lėlę.
— Ar tai tu, Kalėdų Seneli? — negalėjo tikėti Ra
minta.
— Taip, tai aš. Ir labai atsiprašau, kad taip įvyko.
Tą lėlę galiu tau atsiųsti oro paštu, — toliau kalbėjo
Senelis. Bet yra ir kita problema. Tokios lėlės nori ir kita
mergaitė. Ji gyvena Lietuvoje. Tu man patark, ką daryti.
— Koks yra tos mergaitės vardas? — paklausė Ra
minta.
— Jos vardas Elenutė. Ji gyvena vaikų namuose. Ji
tėvelių neturi ir niekas jai lėlės nedovanos, — paaiškino
Senelis.

Raminta truputį pagalvojo, paskui pasakė:
— Seneli, atiduok Elenutei mano lėlę.
— Ar tu tikrai taip nori? — švelniai paklausė Se

nelis.
— Noriu, Seneli. Prašau nusiųsti lėlę į Lietuvą oro
paštu.
23
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— Esi miela ir gera mergaitė, — pasakė Senelis. Jis
nubraukė ašarą, bet Raminta jos nematė. — O ką tau
galiu atsiųsti dovanų, Raminta?
— Seneli, juk aš jau gavau dovaną! — daug links
mesniu balsu kalbėjo Raminta. — Kiek vaikų turi progos
telefonu kalbėtis su Kalėdų Seneliu?!
— Man labai malonu su tavim pasikalbėti. Matai, tu
mane išgelbėjai iš bėdos, — džiaugėsi Senelis.
— Bet tau, Seneli, brangiai kainuos tą lėlę siųsti oro
paštu, — susirūpino Raminta.
— Nesirūpink, vaikeli. Turiu draugų pašte. Jie man
padės. Džiaugiuos, kad viskas taip gerai pasibaigė. Linkiu
linksmų Šventų Kalėdų tau ir tavo šeimai, Raminta.
— Linkiu ir Jums, Kalėdų Seneli.
— Sudiev, iki kitų metų! —
atsisveikino Senelis.
Padėjusi telefono ragelį,
Raminta nuėjo į savo kam
barį. Saulutė jau skaisčiai
švietė. Apsnigtas kiemas
spindėjo žvaigždutėmis.

^Raminta atsiklaupė
prie savo lovos ir sukalbėjo
ryto maldą. Ji padėkojo
Kūdikėliui Jėzui, kad jis
šiandien gimė. Ji meldėsi
už viso pasaulio vaikus,
kad jiems Kalėdos būtų
geros ir linksmos. Ypač
Elenutei.
25

MES MĖGSTAM ŽIEMOS SPORTUS
Birutė Jurjonaitė, 77 m.
Daumanto-Dielininkaičio
At-kų kuopa
Lemonte

Audra Kazlauskaitė, 77 m.
Daumanto-Dielininkaičio
At-kų kuopa
Lemonte
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ŽIEMA
Žiema man labai patinka,
Slapias sniegas visur limpa.
Visur balta ir gražu —
Visai į pasaką panašu.

Andrius Brooks
Čikaga

Oi, koks džiaugsmas mūs vaikų
Rogės leidžias nuo kalnų.
Sniego senis sulipdytas,
Juokas skamba iš čiuožyklos.

x7

jiemos
kartais būna
labai šaltos ir
dažnai sninga.
Vaikai mėgsta
žaisti su sniegu
Jie stato sniego
senius, tvir
toves, pilis ir
ritinėja sniego kamuolius. Visiems smagu slidinėti ir
čiuožinėti ant ledo.
Vieni gyvuliukai miega per ištisą žiemą. Paukšteliai
išskrenda į šiltus kraštus, o tie, kurie pasilieka, tai labai
kenčia šaltą žiemą. Vaikai pabarsto paukšteliams trupi
nėlių.
Visi vaikai ypatingai laukia Šv. Kalėdų ir Naujųjų
metų švenčių. Tada prasideda žiemos atostogos ir gauna
daug dovanų.
Šįmet žiema buvo labai lengva. Oras buvo švelnus ir
nebuvo daug sniego, bet užteko vaikams pasidžiaugti.
Danisa Dambrauskaitė,Čikaga
27

KALĖDŲ
NAKTIS
Kalėdinę naktį tylią
Uždegsim žvakutę širdy,
Pakviesim į savo laukimą
Mažutį Vaikelį nakty.
Šiandieną diena auksinė:
Jėzulio gimimo diena.
Nukrito žvaigždė sidabrinė
Betliejun, kur gimė Jėzulis
nakčia.

Kai gimė Jėzulis Betliejuj,
Atėjo karaliai keturi —
Parimę ilgai jie stovėjo,
Paskendę gilioj užmaršty.

Juana Apanavičiutė

Lietuvos vaikų.
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KALĖDŲ SENELIS
Sumirga ant eglės žvakutės —
eglutė žaliu rūbeliu.
Lyg angelas stovi vaikutis
ir juokias balsu — varpeliu.
Ateis tuoj baltutis Senelis
išbris iš didžiulės pusnies —
sušils prie Kalėdų ugnelės,
prie šventos
Kalėdų ugnies.
Žvaigždutės
ant rankų
jam mirga,
o veidas toks
giedras,
šviesus...
Kalėdų Senelis
aplanko
Tave ir mane
ir visus.

Rasa ir Tomukas
Jonuškiai
Plungės rajonas
Lietuva
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LINKSMŲ KALĖDŲ
Piešė Prano Dielininkaičio-Partizano Daumanto At-kų kuopos
narės, Lemonte, Illinois

Žiemos Karalienė
Vika Gylytė, 11 m.

Musų eglutė
Viktoria Sušinskaitė, 11 m.
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Angeliukas
Austė Ringutė, 11 m.

Laukiam dovanų
Paulė Stasiulytė, 12 m.

1992 METŲ TURINYS
Nr. ps.

Nr. ps.

EILĖRAŠČIAI
Aidas
Velykos
Babonas, Mindaugas
Lietus
Degutytė, Janina
Sniegena
Yla, kun. Stasys
Marija
Jonikas, Vincas
Laisvės legenda
Mikailaitė, Ona
Margučiai
Milukaitė, Raminta
Lietuva
Minelga, Jonas
Kalėdos
Radžius, Aleksandras
Pievoje
Rinkauskaitė, Lina
Mama
Šimaitis, Viktoras
Mokinys
Vytė Nemunėlis
Gintarėliai

4

1

8

1

1

1

5

1

2

1

4 14
9

1

10

1

6

1

5

7

7

1

2

4

PASAKOS
Augienė, Danutė
Krikšto mama
Danutė ir Onutė
Velykos su močiute
De Fossard, Estą
Koalos kelionė
Dicoll, Craig
Pelyčių geras darbas

5

2

4

2

3

11

7

2

Jonuškienė, Rasa
Kalėdų ramybė
Krėvė, Vincas
Antanuko rytas
Mikailaitė, Ona
Pamiršta dovana
Radžius, Aleksandras
Kirminėlis
Vilniaus angelas
Raminta
Baltas balandis
Richardson, Milda
Paslaptinga šalis
jūros gelmėse, I
Paslaptinga šalis, II
Ubekaitė, Lina
Fantastiška mašina
Vaiva
Matilda I
Matilda II
Lietuviška pasaka:
Jūratė ir Kąstytis

10 11
3

2

10 20
6
2

7
5

1

2

8
9

2
2

8

11

5
6

8
2

2

1

1
2
3
4
5
6
7
8
č
10

6
21
18
9
20
15
21
25
22
2

DIEVO DRAUGAI
(pasakojimai iš Sv. Rašto)

Jėzus ir vaikai
Gyvybės dovana
Didelis tikėjimas
Duonos stebuklas
Motinos malda
Žuvų stebuklas
Geri draugai
Dėkingas žmogus
Laukiame Jėzaus
Jėzaus gimimas
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Nr. ps.
LIETUVA IR MES
Lietuviški nauji metai
Lietuviška sodyba
Kaip seniau lietuviai gyveno
Lietuviški mėnesių vardai
Ar norėtum sutikti briedį?
Joninės
Liaudies menas
Kanklių meistras

1
2
3
4
5
6
7
9

AR ŽINAI IR ĮVAIRŪS
1
Apie Naujų Metų šventę
1
Jaunas muzikas
Kas įvyko sausio mėnesį
1
4
Kas yra verbos?
Lietuvos įdomybės
7
Kolumbo kelionės
8
Senovės laivai
9
Kasdienos įdomybės
9
Betliejus tada ir dabar
10

Į GAMTĄ
Žuvų gyvenimas
Žuvų gyvenimas

24
14
7
27
27
19
14
16

10
17
15
13
11
16
14
19
7

2 19
4 26

— Kieno barzda geležinė?
— Nemanau, kad Kalėdų Senelio...
— Oi, ne! Rakto!
**♦

Du piemenėliai guli vienoj lovoj:
— Mama, jis pusę lovos užėmė!
— Gerai, tai tu imk kitą pusę.
— Negaliu. Jis savo pusę pasiėmė
per vidurį.
***
— Ar avys protingos?
— Kad jos niekad nekalba.
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Nr. ps.
Pavasario paukščiai
3 21
Pasisveikinkim su aštuonkoju 6 23

GALVOSŪKIAI
1:20-23; 2:24-27; 3:25-28; 4:21-25;
5:23-26; 6:11-14; 7:17-20; 8:21-24;
9:24-27; 10:16-19.

RAŠOM IR PIEŠIAM
1:28-30; 2:28-31; 3:29-30; 4:15-19;
5:16-19; 6:26-30; 7:25-27; 8:28-32;
9:28-31; 10:26-30.
JUOKŲ MAIŠELIS
1:31-32; 2:32; 3:31-32; 4:32; 5:3132; 6:31-32; 7:31-32; 8:33; 9:32;
10:32.

ĮVAIRŪS
Susipažinkime — 4:20
Braziūkų mokykla — 7:28
Laiškai: 7:29-3

— Nenori išduot paslapties...
***
— Kodėl žmogaus plaukai pražyla
greičiau negu barzda?
— Plaukai maždaug 20 metų senes
ni...
***

— Esi tikras užuomarša, Petrai. Ką
tik tau sakau įeina per vieną ausį
ir išeina per antrą...
— Todėl ir turiu dvi ausis.

EGLUTĖ
nuoširdžiai linki
visiems savo
skaitytojams
ir bendradarbian
Dievo palaimos
švenčiant
KRISTAUS
GIMIMO
ŠVENTĘ

ir dieviškos
globos
1993 metais.

EGLUTĖ
labai prašo
atsiųsti prenumeratos
mokesti — $ 12.00
už 1992 metus
ir už ankstyvesnius
metus
jei esate skolingi.

C. GRINCEVICIUS
7132 SO MOZART
CHICAGO IL 60629

Immaculate Conception Convent, Rte 21, Putnam, CT 06260

