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MYLĖKIM LIETUVĄ VAIKAI 
Justinas Marcinkevičius

Tai gražiai skambėjo žodžiai: 
Laukas, pieva, kelias, upė. 
Tai gražiai iš jų išaugo 
Vienas žodis:

ETOVA»

Lietuvos \ 
nacionalinė į 
M.Mažvydo į 
\ biblioteka/



MANO MAMA
Danutė Augienė

Lyg viesulas nudundėjo Pauliukas laiptais aukš
tyn. Pravėręs duris į prieškambarį, numetė kuprinę ir 
švarką ant grindų.

— Pauliuk, tvarkingai pakabink švarką ir knygas nu
nešk į savo kambarį, — suskambėjo įspėjantis mamos bal
sas.

— Ar jau galiu valgyti? — įlėkęs į virtuvę paklausė 
vaikas.

— Ne. Dar per anksti, Pauliuk.
— Ach... Tau, mama, vis per anksti, o aš jau alka

nas, — protestavo sūnus.
— Vaike, tu ir vėl su žemėtais batais. Žinai, kad ba

tus paliekam laiptinėj.
— Mama, betgi vėl tuoj reiks kur nors eiti...
— Tai išnešk šiukšles.
— Vėliau vėliau, — spyrėsi berniukas.
Bet mama, lyg nieko negirdėjusi, pridėjo:
— Po to paskink iš daržo svogūnų laiškų ir man 

atnešk.
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— Ar negali kas kitas tai padaryti? Man svogūnai 
nepatinka. Aš jų nevalgau. Kodėl aš turiu juos skinti?

Ir išnyko Pauliukas iš virtuvės galvodamas, kad kas
dien vis tas pats: paklok lovą, pakabink švarką, padėk 
knygas į vietą. Išnešk... Parnešk... Nusiauk... Baisu! Ne
gelbsti net ir tai, kad bandai pasislėpti nuo tų visų darbų. 
Palendu po lova, smunku į kokią spintą ir slepiuosi už 
rūbų arba užlipu į trečią aukštą, į palėpę, jei ten nėra 
tėtės...
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.Atsibodo vaikui tie kasdieniniai įspėjimai, o pa

klusti vis nepasirįžta.
— Tu nesi laukinis. Gyveni šeimoje, kur visi turi 

dirbti, vienas kitam padėti, nes čia tavo namai, — pasakė 
meiliai apkabinusi sūnų mama, kai jis atnešė svogūnų 
laiškų iš daržo.

Nesisekė Pauliukui ir vakarienės metu prie stalo. 
Kumštelėjo stiklinę. Pasipylė joje buvusi sunka. Už tai 
negavo nieko “ant saldaus”. Pavalgęs vos nesudaužė lėkštės, 
supykęs smarkiai ją mesdamas į kriauklę.

Vakare Pauliukas piktas nuėjo miegoti. Didžiulis pil
naties mėnulis švietė pro langą tiesiai ant jo lovos.

— To betruko... Ir lovoje neturėsiu ramybės. Mėnulis 
spokso tiesiai į mane. Jei tai būtų lempa — užgesinčiau, o 
dabar? — pusbalsiu bumbėjo berniukas. Bet mėnulis, ber
niukui į jį bežvilgčiojant, ėmė keistis, judėti ir vaikas prieš 
save pamatė lyg žmogaus figūrą, kuri prakalbėjo:

— Nepyk. Aš noriu tau padėti, — prabilo šviesa, 
ir ke- 
vabz- 

Štai — aš paliesiu tave stebuklinga lazdele. Kelkis 
liauk. Savo kelionėje tu sutiksi gyvulių, paukščių, 
džių. Jie tavęs nebijos. Galėsi su jais net kalbėti.

Ir Paulius nė nepajuto, kaip jis jau žingsniavo lauku.
Ėjo pro medį. Ten nutūpė paukštis. Snape laikė storą siūlo 
galą. Aukščiau medyje, vėjo linguojamas, suposi lizdas.

— Paukšteli, ką tu veiksi su tuo siūlu?
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Paukštis jam neatsakė, tik linktelėjo galvute. Nuskri

do prie lizdo ir snapeliu ėmė grūsti savo radinį lizdo 
vidun. Baigęs darbą sučirškė.

Suku, rengiu lizdą. Čia gyvens mano šeima. Čia bus 
mano namai. Atsiprašau, berniuk, kad ne tuoj atsakiau į 
tavo klausimą. Bijojau prarasti puikų, minkštą radinį. Juk 
tu tikrai žinai, kas nutiko varnai, kuri snape laikė sūrio 
gabalą ir, lapės pagyrų suviliota, pragydo?

— Žinau, žinau... sūris varnai iš snapo iškrito. Lapė 
jį suėdė.
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— Taigi, berniuk. Kai dirbi, reikia turėti kantrybės. 
Reikia rūpintis savo namais, šeima — nežiopsoti.

Ir čia, kaip namie girdžiu tą patį, — pagalvojo 
vaikas.

Akys užkliuvo už žemėje ropojančios skruzdėlės. 
Savo mažutėmis kojukėmis ji tempė už save didesnį šapą.

— Kur keliauji, skruzdėlyte? Kam tau reikalingas tas 
spyglys?

— Ar nematai? Prie eglės kamieno mes statomės 
namus. Mūsų šeimai reikalinga didesnė pastogė. Mes visos 
plušam, nešam, renkam spyglius, šapus. Visa šeima iš vien.

Skruzdėlė buvo užlipusi ant lapo. Berniukui pagailo 
skruzdėlės. Atsargiai jis pakėlė lapą su ant jo esančiu 
vabalėliu, kuris jo išsigando.

— Nebijok, skruzdėlyte. Aš noriu tiktai tau padėti. 
Aš sutrumpinsiu tavo kelionę, nunešiu tave iki skruzdėly
no...

— Tu geras, berniuk. Ačiū, kad neskriaudi vabalėlių, 
bet dar padedi. Visos šeimos vardu dėkoju.

Vos berniukas spėjo nužingsniuoti kelis žingsnius, 
pro jį liuoktelėjo voveraitė. Snukutyje ji nešėsi didžiulę 
ąžuolo gilę. Vikriai šoko į medį, kuriame juodavo drevė. 
Nutūpusi ant šakos dar atsisuko į berniuką. Norėjo su
žinoti, kas drumsčia miško ramybę. Nedelsdama pranyko 
drevės angoje, bet greitai vėl sugrįžo. Snukutyje gilės 
nebeturėjo.
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— Kur padėjai gilę, voveryt? Ar taip greitai tu ją 
sutriuškinai? — paklausė berniukas.

— Ne. Nesutriuškinau. Padėjau į sandėlį. Atsargai. 
Žiemai. Visos šeimos reikalui. Drevėj mano namai.

Berniukas linksmai nusišypsojo. Įkišo ranką švarkelio 
kišenėn. Ten buvo vakar įsimetęs kelis riešutus. Surankiojo 
juos ir, ištiesęs delną, tarė:

— Voveryte, štai pažeriu kelis riešutus ant samanų. 
Tegul jie tau bus tavo šeimos maistui. Tavo namams.

Berniuko širdelėje pasidarė linksma ir gera. Iš 
tikrųjų... Visi rūpinasi savo šeima, — galvojo jis, keliau
damas toliau.
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IVliško palaukėj margavo pieva. Vienur kitur matėsi 
žemės kupstai. Žolėje judėjo juodas, gal sprindžio dydžio, 
gyvuliukas. Tai buvo kurmis. Jis kažką buvo apžiojęs savo 
snukutyje. Tas padaras spardėsi, spurdėjo, kibo prie žolių, 
norėjo pasprukti. Kai kurmis priropojo arčiau, berniukas 
pamatė kurmio snukutyje besispardantį didžiulį žiogą.

— Mielas kurmi, kodėl tu tą žiogą tempi per žolę, 
vargsti? Kodėl nesustoji ir nesuėdi? Juk tam ir pačiupai jį.

Kurmis, viena koja prispaudęs žiogą prie žemės, 
atsakė:

— Kaip galėčiau taip pasielgti? Namie laukia vaikai, 
žmona. Aš gi turiu šeimą. Pirmiausia ją turiu aprūpinti. To 
vieno vabalo bus mažai, dar kelis turėsiu surasti. Šeimoje 
vienas kitam turime padėti. Ar ne taip, berniuk?
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Kurmis vėl apžiojo žiogą ir nuskubėjo į savo urvą.
“Vienas kitam padėti...” skambėjo berniuko galvoje. 

Ir taip užsigalvojęs, vos neužminė ant bitės. Kai apsižvalgė, 
pamatė pievoje daugybę žiedų, kuriuose judėjo, krutėjo, 
triūsė bitės. Jų kojukės buvo aplipusios žiedadulkėmis, o jų 
kakliukai pilni žiedų nektaro. Jos visos skubėjo, skraidė 
nuo žiedo prie žiedo ir į Pauliuką visai nekreipė dėmesio.

— Mielos bitutės, jūs renkat dulkes ir nektarą, o kur 
gi jūsų aviliai? Aš jų nematau.

— Aviliai tolokai nuo čia. Mes pajėgiam toli skristi: 
du ir tris kilometrus. Su našta nėra lengva, bet kai myli 
savo darbą, savo šeimą — niekas nesunku, — pasakė arti
miausioji bitelė.

— Ruošiam žiemai medaus atsargas sau ir žmonėms, 
— pridūrė kelios kaimynės.

— Ir taip visos dirbat, nesustojat? — paklausė ber
niukas.

— Ne. Namuose turime ir tinginių. Tai tranai. Jie 
nieko nedirba tik čiulpia mūsų paruoštą koriuose medų, — 
suūžė piktai bitės. — Nebūk, berniuk, panašus į traną, 
nebūk tinginys.
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Prisiminusios tinginį traną, bitės pakilo ir zvimbė ne
sustodamos. Jų zvimbimas stiprėjo ir stiprėjo. Vaikas už
simerkė ir užsikimšo ausis, o kai išdrįso akis pramerkti, 
mėnulis ir pieva buvo išnykę.

Jis gulėjo savo lovoje. Žadintuvas skambėjo visu smar
kumu nesustodamas. Buvo metas keltis.

— Štai aš savo namuose. Savo šeimoje...
Pauliukas persižegnojo, išlipo iš lovos ir ėmė rūpestin

gai kloti lovą, sutvarkė rašomąjį stalą, tvarkingai dėjo kny
gas į lentynėlę.

ŽODŽIAI:

Viesulas — audros sukūrys
Palėpė — vieta pastogėje
Pažerti — paberti
Kriauklė — kur plaunam 

indus

Šapas — šiaudagalys
Drevė — medyje išpuvusi 

skylė, uoksas
Nektaras — saldžios žiedų sul

tys
Tranas — bičių patinas
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SAKMĖ APIE DREVES IR KVAPŲ MEDUTĮ 
Leonardas Gutauskas

| Kitados,
Senų senovėj,
Girios aukštosios
Nioksojo

i Ir kvapus medus
\ Iš drevių

Auksu žibantis
Tekėjo.
Mūs tėvų tėvai,
Senoliai
Į medžius šventuosius
Kopė

Ir dreves
Vardais savaisiais
Girios gūdumoj
Žymėjo.
Sklido garsas
Užu marių

I
Apie šventą
Bičių šalį,

Kur midus
Iš tauro rago
Plaukia upėm
Ir upeliais.
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MERGAITĖS PRAŠYMAS 
Sigitas Geda

Kad ateitų vasara, 
Kad greičiau atšiltų, -----
Bėk pelyte, vandenio, 

Voverėle, miltų!

Kad padangėj saulė 
Greitai nesudiltų, -----

Bėk, pelyte, vandenio, 
Voverėle, miltų!

Kad nugrimzdę ašaros 
Saulėn neiškiltų, --

Bėk, pelyte, vandenio, 
Voverėle, miltų!
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DIEUO
DRAUGAI
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PRIE STALO
Iš mokyklos grįžta Petrelis, nešinąs knygų krepšelį, ir 

linksmai dainuoja. Kieme jį pasitinka ištikimas Margis. 
Uostinėja šunelis knygų kraitelę ar neliko duonos trupinių. 
Petrelis ištraukia duonos kąsnelį.

__Ką sako šunelis? — klausia jis.

— Am, 
am, — 

sako 
šunelis ir nori 

čiupti skanų 
kąsnelį.
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— Buk mandagus! — sako Petrelis.

Margis siekia savo kojyte. Petrelis paduoda duoną ir 
maloniai paglosto.

Po to Petrelis sprunka tiesiai į kambarį. Jis jaučia 
įprastą alkį. Mama jau padengusi stalą, sriuba garuoja ir 
kvepia skanios bulvytės. Ak, kaip jis norėtų jas čiupti! Ta
čiau mamytė įspėja, pagrąsindama pirštu:

— Nebūk toks nemandagus, kaip Margis. Jį 
mokei, kad jis turi prašyti ir dėkoti, o Petrelis?..

Tada jis prisimena, kad mamytė nieko nebūtų galėjusi 
duoti, jei Dangaus Tėvas nebūtų parūpinęs. Iš Jo rankų mes 
viską gauname. Mamytė gali mus kviesti prie stalo tik dėl 
to, kad Dievulis mus myli. Jis davė tyrą vandenėlį, saldų 
pienelį, skanią duonytę ir visa, kas tik reikalinga, kad mes 
būtume sveiki ir stiprūs.

Dėl to Petrelis, 
prieš pradėdamas valgyti, meldžiasi:

Laimink, Dieve, mus visus 
Ir šiuos valgius taip skanius. 
Tu galybe amžina, 
Duonos duok mums visada.
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JyttANO Ivl o<čiutIB
Jo Degutytė

A x • i r
/Ant močiutes kelių
Baltas gulbių sostas.
Ir užmiega vėjas
Ant močiutės kelių.

.JT asakos gyvena

nt močiutės rankų
Vblungėlė gieda, 
Volungėlė gieda 

Ir žibuoklių keras.

pie stiklo kalną, 
pie aukso žiedą.
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• Net trys gamtos atgijimo mė
nesiai — dabartinis balandis, 
gegužė ir birželis buvo vadina
mi “birželiu”.
• Birželio mėnesį užsibaigia 
metinės kilnojamosios bažny
tinės šventės.
• Katalikų Bažnyčia pirmąjį 
birželio sekmadienį pamini šei
mos tėvus.
• Reikia nepamiršti ir tų tėvų 
bei senelių, kurie jau amžinu 
miegu užmigę.
• Pirmąjį sekmadienį po Sek
minių Katalikų Bažnyčia mini 
Švč. Trejybės šventę (De
vintines).
• Į Katalikų Bažnyčios liturgiją 
ši šventė įvesta jau XII amžiuje 
ir ji yra paskutinė iš kilnoja
mųjų kalendoriaus švenčių.
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•. Birželio 14 d. mes švenčiame tautos Gedulo ir 
Vilties dieną. Masinės lietuvių deportacijos į Sibiro taigas 
prasidėjo 1941 m. birželio 14 d. — 15 d. naktį. Šią dieną 
mes degame žuvusiųjų prisiminimui žvakeles, giedame 
“Marija, Marija” giesmę, Tautos himną, prisiekiame būti 
taurūs Tėvynės sūnūs ir dukterys.

• Birželio 24 d. pagal Katalikų Bažnyčios liturgiją — 
tai Šv. Jono Krikštytojo gimimo šventė.
Jau XVI amžiuje lietuviškuose raštuose vadinama Jo
ninėmis, kartu pabrėžiant šios dienos liaudies papročiuose 
esant daug krikščioniškosios kultūros liekanų.
Lietuvių liaudis yra sukūrusi nemaža sakmių apie ste
buklingą paparčio žiedą, kuris pražysta tik Joninių naktį.
• Birželio 29 d. Katalikų Bažnyčia švenčia šv. Petro ir 
Povilo dieną.
• O ar žinai, kad birželio mėnesį “Eglutė” jau “išeina” 
atostogų?
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MANO TĖTIS
Jonas Norkus

Kas gi čiuožti išmokino 
Ir su dviračiu riedėti?
Kas gi nuveda į kiną?
Kas gi kitas — mano tėtis!

Savo tėtį aš myliu — 
Nemainyčiau ant kelių... 
Tėtis man ledų nuperka, 
Tėtis meškerioti veža.

Žaisti einame į parką. 
Dažome kartu garažą... 
Patikėkite, vaikai:
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PAPARČIO
ŽIEDAS

Lietuvių liaudies pasaka

Vienas žmogus vidurnakty ėjo per mišką. O tai buvo 
Joninių naktis, kada tikrai papartis žydi.

Tą pačią akimirką pražydo papartis. Žmogus, eidamas 
pro šalį, tą žiedą nubraukė. Žiedas užkrito jam už 

apYvarų.

Iškart žmogus tapo viską žinantis. Jis pamatė, kas 
dedasi visame margame pasaulyje, ką namiškiai 

veikia. Pamatė kiaurai žemę visus turtus ir pinigus 
užkastus.

Beeidamas žmogus pavargo ir atsisėdo pailsėti. At
sisėdęs persiavė kojas. Kai tik nusiavė tą koją, kur 

buvo paparčio žiedas užkritęs, žiedas išlėkė žemėn. Ir 
žmogus liko vėl nieko nežinantis.

Apyvaras — virvelė apvynioti autams
Autai — audeklo gabalas apvynioti kojoms
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MAN© 
TĖTĖ

Danutė Lipčiutė

Tėtė viską žino, 
Tėtė viską moka: 
Auto jis vairuoja, 

Plaukioja laivu.

Kito nesurasi 
Išmintingo tokio!

Padangėmis skraido 
Vienas lėktuvu.

Vėžlio nesibijo 
Pirštu pakutenti, — 

Pasigauna žuvį 
Žiemą po ledu.

Pasakų jis moka — 
Įdomių, baisių.

Kad baugu nebūtų, — 
Jo glėbin skubu!
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LEMONTO "ŽIBURĖLIO" MONTESSORI 
MOKYKLOS MOKINIAI

"Žiburėlio" Montessori mokyklėlė veikia Pasaulio 
lietuvių centre, 14911-127 street, Lemont, II. 60439.

"Žiburėlį" lanko lietuvių vaikai nuo 3-jų iki 6-rių 
metų amžiaus. Čia vaikai lanko penkias, keturias arba 
tris dienas savaitėje. Montesorinėje aplinkoje vaikai yra 
auklėjami lietuviškoje dvasioje. Vaikai čia atranda savo 
pirmąją lietuvišką bendruomenę ir turi progos su
sidraugauti su kitais bendraamžiais lietuviukais.

Nuo pat įsikūrimo (1983 m.) mokyklėlei vadovau
ja montesorininkė Danutė Dirvonienė.
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I [KAD B y VAU [MAŽA
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Kai aš buvau dvejų metukų, mano mama la
bai mėgo ilgai kalbėti telefonu. Mama mane pa
sodindavo į vaikišką kėdutę ir pristumdavo prie 
kriauklės, kad aš galėčiau žaisti su vandeniu.

Vieną kartą bežaisdama, aš nutariau, kad man 
reikia išsiplauti galvą. Paėmiau muilą, ištryniau 
galvą ir užpyliau daug vandens. Kai mama atėjo, ji 
pamatė daug muilo putų ant mano galvos ir daug 
vandens ant grindų.

Nors man muilas graužė akis, aš visai never
kiau ir buvau labai laiminga, kad ji atėjo.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

Milda Bunikytė, 3 sk. 
Čikagos lit. mokykla
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Kas gi čia važiuoja ant ratukų? Sujunkite taškelius.

Surask du vienodus 
lėktuvėlius.
Nupiešė Rimas Grožėtis
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— Tėti, kodėl gandrai išskren
da į pietus?

— Todėl, kad žiemą ten yra 
varlių.

— O kada jos suspėjo ten 
nuskristi?

X^X^X
Jonukas giriasi draugams, kad 

jau moka išvardinti visas 
savaitės dienas. "Na ir kas, — sušuko kitas vaikas. — 
O aš galiu pasakyti net dviejų savaičių visas dienas".

Xc^x^X
— Močiute, ar mėnulyje kas nors gyvena?
— Ne, vaikeli, ten labai šalta.
— O jei krosnelę pasistatytų?..

X^x^X
Lina daktaro laukiamajame.
— Na, miela panele, kuo skundžiatės?
— Savo mama!

X^x^X
jonas mato šiukšlių dėžėje snaudžiančią katę.
— Ir kam žmonės išmetė dar visai gerą katę.
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► Skiriu savo auklėtiniams: 
—► Auklėtoja A. Bakūnaitė

Saulele, motule, 
Šildyk ir šviesk! 
Savo spindulėliais 
Žemę paliesk.

Žemele geroji,

Gerk vandenėlį, 
Dėkok saulelei, 
Augink ąžuolėlį 
Mano šalelei.

Po ąžuolėlio 
Šakelėm plačiom, 
Šventa ugnele, 
Širdy liepsnok.

Bučiuoja saulutė 
Tave šviesi.
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LB Švietimo taryba išleido “Eglutės” sausio, 
vasario kovo ir balandžio mėnesių juostelių įrašus. 
Ateityje numatoma į juosteles įrašyti kiekvieno išlei
džiamo “Eglutės” numerio juosteles. Tokios juostelės 
yra didelė parama patiems vaikams, tėvams, 
seneliams. Yra didelė parama tokiems, kuriems 
sunkiau sekasi lietuviškai skaityti arba net ir tiems, 
kurie nori išgirsti taisyklingai tariamą lietuvišką žodį.

Į juosteles įkalbėjo PLB vicepirmininkė švie
timo reikalams, Milda Lenkauskienė. Ji savo puikia 
tonacija, artistišku deklamavimu, patrauks kiekvieną 
klausytoją.

Dvi juostelės, be “Eglutės” numerio, kainuoja 
3 dol.

LB Švietimo taryba išleido Nerimos Narutės 
“Kiškio daržas” eilėraščių knygelę vaikams. Visi 
eilėraščiai šioje knygelėje labai gražūs, labai vaikiški 
ir prasmingi. Knygelė gražiai iliustruota, kurios ilius
tracijas paruošė dail. Rasa Sutkutė. Pati knygelė pra
šosi: “Tik imkite mane ir skaitykite”. Knygelės kaina 
— 3 dol.

“Eglutės” juosteles ir Nerimos Narutės “Kiš
kio daržas” knygelę, kaip ir visas kitas lietuviškas 
knygas, galima gauti, kreipiantis į LB Švietimo tary
bos pirm. Reginą Kučienę.
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Tėveliai,

Ši “Eglutė” ne medelis — 
Žurnaliukas įdomus. 
Bet jinai, tik užsakyta, 
Atkeliauja į namus.

Jau verčiau nepirkt saldainių,
Negadinsime dantų,
Bet “Eglutei” — mūsų draugui, 
Negailėkit pinigų!

Vaikučiai
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Immaculate Conception Convent, Rte 21, Putnam, CT 06260
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