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SKA (JUŠKOS 
SUSITIKTUVĖS

SODŽIUS
DAINA VOJE

V. Krėvės 
„Šiaudinėj

pastogėj ” 
knygos 
pristatymas

Dzūkijos kaime 
smagūs užsiėmimai 
ir žaidimai

DAIKTU SĄRAŠAS 
Kakalaryšis 
Darbo uniforma 
(išeiginės nereikia) 
2 ilgos kelnės (jeans) 
Stiprūs batai 
Teniso batai 
Kojinės 
Švarkelis 
Lietpaltis
Tualetiniai reikmenys

Miegmaišis ir pagalvė 
Suomiškas peilis (tinka) 
Aštrus peiliukas 
3 metrus virvės 
Žirklutes 
Adatą ir siūlų 
Plunksną rašymui 
SKILTIS atsiveža: 
Kirvuką, kastuvą 
piūkliuką
(paženklina vieneto vardu)

Dalyvauja: 
skautiškas jaunimas, 
jų vadovai

KIEKVIENAS Būtinai: medinį šaukštą, kaukę, maldaknygę
SKILTIS: tarką ir 2 kibiriukus

KIEKVIENAS ATVYKSTANTIS J SODŽIŲ TAIP PAT ATSIVEŽA kiškio 
pyragų!

Sodžiaus šventadieniška apranga:
Sesės prašomos atsivežti ilgus sijonus (labai gerai languoti, nes tokie buvo 

dėvimi Dzūkijoje); bliūzclę( gali būti languota, dryžuota, flanelinė, arba tautinių 
rūbų), skarelę arba skarą.

Broliai - vyriškus marškinius (gali būti flaneliniai), jei kas turi liemenų, 
šiaudinę skrybėlę, juostą, vyžas, tautinių rūbų kelnes.

Namuose paliekame visus marškinėlius su angliškais užrašais, anglų kalbą, 
radio, gumą ir kitus, skautams netinkamus, daiktus. Nepamirštame atsivežti 
puikią nuotaiką ir gražų elgesį, o SODŽIUJE Jūsų laukia bobutė. su diedeliu, 
tetulės if dėdės, lietuviško kaimo darbai, malonumai, gegužinės, šposai ir 
išdaigos.

Rengia: LSS Tautinio Auklėjimo Skyrius
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Iš trylikos apsakymų, kuriuose 
vaizduojamas Dzūkijos kaimas; 
vaidinimams buvo parinkti keturi. 
Vaidinimus pradėjome šeštadienį, 
po turgaus ir pietų, su svarbiausiu 
apsakymu „Skerdžiumi“, kuris 
buvo padalintas į tris dalis ir 
suvaidintas šeštadienį ir 
pirmadienį.

Pirmoji „Skerdžiaus” dalis 
pavadinta ,,Skerdžius ir 
piemenukai”. Veiksmas vyko lauke 
tarp medžių, netoli Spyglio ežero. 
Penki piemenukai ir skerdžius sėdi 
po ąžuolu. Pasakotoja supažindina 
klausytojus su skerdžiumi, kuris 
gyvena Pagirių sodžiuje ir yra jau 
senas. Šiame sodžiuje yra sena 
Grainio liepa. Linksmai šlamėjo 
liepa, linksmai gyveno Lapinas . . .

Lapinas sėdi į ąžuolą atsirėmęs 
ir pasakoja piemenukams kaip 
senovėje čia aplinkui augo tamsios 
girios, pilnos žvėrelių ir paukščių.

Skerdžiaus / dalis Lituanica> 
Pasakoja v.s. D. Eidukienė^ 
Nuotrauka T. Gaidelytės.

Žmones buvo stiprūs ir galingi, o 
dabar žmonės ir miškai miršta.

Piemenukai bando su Lapinu 
ginčytis, kad miškai nemiršta, kad 
žmones juos sodina. Bet Lapinas 
pyksta, kad piemenukai niekus 
kalba. Ne sodinti mišką reikia, bet 
mylėti ... Be miško žmogus 
skursta. Be miško niekur nėra gero, 
kad net ir Amerika ten būtų. Jau ir 
monai iš miško bėga . . .

Piemenukai vėl ginčina, kad 
jokių monų nėra. Lapinas pyktelė
jęs aiškina, kad monai yra ir niekų 
nekalbėtų.

Vienas piemenukas prašo, kad 
Lapinas nepyktų, nes vakar Lapinas 
pas kunigą užrašų buvęs. Bet kodėl 
jį kunigas pavarė? Ir kodėl Lapinas 
būdamas toks senas sumanė vesti?

— O kodėl ne, ar negaliu? 
Turiu pirkelę, turiu žmonos paliktų 

audeklų, kam jie turi žūti? Aš dar 
greit nemirsiu, — kalbėjo Lapinas.

Piemenukai nustemba, Lapinas 
toks senas ir žino, kad negreit 
numirs. Lapinas toliau tvirtina, kad 
kaip mažas buvo, čigonė jam delne 
išskaitė, kad jis mirs kaip Grainio 
liepa nuluš. Piemenukai iš Lapino 
juokiasi, Lapinas jau senas, o 
Grainio liepa gal dar šimtą metų 
stovės.

Piemenukai susirūpina ir 
klausinėja Lapiną, kodėl kunigas jį 
pavarė? Ar poterių nemokėjo? 
Pasirodo, kad skerdžius katekizmo 
nemokėjo, nes kaip mažas buvo 
niekas nemokė, nebuvo kada, o 
žmonės tada gudresni ir geresni 
buvo.

Piemenukai vėl pradeda Lapiną 
erzinti; matai gudresni žmonės 
buvo, o į monus tikėjo.

— Paklausk, dėde, kunigo ar 
laumės ir monai yra? Kunigėli.' 
atsakys tau, kad nėra.

Lapinas pažiūri į piemenukus ir 
lyg sau, lyg piemenukams kalba:

— Jei kunigai viską žino, tai

Skerdžiaus I dalis Lituanica.
Nuotrauka T. Gaidelytės.
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kodėl nepasako, kodėl Straublys 
yra?

Piemenukas nusijuokia ir 
atšauna, kad nuo lietaus straublys 
ant dangaus pasirodo.

— Ot, ir ne nuo liėtaus,. 
Straublys taiso Vaivos juostą ir 
ašaras barsto. Kad nežinote, tai 
nekalbėkite.

Lapinas atsikelia ir nieko 
nesakęs vienas nueina. Tyliai at
sikelia piemenukai ir paskui Lapiną 
tylėdami nuseka. Pasakotoja 
pakviečia visus žiūrovus pasekti 
Lapiną ir piemenukus. Visi nueina 
iki Spyglio pakrantės. Čia vyksta 
antrasis Sodžiaus vaidinimas 
„Perkūnas, Vaiva ir Straublys”,' 
sena skerdžiaus pasaka.

Pasakotoja padaro trumpą 
įvadą: seni buvo laikai — tada 
žmonės ne tokie buvo, kaip dabar, 
ir gyveno kitaip. Tada žmonės 
daugiau dainų mokėjo, dainas 
mėgo ir žaisti žaidė. O dabar nėra 
kam. Senovėje, kaip pasakoja 
mūsų tėvai, žmonės mėgo pasakas 
ir į monus tikėjo. Pasiklausykime 
senovės pasakos.

Pasakos sekėju buvo brolis 
Manvydas, kuris gražiai ir lėtai 
pasaką skaitė. O Vaivą Straublys, 
Perkūnas, tėvai, monai, laumės, 
miškinus, vėtros ir viesulas vaidino. 
Pasakotojas pradėjo sekti pasaką:

— Yra pasaulio krašte tokios 
baltosios jūrės. Ant jūrų kranto 
gyveno žmogus. Vieni manė, kad

jis kunigaikštis ar bajoras, o kiti 
kalbėjo, kad jis tik paprastas 
žmogelis. Turėjo tasai žmogelis 
dukterį tokią gražią, kad tik kai ją 

^pamatydavo, visi pamildavo, jos 
vardas buvo Vaiva. Graži Vaiva 
buvo, bet dar graženes juostas 
ausdavo .-. . (Čia Vaiva parodo 
gražią, plačią juostą).

Toliau pasakotojas pasakoja, 
kaip monas — Perkūnas pamilo 
Vaivą, kaip peršasi Vaivai ir prašo 
tėvų, kad išleistų už jo dukterį. 
Vaiva dovanojo jam juostą. 
Džiaugėsi Perkūnas juosta, o 
dangų važinėjo. Bet čia senas 
Miškinis pasijuokė. Perkūnui, kad 
menkiausią juostą gavęs, kad Vaiva 
myli Straublį ir jam gražiausią 
juostą dovanojo. Išvyksta Perkūnas 
Straublio ieškotų. Suradęs prašo 

Skerdžiaus II dalis. Aušros Vartai ir 
Lituanica. Nuotrauka T. Gaidelytės.

Perkūnas, Vaiva ir Straublys.
Detroito Gabija ir Baltija.
Nuotrauka. T. Gaidelytės.

juostomis mainytis, o tas nei 
nekalba.

Supykęs Perkūnas grįžo pas 
Vaivą, viską išvartė, gijas supainio
jo, siūlus nutraukė, iki Vaiva 
pažadėjo gražiausią juostą nuausti. 
Vaiva suprato, kas tas bernas buvo. 
Tėvai verkė, raudojo, bet nieko 
nepadėjo. Vaiva ištekėjo už Dun
dulio — Perkūno. Ir nusivežė 
Perkūnas į savo rūmus Vaivą į jūrų 
gelmes. (Čia pasakotojas sustoja 
skaityti, ir vaidintojai kalbėdami 
vaidina).

Vaivai buvo nuobodu jūrose 
gyventi, nes jos vyras po dangų 
važinėjo, audras kėlė. (Audros, 
vėtros šoka, pasirodo laumės). 
Išėjo Vaiva gimtojo krašto lankytų. 
Susitiko Straublį ir jam Perkūno 
juostą padovanojo. Sužinojęs 
Perkūnas didžiai supyko ir 
nutrenkė Vaivą. O Straublys, at
sisėdęs ant jūrų kranto, ištiesė 
debesyse savo juostą. Verkia 
Vaivos, šaukia, kaip skaudus lietus 
lyja. (Mergaitės su septyniom 
vaivorykštės spalvom — 
medžiaginiais kaspinais pavaiz-
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duoja Vaivos juostą). Kaip tik 
pamato Perkūnas ištiestą Straublio 
juostą, kurią nuaudusi Vaiva, 
pradeda šėlti, audras kelti, 
pykti ...

— Taigi, vaikeliai, — užbaigia 
Lapinas pasaką piemenukams, — 
daugel metų praėjo, daugelis 
žmonių Vaivos juostą yra matę. 
Todėl vaikeliai, kai tik Straublio 
juostą pamatote danguje,žinokite, 
kad netrukus Dundulis sudundės, 
sugriaus . . .

Po to sekė poilsis. Kaimo gyven
tojai poilsiavo vieni po medžiais, 
kiti pievoje. Visiems pailsėjus, sekė 
dar vienas vaidinimas sodžiaus 
pirkioje — valgykloje.

Vaidintojai už stalo, aplink juos 
susėdo žiūrovai. Pasakotoja 
pradeda vaidinimą įvadu:

— Nėra tokių gerų, linksmų . 
švenčių kaip Sekminės. Kai jos 
ateina, žmogus lyg iš miego 
pabudini; ir ne vien žmogus, net ir 
medžiai. Viena diena gražesnė už 
kitą, žmonės Sekminių rytą apkaišo 
namus žaliomis šakelėmis, kad 
linksmiau būtų.

— Antrą Sekminių dieną 
Valainis kėlė krykštynas: krikštijo 
pirmąjį savo sūnų, kurio ilgai laukė 
ir belaukdamas paseno. Sukvietė 
Valainis ir visą savo giminę. Tarpe . 
svečių sukinėjosi ir Lapinas.

Vyrai nusivedė Lapiną trobon, 
pripylė Lapinui stiklinę alaus, kurią 
jis išgėrė vienu matu. Tuoj pat vyrai 
jam pripylė antrą ir trečią. 
(Veiksmas vyksta pasakotojai 
pasakojant). Linksmas Lapinas, 
linksmi svečiai, visi juokiasi. (Tarp 
svečių sukinėjasi kūma su 
pakrikštytu vaiku ir į pagalvę 
paguldytu, juosta stipriai sujuostu).

Vyrai juokauja, kad Lapinas 
nekokią mergą išsirinko. Juzia jau 
penkių dešimtų su uodega ir 
senmergė. Pagaliau, kas gi bus, 
Lapinas nemoka katekizmo? Bet 
Lapinas nepasiduoda, žada išm
okti, nes Mykoliukas jį moko. 
Moterys juokiasi, kad piemenukas 
moko senį Lapiną. Staiga viena

Skerdžiaus III dalis — vyr. sk. Elytė 
Reklaitytė prie didžiojo ąžuolo. 
Nuotrauka P. Jurgučio.

susirūpina, kad Lapinas seniausias 
Pagirių sodžiuje. Lapinas užtikrina, 
kad dar yra už jį senesnių. Niekas 
netiki, nes kito tokio seno nėra.

Tada Lapinas pasako, kad 
Grainio liepa senesnė. Vėl moterys 
juokiasi, kad liepa šimtą metų 
stovės, o Lapinas nepergyvens 
liepos. Bet skerdžius užginčija, kad 
jis gyvens tol, kol liepa žaliuos. Čia 
įsikiša savo trigrašiu Valaitienė:

— Kad mano valia būtų, aš tą 
liepą būčiau seniai nukirtus. Pusė 
daržo kas metai gaišta, niekas po 

liepa neauga. Ir Grainis pritaria, 
kad po liepa tik dilgelės.

Valaitienė pasiūlo Grainiui 
nukirsti liepą. Lapinas dar mėgina 
klausti, ar jie liepą sodino:

— Ne žmonių, bet Dievulio ji 
sodinta. Liepa ir mažų paukštelių, 
ir tavo.

Supykęs Lapinas išeina, o
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Stebime „Antanuko rytą".
Nuotrauka P. Jurgučio.

moterys dar juokauja, kad ims 
Grainis ir nukirs liepą. (Toliau 
pasakotoja išveda visus iš trobos 
ant kelio. Lapinas su piemenukais 
su šluotom, vantom ruošiasi bandą 
ginti namo).

— Vai gražu ir gera Dievulio 
pasaulyje ir dar girioje. Linksma 
visiems. Medžiai siūbuoja, šlama, 
saulė kaitina, gyvuliai ramiai ilsisi.

Lapinas piemenukams liepia 
gyvulius ginti namo, nes jau 
pavakarys, tik prašo jų nevyti, ne 
bažnyčion einant, skubėti 
nereikia. Seka ir vaidinimo 
žiūrovai. Abipus kelio stovi moterų 
pulkelis. Lapinas vienai trūkžolių j 
prijuostę deda, kitai šluotą 
paduoda, dar kitai šluotą, o šios 
dėkoja, ant vakarienės kviečia.

Staiga vienas piemenukas 
sušunka:

— Dėde, ar matai — Grainis 
liepą nukirto!

Visi žiūri į tą pusę, kur 
piemenukas rodo. Tikrai, ten 
medžio nėra. Lapinas patrina akis, 
prideda ranką prie kaktos ir žiūri. 
Tada, nieko nesakęs, vienas per 
pievą nueina namo.

Sekmadienio rytą po pusryčių, 

„Antanuko rytas" Hamiltonas. 
Nuotr. P. jurgučio.

ūkininko troboje vyksta trečias 
vaidinimas „Antanuko rytas”.

Antanukas guli lovoje, senelė 
jau atsikėlusi, ugnį kuria.

Pasakotoja pradeda:
— Antanukas labiausiai myli 

savo senelę. Nei motulės, nei 
tėvelio taip nemyli, kaip savo 
senelę. Motulė dažnai Antanuką 
subara, o tėvelio tiesiog bijo. 
Kodėl, nė pats nežino. Antanukas 
miega su senele vienoj lovoj, 
senelė jį šiltai apklosto, pamyluo
ja .. .

— Mik, anūkėli, mik, — sako 
senelė, — lauke dar tamsu, troboje 
dar šalta, aš pakursiu ugnelę, o tu 
pagulėk.

Antanukui smagu žiūrėti, kaip

„Antanuko rytas" Hamiltonas.
Nuotrauka P. jurgučio.

senelė pučia ugnį, o paskui sėdasi 
prie ratelio verpti. Antanukas išlipa 
iš lovos ir pribėgęs senelę 
apkabina. Senelė pabučiuoja 
anūkėlį, nuveda prie geldelės, 
nuprausia, nutraukia nuo duonos 

, kepalo rankšluostį ir nušluosto 
veidelį. Staiga Antanukas surinka:
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— Bobule, man skauda!
O ši ramiai atsako:
— Nieko, anūkėli, pakęsk. 

Baltesnis būsi, Dievulis geriau 
mylės.

Ir anūkėlis kenčia, kad jį 
Dievulis labiau mylėtų, kad to nori 
senelė. Sodina Antanuką ant 
kulbelės ir paėmus dešinę rankute 
vedžioja ją — moko jj žegnoti. 
Tada abu su senele poterius kalba. 
Antanukas skuba, nes jam 
nuobodu. Pasimeldus senelė 
sodina Antanuką prie stale, 
atlaužia pyrago, įpila pieno.

— Senei, kur kiškutis gyvena? 
—' klausia valgydamas Antanukas. 
— Kaip jis nesušąla? Bobule, o kur 
kiškelis duonytę kepa? .

Antanukui paprašius, bobulė 
pasakoja gražią pasaką apie mažąjį 
Jonelį, apie pamotę, kuri Jonulį 
avinėliu pavertė. Į trobąįeina Elena 
ir motulė. Antanukas prašo 
motulės medaus, o ši nenori duoti. 
Antanukas verkia, Elena erzina. 
Antanukas išsigandęs nubėga pas 
senelę ir pasislepia.

Pasakotoja užbaigia sakydam:
— Tai štai kokią senelės 

mokyklą atskleidė Vincas Krėvė. 
Senelės aiškinimai savotiškai 
nuteikia Antanuką, ir senovinės 
pažiūros perduodamos iš kartos į 
kartą.

Po ilgo poilsio visi išėjome į 
pievą, susėdę pavėsyje klausėme 
ketvirto apsakymo ,,Bobulės 
vargai”. Pasakotoja pristato per 
darbymetę namuose paliktos 
senelės darbo dieną. Rašytojas 
Vincas Krėvė parodo mums darbais 
perkrautą senutę, kuri dar saulei 
neprašvitus keliasi' pati ir kelia 
piemenuką., nes skerdžius 
pliaukšinsamas botagu jau eina per 
sodžių.

Bobulė padėjusi įšginti 
gyvulius, kaičia puodus, kabina 
rūbus, graibsto neplautus dubenis 
ir vis skuba, vis skuba. Štai ir vaikai 
keliasi. Vos apėjo vaikus, ir šeimyna 
grįžta pusryčiauti, o bobulė tik 
skubinas, tik skubinas. Tik spėjo 
visus pavalgydinti, naujas darbas,

naujas bėgiojimas laukia — 
apžiūrėti gyvulius, pamelžti karves, 
pašerti kiaules.

Štai ir pietūs. Pareina pjovėjos ir 
tų darbų galo nesimato. Visi tik 
skuba ir bara bobulę, kad ši 
nespėja. Štai ir vaikai lauke 
susipešę, vėl reikia žiūrėti, Išskirti, 
apkultus prie širdies priglausti, 
ašaras nušluostyti. Taip ir tęsiasi 
bobulės darbai ... Susodinus

„Antanuko rytas" Hamiltonas.
Nuotrauka P. ]urgučio.

vaikų pulką prie ratelio tyliai verpė 
ir verpdama vaikus mokė iš 
elementoriaus skaityti.

Pirmadienį po pietų visi 
susirinkome po didžiuoju ąžuolu, 
kur įvyko skerdžiaus paskutinis 
vaidinimas „Sapnas”.
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Skerdžius liūdnas parėjo namo. 
Grainio liepos nėra. Atsisėdo lauke 
prie pirkelės sienos, prisikimšo 
pypkę, bet nė dūmo neptraukęs 
nuėjo darželin, kur augo kriaušė, 
pasiklojo kailinaičius ir atsigulė. 
Lapinas užmigo ir sapnavo, kad pas 
jj atėjo Juzia.

juzia ragina Lapiną rengtis, nes 
pulkas jo laukia. Lapinas mėgina 
aiškintis, kad jis senas, bet prišokęs 
prie kibiro žiūri, mato save — 
gražų jaunikaitį. Įeina pulkas. 
Lapinas dairosi, kur jo mergina, o ji 
sėdi apkaišyta rūtų vainiku šalia 
Jurgutienės. Lapinas ima už rankos, 
žengia prie skobnių.

SODŽIAUS SENIŪNIJŲ VARDAI

AKĖČIOS — Įrankis žemei purenti. 
Akėčios tinka naikinti piktžolėms ir 
dirvožemio plutelei ardyti. Gilioj 
senovėj paprasčiausias akėjimo 
įrankis buvo žabai. Greta žabų 
pradėjo vartoti atžagarią eglaitę ar 
pušaitę. Ilgainiui tobulesnis akė
jimo įrankis buvo šakotinis (eglės 
ar pušies viršūnė nukirstomis 
šakomis), kuris buvo velkamas 
jaučių arba arklių. Betrumpinant 
šakotinio šakas ir jį patį pritvirti
nant prie skersinių, iš šakotinio 
išsivystė medinės akėčios su 
mediniais akėtvirbaliais.
ARKLAI — įrankis žemei arti. 
Padarytas iš pasmailtinos lentos su 
ienomis arkliui ar jaučiui įkinkyti. 
Kad lentos pasmailinti galai ne taip 
greitai atbuktų, jie apkaustomi 
geležimi. Arklų pirmataku laikoma 
gumbuota šaka. Arklai Lietuvoje 
vadinami dar ir žambu, žambiu, 
žuobriu, žagre: Mažojoje Lietuvo
je kartais ir stagutu.
BUDĖS — smėliu aplieta lentelė 

’ (galąstuvas) dalgiui galąsti, kitur ir 
akmeninė pustyklė.

— Dėde, dėde, kelkis! Laikai 
gyvulius ginti!

— Ginkite vieni, — taria neat- 
sikėlęs Lapinas. Matyt, aš jau 
atganiau savo. Reikia man pailsėti 
prieš kelionę. (Piemenys tyliai 
nueina).

Tą dieną jie išginė vėliau negu 
visados, ir vieni be Skerdžiaus. 
Netrukus jau nebėbuvo Lapino. 
Numirė jisai kaip pakirsta liepa.

Sodžiaus pasakotoja v.s. Danutė
Eidukienė

DALGIAI — žemės ūkio įrankis 
javams, šienui, pašariniajns,' alie
jiniams ir kitiems augalams piauti. 
Dalgiai paprastai yra rankos ilgio, 
dalgiakotis apie du kartus ilgesnis. 
Dalgis galandamas trinant 
(plakant) plaktuku ir pustant 
pustykle.
GIRNOS — senovinis malamasis 
prietaisas, rankinis malūnas. Girnų 
konstrukcija perėjo ilgą evoliucijos 
kelią, bet jų darbo principas tas 
pats: veikti malamą medžiagą 
spaudžianr ir trinant. Šis veiksmas 
įvykdomas tarp dviejų kietų kūnų: 
dažniausiai akmens, kartais keto ar 
plieno. Dažniausiai girnų apatinis 
akmuo yra pastovus — viršutinis 
sukasi; kartais atvirkščiai. Juo girnų 
akmenys labiau suleisti, juo jos 
smulkiau mala. Rankinėmis gir
nomis maldavo ne tik žmonėms, 
.bet ir gyvuliams; dėl to pasiturį 
ūkininkai turėdavo net po dvejas ir 
daugiau. Dvidešimtajame amžiuje 
pirmajame dešimtmetyje fnalimas 
rankinėmis girnomis Lietuvoje 
buvo beišnykstąs, bet pirmo

Grėbliai

Spragilas

Sietas
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pasaulinio karo, ypač vokiečių 
okupacijos metu, vėl atgijo. Dabar 
girnomis retai kur bemalama.
MINTUVAI — medinis prietaisas 
linams minti, jų šiaudeliams sul
aužyti.. Iki 19-to amžiaus vidurio 
Lietuvoje visuotinai vyravo 
kelminiai mintuvai, padaryti iš 
rautinės eglaitės, jos dvi didelės 
šaknis paliekant kojoms, o viršūnę 
nuleidžiant tiesiog ant žemės. 
Paskutiniu metu Dzūkuose ir 
Žemaičiuose buvo paplitę lengvi 
kojiniai arba stojiniai mintuvai, kur 
mintuvų ilginis buvo trijų skrodžių 
pagalys, įjungtas į dvišakas kojas 
arba turįs paprastas įleistines kojas. 

‘ SIETAI — grūdams ar miltams valyti 
priemonė. Sietas yra apie vieno 
metro skersmens, dažnai pakabin
tas klojime po balkiu; juo grūdus 
valė iš didžiumos pelų. Mažasis 
sietas, arba rėtis, apie 50 cm 
skersmens, gana tankaus audinio, 
gražiai išdrožtų plonyčių, siaurų 
lazdyno plėšų. Miltams vartojo dar 
smulkesnio audinio sietus.
SPRAGILAI — kultuvas, javams 
kulti prietaisas. Spragilas yra iš 
dviejų dalių: siaustuvė (kotas) ir 
spragelė (kultuvas) yra tiesiog 
pririšti kanapiniu ar žarnos, un
gurio odos raiščiu. Dviejų dalių 
kultuvu lengviau ka/t/,|nes nereikia 
taip žemai prisilenkti.
VIJURKAI — siūlams vyti 
pagaliukas. Jį daro iš klevo ar beržo 
meduko apie 25-35 cm ilgio ir 2-3 
cm storio. Vijurką paėmę už 
vidurio veja siūlus į kamuolį, lenkia 
j lankčius ir t.t, tuo paskubindami 
darbą ir apsaugodami pirštus nuo 
įpiovų, įdegimų. Taip pat vijurku 
vadinamas ir greitadarbis žmogus. 
ŽAGRĖ — arklas, arba arklo ar 
plūgo dalis, noragas. Noragas yra 
arklo pasmailintos ariamosios len
tos geležinis apkalas, viršūnė. 
Pradžioje ariamoji arklo viršūnė 
buvo daroma iš kieto medžio. 
Vėliau, išsivysčius žemdirbystei ir 
padidėjus dirbamos žemės plotui, 
noragas imta daryti iš geležies.

Lietuvių Enciklopedija

Vardai taip pat gali būti parinkti 
pagal kaimo amatus: dailidė, 
kalvis, kašdailis, kurpis, puodžius, 
račius, balnius, kubilius, audėja, 
bitininkas, medkirtys, verpėja, ar
tojas, šaltyšius, urėdas, eigulis, 
siuvėjas, šiaučius, malūnininkas, 
sėlininkas, stiklius ir t.t.

Jeigu būrelių vardai parenkami 
pagal Dzūkijos kaimus ir kitas 
vietoves, galima būtų pasirinkti iš 
istorinių vietovių: Merkinė, 
Liškiava, Alytus, Varėna, 
Leipalingis, Birštonas, 
Druskininkai, Raigardas, Subar- 
tonys, Daugai, Rumbonys, Punia, 

Akėčios

Perloją. Su gamtos reiškiniais ar 
gyviais surišti vietovardžiai: Var- 
nagiriai, Miškiniai, Cibuliai, 
Pupasodžiai,Taurakiemis, Šaltiniai, 
Meškučiai, Voverys, Ūdrija, Ger- 
vėnai, Vežioniai, Žilvičiai, 
Alksniakiemis. Pagal kaimo vietą ar 
apylinkę yra šių pavadinimų 
Dzūkijoje: Aukštadvaris, 
Padumbliai, Dūmiškiai, Užubaliai, 
Antakalnis, Užupiai, Naujadvaris, 
Daubėnai, Kampiškiai, Šilėnai. Kiti 
įdomūs kaimai ar vietovės: Kalviai, 
Bokštai, Bajorai, Turgeliai, 
Stakliškės, Migonys, Vartai, 
Margininkai, Daugirdiškiai.
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BOBULĖ PASAKOJA

Penktadienis. Apsiniaukę. 
Dairomės pro valgyklos langus ir 
svarstome: lis ar nelis? Kad tik būtų 
gražus oras. Lietus mūsų Sodžiaus 
programą jei nesugadintų, tai tikrai 
suprastintų. Nenorime apie tai-nei 
galvoti.

Jau nuo ankstyvo ryto, net 
pusryčių nevalgę, o tik kavos 
išsivirę, sesė Danutė Eidukienė ir 
brolis Antanas Saulaitis,skubiname 
įruošti Sodžiaus seklyčią, išgražinti 
valgyklą, bendrai programai 
pasirengti. Mudvi viename kampe 
rengiame dzūkišką pirkią. 
Prisivežėme visokiausių gėrybių ir 
grožybių. Sesė Albina 
Ramanauskienė iškraustė savo 
audinių skrynią. Atsivežiau ir aš 
savuosius. Gražina Urbonienė 
paskolino kaišytines dzūkų juostas 
ir tautinių rūbų audeklus. Na, o 
dabar su sese Danute studijuojame 
dzūkų pirkios paveiksliukus, 
skaitome aprašymą ir bandome 
nors panašiai padaryti. „Pirkioje 
pasieniais stovi platūs suolai, 
šviesiausiame kampe, tarp dviejų 
langų, stalas. Prie lovos, kurią 
nakčiai praplatindavo, ant vagio 
pakabintas lopšys, apgaubtas baltą 
drobule — supalu. Viršum lovos, 
ant karties, kabo keli dzūkiški 
sijonai.” Su austinėmis 
lovatiesėmis apdengiame lovą, net 
dvi pagalves sukišame į senovišką, 
gražiai siuvinėtą užvalkalą, 
susagstomą su sagėmis. Šalia lovos, 
ant sienos, pakabiname kryžių, jį 
papuošiame kaišytine dzūkų 

juosta. (Labai norėjome gauti 
Kristaus paveikslą su perverta 
širdimi, tačiau nepasisekė). Pačios 
padarėme kūdikėliui lopšį, 
apgaubtą balta dorbule, baltais 
"‘.lėliais papuošiame ir kūdikėlį 

ę). Gaila vagio nėra, tai tenka 
sinti su kaspinais nuo balkio, 

riačių suolų neturime, tačiau 
Dainavoje surandame keletą 
medinių kėdžių, visai kaimiškai 
atrodančių. Ant jų padedame 
audeklų, priejuostę. Tiesa, ant 
sienos, virš lovos, pakabiname 
dzūkiškus tautinius rūbus; netoli 
lopšelio — angeliuko paveikslą. 
Prie lango pastatome staliuką, 
uždengiame austine staltiese, 
padedame kun. Saulaičio atvežgas 
tris senas maldaknyges. Sesė 
Danutė, išbėgusi į pievas, priskina 
dobiliukų su ilgomis žolių var
pomis. Pamerkia į molinę vazą ant 
staliuko. Kai galų gale ant lango 
pakabiname nertą lininę 
užuolaidą, po kuria tuoj pradeda 
lįsti ir zirsti musės, pasijuntame 
visai kaip Lietuvos kaimo pirkioje.

„Pirkios kampe indauja. Joje 
sudėti namų apyvokos daiktai: 
šaukštai, dubenėliai, ąsotėlis sulai. 
Duonkepėje krosnyje — 
charakteringas molinis indas

9

! bulvinėms dešroms kepti/ 
laukonė”. Kokia čia būtų mūsų 
pirkia be indaujos! Mes irgi 
turime: ąsotėlį, medinių šaukštų 
(vieną net šimto metų), medinių 
dubenėlių, kubiliuką. į vieną iš jų 
įdedame sūrį, kad saulėje džiutų, į 
kitą pripilame saldainių, o kun. 
Saulaitis net ir šermukšnių 
uogienės, medaus atneša. Prie 
stalo padedame keletą pintinių, 
medines klumpes (paskolinta 
Algio ir Marytės Stankų-Saulai- 
čių). Ant vagio pakabiname linų 
pluoštę, džiovintų baravykų. 
Norėtume turėti ir svogūnų pynę, 
tik niekur negauname nuspirkti 
svogūnų, kuriuos galima būtų 
supinti. O kai pakabiname skilandį 
ir lašinių paltį, tai pakvimpa visa 
mūsų pirkia. (Vėliau galima 
pasakyti kurie susitiktuvių dalyviai 
turi gerą uoslę. Kiti, vos tik pro 
duris įėję, klausia: „Kas čia taip 
kvepia?”).

Kol mudvi su Danute dar
buojamės pirkioje, brolis Saulaitis 
tvarko medžiagą turgums ir 
užsiėmimams. Bent ant dešimties 
stalų išsiklojęs paveiksliukus, juos 
skirsto ir lipdo ant plakatinio 
popieriaus. Atrodo darbo užtektų 
nors trims dienoms, tačiau kai

Nuotr. P. Jurgučio.
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mudvi pabaigiame savo ruošą, 
pabaigia ir jis.

Dabar laukia dar visa eilė kitų 
darbų ir rūpesčių: supirkti maistą 
(daugumą jau buvome nupirkę 
Detroite), pasiruošti iškylai, sut
varkyti valgyklą. Aš rūpinuosi 
maistu, kun. Saulaitis — iškyla,sesė 
Danutė tvarko stalus, bandydama 
sustatyti taip, kad būtų jauku ir visi 
jaustųsi kaip viena didelė šeimyna. 
Ji^el bėga į pievas skinti dobiliukų 
ir varpų ir su gražiomis puokšėmis 
stalus papuošia. Lauke, prie įėjimo, 
užkabiname sesės Ilonos 
Laučienės padarytus audeklus ir 
ant palangių padedame gvaizdikų 
puodus, o ant žemės—rūtų. Mūsų 
darbai beveik baigti. Nei nepa- 
jutom kada išsiblaivė oras ir saulutė 
iš po debesų išlindo. Dainavos 
gamta nuostabi. Pavasario gaiviu 
žalumu mirguliuoja medžiai ir 
pievos, prie kelio iš vien žiedais 
pasipuošę, baltučiukės tarytum 
senelės, siūbuoja akacijos. Taigi ir 
Dainava ir mes pasiruošę laukti 
svečių, taip, kaip kad anais laikais 
bobulės ir dziedukai laukdavo savo 
anūkėlių.

Pavakarį pradeda važiuoti 
mašina po mašinos. Ir taip iki 
vidurnakčio. Daugumas su kiškio 
pyragais (lauktuvėmis). įdomu dar 
ir tai, kad prieš susitiktuves kai 
kurie klausė koks yra kiškio pyrago 
receptas: „Ar ne mielinis?” Vieni 
pyragai iškepti mieliniai, kiti 
saldūs. Nustembam kai Aušros 
Vartų sesės atneša raguolį. Yra ir 
tokių, kurie apgailestauja, jog 
bevažiuodami suvalgė. Susirenka 
dalyviai ne tik iš aplinkinių miestų 
(Chicagos, Clevelando, 
Hamiltono, Toronto), bet ir iš 
tolimų valstijų: Omahos, Connec
ticut, New Jersey, New Yorko ir net 
iš Californijos.

Šeštadienis. Išėję iš namelių 
pirmiausiai dairomės koks oras, ar 
neatslenka iš vakarų tamsūs 
debesys. Dangus giedras ir žydrios 
spalvos. Bus puiki diena. Sodžiaus 
dalyviai renkasi pusryčiams. 
Atrodo beveik - visi vieni kitus

pažįsta, nes daug veidų matosi iš 
„Senpilės", kiti drauge stovyklavę. 
Ta skautiška šeima tokia glaudi. 
Šeimininkės ir šeimininkai vir
tuvėje tik sukasi, skubėdami 
dideliam skaičiui pusryčius 
paduoti, nes kartu valgo vyr. 
skautės ir vyčiai. Jų suvažiavę apie 
50-dešimt. Suvažiavimo vardas — 
„Miglota Šalis". Kai jie kelia 
vėliavas, mes susipažįstame ir 
pristatome vadovus, kuriuos 
vadiname bobulėmis ir dziedukais, 
nes mes esame Dzūkijos kaime ir 
bandysime viską daryti taip kaip 
kaime darydavo . . . Mūsų 
dziedukai: v.s. Antanas Saulaitis, 
SJ, v.s. Kazys Matonis ir v.s. 
Vytautas Jokūbaitis, o bobulės: v.s. 
Danutė Eidukienė, ps. Nijolė Pu- 
pienė ir aš. Sodžiun kartu su 
jaunimu atvažiavo apie 20 vadovų 
ir vadovių, kurie čia atstovaus 
tetules ir dėdulius. Dziedukas 
Matonis jaunimą suskirsto į dešimtį 
seniūnijų (skilčių), kurioms vardai 
parinkti pagal ūkio padargus: 
mintuvai, spragilai, dalgiai, sietai, 
girnos, žagrės, akėčios, budės, 
vijurkai, arklai. Visos seniūnijos 
išsirenka seniūną ir kiekviena 
gauna skirtingos spalvos kaklaryšį. 
Vadovai nešioja tamsiai rudame 
fone įvairiaspalviai languotus 
kaklaryšius. Vos tik spėjame 
susiorganizuoti kaimo tvarka, jau 
dziedukas Saulaitis laukia prie 

Nuotr. P. Jurgučio.

durų ir kiekvienai seniūnijai duoda 
uždavinį. Vieni eina pas bobulę 
Pupienę mokytis tautinių šokių, 
kiti pas tetulę Ramutę Kemežaitę 
dainų, o dar kiti iškeliauja aplankyti 
Sodžiaus kaimynų p. Vasiulių ūkio 
(iškylon). Jie gyvena gal daugiau 
nei kilometras nuo čia. Nuėjimas 
malonus. Kelias iš abiejų pusių 
apaugęs didžiuliais medžiais, eini 
kaip per kokį tunelį. Saulės spin
duliai, lyg žvaigždžių šviesa, 
prasiskverbia per tankias medžių 
šakas. Laikas nuo laiko medžiai 
praretėja, matosi Dainavos 
apylinkės, kurios primena Lietuvos 
laukus. Ilgainiui pas p. Vasiulius 
atvyksta visos seniūnijos ir čia ant 
laužo ugnies išsikepa dešreles, 
pasisotina perpietės.

Sugrįžę įš smagaus pasivaikščio
jimo, pasilakstymo po kaimą, 
truputėlį pailsime, tada skubame 
persirengti kaimo rūbais. 
Mergaitės apsivelka ilgais sijonais, 
daugelis tautinių rūbų ne tik 
sijonais bet ir palaidinukėmis; 
berniukai, kai kurie, tautiniais 
rūbais, o kiti tik languotais 
marškiniais ir ilgomis kelnėmis. J 
svečius ateina „Miglotos Šalies” 
dalyviai. Dalis jų taip pat kaimiškai 
pasipuošę. Kaimo aplinkos ramybė 
ir rūbai kažin kaip paveikia visų 
elgesį. Ramiai, nešūkaudami ir
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neskubėdami nulipame nuo kalno 
ir susėdame paežerėj prie šim
tamečio ąžuolo (šis atstovaus 
Grainio liepą, nes Dainavoj liepų 
nėra, o jei ir yra, tai jų nematėm). 
Pradedame supažindinti su Vinco 
Krėvės „Šiaudinės pastogės” 
apysakomis. Chicagos Lituanica 
vaidina „Skerdžiaus” pirmąją dalį. 
Po liepa sėdi Lapinės ir aplink jį 
piemenukai. Žiūrovų dėmesys 
atkreiptas, nes Lituanicos broliai 
pasiruošę ir sklandžiai veda 
dialogus pusiau skaitydami ir kai ką 
atmintinai. Vaidinimas tęsiasi gal 
kokia penkiolika minučių. Tuoj po 
kurio keliaujame į turgų, vykstantį 
pirkioje. Čia laukia įvairiausi 
uždaviniai. Reikia pasigaminti 
Užgavėnių kaukę, kiekviena 
seniūnija iš kavos skardinių turi 
pasidaryti pečiuką blynams kepti, 
reikia padėti tetulėms siūti kdrūnas 

z(bažnytines vėliavas). Gražina Ur
bonienė rodo kaip austi juostas, 
pasakoja apie audinius. Tetulė 
Danguolė Bielskienė prisirinkusi 
žolių žolelių; ji aiškina kaip buvo 
naudojamos vaistams ir kai kurios, 
dar ir dabar naudojamos. Alijošiaus 
gydomajai galiai atrodo ribų nėra. 
Bobulė Eidukienė su eile
talkininkų bando sutvarkyti 
Lietuvių Archyvo paskolintus
lietuviško kaimo medinius pastatų, 
padargų ir gyvulių pavyzdžius. 
Dziedukas Jokūbaitis renka visų 
parašus ir dalina Sodžiaus seges. 
Visiems įdomu pasižiūrėti kur kas 
ką daro, o labiausiai stengiamasi 
pasidaryti kaukę. Taigi daugiausiai 
užsiėmusi tetulė Matonienė, nesji 
ne tik sau, bet ir kitiems kaukes 
daro, bei pamoko. Lauke dėdulis 
Šakalys su pagelbininkais pjausto 
kalades ir daro naščius. Tetulė 
Pupienė moko tautinius šokius. 
Turguj labai linksma, nes ne tik 
pilna įvairių dalykų daryti, bet gali 
sau laisvai vaikštipėti ir kartu su 
draugais pasišnekučiuodamas 
dirbti.

Pora valandų greitai prabėga. 
Netoliese ant ežero kranto jau 
laukia Detroito Gabijos ir Baltijos

broliai ir sesės, pasiruošę vaidinti 
„Perkūną, Vaivą ir Straublį”. Tada 
vėl grįžtame prie Grainio liepos ir 
čia Aušros Vartų sesės suvaidina 
„Skerdžiaus” antrąją dalį. Visi 
„artistą!’’ savo pareigas gerai 
atlieka; vaidinimai trumpi, lengvai 
suprantami.

Dabar jau laikas sportiškai ap
sirengti, eisime žaidimams. įdomu, 
nes dėdulis Šakalys moko žaisti 
lietuvių liaudies žaidimus. Praveda 
dziedukas Matonis Daugelis savo 
gyvenime pirmą kartą tokius 
žaidimus žaidžiame.

Štai jau ir vakarienei metas. 
Staigmena! Liepiama atsinešti 
medinius šaukštus. Vyresnieji 
stebimės, daugumas dalyvių juos 
atsivežė, kaip kad buvo pranešime 
prašoma. Tačiau tie kur neatsivežė 
— dabar gailisi, bėga prašyti 
vadovų. Aišku problema buvo 
pramatyta ir šiek tiek nupirkta. 
Nerimaujantys jaunesnieji su 
šaukštais pradeda daužyti stalą, bet 
ta būgnų muzika tuojau baigiasi, 
reikia bandyti su mediniu šaukštu 
šaltibarščius valgyti. Mažai kurie 
turi tikrus valgymo šaukštus, 
daugelis tik maišymo. Tie yra platūs 
ir sunku su jais valgyti. Nenudilę 
šaukštai šiek tiek erzina lūpas. Kiti 
tuoj pasiduoda ir šaltibarščius iš 
dubenėlių geria, o ne su šaukštu 
valgo. įdomiausia žiūrėti kaip

Sesė Liuda išdalina kaklaraiščius. 
Nuotr. P. Jurgučio.

kitivalgo ir visi nori nors pamėginti.
Pasisotinę ruošiamės 

Užgavėnių papročiams ir 
pasilinksminimui. Berniukai su 
virvėmis riša kalades ir mokosi jas 
ridenti, nes bus lenktynės, o sesės 
su naščiais semia iš ežero 
vandenį . . . dainuoja. Pavakario 
tyla apgaubia Dainavą ir atrodo net 
ir gamta laukia kas čia dabar bus. 
Kai susirenkam žiūrėti lenktynių su 
kaladėmis, mergaitės už nugarų 
rankose kažką paslaptingai laiko. 
Sustoja abiejose takelio pusėse. 
Mergaičių akys blizga ir jos labai 
linksmai dainuoja. Tada kažin 
katras gudruolis berniukams 
praneša: „Jos turi vandens.” 
Sekundei neaišku: bėgs jie, ar 
nebėgs? Tačiau mūsų berniukai ne 
cukriniai ir vandens nebijo; kiek 
tik išgalėdami greitesniu tempu 
pasileidžia, ir jau su kalade ant 
kalniuko! Visų klyksmas ir juokas. 
Kitiems virvės nutrūksta, tie aišku 
daugiau vandens gauna. 
Nelaimingiausi lieka tie, kurie iš 
viso neaplieti. O tetulė Gaidelytė 
vienam vyčiui net visą kibirą 
vožteli.

Sekantis Užgavėnių paprotys, 
tai blynų kepimas. Dabar visiems
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aišku kodėl reikėjo pečiukus 
pasidaryti. Tešla įau sumaišyta. Tai 
šeimininkų ir šeimininkių darbas. 
Seniūnijoms reikia tik ugnį susikur
ti, pečiukus įkaitinti ir kepti. 
Pasišklaidę po kalnelį ir su ypatingu 
rimtumu ši darbą atlieka, nes 
valgyti blynų nori. Aplankau 
seniūnijas ir visur tenka ragauti. 
Giriasi, kad jų blynai labai skanūs: 
„Tik paragaukit!” Aš gal ir kitaip 
pasakyti galėčiau, tačiau ar tai 
svarbu!

Sutemsta ir štai jau laikas 
pasilinksminimui. Bėgame užsidėti 
kaukes, bus kaukių paradas ir visi 
turime jame dalyvauti. Kaip įdomu 
vieni kitus apžiūrėti ir stengtis 
atpažinti. Kiek čia žydų, velnių ir 
kitų įdomių būtybių! Parado metu į 
salę net arklys atjoja, o ant jo sėdi 
juodas raitelis. Nudstabiausios 
tetulės Matonienės iš virvių sur
ištos kaukės. Paradą praveda 
bobulė Pupienė su tetule 
Šoliūnaite. Tada „Miglotos Šalies” 
dalyviai . vafdina „Lašininį ir 
Kanapinį.” Seka šokiai, rateliai, 
dainavimas. !r taip iki vėlumos.

Sekmadienis. Keliamės labai 
anksti: pusę septynių. 
Negailestingai verčiame visus 
Sodžiaus gyventojus iš lovų, nes 
kaime niekas ilgai nemiega, o ypač 
kai šį rytą — bulviakasys. Vadovai 
jau iš vakaro nepjautos pievos 
ilgose žolėse paslėpė apie tūkstantį 
bulvių. Kiekvienai seniūnijai 
duodame po kibiriuką ir jie turi 
surasti 100 bulvių. Pirmąsias 90- 
dešimt suranda labai greitai! Tik 
bėga pas 'vadovus, kad tie kuo 
greičiau skaičiuotų ir supila į 
pintines, maišiukus. Tačiau 
paskutinė dešimkė, tai jau kitas 
reikalas. Dairosi šen ir ten, o tų 
bulvių kaip nėra taip nėra. Kai 
kurioms seniūnijoms pasisekė 
greičiau surasti ir jos jau keliauja 
prie valgyklos, mano gaus 
pusryčių. Tačiau čia vėl nauja 
kliūtis. Prieš valgant reikia bulves 
nuskusti. Stebėtina, kad kai 
kuriems bulves skusti vieni niekai, 
o kiti, nors ir gerokai virš dešimties

metų, savo gyvenime bulvę skuta 
pirmą kartą, net nemoka bulvę ar 
peilį rankose laikyti. Nenorėdamas 
pagalvoji: kokia ateitis jų laukia? 
Mes, vadovai, net stovyklose jiems 
galimybę išmokti apie kasdienišką 
gyvenimą dažnai atimame. 
Pripažįstam, jog geriausia bulvių 
skutėja, tai .ses’ė Marija 
Pabedinskaitė. Jos rankose darbas 
tik tirpsta! Šeimininkės netiki, 9 vai. 
ryto ir štai bulvės ne tik surinktos, 
bet ir nuskustos. Šeimininkė Vanda 
visą savaitę prieš suvažiavimą 
rūpinosi kaip čia bus su tomis 
bulvėmis. Sako: „Gal šeimininkės 
iš vakaro nuskustų?” Bet tada vėl 
kita problema: koks čia bulviakasys 
su nuskustomis bulvėmis! Smagiai 
lauke padirbėjus, apetitas geras. 
Šeimininkai Algis ir Rimutis vos 
spėja blynus kepti iš nuo vakar 
vakaro likusios tešlos. Po pusryčių 
visoms seniūnijoms išdalinami 
dideli dubenys ir tarkos. Pietums 
bus kugelis! Jei kai kuriems 
vaikams sunku bulves skusti, tai jau 
tarkavimas tikrai naujiena. Pir
miausia pradeda sesės, broliai žiūri 
ir juokiasi: „Cha, cha, nemokat 
tarkuoti!” Nei nenujaučia, jog ir jų 
eile ateis. Kai pasikeičia, tai jau 
nebe taip juokinga, nevienas ir 
savo pirštelį nutarkuoja . . . Toliau 
visą kugeliu maišymo ir kepimo 
darbą perima šeimininkai ir

Nuotr. P. jurgučio.

šeimininkės, kuris be nuotykių taip 
pat nepraėjo, bet apie tai vėliau.

Mūsų dzūkiškoje pirkioje 
vaidinimas, Hamiltono gražiai 
paruoštas „Antanuko rytas”. An
tanukas turi ypatingai gerą dikciją 
ir taip žvaliai klausinėja bobulę, 
kad kitokio Antanuko net ir negali 
įsivaizduoti. Na, o toliau 
sudėtingas žaidimas, pavadintas 
„Perkūno lobiu”. Seka kaimo- 
darbai. Viena grupė paskirta 
išvalyti pirkią, nes ne tik bulvių 
tarkuotojai, bet ir gausus skaičius 
valgytojų ją jau labai priteršė. Antra 
grupė, su tetulių Gvildienės ir 
Gedgaudienės pagalba sodina

Ruošiamės vaidinti. Nuotr. P. 
jurgučio.
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vėliavų aikštėje, prie kryžiaus, 
gvazdikus ir rūtas. Bus mūsų 
buvimo ženklas. Trečioji grupė su 
dzieduku Saulaičių mokosi kaip su 
dalgiu piauti šieną. Jiems 
parodoma kaip pagaląsti ir tada 
kaip piauti. Kiekvienas ir kiekviena 
gauna pamėginti ir tuoj sužino: 
netaip lengva kaip su elektrine 
piovimo mašinėle. Ketvirta grupė 
su tetulės Miškinienės 
pamokymais stato šieno kupetą. 
Neturim grėblių, reikia su 
rankomis šieną susigraibstyti. 
Vienas jaunuolis net ir paklausia: 
„Ar Lietuvoje nebuvo grėblių?” 
Kaip ten bebūtų, vieni geriau kiti 
silpniau savo numatytus darbus 
atlieka ir po laukus prisilakstę 
pirmą valandą atskuba kugelio.

O su tuo kugeliu tai taip buvo.* 
Vos tik pradėta spirgus*čirškinti, 
kaip virtuvėje pritrūksta gazo ir visi 
pečiai užgęsta. Ką daryti? Vieni 
skambina Dainavos ad
ministracijai, kiti bėga su 
petelnėmis, pilnomis lašinukų, į 
Baltuosius rūmus, nes ten yra kita 
virtuvė. Jau spirgai suspirginti ir 
laikas kugelį į pečių kišti, tačiau 
gazo kaip nėra taip nėra. Greitu, 
sprendimu nutarta kugelį įkepti 
Baltųjų rūmų virtuvėje ir kitoje 
pusėje ežero, kur taip pat yra maža 
virtuvėlė. Vyrai su mašina išvežioja 
indus su kugeliu ir įkfepa tuose- 
pečiuose. Už pusvalandžio ateina 
administratorius ir prijungia gazą. 
Nutariama atsivežti kugelį ir baigti 
kepti pagrindinėje virtuvėje. Vėl 
vyrai laksto su mašina ir jau 
įkaitusius indus suvežą. Po kiek 
laiko, jau įspėsit,pečiai vėl užgęsta. 
Na, ir istorija kartojasi: vieni skam
bina administratoriui; vyrai su 
kugeliu lekia į Baltuosius rūmus ir į 
kitą pusę ežero! Pirmą valandą 
kugelis vos tik sušilęs buvo.

Reikia keisti programą.. 
Suplanuojame, kad pirmiausiai bus 
šv. Mišios, joms pasibaigus 
valgysime kugelį. Visiems 
duodame gerą pusvalandį laiko 
nusiprausti, persirengti šven
tadieniniais rūbais. Vyresnieji

skubame pasiruošti šv. Mišioms ir 
procesijai. Kun. Saūlaitis tariasi su 
dalyvausiančiais šv. Mišių liturgijo
je. Mes karpome Vaivos juostą, 
padarome visą eilę įvairiaspalvių 
kaspinų. Kartu su austinėmis 
juostomis rišame prie karūnų, 
kiekvienai po keturis. Kai 
pasipuošę susirenka sodiečiai, jie 
susigrupuoja „kaimais”, kurių 
kiekvienas procesijoje neš po 
karūną (vėliavą). Vienas laiko 
vėliavą, kiti kaspinus, už jų eina 
nešantysis maldaknygę ir likusieji. 
Procesija prasideda nuo pirkios

Nuotr. P. Jurgučio.

Nuotr. P. Jurgučio.

(valgyklos). Sodžiaus kaimai 
susitinkame prie kryžiaus (vėliavų 
aikštėje), tada keliaujame link 
Baltųjų rūmų. Ten prisijungia 
„Miglotos Šalies” kaimai ir tada vis? 
kopiame į kalną. Jo viršūnėje stovi 
Dainavos lietuviški mediniai 
kryžiai. Giedame: „Sveika Marija, 
Motina Dievo.” Akordeonu palydi 
tetulė Šoliūnaitė. Dangus ap
siniaukęs ir pakyla vėjas. Vėliavos ir 
kaspinai plevena visame savo 
grožyje, ypač išsiskiria tėvo J. Vaiš- 
nio, S.J. paskolinta karūna, kurios 
vienoje pusėje šviesiame dugne 
tamsiais linais išaustas Kristaus 
veidas, o kitoje — šv. Kazimiero. 
Kaspinai raštuoti, taip pat lininiai. 
Spalvinga 180 asmenų eisena 
vingiuojąs! kalno takelyje. Net ir 
patys jauniausi dalyviai- jaučia, kad 
čia neeilinė šventė. Kai kurių 
yyresniųjių vadovų veidais riedą 
ašaros, nors trumpai valandėlei 
pasijunta laisvoj Lietuvoj, 
prisimena ilgesingą vaikystę.

Prie kryžių žolė iki juosmens. 
Jose susėdame. Ilgos varpos — 
graži puošmena šios dienos 
Sekminių šventei. Nuo kalbelio 
matosi Spyglys, Dainavos nedidelis 
ežeras. Žaliuoja jau susprogę 
miškai. Nuo stipraus vėjo siūbuoja 
žolės ir medžiai; vėliavos smarkiai
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plevena ir atrodo kiekvieną minutę 
pakils audra, sutrukdys iškilmes. 
Tamsūs debesys greitai praslenka, 
nelyja. Gal ir gamtai svarbi mūsų 
šventė.

Procesijai grįžtant giedame: 
,,Kaip grįžtančius namo 
paukščius”. Prie Baltųjų. rūmų 
padarome grupinę nuotrauką, o 
tada jau skubame kugelio. Šis labai 
labai skanus, nes mūsų pačių 
keptas. Recepto paslaptis: kas 
pusvalandį vežti su mašina iš 
pečiaus į pečių. Visi dalijamės 
dienos įspūdžiais. Procesija, aišku, 
ir kryžių kalne šv. Mišios bus ilgai 
neužmirštamos?

Pasisotinę ir pasivaišinę kiškio 
pyragais išleidžiame Hamiltoną ir 
Torontą, jie skuba, nes pirmadienį 
Kanadoje yra darbo dieną. Kiti 
turime poros valandų laisvalaikį.' 
Šis būtinai reikalingas. Vieni, nors 
trumpam laikui, nusnaudžiame, 
antri šnekučiuojamės su draifgais, 
o treti šiaip ką nors ramiai darome. 
5 vai. vėl renkamės prie didžiojo 
ąžuolo'. Clevelando Neringos tun
to sesės suvaidina „Bobulės 
vargus”. įdomu, kad būdamos 
jauno amžiaus, pačios vaidinimą 
paruošė ir „bobulės vargus” 
puikiai suprato.

Šios dienos darbus baigsime

„Arklai" įscenizuoja „Siuntė mane 
motinėlė". Nuotr. T. Gaidelytės.

derliaus švente, juk kaimo gyven-. 
tojai ne tik sunkiai dirbo, bet 
darbus pabaigę linksminosi. 
Šventei nemaža ruošos. Šis bobulės 
Danutės rūpestis. Mergaitės išbėga 
į pievas pinti vainikėlių. Tetulės 
Aleknienė ir Matonienė riša bobą 
ir derliaus šventei pina vainiką. 
Pirkioje irgi vyksta ruoša. 
Šeimininkės piausto skilandį, 
lašinukus, juodą duoną. Greta jų 
ant stalo deda raguolį, saldainių ir 
dar kitokių gardumynų. Laukiame 
„iš laukų” sugrįžtančio jaunimo. 
Stovime tarpduryje su vandens 
ąsotėliu. Jie atkeliauja nuo Baltųjų 
rūmų su vainikuotomis galvomis, 
bedainuodami ir linksmoj jaunat
viškoj nuotaikoj. Paduoda mums, 
Sodžiaus šeimininkams, vainiką 
(ant kurio užrišti mediniai šaukštai) 
ir iš šieno surištą bobą. Vainiką 
kabiname virš vaišių stalo pirkioje, 

Derliaus šventės vaišių stalas, už jo 
rugių „boba" — paskutinis šienap
jūtės kupeta. Virš stalo — tradicinis 
vainikas su mediniais šaukšais — 
derliaus gausumo ženklais. Nuotr. 
P. Jurgučio.

o bobą, apšlakstę vandeniu, kad 
būtų derlingi sekantys metai, 
pastatome prie sienos. Šeimininkas 
visus kviečia vidun; šeimininkė 
sodina vyresniuosius už stalų. 
Jaunimas dainuoja, šoka tautinius 
šokius, seniūnijos vaizdžiai in
scenizuoja liaudies dainas. 
Derliaus šventėje kiekviena 
seniūnija turėjo įscenizuoti dainą. 
Seniūnijos pasirinko: Dalgiai — 
Ridikėlis ir petruška, Mintuvai — 
Atskrend sakalėlis, Arklai — Siuntė 
mane motinėlė, Girnos — Pelėda, 
Spragilai — Julija, Budės — Išbėgs 
pelė iš miško, Žagrės — Du
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Rateliai, dainos — vaidinimėliai ir 
vaišės papildė kaimo papročius. 
Nuotr. P. Jurgučio.

gaideliai, Sietai — Linksmumas 
eina per girias. Stebimės jaunimo 
sumanumu ir humoru. O tada 
rateliai, žaidimia. Šokame polką su 
ragučiais, su šluota ir 1.1. 
Vaišinamės.

Besilinksminant laikas skubiai 
bėga, dziedukas Saulaitis jau taisosi 
lauke rodyti skaidres apie Dzūikiją, 
Paulius Jurgutis filmą apie praeitų 
metų Vidurio rajono stovyklą, su

Už vaišių stalo matosi rugių „boba" 
— derliaus šventės vakare. Nuotr. 
T. Gaidelytės. 

kuriuo baigiasi šio vakaro 
programa.

Pirmadienis. Šįryt keliamės tik 
devintą. Esame pavargę ir kai kurių 
laukia ilgos kelionės natno. Tad 
vadovai leidžia truputėlį ilgiau 
pamiegoti. Ryto pirmasis 
užsiėmimas — žaidimai; antrasis — 
didysis turgus. Paruošta dvidešimt 
stočių, kurios išdėstytos lauke, 
valgykloje ir Baltųjų rūmų salėje. 
Aiškina bobulės ir dziedukai, 
tetulės ir dėduliai, visi vadovai, 
kurie tik Sodžiuje dalyvauja (apie 
turgų smulkiai aprašyta kitame 
straipsnyje). Turgus tęsiasi dvi 
valandas. Kiekvienoje stotyje 
praleidžiama tik po penkias 
minutes laiko; niekam 
nenusibosta, nes tuoj reikia 
skubėti kiton.

Derliaus šventėje „šeimininkai" iš 
darbininkų priima vainiką su 
mediniais .šaukštais. Nuotr. T. 
Gaidelytės.

Papietavus Kernavės tunto 
energingos sesės suvaidina 
„Skerdžiaus" trečiąją dalį. Šis 
vaidinimas jau paskutinis. Laikas 
atsisveikinti. Visi susirenkame po 
didžiuoju ąžuolu, kur vykdavo 
vaidinimai, padarome didžiulį ratą. 
Bobulė Eidukienė, dziedukas 
Saulaitis ir aš išdalijame Lietuvių 
Archyvo padovanotus medalius,

Pasakotoja v.s. Danutė Eidukienė 
sveikina visus po ūkio darbų 
derliaus šventėje. Nuotr. T. 
Gaidelytės.
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„Jurgeli, meistreli" įtraukia visus 
derliaus. šventės dalyvius į jaukią 
kaimo nuotaiką. Nuotr. P. 
Jurgučio.

leidinėlį ,, Sodžius”, 
paskutiniuosius saldainius. Sur
enku kaklaryšius, kurie buvo duoti 
pradžioje susitiktuvių. Kun. 
Saulaitis visus palaimina, kaip kad 
senovėje prieš kelionę laimindavo 
tėvaį, paprašo sugiedoti >,Kaip. 
grįžtančius namo paukščius, 
parveski, Viešpatie, ir mus . .

Atsisveikinti visados sunku. Tos 
valandos, praleistos Sodžiuje, 
daugelio atmintyje pasiliks 
Šviesiomis jų gyvenimo 
valandėlėmis. Taip gera, nors 
trumpam, sugrįžti praeitin; kitiems 
— ten keliauti pirmą kartą, jei ir 
netiksli geografinė vietą, tai (kiek 
tik leidžia rengėjų vaizduotė) 
stengtasi sukurti panaši.

s.fil. Liuda Rugienienė

IŠKYLA | DZŪKIJOS
KAIMĄ

„Sodžių”. Likusis laikas — pietums 
ir ūkiui pažiūrėti.

Keliaudamos į ūkį, seniūnijos 
atliko šiuos kaimo aplinkos 
uždavinius: surašė matytus žvėris, 
gyvulius, paųcščius; rinko medžių 
lapus; rinko laukinių gėlių žiedus; 
tris kartus po 2 min. sustojo 
klausytis gamtos garsų; lavinosi 
bent kai kuriuos žodžius pasakyti 
dzūkų tarme pagal duotus 
pavyzdžius.

Iškylaujame į kaimą. Nuotr. P. 
Jurgučio.

Dzūkų kalbos pavyzdžiai buvo: 
cikras — tikras, dzidelis — didelis, 
cyla — tyla, nakcį — naktį, gaidzys 
— gaidys, ciesa —-tiesa, eic — eiti, 
dzvylika — dvylika, čia — čia, 
pradžia — pradžia.

Vasiulių ūkyje . seniūnijoms 
sodą ir daržą aprodė patys

-Kaip, atvykus į „Sodžiaus" 
savaitgalį, persikelti iš dabarties ir 
miesto j senovišką Dzūkijos kaimą? 
Kaip į šį perėjimą įtraukti ruošą 
kaimo užsiėmimams, papročiams 
ir aplinkai?

Kiekviena seniūnija (kaimas, 
skiltis) gavo tvarkaraštį, kuriame 
pažymėti iškylos uždaviniai. Per dvi 

_valandas ir O minučių seniūnijos 
20 min. šoko tautinius šokius, 2© 
min. dainavo virš, valandos .skyrė 
kelionei j ponų Vasiulių ūkį api® 2 
km nuo Dainavos . ir - atgal j
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šeimininkai, taikinami vyrjfc. 
Teresės Kybartienės, s. Irenos 
Valaitienės ps. Ignės Marijošrūtės. 
Prie kuono matė įvairius kaimo 
įrankius (akėčias, arklą), darže 
bulves, kukurūzus, serbentus, taip 
pat ir bičių avilius, o sode — slyvas, 
obeles, kriaušes.

Nežiūrint švelnaus lietučio, 
apžiūrėjusios ūkį seniūnijos ėjo 
prie jau paruošto laužo pasikepti 
užkandžių. Čia talkino skautai 
vyčiai ir vyresniosios skautės su ps. 
Algiu Rugieniu.

Grįžę į Dainavos stovyklavietę, 
visi persirengė kaimiškai primajam 
turgui. Taip uždaviniais, dainomis, 
šokiais ir kėlione gamtoje seniūni
jos pasiruošė dviem parom ap
sigyventi Dzūkijos kaime.

Sugrįžę iš kelionės į kaimą, 
„Sodžiaus" gyventojai įsirengė 
kaime ir ruošėsi būsimoms 
savaitgalio prorgramoms. Kaimo 
turgaus stotys buvo išdėtos viduje 
ir lauke. Prie kiekvienos — vadovas 
ar vadovė, o kaimo gyventojai 
galėjo pasirinkti, kiek ir kur 
padirbėti. Seniūnijos žinojo savo 
būtinus uždavinius: pagaminti iš 
didesnio dydžio skardinių 
paprastus pečiukus blynams kepti. 
Kaimo turgaus užsiėmimai buvo:

SODYBA. Pasaulio lietuvių ar- 
hyvas paskolino didoką lietuviškos 
sodybos modelį su malūnu, tvartu, 
pirtimi, gyvenamu namu, įvairiais 
kaimo įrankiais ir vežimais. Čia 
teko padailinti aplinką, „pasodin
ti” medžių, išvesti kelius, sustatyti 
gyvulius ir paukščius, pagaminti 
prūdelį.

KAUKĖS. Užgavėnių vakarui 
kiekvieno dalyvio buvo prašyta 
atsivežti kaukę. Šioje stotyje norin
tieji galėjo sau pasigaminti kaukes 
iš paruoštos medžiagos (rudį pop
ieriniai maišai, siūlai, slapvotas 
popieris, dažai, kartonas, virvės,, 
visokie blizgučiai, medžiagos). 
Stoties vadovė v.s. Gi landa Mato- 
nienė pakabino kelias pavyzdines 
kaukes ir kaukių nuotraukas ar 
piešinėlius. Tradicinių Užgavėnių 
kaukių tarpe būnat meška, arklys, 
ožys, gaidys, gervė, giltinė, 
Gavėnas, elnias, erelis, žinoma ir 
Lašininis su Kanapiniu. Stotyje 

ps. Ramutė Kemėžaitė (deš.)moko 
kaimo dainų. Nuotr. P. Jurgučio.

Gražina Urbonienė seses moko 
austi. Nuotr. T. Gaidelytės.

stengtasi užtikrinti, kad beent dalis 
šių įprastinių kaukių būtų vakarui 
paruoštos.

ŽAIDIMŲ PRIEMONĖS. V.s. 
Kazys Matonis ir v.s. Vytautas 
Jokūbaitis rūpinosi tais, kurie 
padėjo lietuvių liaudies žaidimams 
surasti rąstų, pagalių, pagaminti 
čyžą, ripką ir kt. (Žr. aprašyme 
žaidimus).

KARŪNOS — tai liturginės 
vėliavos procesijai. Prie paruoštų
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medžiagų, klijų, spalvotų 
medžiagų likučių galėjo prieiti 
norintieji padirbėti prie liturginio 
meno. Sesuo Igne Marijošiūtė su 
talka padėjo, darbus derinti. Prie 
kiekvienos vėliavos koto reikėjo 
prikabinti (popierinius) kaspinus.

PEČIUKAI. Kiekviena seniūni
ja gavo didesnę skardinę. 
Paprastam pečiukui pagaminti, 
reikėjo viršutiniame pakraštyje 
pradurti skylių, o viename šone 
iškirpti (tam tikslui žirklėmis) 
dureles, kuriose ir pro kurias 
dedamos nedidelės malkos; Skar
dinės dangtis iš viršaus lieka 
nepradurtas, nes ten kepami 
blynai. Seniūnijos spėjo ir 
pagaliukų ugniai susirinkti.

SODYBOS PUOŠMENS. 
Dainavos valgyklą norėta papuošti 
liaudies meno motyvais. Pagal iš 
anksto 'paruoštus pavyzdžius 
„Sodžiaus” kaimiečiai gamino 
lankų .ir durų papuošimus (kurie 
šiaip kaime būtų iš lauko), iškar
pydami rudą popierį ir klijuodami 
prie sienų. Taip salė pradėjo derin
tis su viename kampe- įrengtu 
dzūkišku pirkios kambariu.

VAISTAŽOLĖS. S. Danguolė 
Bielskienė su talka ruošė vieną 
stotį, kuria daug kas domėjosi, ju 
jau turėjo aprašymus ir pavyzdžių, 
bet dar reikėjo stotį įrengti. Tai 
buvo proga įsigilinti, kaip kame 
žmonėš gydėsi gamtoje rastais' 
vaistais.

DAINOS IR ŠOKIAI. Geresnėm 
vakarinėm programom užtikrinti, 
turgaus metu buvo galima toliau 
šokti ir dainuoti, papildyti iškylos 
metu pradėtą ruošą.

Turguje taip pat galėjo būti 
stotis pasigaminti botagams, 
padaryti sielių modelius. Kadangi 
buvo daug audinių, kaimiečiai 
talkino audėjos kampą įrengti ir 
žiūrėjo, kaip p. Gražina Urbonienė 
audžia.

Blynus seniūnijos kepė vakare, 
susėdusios apie mažąjį lauželį 
skardinėje. Tešlą paruošė virtuvė.

Ruošiamės kepti Užgavėnių blynus. Nuotr. T. Gaidelytės-.

Dirbame kaukes kaimo turguje. Nuotr. T. Gaidelytės.

Sodybos modelis, paskolintas Pasaulio lietuvių archyvo.
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Kaip ir kiti „Sodžiaus” 
savaitgalio didesni užsiėmimai — 
turgai, iškyla, taip ir ūkio darbų 
rytas nėra tik šiaip sau užsiėmimas, 
bet ir padeda paruošti būsimai 
programai reikmenis ar medžiagą.

Ūkio darbų tikslas — pajusti 
nors kiek, kaip kaime žmonės 
dirba 'ir gyvena. Visiems bendras 
ūkio darbas — bulviakasis, p tada 
seniūnijos ar kaimai išsiskirsto 
kitiems darbams. Darbai vyksta 
stotimis po 15 min. arba ilgesnį 
laiką. Nebūtina, kad visos seniūni
jos (kaimai) pereitų visas stotis ar 
atliktų visus darbus.

BULVIAKASIS. Iš vakaro 
aukštoje žolėje — pievoje vadovai 
išbarsto bulves. Svarbu žinoti 
bulvių skaičių, nes bulviakasio

Šienapjūtė. Nuotr. P. Jurgučip.metu kiekviena seniūnija turi sur
inkti nurodytą skaičių arba 
kiekvienas kaimietis po tris ar 
panašiai, kad visi turėtų progos 
bulves „kasti". Visi atsikelia anksti, 
išgeria kakavos su sausainiais, eina 
bulvių kasti. Kiekviena seniūnija 
sudeda savo bulves j maišą ar 
kibirą.

„Sodžiuje" tada visi rinkosi 
valgykloje bulvių tarkuoti. (Vėliau 
virėjos iškepė kugelį pietums). 
Pagal sąlygas, galima tik nulupti. 
Arba, taip pat supjaustyti laši niūkūs 
ar pan.

ŠIENAPJŪTĖ. Du ar trys dalgiai, 
pustytuvai. Suaugęs instruktorius 

parodo, kaip žolė dalgiu 
pjaunama. Kiekvienas turi progos 
pabandyti. Kiti stovi, atoliau, kad 
nesusižeistų. Taip pat išmoksta 
dalgį pustyti — galąsti.

GRĖBĖJAI. Anksčiau nupjautą 
žolę arba kątik nupjautą surenka į 
kupetas ar kūgius, skubiai nešdami 
žolės ar šieno derliaus šventės 
ruošėjams. Jeigu žolės nedaug ar 
nėra tiek grėblių, grėbiama 
rankomis. Neužmiršta dainuoti!

.RUGIŲ BOBA. Iš vielinės tvoros 
ar iš dviejų kryžminių pagalių, 
prikaltų prie stovo, padaromi 
rėmai. Tada— šienas ar žolė 
pririšama, kad. atrodytų kaip 
„boba". Boba neaprengiama kaip 
moteris, gal tik su skepetaite. Turtų 
būti iš tolo matoma, tai apie metro 
aukščio. Derliaus šventei tinka ir 
šieno zuikis (vėl vieliniai rėmai).

VAINIKAI. Kiekvienas kaimas 
ar seniūnija nupina sau vainiką. 
Derliaus šventei reikia vieno 
ypatingai gražaus vainiko, prie 
kurio mediniai šaukštai. pririšami 
juostele.

GĖLIŲ DARŽELIS. Kadangi 
Dainavoje buvo pats pavasaris, iš 
anksto buvo nupirkta gėlių daigų, 
kuriuos kaimiečiai sodino prie 
valgyklos.'

ŠVARA IR TVARKA. Prie kaimo 
darbų priklauso ir ruoša derliaus 
šventei — išvalyti patalpas, kiemą, 
sutvarkyti daiktus.
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Didžiausias malonumas — tarkuoti 
bulves. Nuotr. T. Gaidelytės.

Kiti kaimo darbai gali būti 
(sąlygoms leidžiantį grybauti, 
uogauti, spausti sūrius, kepti 
duoną ar bulkutes, ruošti kitus 
valgius ir Lt.

ŽAIDIMAI Yra lietuvių liaudies 
žaidimų, pagrįstų ūkio darbais. 
Taip pat galima pritaikyti kitus 
žaidimus darbų temoms. 
Pavyzdžiui, iš visų seniūnijos 
žaidėjų sudaryti „vežimą” ir 
nuvažiuoti 20 metrų. .Žr. — 
žaidimų skyrelį).

Ryto darbams dalyvius prikelti 
gali „piemenėliai”, dainuodami 
dainą arba šaukdami karves „Ralio, 
ralio”. Tinka skerdžiaus ragas.

Argi netaip tarkuojama!1 Nuotr. P. 
Jurgučio.

Kai blynus kepa ant skardinės 
dangčio, išeina labai apskriti. 
Nuotr. T. Gaidelytės.
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SEKMINIŲ PAMALDOS 
IR PROCESIJA

Sekminės pavasario šventė. 
Turgaus metu dalyviai ruošė 
liturgines vėliavas — karūnas, 
klijuodami spalvotas medžiagas, 
religinius simbolius ir raides, ant 
didesnių medžiagų, kurios 
prisegamos prie T pavidalo koto. 
Nuo viršutinių karūnos kraštų kaba 
po du kaspinu, kuriuos procesijoje 
neša keturi asmenys.

Sekminių pamaldos. Kairėje lininė 
šv. Kazimiero karūna iš Lietuvos, 
ant altoriaus 120 m. senumo šven
tasis Raštas. Nuotr. P. Jurgudo.

J procesiją seniūnijos — kaimai 
rinkosi iš skirtingų vietų, kaip 
žmonės į atlaidus. Procesija vis 
ilgėja. Išdalinti giesmių žodžiai,

Tautiniai bei kaimo rūbai, 
tradicinės giesmės ir karūnos davė 
pajusti lietuvišką procesiją. Nuotr. 
T. Gaidelytės.
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Sekminių procesija Kryžių kalne. 
Nuotr. T. Gaideiytė$.

kad būtų galima su akordeono 
palyda giedoti. Procesijoje 
nešamas kryžius, vainikai,šventasis 
Raštas, duona ir vynas ir vanduo 
Mišioms.

Kryžių kalne jau stovi staliukas 
— altorius. Sodžiaus kaimiečiai 
sustoja pusračiu, o liturginės 
vėliavos už altoriaus. Pro karūnas ir 
už jų matosi graži Dainavos gamta 
su ežeru ir miškeliais. Skaitymą 
apie Kristaus sekėjus išvaidina 
viena seniūnija, visai be žodžių, kol
tkestas skaitomas. Tikinčiųjų 
maldos po prašymą iš anksto, 
besiruošdami procesijai, surašė 
kiekvienas kaimas.

Kelios liturginės vėliavos buvo 
atsivežtos iš kitur ar paskolintos iš 
Dainavos, nes ruošos metu ne 
kiekviena seniūnija turėjo progos 
karūną , pagaminti. Komunija 
dalinama duonos ir vyno 
pavidalais.

gS

Procesija giedodama keliasi į 
Kryžių kalną. Nuotr. P. Jurgučio.

s.v. Paulius Jankus skaito iš šv. 
Pauliaus laiškų. Nuotr. P. Jurgučio.
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DIDYSIS KAIMO
TURGUS

Trečiąją „Sodžiaus" dieną apie 
dvi valandas tęsėsi dvidešimties 
stočių turgus. Šio užsiėmimo tikslas 
buvo pagilinti žinias, sukaupti 
savaitgalio pergyvenimus, 
patikrinti ir įvertinti tai, ką 
„Sodžiaus" gyventojai patyrė, 
matė, išmoko. Čia dalyvavo ir 
prityrusieji skautai-skautė$, ir 
„Miglotos šalies" skautai vyčiai su 
vyresniosiomis skautėmis. 
Kiekvienai stočiai buvo duota 5 
minutės.

Prie kiekvienos stoties — 
vadovas ar vadovė. Beveik visur 
reikėjo ką nors atlikti, paliesti, 
ragauti, atspėti. Tai skautiškų 
uždavinių turgus. Beveik visoms 
stotims buvo paruošti didžiuliai 
iliustruoti lapai.

VAISTAŽOLĖS, s. Danguolė 
Bielskienė. Ragauti ramunėlių ar
batą, šermukšnių uogienę.

Keliolikos vaistažolių pavyzdžiai, 
piešinėliai, aprašymai kaip naudo
jamos.

2. SODYBA, v.s. justinas 
Kirvelaitis. Sodybos pastatai, jų 
naudojimas, sodybos planelis ir 
išvaizda prie modelio ir iliustracijų. 
Kaimo gyvenimas.

3. AUDINIAI, Rasa Šoliūnaitė. 
Dzūkiški raštai, įvairių rūšių 
audiniai. Iliustracijos apie stakles.

4. LINAI, Vladas Šakalys. Linai iš 
South Dakota su šaknim ir sėklom, 
linų siūlų pluoštas, iliustracijos apie 
linų apdirbimą nuo rovimo iki 
audeklo.

Rasa Šoliūnaitė prie audinių stoties 
turguje. Nuotr. T. Gaidelytės.

5. Marijos ŠVENTOĖS 
LIETUVOJE, s. Ilona Laučienė. 
Lietuvos žemėlapis su 20 šventovių 
paveikslėliais. Ypatingas dėmesys 
Šiluvai ir Aušros Vartams.

6. GĖLĖS, s. Aušra Klimienė. 
Atspėti ir išmokti šešias Lietuvos 
gėles. Kitų gėlių paveikslėliai, 
iškirpti iš žurnalų ar knygų.

7. DZŪKIJA ir VINCAS KRĖVĖ- 
M5CKEVIČIUS, v.s. Danutė 
Eidukienė. Dzūkijos žemėlapis,
Krėvės gyvenimo bruožai.

8. KAIMO DARBŲ GARSAI, ps. 
Igne Marijošiūtė. Magnetinė 
juostelė su Lietuvos kaimo garsais 
(šulinys, kalvis, laivo sirenos, bitės, 
karvę melžia, kala dalgį, traukinys, 
pjauna šieną, galanda dalgį, šieną 
grębia, varpai). Čia taip pat 
pakalbėta bendrai apie „Sodžiaus" 
savaitgalio tiksią pajusti Lietuvos 
kaimo gyvenimą.

9. NEMUNAS, s. Nijolė Pu- 
pienė. Nemuno vaizdai nuo

Brolis Krivelaitis pasakoja apie 
sodybą. Nuotr. T. Gaidelytės.
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Vladas Šakalys sumaniai aiškina 
apie linus. Nuotr. P. Jurgu&o.

mažyčio upelio iki žiočių, 
ypatingi Merkinės apylinkės 
Dzūkijoje. Pati upė, sieliai.

TO.' METUVOS ŽVĖRYS, v.s. 
Vytautas Jokūbaitis. Lietuvos 
mokyklinis gamtos žemėlapis, 
įvairių žvėrių paveikslėliai.

11. GYVULIAI, s. Irena 
Valaitienė. Magnetinė juostelė su 
garsais: varna, šuniukai, karvė,

vadės, gaidys, žąsys, arklys, 
antys, vištos ir viščiukai, šuniukas, 
pajukai.

12. PAUKŠČIŲ GAISAI, s. 
Marytė Utz. Magnetinė juostelė iš 
Lietuvos su lakštingalos, kregždės, 
gegužės, pelėdos, paukštelių, 
žuvėdros, volungės, dagiliukų, 
vyturėlių ir špokų halsais.

13. BITĖS ir VABZDŽIAI, s. 
Juozas Orentas. Iliustracijos apie 
bites, korys, žąsies sparnas bitėms 
nubraukti, bitininko tinklelis.

14. ŽUVYS, fit Pijus Bielskus. 
Lietuvos žuvų piešinėliai: ar 
nuotraukos. Kaip ir kitose stotyse, 
užrašai tš tolo nematomi, kad 
stotyje esantieji galėtų patys 
pasakoti, klausinėti, atspėti, žinias 
patikrinti.

15. GSYBA8, ps. Algis 

Sesė A. Klimienė klausia, koki; 
Lietuvos gėles pažįsta. Nuotr.
Gaidelytės.

Rugienius. Pavasario, vasaros i 
rudens grybai.

16. UOGOS, v.s. Stefa Gedgat; 
dienė.

17. MEDŽIAI, s. v. Audriu 
Kirvelaitis. Vaismedžių ir mišk 
medžių paveikslėliai.

18. RAŠINĖLIAI, s. Liuda Rugjšs. 
nienė. Kiekvieno kaimiečio 
įspūdžiai apie „Sodžiam” 
savaitgalį.

19. LAUKŲ DARBAI, vyr.sk. 
Teresė Kybartienė. įvairių arklų, 
plūgų, akėčių ir ratų modeliai, 
paskolinti Pasaulio lietuvių 
archyvo.

20. UŽGAVĖNAS. ILIUSTRACI
JOS APIE Užgavėnes, kaimo 
muzikos instrumentus ir 
gegužines. Užgavėnių šventės 
reikšmė.

Stočių skaičių nulėmė didelis 
dalyvių skaičius — apie 180. 
Mažiau stočių ir daugiau laiko prie 
stočių duotų progos kaimiečiams 
įsigilinti ir daugiau pasireikšti. 
Ruošos metu buvo taip pat galvota 
apie kitas stotis: botagų, daržovių, 
javų, lietuviškų valgių, mįslių, 
pasakų, drožinių ir šokių, paukščių 
bei gyvių garsų pamėgdžiojimų.

Sktn. /. Orentas prie stoties apie 
bitininkystę. Nuotr. P. Jurgučio.
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„SODŽIAUS” 
DIENOTVARKĖ

Šeštadienis, gegužės 29 cL

8:00 Pusryčiai
9:00 Susipažinimas, 

susiskirstymas seniūnijomis 
10:00 Kelionė į kaimą (iškyla)
1:00 Vaidinimas: „Skerdžius” I 

dalis
1:15 Turgus
4:00 Vaidinimas: „Skerdžius” II 

dalis
4:15 Vaidinimas: „Perkūnas,

Vaiva ir Straublys”
4:30 Žaidimai
6:00 Vakarienė
6:45 Užgavėnių papročiai ir 

dainavimas
10:00 Užgavėnių pasilinksminimas

Sekmadienis, gegužės 3t d.

7:00 Bulviakasys
9:00 Pusryčiai
9:30 Kugelio tarkavimas

10:00 Vaidinimas: „Antanuko
rytas”

10:15 Sudėtingas žaidimas
12:00 Ūkio darbai
1:30 Šv. Mišios ir procesija
2:30 Pietūs
3:00 Laisvalaikis
5:00 Vaidinimas: „Bobulės 

vargai”
5:30 Vainikų pynimas
7:00 Vakarienė
8:00 Pasiruošimas derliaus 

šventei
9:00 Derliaus šventė

11:00 Skaidrės apie Dzūkiją

Pirmadienis, gegužės 31 d.

9:00 Pusryčiai
9:30 Žaidimai

10:00 Didysis turgus
12:00 Pietūs
1:00 Vaidinimas: „Skerdžius” III 

dalis
1:15 Išleistuvės

Kaip Dzūkijoje, taip ir Dainavos 
stovykloje lietuviški berželiai. 
Nuotr. T. Gaidelytės.

Sodžiaus ir Miglotos šalies dalyviai 
1982 gegužės 31 d. Nuotr. P. 
Jurgučio.
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„SODŽIAUS” 
VALGIARAŠTIS

ŠEŠTADIENIS

Pusryčiai: manų košė, riešutinis 
sviestas, dešra (sumuštiniai).

Pietūs: patys skautai kepasi
dešreles (iškyla)

Vakarienė: šaltibarščiai, viščiukas, 
bulvių košė, kukurūzai, salotos

Naktipiečiai: blynai

SEKMADIENIS

Pusryčiai: sunka, blynai, javainiai
Pietūs: Kugelis, rūgšti grietinė, 

obuolių košė, pyragai (kiškio 
pyragai)

Vakarienė: barščių sriuba, dešros, 
bulvių košė, salotos, vaisių 
mišrainė

Naktipiečiai: lašinukai, skilandis, 
juoda duona ir baronkos, 
raguolis

PIRMADIENIS

Pusryčiai: sunka, kiaušinienė, 
duona

Pietūs: Likučiai

26

V.s. Kazys Matonis padeda naujai 
atvykusiems „Sodžiaus" dalyviams 

susiburti į seniūnijas. Nuotr. P. 
jurgučio.
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„SODŽIAUS” ŽAIDIMAI

Savaitgalio žaidimai buvo 
lietuvių liaudies žaidimai, pritaikyti 
šventėms arba piemenėlių 
užsiėmimam. Čia surašyti ne tik tie 
žaidimai/kurie buvo žaisti, bet visi, 
kurie tinka „Sodžiaus” programai. 
Žaidimai suskirstyti pagal keturias 
grupes: bendrai žaidimai išsijudin
ti, Užgavėnių žaidimai, su kaimo ar 
ūkio darbais surišti žaidimai, 
žaidimai derliaus šventei.

KAIMO ŽAIDIMAI

RIPKA. Ripka — 15-20 cm 
skersmens 2-3 cm storio nupiova 
(ratas), Žaidėjai turi po 1,5 m lazdų, 
vadinamų „tynai”. Dvi komandos. 
Sodžiuje žaista taip, kad viena 
komanda iš karto bando nuvaryti' 
ripką už priešingos komandos 
linijos 10 m nuo vidurinės linijos. 
Jeigu pagalių neužtenka, ripką 
atgal meta tik tie, kurie lazdos 
neturi. Ripka leidžiama tuoj pat 
nuo vietos, kur ji sulaikoma. 
Komandoje apie 8-10 žaidėjų. 
Laikas neribotas. Ripka metama 
panašiai kaip diskas, tik stačiai. 
Sulaikant duodama ripkai iš šono, 
kad taip greit nesudužtų.

RIVŪLĖ. Žaidėjai žąsele vienas 
už kito komandose. Pirmasis per
duoda krivūlę — kreivą lazdą, 
sviedinį, rankšluostį ar pn. atgal. 
Gavęs krivūlę, paskutinysis bėga į 
eilės priekį ir vėl ją perduoda atgal, 
kol visa komanda sugrįžta į pir
mykštę eilės tvarką. Jei nevienodas 
skaičius, keli žaidėjai bėga antrą 
kartą.

DIRŽO NEŠIMAS. Dvi koman
dos stovi už tos pačios linijos. Iš ten 

turi diržą 100 žingsnių nunešti. Kai 
išbėga vienos komandos pasiun
tinys su diržu (sviediniu, vėliavėle, 
maišu), kita komanda išsiunčia du 
gaudytojus. Visi kiti lieka už linijos. 
Pasiuntinį pakanka paliesti. Pasiun
tinys gaudytojams atiduoda diržą, 
persekiotojai grįžta į savo vietą, ir 
bėga antros komandos pasiun
tinys. Jį veja pirmosios komandos 
du gaudytojai. Pagauti pasiuntiniai 
lieka ten, kur juos sugavo, be diržo 
negali judėti. Gaudytojai, atgavę 
diržą, paduoda pasiuntiniui. Naujų 
gaudytojų negalima siųsti, kol 
ankstyvesnieji negrįžta į būstinę. 
Gaudytojai tik tada išbėga, kai 
priešingos komandos pasiuntinys 
turi diržą. Galima žaisti dviem 
diržais.

DIENA IR NAKTIS. 20-30 
žaidėjų, dvi komandos, at
sisukusios viena į kitą 3-4 metrų 
nuotolyje už savo linijos. Žaidimo 
vedėjas pasakoja kokią nors pasaką 
ar atsitikimą. Kai ištaria žodį 
„diena”, „dienos” komandos 
žaidėjai apsisuka ir bėga už aikštės 
ribų linijos — apie 10 žingsnių, o 
„nakties” žaidėjai bando juos 
sugauti. Kiekvienas sugautas — 
taškas. Galima pasakojime sutarti 
spavlas — juoda ir balta ir pn.
, LAPTA. Apie 20 žaidėjų, dvi 
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komandos, du kiemai (8 x 3 m, tarp 
jų 40 rh laukas). Vieni žaidėjai 
aikštėje, kiti savo kieme. Kieme 
vienas žaidėjas pakelia sviedinuką, 
kurį kitas tos pačios komandos 
žaidėjas 60-75 cm lazda muša kuo 
toliau. Išmušęs sviedinį, tuoj bėga j 
priešingą kiemą ir atgal. Jei grįūta 
atgal, taškas. Komanda aikštėje 
bando sugauti sviedinį ir juo 
pataikyti į bėgantį žaidėją. Jei į 
žaidėją nepataiko irjis nespės grįžti 
atgal, gali saugiai likti antrajame 
kieme, laukdamas, kol bus vėl 
mušamas sviedinys. Bėgti galima 
tik tada, kada sviedinys aikštėje. Jei 
žaidėjas į sviedinį nepataiko lazda, 
gali bėgti tada, kai sekantis žaidėjas 
iš tos pačios komandos sviedinį 
numuša. Jei sviedinį sugauna ore 
arba sviedinys paliečia žaidėją, 
komandos apsikeičia vietomis.

KRENGLIS. Ant kuoliuko 
pastatomas krenglis — 10 cm 
skersmens, 15 cm aukščio smailiu 
galu pagaliukas. Dvr komandos už 
savo linijų 20 m nuo krenglio. . 
Žaidėjas meta 75 cm lazdą, ban
dydamas krenglį nuo kuoliuko

Miklumas lietuvių liaudies 
žaidimuose yra būtinybė. Nuotr. P. 
Jurgučio.
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numušti kuo toliau. Kiekvienas 
lazdos nuotolis-taškas. Jei krenglis 
įsminga, gali antrą kartą jį mušti. 
Krenglis vėl uždedamas ant 
kuoliuko, muša kita komanda. 
Užtenka pora . lazdų kiekvienai 
komandai (to paties ilgio!).

ČYŽAS. Keturkampis 10 cm 
pagalys, 2 cm skersmens, smailais 
galais vadinamas čyžu. (Sodžiuje 
buvo 20 cm, 4 cm skersmens). 
Vienoje pusėje vienas įpjovimas, 
lyg griovelis. Kitoje — du, trečioje 
— trys, ketvirtoje — keturi. Dvi 
komandos, apie 30-40 m viena nuo 
kitos. Čyžas mušamas lazda. 
Nukritus pažiūrima, kuri čyžo pusė 
į vjršų, tiek ir taškų. Jei įsminga — 5 
taškai. Tada muša priešingos 
komandos žaidėjas. Žaidėjai muša 
iš eilės, kol kiekvienas surenka 10 
taškų sau, tada iškrenta ir padeda 
teisėjui. Antrą kartą mušama kitaip, 
trečią — vėl kitaip, pavyzdžiui: 
pakelti čyža koja, tada mušti; 
išmesti čyžą ta pačia tanka, kuria' 
laikoma lazda; čyžą išmesti ta pačia , 
lazda į viršų, tada mujti; mušti 
įsmegitą į žemę; išmesti į orą, 
apsisukti vietoje, tada mušti; išm
esti čyžą, nuo žemės pakelti lazdą 
ir tada mušti. Nepataikęs žaidėjas 
perleidžia čyžą priešingai koman
dai.

KVINTA. Penki žaidėjai, 
kiekvienas 1,5 m skersmens 
apskritime (kreida, miltai, virvė 
apibrėžia lauką). Keturios žaidėjos 
tarp savęs mėtosi sviediniu, tada 
bando pataikyti j viduriniame rate 
stovinčią žaidėją. Kas pataiko, eina 
į vidurinį apskritimą. Mesti galima 
tik iš savo apskritimo. Tikslas — kuo 
ilgiau išsilaikyti viduryje.

UŽGAVĖNIŲ ŽAIDIMAI

.Pastaba: šie žaidimai nėra surišti 
su Užgavėnių papročiais, bet savo 
pobūdžiu tokiam linksmavakariui 
tinka.

SŪPUOKLĖS. Iš vienos ilgos

Kas gerai įsiklauso taisyklių, 
sėkmingiau dalyvauja žaidimuose. 
P. Jurgučio nuotr.

virvės padaromos trys kilpos nuo 
storos ir stiprios šakos. Du žaidėjai 
savo kojas uždeda į vidurinę kilpą 
(atsistoja ant virvės), o rankomis 
kiekvienas paima po kitą kilpą. 
Taip ir supasi. Jei virvė (ir šaka!) 
stipri, gali suptis dvi poros iš karto. 
(Sušynės priklauso prie Užgavėnių 
papročių).

SNAUDAIIS. 10-20 žaidėjų 
ratu. Viduryje užrištomis akimis 
„snaudaiis". Žaidėjai bando 
prislinkti, paliesti snaudai) ir 
pasakayti „Snaudali, pabusk". Jei 
snaudaiis pajunta atslenkantį, 
stengiasi pirma paliesti.

ŠVYTUOKLĖ. Nuo šakos kaba 
smėlio ar medžiagos pridėtas 
maišas. Po šia švytuokle jos 
siūbavimo take padedami 
pagaliukai, kankorėžiai ar 
akmenukai kas kelis centimetrus. 
Švytuoklė paleidžiama, ir žaidėjas 
bando surinkti kiek gali daugiau 
pagaliukų prieš švytuoklei sugrįž
tant taip, kad švytuoklė į žaidėją 
nepataikytų.

IŠSTŪMIMAS IŠ RATO. Du 
žaidėjai 2 m skersmens rate laikosi 
už ilgos lazdos, bandydami vienas

Grįžtame iš didžiojo žaidimo 
„Perkūno lobis”. Nuotr. T. 
Gaidelytės.
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Svarbu gerai žaisti — ir laimėti! 
Nuotr. P. jurgučio.

kitą išstumti. Negalima lazdos 
paleisti.

KOJŲ JĖGOS BANDYMAS. Du 
žaidėjai 2,5 skersmens rate, pakėlę 
vieną ir tą padą koją, suglausdami 
pėdas. Bando kitą išstumti iš rato. 
Kojos nuleisti negalima-.

KATB N A!. Du žaidėjai 
keturpėsti priešingomis kryptimis. 
Ant kaklo užsikabina stiprią virvę, 
kuri eina tarp kojų. 2 m už 
kiekvieno žaidėjo padedama 
nosinaitė, kurią bando pasiekti 
(nosinaitė — „lašiniai”). Lašinius 
galima tik burna paimti.

IMTYNĖS KOJOMIS. Du žaidė
jai guli, priešingai vienas šalia kito, 
suneria kaires kojas. Bando 
perversti priešininką.

SVARSTYKLĖS. Du žaidėjai sėdi 
priešais vienas kitą, sudeda padus, 
susiima rankomis arba už lazdos. 
Traukia, bandydami priešininką 
pastatyti ant kojų.

PIPIRŲ GRŪDIMA& Du žaidė
jai ant suolo sukelia kojas, pasiima 
už priešininko pėdų. Abu pakyla ir 
nusileidžia, kol vienas nuvargsta. 
Negalima ilsėtis, nusileidus iki 
žemės.

ŪKIO DARBŲ ŽAIDIMAI

RIDIKO ROVIMAS. Dvi 
komandos. Priekiniai du žaidėjai 
laiko virvę, likusieji už savojo 
užsikabina vienas už kito. Davus 
ženklą, viena komanda bando iš 
kitos „išrauti ridiką” — atskirti 
pirmąjį žaidėją nuo jį laikančiųjų. 
(Panašu į virvės traukimą, bet čia tik 
du laiko virvę).

KANKORĖŽIAI. Gale aikštės už 
20 m du kiemai 3 x 2 m. Du žaidėjai 
užrištomis akimis eina per kiemą, 
bandydami surinkti šešis 
kankorėžius. Taškai: 1 už 
kankorėžį, 2 už greitį, 3 už nuėjimą 
iki kiemo. Ūkio darbų tikslams 
galima sakyti, kad naktį renka 
bulves ar kopūstus skina, piktžoles 
ravi.

KIAULĖS IŠ BARŠČIŲ. Viduryje 
aikštės 10 x 5 m kiemas-, žaidėjai 15 
ar 20 m nuo kiemo už linijos. Visi 
turi! m lazdą. Aikštėje kiaulės —15 
cm aukščio pagaliukai, pastatyti ant 
žemės. Pirma iš eilės meta viena 
komanda, bandydama „kiaules” 
išmušti iš kiemo. Tada surenka 
lazdas, jas perduoda kitai koman
dai (kad nereikėtų daug lazdų 
jieškoti), tada ši meta.

VILKAS IR ŽĄSYS. 10 žaidėjų. 
r^Žąsinas” priekyje, už jo „žąsys”, 
susiėmusios viena kitai už liemens. 
„Vilkas” bando pagauti žąsį, o 
žąsinas ir visa eilė bando iššisu kti..

■Žaidimui ir reikia pasitarti — arba 
atsikvėpti. Npotr. P. Jurgučio.

Kai visas žąsis iš eilės ištraukta, 
žąsinas su vilku eina grumtynių. Jei 
žąsinas parverčia vilką, žąsys vėl 
atgija.

AVINĖLIAI. Net iki 20 žaidėjų. 
Pirmasis — avinėlis, visi kiti už 
liemens laikosi vienas už kito. 
Avinėlis rankoje turi rykštę (ar 
rankšluostį), ir bando „nušerti" 
(išmušti) paskutinį uodegos 
žaidėją. Jei paskutinė žaidėja 
nespėja ir atsikabina nuo 
„uodegos”, taip pat iškrenta.

JAUTELIS. Prie medžio ar stulpo 
3 m virvutė, galą laiko „jautelis”; 
Prie medžio kepurė, saldainis ar 
koks kitas daiktas. Žaidėjai bando 
bėginėti aplink ir daiktą paimti, o 
jautelis — vieną žaidėją paliesti. šis 
tada tampa jauteliu.

KIAULIKĖ. Kieme 3 ar 4 m 
nuotolyje viena nuo kitos 
kiekvienam žaidėjui duobutė. 
Kiekvienas žaidėjas turi lazdą (ger
iau riestu galu, kaip ledo rutulio). 
Vienas žaidėjas duobutės neturi, 
lazda bando varyti „kiaulikę" 
(kiaušinio dydžio akmenį) į kiemą. 
Kiekvienas žaidėjas saugo savo 
duobutę ir taip pat neleidžia 
kiaulikės įvaryti. Jei kiaulikė į 
kiemą įvaroma, žaidėjai turi 
pasikeisti duobutėmis. Tai proga

29

31



'„Perkūno lobio" žaidimą žaidė visi 
kartu, keturiose grupėse, gerokai 
sudėtingame žaidime, sekdami 
pamestus „gintaro gabalėlius". 
Nuotr. P. Jurgučio.

neturinčiam duobutės susirasti 
savo (įdėti savo lazdos galą).

LENKTYNĖS. Vienas žaidėjas 
stačias, kitas pasilenkia ir šiam 
laikosi už liemens, trečias atsisėda 
kaip raitelis ant antrojo nugaros. 
Arba karučių lenktynės (vienas 
ropomis, kitas laiko jo -kojas, kaip 
„tačką”).

PALŠASIS ARKLYS. Piemenėlių 
žaidimas. Visi sugula ratu apie 
laužą, veidus delnais užsidengę. 
Žaidimo vadovas meta baltą, 
pagaliuką ar kumpio kaulą tolyn, 
„Kelkit, palšasis arklys dingo”. Visi 
jieško.

GYVAS SVORIS. Žaidėjai 
nugaromis, sunėrę rankas. Vienas 
kitą neša iki baigmės linijos. Galima 
pavadinti „bulvių maišu” ar pan
ašiai.

DERLIAUS ŠVENTĖS ŽAIDIMAI

ŽILVITIS. Per šio dainuojamo 
žaidimo atkartotinę dalį, visi eina 
„živličiu”, kaip tautiniuose 
šokiuose.

JURGEL5S. „Jurgeli tėveli, 
mokyk savo vaikus . . .” JudėsiaĮ 

gali būti įvairus ūkio ir derliaus 
nuėmimo ar šventės ruošos darbai.

KUPSTAI. Dešimt ar daugiau 
apskritimų — kreida ant grindų, 
nubrėžtų smėlyje, apibarstytų 
miltais ar virvele apvestų. Žaidėjai 
turi lauką perbėgti, lyg per pelkes 
kupstais. Kas nepataiko, iškrenta.

MEŠKERIOTOJAS. 10-20 
žaidėjų ratu, palikę gerus tarpus. 
Viduryje žaidėjas laiko lazdą, prie 
kurios virvė ir virvės gale maišas 
(pilnas pjuvenų, medžiagų, virvių 
ar kt.). Meškeriotojas suka 
„meškerę” arti žemės, žaidėjai 
pašoka, kad jų neužkliudytų. Jei 
pataiko, dažnai nukrenta (at
sargiai!).

KIRVELIS. Ant suolo viduryje 
padedamas medinis plaktukas (ar 
rankšluostis). Berniukai stovi ratu 
ar prie linijos 20 žingsnių atstumu. 
Davus ženklą, bando pirmi 
pribėgti ir kirvelį paimti. Paėmęs 
gauna pašokti su mergaite, kuri 
kirvį padėjo. Arba, vietoj padėti, 
gali „kirvį” išmesti į orą.

OŽELIS. 10 žaidėjų. Oželis 
ropomis su kepure ant galvos. Visi 
bando kepurę nuimti — prieiti prie 
„pikto gyvulio”. Jei oželis paliečia 
žaidėją, apsikeičia vietomis. Jei 
nuima kepurę, oželis turi atlikti 
kokį uždavinį.

AVĖŲ PIRKIMAS. Pirklys joja 
ant kėdės. Prijojęs paklausia avižų 

Kainos, žaidėjas vienu žodžių 
pasako kainą ir daugiau 
nebeturėtų kalbėti. Pirklys bando 
žaidėją prajuokinti, prakalbinti. 1 
Apsikeičia vietomis.

RUGIŲ MAIŠAS. Trys žaidėjai 
stipriai susikabina rankomis. Visi | 
kiti susikibę landžioja tarp jų, 
bandydami išskirti, rugių maišą 
išardyti. Jei nepasiseka taip,, visi 
bando tarp trijų žaidėjų sustoti ir 
taip išskirti. Dainuojama dainelė.

VANDUO. Reikia pereiti plona 
lenta arba rąstu ir pernešti stiklinę 
vandens. Arba, stiklinę padėti ant 
lentelės, o lentele nešti (sunkiau!).

BITELĖS VAIŠĖS. Du vyrai ant 
suolo ar dviejų kėdžių stengiasi 
vienas kitam paduoti puoduką 
vandens. Mergaitės (8),įsirėmusios 
rankomis į klubus, tarp jų šokinėja 
ir kliudo puoduką perduoti. 
(Vestuvių žaidimas).

VĖJO MALŪNAS. Keturi žaidė
jai sustoja priekiu ir susiima 
rankomis už sprandų. Du pakelia 
kojas ir pasikabina ant rankų, o kiti 
du sukasi aplink, kaip karuselė. 
Tada pasikeičia.

AVIŽĖLIŲ ŽĖRĖJIMAS. Žaidimo 
vedėja — „bobutė”, sėdi viduryje, 
ant kelių pasidėjusi pagalvėlį. 
Vienas žaidėjas prieina, pasilenkia, 
galvą įbedžia į pagalvėlį, o rankas 
sukryžiuoja ant savo nugaros. 
Bobutė žiūri, kad avižų žėbėtojas 
nieko nematytų. Vienas iš kitų 
žaidėjų suduoda delnu j žebėtojo 
rankas ir pakelia nykštį. Visi kiti 
žaidėjai pakelia nykštį. Tada 
žėbėtojas bando atspėti, kuris jam 
sudavė, paimdamas už nykščio. Jei 
atspėja, pasikeičia vietomis.

30

32



SKAIČIUOTĖS

Kartais žaidime tenka parinkti 
vieną žaidėją kuriam nors 
uždaviniui. Tada išsiskaičiuojama, 
ritmiškai tariant skiemenis. Keli 
pavyzdžiai.

Lyja, lyja lietus 
per karaliaus pietus. 
Gysiu karvę vieną 
per bobos kiemą. 
Ant to kiemo bala, 
ant .tos balos lenta, 
ant tos lentos bačka.
Kas pirmas žodį pratars, 
bačką varlių suės.

Trumpesni pavyzdžiai:
Skurlum, burlum, rytum, tatum, 

takšt.
Ersik, pereik, pamaguli, vyli, cyli, 

pačekuli. Ana, dūda, ras, Krinta, 
žaba, raba, ist.

Vienuku, duku, kepė boba du 
gaiduku. Tie gaidukai repička, ir 
bogutė kepicka.

Ritė, bitė be nagų. Kinkis binkis be 
ausų. Aus, maus, bus medaus. 
Storą ropę laukan raus.

Kertu, kertu keturiolika, vilkas sakė 
— penkiolika, o gegužė — 
šešiolika. Jei netiki, paskaityk.

Plimpu pliumpu meškinai, laižo 
medų dovanai. Kas tuos 
meškinus nuvys, tas tą medų 
išlaižys.

Ateis senis ant pietų, atneš bobai 
riešutų. Sena boba be dantų — 
neįkanda riešutų.

Sesė Liuda surašo uždavinius. 
Nuotr. P. Jurgučio.

Didysis ąžuolas, po kuriuo dainos, 
. vaidinimai, rateliai. Nuotr. P.
Jurgučio.
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„PERKŪNO LOBIS” 
SUDĖTINGAS LAUKO 

ŽAIDIMAS

Prieš daugel metų čia ežero 
dugne buvo laimingieji Perkūnolr 
Vaivos rūmai, pastatyti iš gintaro 
gabalų. Kai rūmai sudužo ir žuvo, 
dalis gintarinio lobio buvo paslėpta 
žemėje. Tik benešant gintaro 
gabalėlius, gabalėliai išbyrėjo 
takeliu. „Sodžiaus" skerdžius nori 
tą lobį surasti, o jam talkina monai, 
kurie žuvusiems gali grąžinti 
gyvybę. Vėtra ir Viesulas stebi lobio 
jieškinį, kad visi žaidėjai saugiai ir 
tvarkingai lobio jieškotų.

Žaidėjai susibūrė po dvi 
» seniūnijas į keturias rinktines: 

Laumės, Kaukai, Aitvarai ir 
Miškiniai. Tuo pačiu metu tame 
pačiame plote vyko du lygiagrečiai 
žaidimai tarp dviejų komandų. 
Žaidimo tikslas: ne atrasti lobį ir jį 
nunešti skerdžiui, bet savo 
rinktinei surinkti kuo daugiau 
taškų.

Rinktinės (komandos) 
pažymėtos spalvotu kaspinėliu 
prie alkūnės, kiekvienai grupei kita 
spalva (iš viso keturios). Kiekviena 
komanda pradeda iš kitos vietos ir 
jieško lobio kitoje pusėje žaidimo 
lauke, taip kad visų rinktinių takai 
kryžiuojasi.

Žaidimo gairės ir taisyklės:
1. Uždavinys #1 — išsirinkti 

seniūną ir pavaduotoją —10 taškų.
2. Uždavinys #2 — atrasti lobį 

(paskutiniai 15 metrų prieš lobį 
pažymėti sagomis ant žemės kas 1 
m; arba spalvotais siūleliais prie 
šakų ar žolių) — 10 taškų.

3. Uždavinys #3 — žaidimo 
lauke yra keturios vietos su lentele, 
kurioje pasirašius (po vieną kartą 
vienam asmeniui vienoje lentoje) 
— 1 taškas. (Pastaba: prie parašų 
vietų gaiima padėti gėrimo at
sigaivinti arba minkštukų ar 
saldainių — po vieną žaidėjui).

4. Užadvinys #4 — žaidimo 
lauke yra „šernų" — žaidimo 
vadovų su vata vienoje ausyje. Kas 
šitokį „šerną" pastebi ir jam pasako 
savo vardą ir komandos vardą — 1 
taškas.

5. Uždavinys #5 — sugauti 
priėšingps komandos žaidėją — 2 
taškai“/ Kiekviena komanda yra 
saugi savo pradžios vietos 
apylinkėje — ketvirtadalyje viso 

žaidimo lauko. (Tuo būdu visada 
aišku, kas ką gali gaudyti. Arba 
galima naudoti skaičius kortelėse, 
nuo 1 iki 8, didesnis nugali 
mažesnį, o #1 paima #8). Žaidėjas, 
praradęs gyvybę, atiduoda sagą 
priešingos komandos nariui, tada 
eina pas monus naujos gyvybės — 
sagos atsiimti. Monai užrašo vardą 
ir spalvą. Žaidėjas gali apsisaugoti 
nuo priešų, pasidarydamas 
„nematomas" — pasikabinti nuo 
medžio šakos; tada priešingos 
komandos žaidėjas praeina jo ar 
jos „nematęs”, (Pagavimų skaičių 
galima riboti 2 kartais arba neriboti 
visai, kad visi žaidėjai gali iki 
žaidmo pabaigos žaisti.).

6. Uždavinys #6 — nunešti lobį 
skerdžiui — 20 taškų. Nešant lobį 
taip pat galima žaidėjus gaudyti ir 
lobį paimti.

7. Kadangi žaidžia keturios 
komandos, po dvi kiekviename 
žaidime, kitų komandų žaidėjai 
praleidžiami laisvai. Pavyzdžiui, jei 
geltoni žaidžia prieš raudonus, jie 
nekreipia dėmesio į žalius ir 
mėlynus žaidėjus.

8. Kadangi žaidimo tikslas yra 
įgyti kuo daugiau taškų, žaidimas 
tęsiasi, nors ir komanda savo lobį 
surado ir nunešė skerdžiui. Jeigu 
nesuranda, gali daug taškų įgyti, 
pavyzdžiui, vien pasirašydami tose
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keturiose vietose.
9. Žaidimui baigti ženklas yra 

daug trumptų švilpukų, kai laikas 
pasibaigia. Jeigu kas nors ypatingo 
įvyktų ir žaidimas anksčiau baigiasi, 
vis vien tas pats ženklas.

10. Pirmosios pagalbos 
vaistinėlė padėta prie skerdžiaus, 
kuris sėdi žaidimo lauko viduryje.

11. Žaidižant krūmuose, miške 
ar pelkėse, visada einama po du. Jei 
žaidžia įvairaus amžiaus žaidėjai, 
jauesnis eina su vyresniu.

12. Monai nešioja dideles 
šiaudines skrybėlės.

13. Kitų komandų kelionės 
ženklų (sagų) ir lobių neliečiame, 
tik savo, nebent priešinga koman
da jau savo lobį surado, pakėlė nuo 
žemės ir neša.:

14. Visi monai ir žaidimo 
stebėtojai susirenka taškų 

suskaičiuoti. Tuo metu vienas iš 
žaidimo vedėjų su žaidėjais įver
tina žaidimą — kas buvo gerai, ką 
pastebėjo, kaip žaidė, kaip žaidimą 
patobulinti, kokių nuotykių, 
staigmenų.

Pastabos žaidimų vedėjams:
1. Vietoj aiškinti visą žaidimo 

pasaką ir gaires didelei grupei, iš 
anksto keturi (ar kiek yra ko
mandų) vadovai ar vadovės kartu 
pereina visas taisykles, pasitikrina. 
Tada nusiveda komandą į pradžios 
vietą ir taisykles išaiškina,, 
papasakoja visą Perkūno lobio 
legendą, laukdami švilpuko ar 
varpo ar dūdos žaidimo pradžiai.

2. Tiek skerdžius (vienas, 
žaidimo lauko viduryje), tiek 
monai (gerai matomose vietose 
ten, kur žaidėjų dauguma turėtų 
praeiti), tiek šernai stebi žaidimą, 

išaiškina kilusius nesklandumus,- 
svarbiausia — žiūri, kad būtų 
saugiai žaidžiama ir jau pasiruošę, 
jei būtų kokia nelaimė. Išvengti 
nelaimių patariama negaudyti kaip 
jamerikietiškame futbole, bet 
paliesti arba suskaičiuoti iki trijų. 
Negalima mušti, traukti drabužių 
nei komandos spalvotų kaspinėlių 
ant alkūnės.

3. Visi teisėjai įspėjami, kad po 
žaidimo bus įvertinimas. Jie turėtų 
pasiruošti pabaigoje visiems žaidė
jams paaiškinti, ką matė. Svarbu 
pagirti gerąsias žaidimo ypatybes 
— kai buvo laikomasi taisyklių, kai 
sumaniai stengtasi taškus įgyti.

4. Komandų seniūnai žino, kiek 
žaidėjų . grupėje. Visiems

i susirinkus, patikrina.
5. Sagos turėtų būti skirtingos 

spalvos kiekvienai komandai..
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Tinka auksiniais dažais nudažyti 
akmenėliai. Akmenis ar sagas (lobį) 
neša tam tikrame maišelyje ar 
skardinėje ar kibirėlyje (kiekvienas 
lobis turi tiek pat sagų, nes žaidimo 
pabaigoje sagos suskaičiuojamos).

6. Jeigu topografija sudėtinga, 
kiekvienai komandai galima 
parodyti žemėlapėlį su apytikre jų 
lobio vieta (kitų grupių lobio 
nereikia parodyti).

„SODŽIAUS” IR „MIGLOTOS ŠALIES” 
DALYVIŲ SKAIČIAI VIENETAIS

Hartfordo Nevėžis 
Hartfordo Tėviškė 
New Yorko Neringa 
New Yorko Tauras 
Clevelando Neringa 
Flevelando Pilėnai 
Chicagos Aušros Vartai
Chicagos Kernavė 
Chicagos Nerija 
Chicagos Lituanica 
Detroito Gabija 
Detroito Baltija 
Omahos Vinco Kudirkos 

..Los Angeles Palanga
Hamiltono Širvinta 
Hamiltono Nemunas
Toronto Šatrija 
Toronto Rambynas 
Vadovai ir vadovės 
Šeimininkai ir šeimininkės 
Svečiai

Viso

7. Aiškinant žaidimą pasakoma, 
kokios žaidimo ribos.

8. Šernai vietoj vatos vienoje 
ausyje gali turėti kokį nors pop
ierėlį kepurėje ar panašiai.

9. Seniūno (tai yra, skiltininko) 
skautišką vaidmenį pastiprina 
taisyklė, kad lobį nešti gali tik 
seniūnas (arba ir jo pavaduotojas).

10. Taisyklės atrodo sudėtingos, 
bet žaidėjai tuoj susigaudo.
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LSS TAUTINIO 
AUKLĖJIMO SKYRIAUS 

LEIDINĖLIS 
„SODŽIUS”

1982 m. pavasarį, rengiant 
skautiškas susitiktuves Dainavoj, 
buvo pasirinkta pristatyti Vinco 
Krėvės knygą ,,Šiaudinėj 
pastogėj”. Tema: Lietuvos kaimas, 
sodžiaus gyvenimas. Supažindinus 
su knyga, norisi, kad jaunimas ją 
vasaros atsotogų metu perskaitytų, 
tačiau Vinco Krėvės raštai ne 
visiems lengvai prieinami, ne 
visuose namuose yra lietuviškų 
knygų. Nutarta išleisti leidinėlį.

Pirmoje leidinėlio dalyje yra 
keletas straipsnių: „Vincas Krėvė,” 
„Šiaudinėj pastogėj” (trumpas 
apysakų apibudinimas),„Dzūkija”, 
„Sodybos”, „Tradiciniai namų 
apyvokos daiktai”. Antroje dalyje 
apysakų ištraukos: „Skerdžius”, 
„Perkūnas, Vaiva ir Straublys”, 
„Antanuko rytas”, „Bobulės 
vargai”. Kiekvienos ištraukos 
pabaigoje yra retai vartojamų ir 
tarmiškų žodžių žodynėlis, greta 
piešinėliai sodybos pastatų, baldų, 
įrankių. Šiuos piešinėlius surinko 
v.s. Vladas Vijeikis. Paskutiniuose 
puslapiuose keletas dzūkiškų 
dainelių su gaidomis. Leidinėlis 
iliustruotas Dzūkijos krašto 
nuotraukomis; taip pat atspausdin
tas Dzūkijos žemėlapis. Viso 48 
puslapiai. Suredagavo: s.fil. Liuda 
Rugienienė, v.s.fil. Antanas 
Saulaitis, SJ, v.s.fil. Danutė 
Eidukienė; spausdino v.s. Vlado 
Vijeikio spaustuvė, 1982 m. 
Leidimą parėmė Lietuvių Fondas ir 
Lietuvių Dzūkų Draugija.

Leidinėlis buvo veltui išdalintas 
visiems „Sodžiaus” skautiškų 
susitiktuvių dalyviams. Jis ypatingai 
tinka prityrusių skautų-čių 
vadovams-ėms. Dar galima 
leidinėlių gauti; kreiptis į LSS 
Seserijos spaudos tiekimo skyrių.

LSS TAUTINIO 
AUKLĖJIMO SKYRIUS
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„SODŠIAUS” 
VADOVYBĖ

BOBULĖS IR DZIEDUKAI
s.fil. Liuda Rugienienė 
v.s.fil. Antanas Saulaitis, SJ 
v.s.fil. Danutė Eidukienė 
v.s.fil. Kazys Matonis 
v.s.fil. Vytautas Jokūbaitis 
ps. Nijolė Pupienė

SENIŪNAI IR SENIŪNĖS
Akėčių — Algis Janužis 
Arklų — Gina Rugieniūtė 
Budžių — Petras Remeikis 
Dalgių — Nikutė Baužaitė 
Girnų — Gailė Eidukaitė 
Mintuvų — Aušrinė Mikutaitė 
Sietų — Marija Pabedinskaitė 
Spragilų — Saulius Eidukas 
Vijurkų — Tadas Stropus 
Žagrių — Elytė Reklaitytė

„SODŽIAUS”
ŠEIMINrTXAO JI

ŠEIMININKAS

ps.fil. Valentina Bulotienė
ps. Rimutis Bulota
ps.fil. Danguolė Bielskienė
Rasa Orentienė
ps. Danutė Petronienė 
ps.fil. Algis Rugienius 
vyr.sk. Vanda Sepetienė 
vyr.sk. Danutė Žebraitienė

„SODŽIAUS” TETULĖS
IR DĖDULIAI

Atlanto rajonas
v.s.fil. Gilanda Matonienė 
(Palanga)
j.ps. Genė Treinienė (vadeivė)

Vidurio rajonas
v.s.fil. Stefa Gedgaudienė 
(Neringa)
j.s. Aldona Miškinienė (vadeivė) 
s. Marija Puškorienė (Neringa) 
ps. Mylita Nasvytienė (Neringa) 
vyr.sk. Teresė Kybartienė (Aušros 
Vartai)
s.fil. Ilona Laučienė (Aušros Vartai) 
ps. Irena Valaitienė (Aušros Vartai) 
v.s. Vanda Aleknienė (Kernavė) 
s.fil. Teresė Gaidelytė (Kernavė) 
vyr.sk. Ramutė Kemezaitė (Ker
navė)
s. Justinas Kirvelaitis (Lituanica) 
v.s.fil. Antanas Paužuolis (vadeiva) 
ps.fil. Danguolė Bielskienė (Gabi
ja)
ps.fil. Aušra Klimienė (Gabija) 
ps. Juozas Orentas (Baltija)

Kanados rajonas
s. Liuda Gvildienė (Šatrija) 
Seselė Igne (Šatrija)
ps. Aldona Pietrantonio (Širvinta)

ps. Jo.Orentas, Sodžiaus ūkvedys. 
Nuotr. T. Gaidelytės.

Sodžiaus , fotografai s.v. Paulius 
Jurgutis ir vyr.sk. Teresė Gaidelytė. 
Nuotr. T. Gaidelytės.
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Piniginiai parėmė

Lietuvių Fondas
Lietuvių Dzūkų Draugija

„Sodžiui” medžiaga ir 
reikmenimis talkino, rodinius 

paskolino

Pasaulio Lietuvių Archyvas 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė 
Algis ir Marija Stankai-Saulaičiai 
v.s. Antanas Saulaitis
Tėvai Jėzuitai
Aušros Vartų tuntas 
Gražina Urbonienė 
s. Ilona Laučienė 
Mykolas Morkūnas . 
s. Albina Ramanauskienė 
ps. Danguolė Bielskienė 
kun. Jonas Bacevičius 
fil. Danutė Korzonienė 
fil. Aleksandra Likanderienė
S. Aurelija Vaičiulienė

ps.fil. Algis Rugienius, ps. Rimulis 
Bulota dirba Sodžiaus virtuvėje. 
Nuotrauka T. Gaidelytės.

yyr.sk. Danutė Žebraitienė, ps. fil. 
Rimutis Bulota, ps. Valentina Bulo
tienė, Rasa Orentienė, ps. Danutė

Rasa Orentienė, ps. Danute Petro
nienė. Nuotrauka T. Gaidelytės.

Sodžiaus virėjos vyr.sK. Vanda 
Šepetienė,ps. Valentina Bulotienė, 

Petronienė Sodžiaus virtuvėje.
Nuotrauka P. Jurgučio.
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„SODŽIAUS” DALYVIŲ 
ĮSPŪDŽIAI

KAS „SODŽIUJE” LABIAUSIAS 
PATIKO?

Liana (Detroitas):
Man labai patiko žaidimai.
Rasa (New Yorkas):
Man patiko sporto žaidimai. Jie 

buvo labai smagūs ir kitokie. 
Man nepatiko keltis 6:30 vai. ryto 
ir eiti rinkti bulves, bet vėliau 
turėjome laiko pasilsėti.

Nida (Chicaga):
Man labai patiko išmokti apie 

dzūkų gyvenimą, susipažinti su 
skautais iš kitų miestų ir užmegsti 
naujas draugystes.

Lina (Chicaga):
Man šis visas suvažiavimas labai 

patiko. Buvo daug užsiėmimų. 
Smagiausia buvo susitikti 
draugus iš kitų vietovių.

Dalia (Chicaga):
Buvo smagus žaidimai ir įdomūs 

užsiėmimai.
Daina (Chicaga):
Labiausiai patiko poilsis. Mes galė

jome su draugais iš kitų miestų 
pabendrauti.

Julija (Detroitas):
Man patiko žaidimai, pamatyti 

senus draugus ir su jais 
pasikalbėti.

Adria (New Yorkas):
Sporto žaidimai nebuvo blogi.

Man patiko kada pagaliau 
gavome laisvo laiko pamiegoti

Rimas (New Yorkas):
Man labai patiko žaisti žaidimus. 

Aš norėjau išmokti lietuviškų 
žaidimų.

Ilona (Chicaga):
Šiame suvažiavime geriausiai 

patiko, kad mes turėjome ką 

veikti kiekvieną minutę. Reikėjo 
atlikti daug ūkio darbų, buvo 
įdomūs visokie žaidimai.

Aras (New Yorkas):
Man labiausiai patiko žaidimai.
Elytė (Chicaga):
Man labiausiai patiko užsiėmimai. 

Kiekvieną dieną visi žaidėm 
žaidimus, turėjo iškylą, pasėjom 
daržą ir šokom. Visi nuvargom, 
bet buvo taip smagu ir jautėmės 
labai skautiški.

Vytis (New Yorkas):
Man patiko kaukių balius ir 

žaidimai.
Algis (Detroitas):
Man geriausiai patiko žaidimai,.
Teresė (Clevelandas):
Man patiko žaidimai.
Laura (Chicaga):
Žaidimai buvo smagūs, ypač 

žaidimas surasti lobį.
Jonas (Omaha):'
Buvo gražus suvažiavimas, patiko. 

Draugavome su tais kur 
nepažįstam ir kai pasibaigė 
suvažiavimas, tai visus pažinom.

Jonas (Chicaga):
Man labiausiai patiko žaisti 

kaimietiškus žaidimus ir vakare 
tautiniai šokiai. Tautiniai šokiai 
buvo pravesti labai gražiai ir 
buvo labai smagu.

Andrius (Chicaga):
Aš galvoju, kad žaidimai buvo labai 
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puikus. Man buvo labai smagu ’ 
žaisti visus kaimiškus žaidimus.

Petras (Chicaga):
Man labiausiai patiko kaimiški 

žaidimai. Jie buvo labai įdomūs, 
mes. niekad tokių neesame 
žaidę. Kitas dalykas kur man 
patiko buvo • kai žiūrėjofne 
skaidres iš Lietuvos. Buvo labai 
įdomu.

Kristina (Detroitas):
Man patiko derliaus šventė, nes 

buvo daug dainavimo, šokiai ir 
saldainių. Man taip pat patiko 
visų vaidinimai.

KAIP PATIKO ŠEŠTADIENIO ■ 
TURGUS?

Edvardas (New Yorkas):
Turguj buvo labai smagu ir 

linksma. Aš apsidariau kaukę iš 
popierinio maišo su kepure ir 
akiniais.

Violeta (Omaha):
i Buvo smagu. Kartu dirbdami 

susipažino, kai reikėjo pasidalin
ti popierium, klijais ir t.t.

Gailė (Omaha):
Buvo smagu. Kartu dirbdami 

susipažino, kai reikėjo pasidalin
ti popierium, klijais ir t.t.

Gailė (Omaha):
Turgus buvo labai įdomus. Aš 

pasidariau kaukę, buvo ir įvairių 
kitų dalykų.
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Katie (Detroitas):
Man buvo smagu, nes buvo daug 

žmonių. Taip pat buvo smagu 
pasidaryti kaukę.

Esą (Chicaga):
Turguje darėme kaukes ir įvairius 

dalykus. Buvo įdomų ir labai 
smagu. Vakare kepėm blynus ant 
mūsų padarytų pečių. Buvo labai 
įdomu, nes turėjom visi kartu 
dirbti, kad tie blynai iškeptų.

Renata (Chicaga):
Pirmajame turguje visi skautai ir 

skautės ėjo per įdomiausias 
stotis. Vienoje stotyje skautai 
darė kaukes, kitoje ragavo 
vaistažoles, o dar kitoje 
peržiūrėjo 19 amžiaus lietuvių 
audinių raštus, maldaknyges ir 
namo baldus.

KAIP PATIKO SEKMINIŲ ŠVENTĖ?

Lidija (Detroitas):
Buvo labai įdomu pamatyti koks 

Lietuvoje buvo gyvenimas. 
Mišios skirtingos negu čia. 
Smagu pamėginti ką nors naujo. 
Mišios buvo smagios, nes 
laikomos lauke, gamtoje.

Jane (Detroitas):
Man buvo labai įdomu kai vėliavas 

nešėme į kalną. Aš esu mačiusi, 
bet neesu niekad dariusi. Labai 
gražiai atrodo. Gražiausia buvo 
išausta vėliava. Man patiktų kada 
nors vėl taip daryti.

Andrius (Chicaga):
Vėliavos buvo gražių spalvų ir 

įvairiai padarytos. Įdomu, nes 
buvo kitaip.

Nikutė (Detroitas):
Buvo labai įdomu išgyventi tikrą 

Sekminių šventę. Mes šventėm 
su visais papročiais. Lietuviai 
buvo kitokie žmonės ir jų 
kultūra nėra kaip čia.

Tomas (Chicaga):
Buvo labai įdomu ir gražu, reikėtų 

padaryti dažniau.

KAIP PATIKO VAIDINIMAI 
PAGAL V. KRĖVĖS „ŠIAUDINĖJ

PASTOGĖJ” KNYGĄ?

Renata (Chicaga):
Taip, buvo įdomu, nes yra daug 

įdomiau išvaidinti nei skaityti 
knygą. Visi vienetai skirtingai 
vaidino.

Ramunė (Chicaga):
Vaidinimai buvo įdomus, nes 

derinosi su mūsų tema 
„Sodžius”. Kai kurie buvo 
juokingi, bet kartu ir rimti.

Zita (Chicaga):
Šie vaidinimai buvo įdomus, nes 

daugiau sužinojome apie dzūkų 
papročius, gyvenimą.

Aida (Clevelandas):
Aš manau, kad buvo įdomu. Man 

geriausiai patiko trečia dalis 
Skerdžiaus.

Aleksandra (Chicaga):
Vaidinimai gražiai pavaizdavo Vin

co Krėvės apsakymus. Tautiniais 
drabužiais apsirengę veikėjai 
išmoko savo vaidinimo dalis. 
Atrodo, kad visiems buvo 
linksma, bet kartu ir įdomus 
įspūdys.

Gina (Detroitas):
Man vaidinimai buvo įdomūs ir 

daug išmokau. Vaidinimai, kurie 
turėjo truputėlį humoro buvo 
įdomesni, nes buvo lengviau visą 
išklausyti. Aš nieko nežinojau 
apie Vinco Krėvės Skerdžių iki 
šio suvažiavimo.

Daiva (Detroitas):
Vaidinimai buvo labai įdomūs. Aš 

daug išmokau apie gyvenimą 
Lietuvoj. Vaidinant man buvo 
smagu ir norėčiau vėl vaidinti. 
Vaidinimai mus gal truputėlį 
suartino su kitais miestais, nes 
visi dirbo ir praktikavosi. At
važiuodami čia visi klausinėjo 
vieni kitų apie jų vaidinimus ir 
aiškino apie savo.

Audra (Detroitas):
Vaidinimai buvo labai įdomūs. Aš 

daug išmokau apie lietuvių 
gyvenimą. Buvo smagu ir 
juokinga. Vaidinimai padėjo 
visiems susipažinti su praeitimi ir 
kitais skautais.

vyr. sk. Rasa Tijūnelytė rūpinasi 
pasigaminti įdomią kaukę. Nuotr. 
T. Gaidelytės.

KAIP PATIKO VAKARO 
PROGRAMA?

Alė (Chicaga):
Šio suvažiavimo vakarinė 

programa buvo linksma. Vieną 
vakarą buvo šokiai, o sekantį 
vakarą — laužas. Muzika 
šokiams buvo daugiausiai polkos 
ir galėjo būti dar kitokios 
muzikos. Laužas prasidėjo gana 
vėlai, nes prieš tai buvo derliaus 
šventė, kuri buvo įdomi ir 
linksma. Šioj šventėj buvo daug 
dainavimo, pasirodymų ir 
pasilinksminimų. Laužas galėjo 
turėti linksmensių dainų.

Rimas (Omaha):
Šokiai buvo labai įdomus, nes 

suvedė visus į vieną būrį. Turė
jome progą vieni su kitais paben- 
drauti, pasilinksminti ir 
pasikalbėti. Laužai taip pat buvo 
naudingi, nes davė visiems 
galimybę pabendrauti!

KAIP PATIKO MAISTAS IR 
KUGELIO KEPIMAS?

Lilė (Clevelandas):
Maistas galėjo būti geresnis, bet 

skanus. Buvo smagu dryti kugelį. 
Barščiai buvo skanus.
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jfadas (Chicaga):
Geras, tačiau nevisas maistas turėjo 

skonį.
Julija (Clevelandas):
Buvo geras, keli dalykai be skonio. 

Kugelis buvo skanus. Kai mes 
valgėm su mediniais šaukštais 
bulvių I ošės skonis buvo kaip 
medis.

KAIP PATIKO ŽAIDIMAI?

Jonas (Chįcaga):
Lietuviški žaidimai labai skiraisi 

nuo amerikietiškų. Smagu išm
okti daugiau įdomių ir smagių 
žaidimų. Kai sugrįšiu , namo 
norėsiu parodyti draugams. Aš 
manau, kad žaidimai visiems 
patiko.

Adria (Clevelandas):
Man patiko žaidimas, kuris pan

ašus į vėliavos vogimą ir reikėjo 
surasti turtą.

Gailė (Chicaga):
Sekmadienį žaidėme ilgą ir įdomų 

žaidimą. Buvo paskirtos koman
dos, kurios pavadintos Lietuvos 
tautosakos veikėjų vardais, pvz., 
aitvarai, laumės ir t.t. Mūsų 
komanda vadinosi aitvarais. Trys 
mergaitės ir aš netyčiomis 
paklydom pelkėje. Reikėjo 
peršokti upelį, o viena mergaitė 
įkrito. Mano batai tur būt 
neišdžius iki kitų metų!

Vilija (Clevelandas):
Man patiko Lietuvos kaimo 

žaidimai. Buvo gera išmokti kaip 
mūsų amžiaus vaikai praleisdavo 
laiką. ■

Albertas (Chicaga):
Šeštadienio žaidimai buvo per 

trumpi ir nesuorganizuoti. Gera 
idėja parodyti senovės žaidimus. 
Turėjo būti ilgiau. Sekmadienio 
žaidimas buvo labai geras. Tik 
keletą sesių ir brolių nesilaikė 
taisyklių. Pirmadienio žaidimai 
irgi buvo trumpi ir kai kurie 
nesilaikė taisyklių.

KOKĮ ĮSPŪDĮ PADARĖ LIETUVIŠKI 
PAPROČIAI?

Rasa (Chicaga):
Man atrodo, kad gyvenimas 

Lietuvos ūkyje buvo nepaprastai 
sunkus. Moterys ir vyrai dirbo 
visą dieną laukuose ir namuose. 
Gal būt, kad yra verta dirbti tuos 
darbus jei po to galima turėti 
didelį balių (derliaus šventę).

Saulius (Chicaga):
Man papročiai buvo gana įdomūs 

ir daug ką išmokau. Sužinojau 
kaip lietuviai tais laikais dirbo 
laukuose ir kaip jie baliavojo po 
darbų.

Rūta (Chicaga):
Man labai patiko Sekminių 

procesija, kurioje visi 

dalyvavome sekmadienį, šioje 
procesijoje jaunimas gražiai 
buvo pasipuošęs ir ramiai ėjo 
giedodami tylias giesmes. Paži
ūrėjus į gamtą ir jaunimą pa
jutau, kad aš tikrai esu Lietuvoje 
ir kartu su kaimo bičiuliais 
drauge meldžiuosi ir dėkoju 
Dievui už gerą derlių, sveikatą ir 
gražią draugystę.

Rima (Chicaga):
Mes išmokome apie Dzūkiją ir 

papročius. Man patiko 
Užgavėnės ir kai mes šokom 
susipažinimo šokį ir šiaip 
susitikom daug įspūdingų 
žmonių. Man patiko Užgavėnių 
žaidimai, nes mūsų skiltis labai 
sunkiai dirbom.

Aušra (Chicaga):
Buvo labai įdomu daugiau sužinoti 

apie lietuvių papročius ir juose 
dalyvauti.

KAIP PATIKO PIRMADIENIO 
TURGUS?

Laima (Hartfordas):
Yra svarbu susipažinti su 

lietuviškais papročiais ir turguje 
turėjome progą daugiau išmokti 
apie savo lietuvišką kultūrą. 
Girdime tėvų ir senelių pasakas 
apie linų verpimą ir kitus kaimo 
darbus, bet gyvenant miestuose 
negalime susipažinti su įrankiais 
ir darbo sistemomis.

Zina (Hartfordas):
Turgus labai įdomus, nes gavau 

daug naujų informacijų apie 
tokius dalykus kur nelabai daug 
žmonės kalba ir dabar rūpinasi. 
Mes pasimokėm kaip mūsų 
tėveliai ir seneliai gyveno ir 
išsilaikė. Būtų gerai, .kad būtų 
daugiau laiko prie kiekvienos 
stoties.

Auksė (New Yorkas):
Turguje apibūdinoįvairias Lietuvos 

dalis ir jos . gyvenimą, kaip 
tautinius rūbus, liną, vaistažoles 
ir t.t. Apie keletą jau buvau ir 
anksčiau išmokus, bet buvo 
įdomu vėl atsiminti ir daugiau 
sužinoti.
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Daina (New Yorkas):
Išmokau keletą dalykų, kurių 

anksčiau nežinojau apie vaistus 
ir gyvulius Lietuvoje. Įdomu eiti 
iš stoties j stotį.

Paulius (Detroitas):
Labai patiko.
Algis (Detroitas):
Taip, man labai patiko. Man 

patinka išmokti apie Lietuvos 
istoriją.

Kristė (Clevelandas):
Šitas turgus buvo smagus, bet ir 

truputėlį nusibodo.
Lina (Clevelandas):
Kartais įdomu, bet kelios stotys 

nuobodžios ir per karšta.
Rama (Clevelandas):
Man buvo labai įdomu, taip pat aš 

daug išmokau apie Lietuvą, apie 
Lietuvos uogas, gėles, upes, 
miestus.

Gailė (New Yorkas):
Turgus man įdomus, bet aš manau 

yra per daug stočių. Kiekvienoj 
stovykloj mes mokomės apie 
uogas, gėles, medžius ir Lietuvą. 
Aš manau, kad turėtų būti kita 
idėja, nes man tą patį mokytis ir 
mokytis nusibosta.

KAIP PATIKO SUVAŽIAVIMAS?

Antanas (Detroitas):
Šis suvažiavimas buvo gera proga 

visiems susirinkti ir išmokti 
daugiau apie Lietuvą. Gera 
matyti visus skautus iš kitų 
miestų.

Tadas (New Yorkas):
Čia buvo labai nuobodu. Gal būtų 

geriau jeigu programa būtų 
pakeista ir nepadaryta kaip 
mokykla. Geriausia buvo surasti 
lobį. Nereikėtų atskirti miestų.

Mykolas (Detroitas):
Man šitas suvažiavimas buvo labai 

smagus ir aš norėčiau kitais 
metais dalyvauti, tačiau kitais 
metais aš norėčiau turėti 
naktinių žaidimų.

Algis (Detroitas):
Suvažiavimas buvo labai įdomus 

(kartais). Jeigu bus dar toks 
suvažiavimas, tai būtinai turėsim 
važiuoti. Buvo įdomu, kad vyčiai 
irgi dalyvavo.

Darius (New Yorkas):
Čia man buvo labai nuobodu ir 

būtų daug geriau. jeigu būtų 
buvę daugiau žaidimų kaip kad 
surasti lobį.

Rasa (Chicaga):
Buvo gera idėja. Man geriau patiko 

„Senpilė”, kadangi visi kurie 
atvažiavo buvo kartu.

Ričardas (New Yorkas):
Dainavos stovyklos suvažiavimas 

buvo smagus. Suvažiavo daug 
draugų ir daug ką veikėm. 
Vienintelis dalykas, kuris man 
nepatiko, buvo kaimo tema.

Irena (Chicaga):
Būtų buvę smagiau, jeigu visi 

būtume galėję būti drauge.
Ingrida (Clevelandas):
Norėčiau daugiau dalyvauti su vyr. 

skautėmis ir vyčiais.
Aušrinė (Chicaga):
Būtų smagiau jeigu vyr. skautės ir 

vyčiai ir mes būtume kartu.
Rūta (Clevelandas):
Būtų geriau jeigu mes galėtume 

daugiau dalyvauti su vyčiais ir 
vyr. skautėmis, ypatingai 
vakarinėje programoje.

Vija (Clevelandas):
Man patiko ir vaidinimai buvo 

įdomus. Šokiai netokie, bet 
vistiek buvo smagu ir taip aš vėl 
atvažiuočiau.

VYRESNIEJI IRGI PASISAKO:

Nepasirašęs:
Pagrinde, gidai entuziastingai 
supažindina klausytojus su jiems 
pavesta medžiaga. Toks diskusijų 
tinklas yra nepaprastai 
naudingas ir įdomus, nes mūsų 
tėvynės grožis pasižymi 
įvairumu.
Antanas (Chicaga):
„Sodžiaus” programa labai 
patiko. Tikiu, kad ji bus kur nors 
pakartota. Gal reikėtų kiek 
sutrumpinti. Ypatingai patiko 
-pirmadienį stočių programa. 
Reikėtų visą šios programos 
medžiagą panaudoti 
skautoramoms. Ypatingai krito į 
akis sekmadienio vakaro dainų 
inscenizavimas.
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