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sudeda smulkučius (nedidesnis už dektukų krabutę)
J— ___ . i _ r* ' ? _• __ _

is.

Konkursas. 2 Frieš žaidimą dr-kas skautams nematant

<L. S. B. Sp. ir Lav. Dalis šį pavasarį ruošia daiktelius ant stalo. ■ Po to leidžia visiems žiūrėti 
mazgų ir kimo žaidimo' konkursus, 
dalyvauja visi skautaitės.

Konkursų taisyklės.
Mazgų rišimas

1. Rišami penki mazgai: tikrasis, pagalbos, 
kilpa (mirtis), slankiojančia kilpa (rišamas ant drau
go piršto), žvejų ir piemenų (užmauti ant draugo 
piršto).

2. Mazgų risimas atliekamas skiltyse. Vado
vauja skiltininkaš (pats taip riša; be to gali daly
vauti ir dr-kas) .

3. Prieš rišimą skdtininkas sudėda 5 virvutes 
(netrumpesnės kaip 50 cent) ant stalo ir paėmęs; 
laikrodį (su sekundėm) duoda rišėjui pirmą, antrą 
tretį ženklą. Prieš rišdamas rišėjas pirštų galais 
neprivalo liest virvių.- Surišęs mazga, išskirūs pie
menų ir slankioj, k., rišėjas meta mazgus ant stalo. 
Užbaigęs rišti paskutinį mazgą sušunka rjau“. SkiL 
tininkas, pertikrinęs mazgus, pasižymi kiek laiko 
skautas rišo.

4. Už blogai surištą mazgą priskaitoma 3 sek.
pabaudos '

5. Antru kart rišti negalima, nebent višiškai
susipainiojus., . - "'

6. Rišime privalo dalyvauti visi skautai alei 
viens, neatsižvelgiant į jo rišimo sugebėjimą.

6, Laiką (sekundes) žymėt tiksliai. (Kiekviena 
sekundė sudaro didelį skirtumą. Geriausia žinoma, 
būtų naudotis cbronoskopu, bet neturint jo pakanka 
ir laikrodžio). »

Kimo-žaidimas
1. Žaidžiama taip pat skilty. Tik, vadovauja 

dr-kas.

Konkursuose minutę. Vėliau kiekvienas pasako, atmįn 
' ' Draugininkas tai pažymi.

Konkursų tvarka.
• l.^Skiltininkai ir draugininkai privalo pažymėti 

pavardes ir amžių pirmųjų dviejų laimėjusių skilty 
žfiazgų ^rišime ir kimo žaidime (žinoma atskirai), 
pavardžių nereikia, pakanka surašyti davinius, skait
linėmis. , S * ' '-fe-.
t Be to, reikia dar pažymėti ant bendro Upelio 

skiltį dr-ke miestą ir tuntą
2. Visus tuos raštus: siųsti ne vėliau š. m. ge

gužio 15 d. „Sk. Ąido“ Redakcijai.
,Sk. Aide“ bus paskelbti pirmi laimėję šį kon

kursą skautai, skiltys draugovės ir tūptai Lietuvoje.
Tariamies, kąd kiekvienai^ idpfiąu sužiridti, 

kokio laipsnio yra pasiekęs kimę ir mazgų rišime.
Todėl kviečiami konkurse dalyvauti visus tun

tus, dr-ves, skiltis ir atsk skiltis, r
Taip pat tariamies, kad skautai, sąžiningai žais

dami, prisius mums tikrus rezultatus. >
Sporto ir dalis,

Padėką.
Širdingai dėkojame gęrb. p. Šefui už suteiktą 

„Skautų Aidui“ piniginę paramą.
Red. ir administracija.

•Pranešimas
Siunčiant man laiškus, prašau žymėti naujas 

adresas, Kaunas, Benediktinų—Trumpoji 6 Jė.
Ig. Tamašauskas.

Fotografuoti gali kiekvienas vaikas. Foto
grafavimas geriausias atsi
minimų sankeleivis. Vienin
telė foto laboratorija, kur 
atliekama mėgėjų fotografi
jos darbai. Aparatai nuo 10 
lt įvairiausių firmų.

Ten pat radio priimtuvai Ir dalys.

Foto optikos ir radio krautuvė.

,FOTO-ĘAZAR‘-
KAUNO SKYRIUS

J. JASVOIS
Laisvės Al. I5 

Telef. 865.
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SKAUTŲ AIDAS
Iliustruotas skautų laikraš$^“---’S^^

Redakcija Ir Administracija: 
Kaunas, Laisvės Alėja Ne 20. 
Redaguoja: Ig. Tomašauskas, 
J. Merkis ir A. Jakšeuičius.

Rankraščių Redakcija negrą
žina ir nesaugoja.

Už skelbimų turini Redakcija 
neatsako.

į, ŽJJį-ĮĮjnuiumėrata:
r fPu'ąei mętų . ; 3 lt. 60 cnt. 
r~)3;.mė^(\^>■". 1 n 80 „
f.?įAtsH£irj numerio kaina—75 cnt. 
|<\Sk*sriitairis. .per, dr-ves — 60 cnt.
| s^jEJzsieny. pusei metų 

‘ amer. cnt.

4 NR 1927(V) M.

Stulgiskis.

Metinę šventę minint.
Štai ir pavasaris. Mums, skautams-ėms, artinasi 

brangioji šventė— viso pasaulio skautų patrono šv. 
Jurgio diena. Tą dieną, be abejo, pamynėsim iškil
mingai: pamaldomis, parodomis, iškilmingu įžodžiu 
ir tt. Visos tos viešos iškilmės — planingai ir tvar
kingai atliekamos, — kaip eisenos, 
arba mankštinimai, ar skautiškigpra- 
timai, daro labai malonaus įspūdžio 
į žiūrėtojus ir masinančiai traukia, 
ypač jaunimą, prisidėti prie kilnios 
skautų organizacijos; ir, jei, paga
liau, tos iškilmės yra sklandaus vi
dujinio dalyvių nusiteikimo išdava 
—jos žymiai padeda skautų dvasiai 
ir brangiam pasiryžimui stiprinti.

Mums tenka visiems nuoširdžiai 
pasidžiaugti, kad skautų organiza
cija Lietuvoje, nežiūrint to, kad ji 
visai jaunutė, kasmet gaivalingai 
auga ir bujoja, ypač skaičiumi. 
Šiandien jau visa Lietuva apipinta 
ir išdabinta skautų tinklu. Skaitli
nių čionai neminėsiu, tik pastebė- 
bėsiu vieną, kad nerasim nė vie
nos žymesnės mokyklos Lietuvoje, 
kur nesivystytų mūsų organizacija.
Be abejo, tai yra teigiamas ir sveikintinas mūsų 
Tautoj reiškinys.

Bet tai dar ne visa. Mūsų organizacijos našu
mas, josios ateitis priklauso tr priklausys ne tiek 
nuo dalyvių skaičiaus, kiek nuo įsivyravimo mumyse 
kilniųjų skautybės idėjų. Persiimsime reikšmingais 
skautybės dėsniais, su jais sutapsim, jais tvarkysime 
visą savo gyvenimą ir abejoti nereikės, kad atsieksim 
to tikslo, kurį yra užsibrėžusi mūsų organizacija ir 
daug, labai daug patarnausime Dievui ir Tėvynei! 
Todėl, didžiąją skautų šventę švenčiant, kiekvienam 
skautų vadui, kiekvienam skautui-ei, kiekvienam 
pagalios skautų draugui privalu rimtai pagalvoti ir 
susimąstyti klausimu: ar skautiškumas, skautybės 
dėsniai leidžia kaskart tvirtesnius į mus ir mūsų 
jaunimą šaknis. Jei pasirodytų, kad mes augame 

vien kiekybe, tad drįskime ieškoti negeistino reiš
kinio priežasčių ir suradę, drįskime jas be gailesčio 
pašalinti.

Mes, visi gerai suprantame, kad jaunimas — tai 
brangiausias Tautos turtas — jaunimo rankose Tau

tos ateitis. Del to, tiek senesnioji, 
tiek jaunesnioji karta privalo giliai 
susirūpinti tinkamo jaunimui gyve
nimo parengimu, tinkamu auklėji
mu. Tai, pirmoje eilėje, Tėvų, mo
kyklų pareiga, bet tatai privalo rū
pėti taip pat ir mūsų organizacijai 
ir mąstančiajai visuomenei. Šian
dien tenka giliai apgailestauti, kad 
mūsų senoji karta, aplinkybėms 
taip nelemtai susidėjus, liko labai 
nuskriausta auklėjimo atžvilgiu. Iš
siblaškę svetimųjų tarpe, dalis jų 
užsikrėtę svetimomis Lietuvai idė
jomis, arba paskendę svetimų jūrų 
bangose, arba sugįžę Lietuvon ne
bepajėgia su ja sutapti. Tik skais
tusis Tautybės spindulys, sukūręs 
kilnesnėje mūsų jaunimo dalyj 
karštos Tėvynės meilės ugnį, ir, 
nepaisant skaudžių persekiojimų, 

išugdęs dvasios galiūnus, Tautos žadintojus-gaivinto- 
jus, kaip Dr. Basanavičių ir kitus. Gal būt, viduji
nio išauklėjimo stokos dėliai ir mūsų politinėms 
srovėms šiandien taip sunku yra susitarti svarbiau
siais valstybės ugdymo reikalais. Gal būt, kad toji 
nelemta demagogija, taip giliai įleidusi į mūsų po
litikus šaknis taip giliai įsivyravo ir tai dėlto,kad mūsų 
jaunimui trūko kilnaus idealistinio auklėjimo; jis mer- 
dėte,merdėjo materialistinėje internacionalų jūroje.

Užtat šiandien, mūsų jaunimui reikia daug kul
tūrintis ir auklėtis, kad užtaisius mūsų Tautoj pa
darytas spragas. Mes privalome pirmiausia išrauti iš 
šaknų visą piktą savyje ir taip pat, be pasigailėjimo, 
naikinti nedorovę pas kitus. Jaunimas yra toji der
linga dirva, iš kurios gausi tokį vaisių, derlių, ko
kią sėklą pasėsi.
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Skautų a i £> a š.

¥ lokautai, skautės,
Širdingai sveikinu Jūs Skautų patrono šv Jurgio k . 
dienoje, linkėdamas kaskart labiau stiprėti kilniais 
Skautybės privalumais. Gerai žinokit, kad rikiuoda- 
miesi skautybėje atliekate labai svarbių tarnybų 
Dievui ir Tėvynei. Budėk!

Stulginskis,
Lietuvos Skautų Brolijos Šefas.

Mes, skautai, skautės, einame į jaunimą kilniais 
skautybės ©balsiais, tvirtais dėsniais. Dievas ir Tė
vynė reikalauja, kad mes savo darbuose, savo gy
venime skautybės įstatais ir įsakymais iš širdies 
gelmių vaduotumemės ir, kad juos skiepytum ki
tiems jaunuoliams. Jauskime, kad esame skautiški

ir tokiais pasirodykime kitiems. Būkime giliai įsiti
kinę, kad išsiauklėįę mums brangioms idėjomis, mes 
sukursi m ateity šviesesnį ir laimingesnį mūsų Tau
tai Rytojų. Skautų Patrono šv. Jurgio šventė, skautų 
iškilmės, tesužadina visuose skautuose ir skautėse 
kilnių pasiryžimų ir tesustiprina mūsų valią juose 
ištikimai ištverti. Stulginskis.

Ad. Mickevičius.
Kareiviai.

Kariuomenė puolė miestą. Pastatę prie sienos 
kopėčias, kareiviai sušuko:

— Kas pirmas užkops ant sienos, gaus atsižy- 
mėjimo ženklą!

Atbėgo pirmasis būrys. Kiekvienas iš jų norėjo 
užlipti pirmas. Ėmė stumdytis, grūstis, apvertė ko
pėčias, o priešai, iš viršaus juos pamatę, sumušė.

Buvo pastatytos antros kopėčios. Tuo tarpu 
atbėgo antras būrys. Pirmajam užšokusiam kareiviui 
ant kopėčių leido lipti augštyn, o kiti lipo iš paskos. 
Tačiau, pirmasis, prilipęs iki pusės, nusilpo ir sustojo 
poilsio, užstodamas kitiems kelią. Antrasis kareivis 
sugriebė jį nuo kopėčių ir metė žemyn, o tas, kris
damas, nustūmė ir kitus. Kilo smurtas ir priešininkai 

- vėl laimėjo.
Pagaliau buvo pastatytos trečios kopėčios. At

bėgo trečias būrys. Pirmas lipęs kareivis tapo su
žeistas ir atsisakė lipti aukščiau, bet antrasis, einąs 
paskui jį, drąsus ir stiprus vyras, nieko nesakyda
mas, sugriebė sužeistąjį ir ėmė lipti aukštyn sužeis
tojo kūnu, tarsi skydu, prisidengdamas. Sužeistasis, 
pagaliau, buvo ant sienos pastatytas, o kiti, paskui 

jo, tvarkingai sulipo ir miestas, netrukus, buvo 
jų rankose.

Kareiviai pasitarė ir nutarė duoti atsižymėjimo 
ženklą anam, narsiam ir stipriam kareiviui. Bet 
jis tarė:

— Broliai, kareiviai! Atsižymėjimo ženklą jūs 
žadėjote tam, kurs pirmas užkops ant sienos. Todėl 
tas ženklas ir garbė priklauso šiam sužeistajam bro
liui, kuris atsistojo ant sienos pirm manęs. Per jį 
Dievas nugalėjo priešą. Nemanykite, kad tik greita
kojis gali stovėti pirmoj vietoj. Jėga ir vyriškumas 
lygiai kaip ir greitumas yra kareivio savybė. Nesa
kykite to, kad jis nieku neprisidėjo prie pergalės. 
Jeigu jis nebūtų buvęs prieš mane sužeistasj tai tą 
žaizdą būčiau gavęs aš ir, kas žino, gal miestas dar 
ir šiandien būtų priešų rankose. Tas, kuris dengia 
yra lygus tam, kuris kovoja, nes, juk skydas turi 
tą pačią vertę, kaip ir kardas. Atsižymėjimo ženklo 
neimsiu, nes visi žino, kad aš padariau tik tą, ką 
būtų padaręs kiekvienas iš mūsų.

Dievas duoda pergalę, naudodamas vieno grei
tumą, kito vyriškumą, o trečiojo jėgą. Tuo tarpu 
žmogus, kad ir stiprus būdamas, vietoj to, kad neš
tų silpnesnį draugą į viršų, stumia jį žemyn ir daro 
sąmišį, o girdamasis savo atsižymėjimais, sėja ne
santaiką. Vertė Šventjurgieris.

Medžių viršūnės saulužei moja; 
Rausvi vainikai linksta po kojų, 
Žiedais sidabro pražydo skliautai.

z* J

Skautė E. Z.
Džiaugsmas.

(Įžodžio davimo dienai paminėti).
Svajonių rūmai šypsosi danguj;
Šypsena saulės man lūpas dengia;
Siela paskendo akordų jūroj.

Širdį apsupo laimužės šydai, 
Meilę ir Tiesą a«ys išvydo, 
Galybės ugnį artėjant jaučia.

Ir gaudžia kanklių virpančios stygos, 
Aidai jų guodžia erškėtį dygų. 
Tiesiasi toly gėlėtos būrės.

Medžių viršūnės saulužei moja, 
Rausvi vainikai supas po kojų, 
Žiedais sidabro pražydo skliautai.
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SKAUTŲ AIDAS. 3

BUBO ŽYGDARBIS. v Džekas Londonas,

— Bet jie nedovanos. Jūs peržengėt ribas irto 
pakanka. Jie suims ir nuveš jus kibiran į druskos 
kasyklas. O dėdė Šėmas *)... ' 
jis niekumet nesužinos apie 
tai. Nė vienas žodis nepasieks 
Jungtinių Valstybių. — „Mėry 
Tomas“, — paskelbs laikraš
čiai, - tur būt, žuvo kartu su 
visa komanda Japonijos van
denyse laike taifūno **). Štai 
ką rašys laikraščiai, o žmonės 
patvirtins ta, patį. Jus gi pa
teksit tenai, į Sibiro druskos 
kasyklas. Visi jūsų artimieji 
draugai ir giminės manys, 
kad jus esate žuvę, nors dar 
visus 50 metų išgyventumėt.

Šit kaip išsprendė klausi
mą jūrininkas Džonas Luizas, 
visų pravadintas „Juros ad
vokatu“.

nMėry Tomas“ padėjimas 
buvo labai rimtas. Nespėjo 
žemutinė vachta dar tinkamai 
įvertinti pavojaus, o prie jos 
prisidėjo jau ir dežuruojan- 
tieji. Vėjo nebuvo ir vi
sa komanda, išskyrus žmogų 
prie vairo, buvo laisva. Net 
mažasis Bubąs, kajutės tarnas, 
ir tas išlindo pasiklausyti, kas 
dedasi.

Ir tikrai, dalykas buvo labai 
rimtas. Jau trys mėnesiai, kaip 
„Mėry Tomas“ medžiojo jūros katinus Japonijos 

Dr. Basanavičiaus karstas.
Prie karsto stovi Vilniaus skautai.

šiaurės pakraščiuose netoli Beringo jūros. Bet čia, 
Azijos vandenyse, ji buvo priversta palikti medžio

klę, nes, anapus sienos, rusų 
kreiseriai atidžiai Saugojo Ru
sų valstybės ribas, už kurių 
jūros katinai labai plačiai vei
sėsi.

Prieš savaitę, škūna buvo 
įkliuvusi į tirštą rūką. Rūkas 
nemažėjo ir vėjo nebuvo. 
Tiesa, nebuvo taip jau bloga, 
nes užsiimančios medžioklę 
škunos, patekus;os į jūros ka
tinų apgyventus plotus, veik 
niekados neskubėjo palikti 
tuos kraštus, bet nelaimė bu
vo ta, kad šių vandenų srovė 
smarkiai neša į šiaurę ir to
kių būdu „Mėry Tomas“, vi
sai to nepastebėjusi, senai 
perplaukė ribą ir dabar, kas 
valandą, nenoromis slinko į 
tuos pavojingus, rusų lokio 
saug -jamus vandenis.

Niekas nežinojo, kaip toli 
buvo nuo jų riba. Saulės ir 
žvaigždžių nesimatė ištisą sa
vaitę, ir kapitonas nieku būdu 
negalėjo nustatyti laivo padė
jimo. „Mėry Tomas“ gerai 
žinojo neteisėtai medžiojusių 
škūnų likimą ir todėl, dabar 
neveltui visų veidai buvo pa
niurę ir susirūpinę.

— Fi, draugai, — tarė vokietis vairininkas, — 
tai visai bliogas istorijai Lig tik mes darome didelis 
grobis, ir liabai teisingai, — viskas gedo, ir rusų♦) Jungtynės Amerikos Valstybės. ♦*) Smarkus viesulas.

LIETUVI Alį* LATVI JO J.

Lietuvių draugovė Rygoj. Draugininkas sktn. Burlevičius. Velykuose dr-vė švenčia keturių 
metų sukaktuves.
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4 SKAUTŲ AIDAS

kreiseris imti mus, mūsų kailius ir škuną, ir siųsti 
mus mit Anarchisten nach Sibiriėn. Tai visai blio
gas istorijai

— Taip, visai nesmagu, — tęsė .jūros advoka
tas*— turėti pusantro tūkstančio teisėtai pelnytų 
kailių ir jausti tą puikią dieną, kada kiekvienas iš 
mūsų jūros vilkų, gaus savo dalį ir, staiga, būti 
areštuotu ir nustoti visa ko... Kitoks dalykas, jei 
mes tikrai būtumėm peržengę įstatymą, o dabar... 
juk viskas pelnyta — teisėtai atviroj jūroj.

— Bet ar gali jie mums ką nors padaryti, jei
gu mes nieku neprasikaltom e? — paklausė Bubąs.

— Man atrodytų, kad tokių metų vaikezui ne
priderėtų kištis į vyresniųjų kalbą, — pastebėjo 
sėdįs savo lovoje anglas jūrininkas.

— Nustok, Džekai!—tarė „Jūros advokatas“, — 
jis turi pilną teisę kalbėti. Argi jam taip pat ne- 
gręsia pavojus nustoti pelno, kaip ir mums visiems?

— Iš jo naudos kaip iš ožio pieno! — atkirto 
Džekas. Jis svajojo, kaip gavęs savo uždarbį grį
šiąs namo į Čelsius ir pamatysiąs šeimą, ir todėl 
dabar jis buvo piktas ant visų, matydamas galįs 
nustoti ne tiktai pelno bet ir laisvės.

— O kaip tai įrodyti? — paklausė „Jūros ad
vokatas“, atsakydamas į Bubo klausimą. — Mūsų 
laivas randasi uždraustoje dabar medžioti vietoje. 
Iš kur jie gali žinoti, kad Čia mes ne savo valia 
atstdūrėm? Mes čia, o laivo dugne yra pusantro tūks
tančio jūros katinų kailių. Iš kur jie gali žinoti, ar 
mes čia, ar atviroj jūroj esame jų prim ėdžio ję? Da
bar matai,. Bubai, kad visi faktai prieš mus. Jeigu 
tu, sakysim, pagautum savo sode žmogų, kurio ki
šenės būtų pilnos obuolių, argi tu jam tikėtum, jei
gu sakytų, kad jį iš kažin kur atnešęs vėjas, ir obuo
liai visai iš kito sodo? Ar tu jam tikėtum? Ką?

Taip pastačius klausimą, Bubąs aiškiai suprato 
dalyko stovį ir nusiminęs pakratė galvą.

— Jau verčiau mirti, kaip pakliūti į Sibirą, — 
tarė vienas irklininkas, — Nuveš į druskos kasyk
las ir privers tenai dirbti, kol neprikankins lig mir
ties. Nepamatysime daugiau niekuomet saulės švie
sos. Man teko girdėti apie vieną vyruką, kuris ten 
buvo sukastytas prie vieno draugo. Draugas mirė, 
o jiedu taip ir paliko abu sukaustyti. O jeigu mus 
nuveš į gyvojo sidabro kasyklas, tai mirsime tikrai 
seilės liga.

— Kaip tai seilės liga? — paklausė Džekas, 
pašokęs iš lovos.

— Labai paprastai. Gyvasis sidabras pakliūva 
į kraują, ir dantų smagenys ištinsta, kaip per cingos*) 
ligą; iš burnos visą laiką varva seilės, dantys pra
deda judėti ir kūne atsiveria didelės žaizdos, ir žmo
gus miršta baisia mirtimi. Stipriausi žmonės negali 
ilgai ištverti gyvojo sidabro kasyklose.

— Bliogas istorija! — gailiai praskambėjo ty
loje vairininko balsas. — Bliogas istorija. Aš norė
čiau būti į Jokohamą. Aber, kas ten?

Laivas staiga pakrypo, danktis pasviro, ir ge
ležinis puodelis barškėdamas nuriedėjo žemyn; vir
šuj suplevėsavo burės, pasigirdo įtemptų lynų tra
tėjimas ir škiperio balsas:

— Visi aukštyn, burių tempti!
Niekados tas įsakymas nesukėlė tiek džiaugs

mo, kaip dabar! Jūros tyla pasibaigė! Pakilo vė
jas, kuris turėjo juos nunešti į pietus, į nepavojin
gus vandenis! Džiūgaudami visi šoko ant dangčio 
ir su didžiausiu smarkumu ėmėšidarbo.

•) Liga pasitaikanti jurininkų tarpe; labiausiai prasiplė- 
tusi ten, kur nėra šviežio maisto.

Netrukus prasiskyrė rūkas, ir tamsus dangaus1 
skliautas, nusėtas žvaigždėmis, pasirodė viršum gal
vų. Kada viskas buvo sutvarkyta, „Mėry Tomas“ 
parypusi šonu, priekiu skirdama bangas, pasuko į 
pietus.

— Priešaky iš kairės laivo žiburiai, sere*)! — su
šuko sargybinis iš savo vietos.

Kapitonas pasiuntė Bubą žemyn atnešti žiūro
nus. Visi susispietė į laivo priekį, nepažįstamąjį 
laivą įžiūrėti, kuris kartas nuo karto artinos prie 
„Mėry Tomas“. Kapitonas, vis dar nerimastaudamas, 
žiūrėjo pro žiūronus. Iš nepažįstamojo laivo žyb
telėjo ugnis ir pasigirdo šūvis. Spėliojimai pasi 
tvirtino. Nepažįstamas laivas buvo sargybinis krei
seris, matyt šovęs per „Mėry Tomas* dėlto, kad 
pastaroji sustotų.

— Pasukit vairą, — apmirusiu balsu įsakė ka
pitonas. Paskui atsigręžė į komandą ir sušuko: - 
Nuimti kliverą ir foką! Numesti bomkliverą. Pri
traukti fok — stengą ir sudoroti grot — škotą.

„Mėry Tomas", atsidavusi vėjo valiai, nustojo 
plaukti pirmyn, ir ėmė išdidžiai lenktis prieš dide
les bangas iš vakarų. Kreiseris prisiartino ir nulei
do laivelį. „Mėry Tomas' užviešpatavo mirtina ty
la. Jūrininkai matė, kaip baltas laivelis nusileido 
ant vandens ir kaip keletą jūrininkų sulipo į vidų. 
Taip pat girdėjo irklų pliauškėjimus ir karininko 
įsakymus. Po Jo laivelis atsistūmė ir pamažu arti
nosi prie jų laivo. Vėjas didėjo ir jūra perdėm ne
rami, kad leistų trapiam laiveliui prisiartinti prie 
mėtomos į visas puses škunos. Tačiau, karininin- 
kas ir keletas jūrininkų, pagavę patogų momentą, 
pasinaudojo abordažo lynomis ir kopė į laivą. Jau
nesnysis karininkas, kuriam buvo pavesta komanda, 
sėdėjo prie vairo ir laikė rankoje rumpelį. Karinin
kas, kurį galima buvo pažinti iš uniformos, buvo 
rusų laivyno vyresnio leitenanto laipsny. Jis kartu 
su „Mėry Tomas“ kapitonu nulipo žemyn, norėda
mas patikrinti laivo dokumentus. Po kiek laiko jis 
sugrįžo ir tada kartu su savo jūrininkais, su žibin
tuvu, nusileido į laivo dugną, sukrautų kailių pa
žiūrėti. Dugne jie rado arti pusantro tūkstančio 
šviežių kailių — visos medžioklės grobį, ir prie 
esamų aplinkybių tegalėjo padaryti vieną išvadą.

— Man labai gaila, — kreipėsi jis darkyta anglų 
kalba į skūnos kapitoną, kada jie vėl sugrįžo į vir
šų, — bet aš privalau caro vardu areštuoti jūsų 
skūną, kaipo perplaukusią per uždraustą ribą ir 
turinčią krūvą šviežių kailių. Bausmę jūs privalot 
žinoti: laivas konfiskuojamas, o prasižengusiems—ka
lėjimas.

„Mėry Tomas“ kapitonas truktelėjo pečiais, 
tarsi jam buvo visai nesvarbu ir atsitraukė. Stip
rūs žmonės, dažnai neužtarnautos nelaimės ištikti, 
būna arti ašarų. Ir todėl dabar, kada prieš kapito
no akis praslinko vaizdas mažo namelio Kaliforni
joj, jo žmonos ir dviejų šviesaplaukių vaikučių, 
jis pajuto kaip gerklėj kažkas sustojo. Jis nuii- 
gando, kad pradėdamas kalbėti pravirksiąs, bet tuoj 
pajuto savo atsakomybę prieš komandą Jokios silp
nybės prieš juos jis neprivalo parodyti! Jis privalo 
būti pastovus ir tvirtas, kad palaikytų jų dvasią 
nelaimėje. Jis paaiškino viską leitenantui ir suprato, 
kad nejokios vilties nebuvo išsigelbėti.. Anot „Jū
ros advokato“ visi daviniai buvo prieš juos atkreip
ti ir todėl, nustojęs būti škūnos galva, jis vaikščiojo 
iš vieno laivo galo į kitą. Rusų karininkas perėmė 
laikinąjį vadovavimą. Jis pareikalavo dar keletą sa
vo jūrinininkųrir įsakė sudoroti ir surišti bures. Pil-

*) Seras — angliškai — ponas.
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Didžioji Vengrijos skautų Stovykla I926 mt> 
Stovyklos vėliavos pakėlimas. Skamba varpai.

dant tą įsakymą, laivelis sukinėjosi tarp abiejų lai
svų, veždamas sunkų buksirinį lyną, kuris netrukus 
Įbuvo užkabinta ant škunos kablių. Laike darbo, vi
eša komanda būreliais stovėjo aplinkui ir niūriai 
įžiūrėjo į šeimyninkaujančius. Būtų beprotybė pasi
priešinti prieš rusus, juo labiau turint panosėj jų 
kreiserio kanuoles, bet užtai jie atsisakė prisidėti 
prie savęs areštavimo ir bevelijo geriau tylėti. Iš
pildžius tą įsakymą, leitenantas įsakė visiems savo 
žmonėms, išskyrus keturių, sėsti į laivelį. Paskui 
drąsus ir puikus savo uniformoje jaunas karys, 16 
metų jaunuolis, užlipo į škūną areštuotiems lydėti.

Lig tik leitenantas ruošėsi lipti laivelin, kaip, 
staiga, jo žvilgsnis netyčia krito ant Bubo. Nė žo
džio neprataręs, jis sugriebė jį ir perdavė į apačioj 
laukiantį laivelį. Paskui, mostelėjęs ranka, pats nu
sileido žemyn. Aiškus dalykas, kad tas netikėtas 
įvykis labai nugąsdino Bubą. Visos, girdėtos apie 
rusus ir sukėlusios jame baimę baisenybės dabar 
atsistojo prieš akis du kart baisesnės. Būti rusų 
areštuotam, rodėsi jam blogu dalyku, bet būti at
skirtam nuo draugų, —tokio likimo jis net negalėjo 
sau įsivaizduoti.

— Būk geras berniukas, Bubai! — sušuko jam 
kapitonas, tuo laiku, kada laivelis atsistūmė nuo 
laivo, — ir sakyk tiesą!

— Yra, yra,*) sere! - atsakė labai drąsiai Bubąs

*) Jūrininkai, atsakydami į vyresniųjų įsakymus visados 
sako „yra“.

Jis jautė savy tautinio jausmo išdidumą ir gėdijosi 
pasirodyti bailiu priešininkų, tų laukinių rusiškų lo
kių, akyse.

— Ir būk mandagus, mažiuk! — pridėjo vo
kietis vairininkas. Jo šiurkštus balsas praskambėjo, 
kaip sirena. Bubąs atsisveikindamas pamojo ranka, 
o jo draugai, susispietę prie slenksčio, ats įkė jam 
drąsinančiu šūksmu. Bubąs, susigūžęs laivelio už
pakalyje žiūrėjo į leitenantą
• — Iš viso, jis visai neatrodo toks meška,
kaip mes galvojom ir net labai panašus į kitus 
žmones, — padarė jis išvadą. — Tiesą pasakius, 
ir rusų jūrininkai ne kuo tesiskyrė nuo kitų karo 
laivų jurininkų.

Nežiūrint to, kad Bubąs stovėjo ant tvirtų krei
serio grindų, tačiau jam pasirodė, kad jis esąs per
žengęs kalėjimo slenkstį.

Keletą minučių niekas nekreipė į jį akii^. Jū
rininkai kėlė laivelį. Iš kamino ėmė veržtis dideli 
juodų dūmų kamuoliai ir laivas truktelėjo iš vietos. 
.— Sibiran,“— p-imanė Bubąs. Jis pamatė, kaip 
truktelėjo „Mėry Tomas“ lynas ir jos šoniniai žibu
riai — raudonas ir žalias — ėmė žibėti, tai kelda
miesi tai leisdamiesi žemyn tarp bangų. Liūdno pa
veikslo akivaizdoje Bubo akys sudrėko, irtik, kada 
priė jo priėjo leitenantas, norėdamas nuvesti jįpas kapi
toną, Bubąs išsitiesė ir kietai sučiaupė lūpas, tarsi jam 
būtų visai paprastu daiktu kasdien vykti į Sibirą. 
Kajutė, kurioje sėdėjo kapitonas, palyginant su pap
rasta „Mėry Tomas“ kajute, atrodė karaliaus iū-
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mais, o pats puikus, auksu išsiuvinėtais drabužiais 
kapitonas — kažinkokia karališka esybe, visai ne
panašia į paprastus žmones, kurie dabar valdė me- 
džiojančią jūros katinus škuną „Mėry Tomas“.

Čia Bubąs sužinojo, kodėl jis buvo atgabentas 
į laivą. Per visą ilgą tardymą jis tepasakė gryną 
tiesą. Tiesa sakyti buvo nepavojinga, tiktai melas 
galėjo pakenkti jų bylai. Jis mažai težinojo: jie me
džioję jūros katinus atviroj jūroj, toliau į pietus, 
juos užklupęs rūkas ir jūros tyla, ir srovė atnešusi 
juos į uždraustus vandenis. Jis užsispyręs kartojo, 
kad per visą tą laiką, kurį jie plaukiojo uždraus
tuose vadenyse, nebuvo nuleistas nė vienas laivelis 
ir nebuvo užmuštas nė vienas jūros katinas. Bet 
kapitonas velijo matyti jo kalboje tiktai melo pai
niavą ir ėmė net grasinti berniukui, norėdamas jį 
nugąsdinti. Jis, tai gąsdino, tai maloniai prikalbi
nėjo Bubą, ir tik nepajudinęs jo tvirto pasiryžimo, 
įsakė pagaliau išvesti. Atsitiko taip, kad Bubąs pa
liko laisvas. Karts nuo karto praeidami jūrininkai 
mesdavo į jį žvilgsnius, bet, apskritai, jo niekas ne- 
tėmijo. Ačiū mažam ūgiui, o čia dar naktis tamsi, 
ir dežuruojančioji vachta užimta savo d^rbu, į jį 
niekas nekreipė akių. Užkliūdamas kiekvienam žin
gsny už daiktų, jis nuėjo į laivo užpakalį, iš kur 
matėsi „Mėry Tomas“ žiburiai, nenutoldami seką iš 
užpakalio. Jis ilgai žiūrėjo į ją ir paskui atsigulė 
tamsoje, arčiau prie tos vietos, kur buvo pririštas 
jungiantis kreiserį su škūną lynas. Vienas karinin
kas priėjo ir atidžiai apžiūrėjo ar gerai įtemptas 
Jvnas, lyg norėdamas įsitikinti, ar nėra nusitrynęs. 
Bubąs pasislėpė tamsoje ir liko nepastebėtas. Tas 
davė jam mintį, liečiančią dvidešimt dviejų žmonių 
likimą... ta mintis, kurios įvykdymas galėjo apsau
goti nuo baisios nelaimės ne vieną laimingą šeimy
ną, esančią už keletos dešimčių tūkstančių kilometrų.

— Pirmiausia, — galvojo jis, — komanda vi
sai nekalta, kad ją taip negailestingai veža į Sibi
ro kasyklas. Antra, jis pats pakliuvo amžinon ne
laisvėn, be vilties sugrįžti, ir trečia, galima išgelbė
ti 22 žmonės. Vienintelis daiktas, juos rišęs, buvo 
10 cm. storumo lynas. Jie negalės nuplauti jo iš sa
vo pusės, nes jį tikriausia saugo rusų sargyba. Bet 
šitoj pusėj... taip! Šitoj pusėj!..

Bubąs negalvojo apie tolimesnius vaisius. Pri
slinkęs prie lyno, jis atlenkė savo peilį ir pradėjo 
darbą Peilio ašmenys nebuvo perdaug aštrūs ir jam 
teko piauti virvės pluoštus vieną po kito. Po kiek
vieno judesio jis vaizdavosi Sibiro kasyklas, kur jis 
vienas turėjo pakliūti, ir tas vaizdas stojosi prieš jį 
kaskast aiškesnis ir baisesnis. Pasidalinti likimu su 
draugais irgi buvo pakankamai sunku, bet sutikti jį 
vienam rodėsi neapsakomai baisu; be to, jo pasiel
gimas turėjo tikriausiai dar padidinti bausmę. To
kių liūdnų minčių apsuptas, jis nugirdo besiartinan
čius žingsnius ir pasitraukė į šešėlį. Karininkas sus
tojo ties tą vietą, kur jis dirbo ir truputį pasilenkė, 
lyg norėdamas apžiūrėti lyną, bet staiga pakeitė 
nusistatymą ir išsitiesė. Pastovėjęs kiek laiko, su
grįžo atgal. Sprendžiamasis momentas atėjo. Bubąs 
nušliaužė atgal ir griebėsi darbo. Štai jau du pluoš
tai nupiauti, liko trečias, ir tas smarkiai įtemptas... 
greit pasidavė. Pliaukštelėjo! Ir laisvasis galas nu
krito vandenin. Bubąs nejudėdamas, užėmęs kvapą, 
gulėjo ir klausėsi. Kreiseryje, išskyrus jį, niekas 
negirdėjo.

Vėliau, jis pamatė, kaip raudonas ir žalias „Mė
ry Tomas* žiburiai tolinosi... Paskui, iš tenai pasi
girdo silpnas rusų komandos riksmas. Kreisery 
niekas jo nenugirdo. Dūmai veržėsi iš kaminų 
ir kaip pirma galingai plaukė oru. Kas dė

josi škunoje? Bubąs galėjo tik spėti, bet viena
me jis buvo tikras: jo draugai iškovos savo teises 
ir nugalės keturius jūrininkus ir karininką. Po kiek 
laiko jis pamatė mažą žybtelėjimą ir nugirdo silp
ną revolverio šūvį. Paskui... o džiaugsmas! Abudu 
žiburiai, žalias ir raudonas, dingo. „Mėry Tomas“ 
vėl buvo savo šeimininkų rankose!

Kada karininkas priėjo prie lyno, Bubąs nu
šliaužė pirmyn ir pasislėpė vienam laivelyje. Buvo 
kaip tik laikas. Pakilo triukšmas. Pasigirdo garsūs 
įsakymai. Kreiseris pakeitė kryptį. Prožektorius ėmė 
leisti jūroje ryškius spindulius, šviesdamas tai šen, 
tai ten, bet visur buvo tuščia ir ištrūkusios škunos 
nesimatė. Paskui Bubąs užmigo ir nenubudo ligi 
pat aušros. Mašinos vienodai dundėjo, o vandens 
pliauškėjimas davė pam progos suprasti, kad maz
goja grindis. Greitas žvilgsnis, ir Bubąs įsitikino, 
kad jie vieni jūroje. „Mėry Tomas“ išspruko. Ka
da jis pakėlė galvą, jūrininkai ėmė kvatotis. Net 
karininkas, kuris įsakė nuvesti jį ir uždarytt, ir tas 
negalėjo susilaikyti nuo juoko.

Ilgomis dienomis kalėjime Bubui dažnai atei
davo galvon, kad jie perdaug nepyko ant jo. Jis 
manė beveik teisingai. Visų žmonių širdies gelmė
se yra įgimto kilnumo,, kuris verčia juos lenktis 
prieš drąsų žygi, nors jis būtų ir priešo padarytas. 
Rusai tuo nesiskyrė nuo kitų žmonių. Tiesa, ber
niukas apgavo juos, bet jie negalėjo smerkti jo už 
tai ir buvo tik labai keblioj padėty, nežinodami kas 
veikti su juo. Negi galima buvo vežtis į prieplau
ką šitokį peliūkštį: štai, girdi, jums, kas liko nuo 
pražiopsoto kontrobandisto.

Dviem savaitėm praslinkus, Jungtinių Ameri
kos Valstybių karo laivas, išėjęs iš rusų uosto Vla
divostoko, priėmė rusų kreiserio signalą. Nuo vie
no į kitą laivą nuplaukė laivelis ir ant amerikiečių 
kreiserio buvo atgabentas mažas berniukas. Už sa
vaitės jį išsodino Chakodate, ir, pasikeitus telegra
momis, jam buvo nupirktas gelžkelio biletas į Ja- 
kohamą. Nuo stoties keistomis japonų gatvėmis jis 
pasiskubino į uostą, ir nusisamdę sampaną, norėda
mas patekti į vieną gerai pažįstamą laivą, kurį jis 
iš karto pamatė. Skūnos laipteliai buvo nuimti, bu
rės pakeltos, rodos, buvo pasiruošusi plaukti į Jung
tines Valstybes. Kada jis privažiavo arčiau to laivo, vi
sas būrys jūrininkų traukė inkarą iš dumbluoto dugno.

— „Jankių laivas traukia kelionėn,“ — skam
bėjo „Jūros advokato,“ vedusioje inkaro dainą, balsas.

— „Traukite, drąsieji vyrai, traukite!“ — sus
kambėjo mielas, pažįstamas choras, ir kūnai suju
dėjo, išsitiesdami ir susilenkdami pagal dainos taktą.

Bubąs Raselis užmokėjo laivininkui už nuveži
mą ir pasikėlė į viršų. Inkaras buvo užmirštas. Ga
lingas džiaugsmas veržėsi prieš jį, ir nesuspėjo Bu
bąs nė atsikvėpti, kaip atsidūrė ant kapitono pe
ties ir apsuptas savo draugų, vos spėjo atsakinėti 
iš karto į dvidešimt klausimų per sekundę.

Kitą dieną škūna, stovėjusi prie japonų žvejų 
kaimelio, išsodino ant kranto keturius jūrininkus ir 
jaunąjį karininką, ir po to pakėlė inkarą. Tie žmo
nės nekalbėjo angliškai, bet turėjo pinigų ir nuvy
ko į Jakohamą. Nuo to* laiko japonų kaimelio gy
ventojai niekados nieko nebegirdėjo apie juos. Jis 
paslaptingas pasirodydamas sukėlė daug kalbų. Ir 
kadangi rusų vyriausybė niekados nė puse žodžio 
nebuvo apie šį įvykį prisiminusi, tad ir Jungtinės 
Valstybės iki šiol dar nėra nieko girdėjusios apie 
dingusį brokanjerų laivą ir niekados oficialiai neži
nojusios, kaip amerikiečių būrelis laikė belaisvėje 
penkis caro pavaldinius. Ir tautos, kartais, turi -sa
vo sekretų. Vertė S. M,
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K. A.
zMūsų praeities paminklai.

Mūsų spaudoje iš viso mažai rašoma 
apie mūsų senovę ir jos liekanas, — dar 
mažiau, — kaip reikia šitokia medžiaga 
rinkti ir tvarkyti.

Šiuo kartu, talpindami ši straipsnį, 
norime duoti progos skaitytojams pasi
skaityti, o ypač, pasimokyti, kaip rū
pestingai reikia tvarkyti surinktą me
džiagą. Red.

L Piliakalniai ir pilys.
Senovės lietuviai pylėsi piliakalnius daugiausia 

gyvenimo ir tikybos reikalams. Tokių seniausių pi
liakalnių nesunku užtikti giriose ir pelkėse. Jie 
paprastai yra žemesni už kalnus ir slepiasi tarp tan
kių medžių. Vėliau, lietuviai, susidurdami su priešais, 
ėmė taisytis gynimosi vietas. Tam reikalui jie pasi
rinkdavo didelius ir patogius apsigynimui kalnus, 
šiek tiek juos sustiprindavo, o vėliau ėmė tiesiog 
sistematingai pilti gynimosi piliakalnius. Ant dides
niųjų piliakalnių taisėsi įvairias užtvaras arba py
lėsi atskirus volus, kad patogiau būtų gintis nuo 
priešų. Tuo būdu radosi įvairios pilės, pilikės, pi- 
lalės, pilies kalnai, iš kurių, vėliau, išsivystė pačios 
pilys.

Eiliakalių yra visur ir įvairiausių pavidalų. Vė
lesniais laikais jie buvo pilami taip, kad nuo vieno 
piliakalnio matytųsi kitas, nuo ano vėl kitas ir t.t. 
Tas buvo raikalinga tam, kad, kilus karui, lengviau 
galėtų susižinoti vieųų ir kitų apylinkių gyventojai.

Vėliau lietuviai ėmė statytis medžio, o dar 
vėliau mūro pilis. Šių yra mažiau užsilikę, negu 
piliakalnių. Jos beveik visai sugriuvusios. Tačiau, 
piliakalniai ir pilys, daugiau už kitus archeolologi- 
nius paminklus, teikia medžiagos šalies praeičiai ir 
jos karo technikai pažinti. Todėl šiame skyriuje dau
giausia bus piliakalnių aprašymų.

1. Pilis „Zamkus".
Pilis „Zamkus“ (taip vadina ją žmonės) yra de

šinėje Nemuno pusėje, prieš Gelgaudiškį, netoli 
Barkų. Ta pilis kitaip dar vadinama Fridburgo var
du, nors istorijoje, rodos, ji vadinama „Christmemel“.

> Ją pastatė kryžiuočiai XIV š. Čia kryžiuočių norėta 
perkelti savo sostinė iš Malburgo, kad būtų buvę 

Pilis *Zamkusa (Šakių apskr. Gelgaudiškio v.)

parankiau pulti Lietuvą. Pilis yra įsteigta vėliau, negu 
Malburgo, ir yra naujesnės karo technikos. Ji buvo 
labai didelė ir gražiai įrengta.

„Zamkus“ stovi Nemuno pakrantėj, ant aukšto 
kalno, apvesto giliu grioviu, kurį lengvai galima 
pripildyti vandeniu iš ten esančių kūdrų ir upelio. 
Pilis buvo keturkampė. Dabar jos tėra likę du šo
nai ir du bokštai. Pilies šonai buvo keturių aukštų. 
Pirmiau į vieną iš jų dar galima buvo įlipti, bet 
dabar jau nebegalima, nes prieš porą metų buvęs 
gaisras išdegino lubas ir grindis. Bokštų langeliai 
yra apskriti, kiekvienas su kryžium viršuj. Vieno 
bokšto rūsy yra buvęs kalėjimas, kurio žymės ir 
dabar tebėra. Taip pat po visa pilim buvo dideli 
požemiai riestomis lubomis, vartojami sudėjimui 
įvairių daiktų.

Dabar dar galima užlipti ant antrojo pietinio 
pilies šono aukšto. Čia buvo gražiausi pilies kam
bariai, papuošti įvairiais paveikslais ir freskais, kurių 
kai kurie dar ir dabar tebėra išlikę. Šie kambariai 
buvo skirti kryžiuočių didžiajam rnistrui ir svečiams. 
Šalę jų, rytinėj pilies pusėj, bokšte, kuris dabar su
griuvęs, buvusi koplytėlė ir kunigo gyvenamoji 
vieta. Vakarinis pilies šonas stipriausias ir skiria
mas buvo kareiviams ir vienuoliams, gyventi čia 
buvo daugybė mažų tamsių kambarėlių.

Pilies vartų žymių dabar nebėra, nors, toj vie
toj, kur jie buvo, žemėje galima rasti jų pamatui. 
Pilies kiemas gana didelis. Netoli vartų yra duobė, 
kurioje ankščiau buvo didelis akmuo. Kaip spėjama, 
po tuo akmeniu buvęs urvas, einąs į kitą Nemuno 
pusę, kur buvęs kitas akmuo. Dabar abiejuose Ne
muno pusėse tėra pasilikusios užgriuvusios duobės. 
Arti pilies, į rytus yra didelis akmuo su kažin ko
kiais ženklais ir prie jo augąs storas ąžuolas. Tarp 
pilies ir Nemuno stovi kalnas, takeliu aplink apve
džiotas. Į rytus nuo pilies yra dar aukštesnis kal
nas, kuriame randasi mūro griuvėsiai. Prie pilies 
yra žymu pilies sodo likučiai, o pati pilis dabar 
jau baigia griūti.

2. „Piltinis“.
„Piltinis“ savo pavydalu priklauso prie seniau

sio tipo piliakalnių. Jis yra supiltas pelkėtoj vietoj 
prie pat Piltinio viensėdžio, Raseinių aps., Karklė
nų apyl. Jo pavydalas primena dalinai trikampį, 
dalinai raidę „T“. Jo vakarų šonas nuolaidus, nors
kiti, ypač rytų, gana statūs. Kasdami rūsis žmonės 
radę įvairių molinių padarėlių ir labai didelių žmo
nių kaulų. Apie Piltinio atsiradimą vietiniai pasa
koja štai ką: kartą švedai laimėję karą; jų vadas 
norėjęs palikti paminklą ir liepęs atnešti kiekvienam 
kareiviui žemės po bato aulą ir supilti kalną. Taip 
jį ir supylę.

„3. Pilė.
„Pilė“ žmonės vadina piliakalnį, esantį Tauragės 

aps., Nemakščių v., prie Pabaltės kaimo. Kaip jo 
vardas, taip ir jo pavydalas liudija, kad čia, tikrai, 
būta pilies ir kad šis kalnas buvo supiltas gyni
mosi tikslams. Jis yra kairiajame Balčios upelio 
krante, gražioje vietoje ir labai aukštas. Jo aukštis 
nuo lygumos pusės siekia apie 10 metrų, o nuo 
upelio apie 33 mtr. Nuo viršūnės matosi tolimos 
apylinkės ir kelių miestelių bažnyčios.

Pilė yra beformis, sudėtingas piliakalnis. Per 
vidurį volas (žiūr. „Pilės“ plane; 2) kurio gale yra 
aukštas kūgio pavydalo kalnelis (3). Į rytus nuo 
volo yra maža ariama aikštelė (1), į vakarus-kiek 
didesnė (4). Pilė iš visų pusių, ypač nuo upelio, 
labai staigi. Kūgio pavydalo kalnelis, supiltas šiau-
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^Pilės* planas (Raseinių aps., Nemakščių v.)

riniame volo gale, tur būt, buvo vartojamas žval
gybai ir laužams. Jame iškastoj rūsyį. apie 40 cm. 
nuo paviršiaus, randama pelenų ir anglių sluoksnis. 
Čia, tur būt, dar bus užsilikę pelenai nuo kūrenimo 
laužų. Kaip šis kalnelis, taip ir visas piliakalnis yra 
nualintas ir iškasinėtas. Duobių ir rūsių prikasta 
begalės. Kasant vieną rūsį, rasta sluoksnis labai 
minkštos žemės, į kurią kišant mietą, negalėta rasti 
dugno; kitoj rūsy rasta akmenų grindinys; dar kitoj 
pypkė ir pusė labai nedailios girnos, kuri bu vo įmū
ryta vieno namo pamatan. Ten pat rasta įvairių 
„akmeninių kulkų“, žiedų, piautuvų ir net senas, 
apkramtytais šonais pinigas Tuo būdu, piliakalnis 
visas iškasinėtas, o pati jo šiaurinė dalis visai nu
kasta. Mat, žmonės, radę tiek daug daiktų, šventai 
įtikėję, kad čia esąs užkastas auksas. Negalėdami 
jo rasti, nutarę visai piliakalnį nukasti.

Prie Balčios upelio, kairiame jo krante,'į va
karus nuo piliakalnio, yra didelis akmuo, turįs apie 
1 m. aukščio ir 2 m. ilgio. Šio akmens pavidalas 
primena trikampę nuplautą piramidę.

4. Piliukas.
(Raseinių aps.. Kelmės v., Giliuko gyv.)

Piliukas randasi dešiniame Kražentės krante, 
supiltas ant vieno Kražentės pakrančio kalnų išky
šulio, beveik visai neprieinamoje vietoje. Kiek pri- 
einamesnis jis yra iš rytų pusės: Iš visų kitų pusių 
jis yra aukštais ir staigiais skardžiais, visas apau
gęs tankiais krūmais, apylinkėj sunkiai įžiūrimas. 
Pakalnėje pietų pusėj guli didokas akmuo; vaka
rinį jo šoną plauna klampus upelis. Žmonėse Pi
liukas labai garsus savo padavimais. Padavimai 
sako, kad čia yra nugrimzdusi švedų bažnyčia. Nak
timis čia vaidinasi, skambiną varpais. Kas buvęs 
nuėjęs naktį, tą vaiduokliai išviję laidydami grumstais.

Reikia pastebėti, kap Piliukas beveik visai nėra 
iškasinėtas, tuo tarpu, kai kiti piliąkalniai beveik 
visai nukasti. Gal būt, čia įtakos turi padavimai, 
kurių yra labai daug.

5. Rumšiškės piliakalnis ir „Velnio Tiltas“.
(Kauno apskr.).

Rumšiškės piliakalnis yra supiltas Nemuno slėny 
gražioj vietoj, prie pat Rumšiškės, kairėj pusėj vieš
kelio, einančio iš Kauno į Rumšiškę. Piliakalnis yra

Rumšiškės piliakalnis (Kauno apsk.)

balno pavidalo, gana status, tačiau žemesnis už Ne
muno pakrančių kalnus. Gaila, kad iki šių dienų 
jis negalėjo užsilikti sveikas: iš pietryčių pusės jis 
yra visai nukastas, nes iš ten žmonės savo reika
lams ima molį. Kasdami radę akmens' kirvukų ir 
puodų šukių. Iš fotografijos galima gerai matyti nuka
sto piliakalnio pusė. Kaip jis yra sugadintas, aiškiai 
matosi jo fotografijoj. Šiaurinis piliakalnio šlaitas 
yra kiek sveikesnis, nors ir jo apačia jau ariama.

^Velnio Tiltas* (Kauno apsk., Rumšiškės v.) <

Su Rumšiškės piliakalniu yra rišamas „Velnio 
Tiltas“, esąs apie 1 klm. nuo piliakalnio, link Kau
no, vidury Nemuno. Vadinamojo „V. Tilto“ yra ke
lios eilės akmenų; kai kurie iš jų kyšoja iš van
dens. Nemunas čia labai sraunus; jo vanduo pu
toja ir šniokščia. Gal būt, kad tie akmenys čia su
versti žmonių, nes apylinkėj nedaug tėra tokių di
delių. Apie juos ir jų vardą yra sekantis padavimas. 
Senovėje prie Namuno, toj vietoj, kur dabar yra 
„Velnio Tiltas“, gražiuose rūmuose gyveno links
mai turtingas ponas su savo dukteria. Jo dukterį 
pamilo velnias ir užsimanė vesti. Mergina, sužino
jusi, kad velnias norįs ją vesti, nusigando ir sutiko 
už jo ištekėti su sąlyga, kad jis per vieną naktį 
lig gaidgystės padarytų tiltą per Nemuną. Mylėdama 
kitą vaikiną, neiškentė nepasisakiusi jam baisaus 
dalyko. Naktį atėjęs velnias ir ėmęs nešti akmenis 
ir tvenkti Nemuną, o merginos mylimasis jam 
kliudęs ir nublokšdavęs akmenis, velnio padėtus. 
Tada velnias supykęs ir ėmęs nešti taip didelius 
akmenis, kurių merginos mylimasis jau nebegalėjęs 
nuversti. Jau velnias buvo baigęs statyti tiltą ir jau 
nešė paskutinį akmenį, kaip pragydo gaidys, ir jis,
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sucypęs, metęs akmenį žemėn ir, iš pykčio surėžęs 
jam delnu per šoną, nuūžęs laukais. Tas akmuo 
Nemuno pakrantė] dar ir dabar teguli su duobe, 
išspausta tikrai. nežmoniškos rankos. Patį gi „Vel
nio Tiltą“ vanduo išgriovęs ir dabar tėra jo likučiai.

6 Skarbas.
(Trakų apskr., Žąslių v.).

Netoli budelių kaimo, Neries pakrantėj, yra 
aukštas gražus piliakalnis „Skarbu“ vadinamas, 
labai sunkiai prieinamas. Prie jo kiek lengviau ga
lima prieiti tik iš pietvakarių pusės/Iš kitur jis be
veik visai neprieinamas del klampių upokšlių, plau- 
jančių du jo šonu, ir del Neries, tekančios prie 
pat jo. luo būdu, piliakalnis iš trijų pusių yra ap
suptas vendens ir staigių ir gilių daubų Pats pilia
kalnis irgi labai staigus, kad net sunku ant jo už
kopti, o smarkiam vėjui esant, pavojinga net stovėti.

Nuo skarbo viršūnės, link Neries, yra 7 stai-

Piliakalnis „skarbas“ (Trakų apsk.)

gios pakopos, kurio? sudaro, tarytum, 7 laiptelius. 
Po antros pakopos nuo viršaus yra prakastas gilus 
ravas. Visas piliakalnis, išskiriant jo viršūnę, apau
gęs tankiais krūmais, o pati viršūnė truputį įdubusi. 
Čia, prieš karą, stovėjo rusų pastatyta aukšta kerėbla.

Nuo piliakalnio viršūnės matosi labai tolimos 
ir gražios apylinkės. Į šiaurę ir rytus matosi platus 
Neries slėnis, kuriame lyg driežas raitosi, vingiuo- 
jasi Neris. Paneryje, kai kur matosi samanotos 
apžėlusios miškais trobos, vietomis ariami laukai; 
toliau, ta pačia kryptim, matosi gražūs Panerių pu
šynai, apžėlę Neries pakrančių kalnai, vietomis sky- 
nymų ir kaimelių pertraukiami. Apylinkėje taip pat 
matosi išmėtyti piliakalniai ir didesni senkapiai 
(Skėrių, Paparčių, Laukogalio ir k.). Rytuose, pa 
čiame horizonte, matosi lietuvių kunigaikščio Trai
denio sostinė Kernavą, o šiaurėj gražus Žvalgakal- 
nis, ant kurio budėdavo senovės lietuviai, sergė
dami savo sostinę nuo priešų antplūdžių. Štai ko
kiose gražiose apylinkėse senovėje Traidenis dir
bo Nepriklausomos Lietuvos vieny jantį darbą.

Gražus Skarbas savo pavidalu ir apylinkėmis, 
bet dar gražesnis padavimais. Iš jų tepaminėsiu kai 
kuriuos. Vienas padavimas pasakoja apie prasme
gusią čia kažin kokią bažnyčią; kitas sako, kad čia 
yra daug turtų užkasta, del *ko jis ir vadinasi 
„Skarbu“ (skarbas - lobis). Tie turtai esą užburti ir 
jų niekas negalį^ iškelti. Juos kasti mėginę net ku 
nigai. Vienam iš jų prisisapnavę, kad norint iškelti 
turtus reikia ant piliakalnio laikyti mišias, ką jis ir 
baudęs daryti. Viskas sekėsi gerai ir jau „skarbas“ 
buvo beveik visai iškilęs, tik baigdamas laikyti mi
šias kunigas atminęs, kad užmiršo pasiimti žnyp- 

leles žvakėms gesinti. Lig tik užgesinęs žvakes be 
žnyplelių, „skarbas“ sukaukęs, sudundėjęs ir vėl nu
grimzdęs. Paskui ir kiti bandę laikyti mišias, bet 
rskarbas* jau nebeiškilęs.-

Dar kitas padavimas pasakoja, kad čia esąs 
palaidotas kažin koks Lietuvos kunigaikštis kartu 
su dideliais turtais ir brangiais papuošalais.

Skarbas buvo vienas svarbiausių ir stipriausių 
Kernavos gynimo punktų ir jai buvo tikrai brangus 
turtas.

II. Alkvietės ir alkakmeniai.
Kaip neaiški Lietuvos senovė, taip neaiški ir 

senovės lietuvių tikyba. Tikyba labiau, negu kiti 
dalykai, senovės istorikų svetimšalių klaidingai bu
vo suprasta ir aprašyta. Senovės lietuvių tikybai 
pažinti labai svarbios ir teikiančios daug medžiagos 
yra alkvietės. Lietuvoje alkviečių yra labai daug. 
Beveik nėra apylinkės, kur nebūtų kokio alkakalnio, 
alkupio, alkakmenio, šventakalnio ar Šventupio. Taip 
vadinamos vietoš senovėje lietuvių buvo skiriamos 
tikybiniam kultui. Čia, senovėje, lietuviai, susirink 
davę bendriems aukojimams, maldoms, įvairioms 
apeigoms, kurių fragmentai dar ir dabar tebėra už
silikę, tik, žinoma, apeigos daugeliu kuo pakitę. Pats 
žodis „alka“ reiškia šventą vietą. Alkvietės ir bu
vusios senovėje lietuvių šventvietės, šventyklos.

Alkvietėmis vadinamos vietos dažniausia yra 
miškeliai, „gojeliai“, natūralūs arba kiek apdirbti 
kalnai ir šiaip ypatingos savo gamta vietos. Alkvie
tės, lietuvių šventyklos, buvo pačioje gamtoje to
dėl, kad senovės lietuviai garbinę pačią gamtą ir 
jos reiškinius. Kad lietuviai būtų garbinę stabus, 
sunku pasakyti, nes apie tai maža tėra žinių. Kry
žiuočiai savo raštuose mini lietuvių šventyklas-alk- 
vietes, tačiau jie nieko nesako, kad jose būtų radę 
dievų stabų.

Alkvietėms lietuvių buvo parenkamos miškuose, 
arba ant kalnų gražesnės savo gamta vietos. Pa
vyzdžiu čia gali būti Šatrijos, Rambyno, Birutės ir 
kiti didieji kalnai. Didžiosios šventyklos buvo su
stiprinamos ir pritaikomos gynimuisi nuo priešų 
(Girgžduta). Alkvietės buvo ir ant piltų kalnų, esan
čių šalę didesnių apsigynimo vietų („Žydakapčius“). 
Kai kuriose alkvietėse galima užtikti didelių akme
ni), alkakmeniais vadinamų. Tie akmenys kartais - 
yra pavieni, kartais grupėmis ir ištisomis šeimyno-

• mis (Mokus su žmona ir vaikais). Vieni iš jų yra 
paprasti, bet yra ir žmogaus ranka apdirbtų („Di
dysis“ Trakų apskr.). Tie akmenys senovėje galėjo 
būti aukurai arba garbinami kūnai. Alkakmeniai 
ir alkvietės dar ir dabar žmonių yra gerbiamos. 
Yra vietų, kur žmonės dar ir dabar alkakmenius 
šventais laiko ir neša ir deda ant jų aukas („Kry
žiaus“ akmuo Trakų ap.)

tr 1. Spanstis ir Spansčiukas.
(Raseinių apskr., Karklėnų apyl.).

Spąnstis ir Spansčiukas, du greta stovinčiu kal
nu, yra viena iš gražiųjų senovės lietuvių alkvie- ' 
čių. Kad tai yra alkvietė nėra abejojimų, nes ir 
dabar žmonės šią vietą sen vės lietuvių šventykla 
vadina. Vienas padavimas sako, kad ant Spansčiu- 
ko stovėjęs senovės lietuvių kunigas ir mokęs žmo
nes, stovinčius ant Spansčio

Spaustis buvo rišama su Girgžduta, esančia už 
3 klm. į vakarus nuo jo. Žmonės sako, kad tarp 
Girgždutes ir Spansčio buvo iškastas požemio ur
vas ir net nurodo ant Spansčio vietą, kur tas urvas 
prasidėjęs. Iš tikrųjų, ta vieta, kurią žmonės nu
rodo, yra panaši į urvo angą. Čia yra priversta di-
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III „Mirgos“ dr-vės draugininke! skilt.
E. Staugaitytei

del jos mylimo tėvelio mirties reiškiame 
gilios užuojautos.

Marijampolės Tunto Štabas.

dėlių akmeny. Atvertus viršutiniuosius, randama 
kiti, po kurių yra dar kiti. Šio urvo niekas nėra 
bandęs atkasti.

Abu kalnai žmonėse gana plačiai žinomi savo 
padavimais. Spaustis nuo apylinkės žemės pavir
šiaus yra apie 30 metrų aukščio1); Spansčiukas yra 
daug žemesnis, bet savo išvaizda daug gražesnis. 
Aukščiausioj Spansčio vietoj yra apskritas kalnelis, 
kur stovi nesenai žmonių pastatytas kryžius.

Nuo Spansčio matosi be galo tolimos gražios 
apylinkės. Yra vietų, iš kur matoma net 20 ir dau
giau k’lometrų tolis. Iš čia matyt ir Šatrija (tiesia 
linija 22 klm. nuo Spansčio), ir Medvėgalis (tiesia 
linija 12 klm. nuo Špansčio), ir eilė aplinkinių pr
iekalnių.

Siaurinėj Spansčiuko dalyj, tarp krūmų, yra 
pastebimas apžėlęs įvažiavimas į kalną. Čia dabar 
jau auga keliolikos cm. storio medeliai. Rytinėj 
Spansčiuko dalyj, krūmuose, guli gana didelis 
akmuo, kuris galėjo būti vartojamas tikybinėms 
apeigoms.

/ 2. Girgžduta.
(Raseinių apskr., Karklėnų apyl.).

Girgždutes kalnas yra daug kam žinomas, ta
čiau nevisi žino, kad tai yra senovės liėtuvių šven
tykla—alkvietė. Girgžduta —ne paprasta alkvietė, 
bet labai didelė ir keliomis eilėmis pylimų sustip
rinta. Girgžduta turi dvi viršūnes, iš kurių tik viena 
buvo alkvietė. Ši vieta yra be medžių, tuo tarpu, 
kai kita Girgždutes dalis yra apaugusi tankiais 
krūmais. Čia stovi didelis kryžius, kurį, Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę, pastatė vietos žmonės. 

’) Vok. gen. štabo žemėlapy fjojaukštis pažymėtas 203 
m.’nuo jūros^lygmės.

Seredžiaus piliakalnis (Raseinių apsk.)

Girgžduta žmonių labai gerbiama. Nuo senovės 
žmonėse yra paprotys čia kasmet rinktis antrą Sek
minių dieną. Čia jų sueina didelės minios, šoka, 
žaidžia, linksminasi.

Antroj Girgždutes viršūnėj yra užakęs ežerėlis, 
kuriame dar prieš porą metų buvo žymu eketis. 
Nors dabar nebėra eketies, bet veikščioti ten ne
galima, nes žemė labai liumsi. Apie šį ežerėlį, kaip 
ir apie pačią Girgždutą, yra daug padavimų. Žmo
nės pasakoja, kad ten švedai, iš karo bėgdami, pa
skandino skrynią su auksu. Toji skrynia kartais iš- 
kilanti ir ant jos dangčio sėdįs senas barzdotas 
žmogus. Jei kas norįs prisiartinti prie iškilusios 
skrynios, tai ji grimstanti gelmėn. Ją kartą mėgi
nusi iškelti net visa bažnyčia. Susirinkę kunigaį 
visokiais būdais ir būrimais kėlę tą skrynią. Jį 
buvo jau visai iškilusi, tik kunigai, baigdami laL 
kyti mišias, susičiupo, kad užmiršo pasiimti žnyp-: 
les žvakėms gesinti. Lig tik jie užputę žvakes be 
žnyplių, skrynia dundėdama nugrimzdusi ir jau jos 
daugiau nė su žnyplėmis negalėję iškelti1).

Du vyrai, kurių vieno žmona su dukteria dar 
ir dabar tebegyvena, sumanė išleisti ežerėlį ir iš
griebti skrynią. Kada juodu buvo iškasę ravą dvie
jų sieksnių gilumo ir gerokai nuleidę vandens, jiems 
prisisapnavo, kad jie daugiau to griovio nebekastų, 
nes kitaip ežerėlis užliesiąs visą pagirgždutį. Rytą, 
bijodami toliau ravą kasti, jie nuėję prie jo ir radę į 
jį įverstą „trijų šiepų“ didumo akmenį. Dabar tas 
griovis jau gerokai užslinkus ir akmens jau nebesi
mato, bet prieš 5 metus dar tebekyšojo jo viršūnė.

Žiloj senovėj, Girgždutes vietoj, gyvenęs mil
žinas ir mirusi jo žmona, kurios jis labai gailėjęs. 
Tada jis atnešęs iš anapus Pajūralių pirštinę smėi 
lio ir supylęs žmonai kalną; tokiu būdu atsiradus- 
Girgžduta.

Šalę Girgždutes yra mažas žmonių gerbiamas 
kalnelis „Avinkalniu“ vadinamas. Gali būti, kad se
novėj čia buvo aukojami avinai.

3. Veseliįa.
(Raseinių aps., Kelmės v.).

„Veselija“ apylinkėj plačiai žinoma savo pada
vimais. Ji randasi apie 400 — 500 m. į rytus nuo 
Petrikaičių kaimo, dešinėj kelio pusėj iš Petrikaičių 
į Pakievės dv., tankiame miškelyje. Dabar šis miš
kelis yra valstybinis (prieš karą jis buvo Pakievės 
dvaro). Tik įėjus į šį miškelį, dešinėj kelio pusėj, 
yra rubežinis kapčius, nuo kurio į pietvakarus už 
28 ž. randasi .Veselijos* vieta. Ji sunkiai randama, 
ypač del to, kad Veselijos akmenų jau nebėra, o 
išsiliko tik užsmukusios duobelės su akmenų ske
veldromis. Veselijos akmenys dar prieš karą tebe
buvo sveiki. Tada juos išplėšė ir suskaldė Melešius 
Pranas, dabar (1927 m.) 26 m. amžiaus. Skaldyti 
akmenis jam padėjo samdininkai, o plėšti juos leido 
Pakievės dv. savininkas. Juos plėšiant, jie labai

Padavimas visai toks pat, kaip ir apie „Skarbą", nors 
tarp Girgždutes ir „Skarbo“ yra keli šimtai klm. atstumo.
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tratėję ir jų skeveldros toli laksčiusios. Dar dabar 
pora „Veselijos“ akmenų tebėra po Melešiaus namų 
Petrikaičių kaime. Kiti yra suskaldyti ir sumesti to 
paties Melešiaus kieme, patvoryje.

Viso „Veselijos“ akmenų buvo 12; iš jų 9 sto
vėjo stati, o kiti gulsti. Akmenys buvo pailgi, gum
buoti („gužuoti“), kiti platūs; jie stovėjo po vieną. 
Visi jie buvo vienoj linijoj maždaug 22 m. ilgio. 
Akmenys stovėjo taip, kad pirmas, esąs pietvaka
riuose, buvo didžiausias, kiti vis mažėjo, o paskuti
nis buvo mažiausias. Pats didysis akmuo, buvęs 
pietvakariniame linijos gale, turėjo „jaunojo“ vardą; 
sekantis vadinosi „jaunoji“, o kitas „piršlys“ ir t. t. 
„Jaunojo“ ir „jaunosios“ ir dabar tebėra skeveldros 
toj vietoj, kur jie ankščiau stovėjo.

Apie šiuos akmenis ir jų vardus žmonėse yra 
šitoks padavimas. Kartą jaunikis su mergele užsi
manė „ženytis“. Tėvai jiems prieštaravo Nežiūrint 
to, jie vistik pakėlė „svotbą“ ir išvyko bažnyčion 
imti šliubo. Tėvas, sužinojęs apie'sūnaus nepa
klusnumą, pakely laukęs grįžtant veselijos ir su
laukęs ją visą prakeikė. Visi veselninkai nuo to pa
virto akmenimis, kurie nuo to ir gavo „Veselijos“ 
vardą.

III- Kurganai ir senkapiai.
Kurganai ir senkapiai — tai senovės laidojimo 

vietos, kurių Lietuvoje yra labai daug. Kurganai 
tuo skiriasi nuo senkapių, kad juose lavonai arba 
jų pelenai buvo apkasami arba apdedarni akmeni
mis ir tuo būdu sudaromi kalneliai.' Senkapiuose 
buvo laidojama iškasant duobes ir ten įdedant mi
rusio kūną arba pelenus. Kurganai yra senesnės lai
dojamo vietos, negu senkapiai. Kurganus Lietuvoje 
žmonės vadina milžinkapiais, žinkapiais, kapčiais ir 
k. Senkapiai yra vietose, vadinamose kapinėlėmis, 
maro kapais, prancūzų arba švedų kapais. Senkapių 
yra beveik prie kiekvieno kaimo. Vieni jau yra 
visai užmiršti ir išarti, ant kitų dar stovi kryžiai, 
nors žmonės jau neatmena, kad ten kas nors būtų 
laidota; kituose senkapiuose dar ir dabar yra lai
dojama.

Senkapiai ir kurganai senovės tyrimui turi ma
žiau reikšmės, negu piliakalniai ir alkvietės, tačiau 
ir jų reikšmė yra neginčijama: iš senkapių ir kur- 
ganų galima sužinoti laidojimo apeigas, g jš at
rastų juose daiktų ir žmonių papročius. Senkapiai 
ir kurganai labiau yra sunaikinti, negu kiti senovės 
paminklai.

v'l. Karoliškių kurganai.
(Raseinių aps , Kelmės valsč.).

Šie kurganai yra prie Aukštmiškio, beveik ant ru- 
bežiaus Lašinskių k. ir Karoliškių vienk., arčiau prie 
Lašinskių, negu prie Karoliškių. Jų žymių beveik 
nėra, nes jie suarti, o jų buvimo vietą galima pa 
žinti tik iš apskritų šviesesnių dėmių ariamuose 
laukuose ir iš žmonių nurodymų. Čia kurganų buvo 
keliolika. Vienas jų ir dabar tebėra. Jis, kaip ir 
visi kiti čia buvę, yra prie šlaitų apdėtas dviejomis 
eilėmis akmenų. Nuo ankščiau buvusių kurganų 
akmenys jau nuimti, suskaldyti ir išvežti plentui 
taisyti. Visi kurganai buvo netaisyklingoj linijoj iš
mėtyti taip, kad atstumas nuo kiekvieno buvo maž
daug 20 — 30 ž. Laike karo jie buvo dar sveiki, 
vėliau ėmė juos žmonės kasinėti, ieškodami aukso 
ir šiaip juos tyrinėdami. Didesnius tyrimus čia darė 
buvęs Karoliškių savininkas Mikševičms, kurio įsa
kymu tie akmenys buvo nuimti ir nuvežti. Jis, ty
rinėdamas, rado be žmonių griaučių dar įvairių 
daiktelių, kurie, berods, žuvo. Tyrinėjant buvo rasta 

įvairių žiedelių ir kitokių daiktelių, net auksinių. 
Ten pat rasta geležies gabalas 3 svarų svorio, tri
kampės formos, primenąs kirvį, kuriame buvo iš
gręžta skylė, tur būt, kotui įdėti.

Išlikęs kurganas, kaip ir kiti, yra apskritas. Jo 
diametras 10 metrų, o. aukštis l’/a m. Jis iš viršaus 
prakastas beveik ligi pat šlaitų. Kasant rasta tru
putis pelenų ir balto smėlio, tačiau labai nedaug. 
Aplinkinė žemė — juodžemis.

zč2. Verpenos senkapiai.
(Raseinių aps., Kelmės valse.).

Buvusio Verpenos dv. laukuose yra 3 senka 
piai 3/<—1 km. atstu vienas nuo kito, tarytum, su
darą lygiakraščio trikampio viršūnės. Vienas jų, 
vadinamas, Cigonkalniu, yra Aukštmiškio pamiš
kėj, prie durpyno, pakeliui iš Verpenos į Aukšt- 
miškį. Žmonės kasinėdami ten radę vieną bačkiuko 
šulą ir iš to padarę išvadą, kad ten yra užkasta 12 
bačkiukų aukso. Todėl Cigonkalnį visokio plauko 
žmonės, taip iškasinėjo, kad ten pasidarė daugiau 
duobių, negu sveikų vietų. Ir ką gi rado? Kur tik 
kasė duobes, ten beveik visur rado sutrūnijusių 
žmonių kaulų. Pastebėta, kad lavono kojos buvo 
atkreiptos į rytus, o galva į vakarus (veidas žiū
rėjo į rytus). Be kaulų dar rasdavo įvairių „niek
niekių“: geležines grandis, peilius, prie šonų gulin
čius, ir kt. Rastas labai keistas įnagis su skyle gale. 
Prieš karą dvaro savininkas Mikševičius kasinėda
mas radęs kilpsaidį, sagas ir kepurės papuošalus1).

Antrasis senkapis yra pagal upelį dėžiniam jo 
šone, ties pelke, prie pat dvaro ‘centro. Jis dar la
biau sugadintas negu Cigonkalnis; didesnė jo pusė 
imant žvyrą visai nukasta. Tarp žmonių kaulų rasta 
misinginių žiedų.

Trečiasis senkapis, vadinamas „Lypų Kalniuks“, 
yra už dvaro, Šaukėnų pusėj, prie pat Kelmės—Šau
kėnų vieškelio. Kalniukas nedidelis, apskritas, 
aplink apaugęs senomis liepomis, kurios yra atža
los dar senesnių čia augusių liepų. Ant kalniuko 
yra 2 kryžiai ir koplytėlė, pastatyti tvdel, kad čia 
„vaidinasi“. Kalniuko šlaite auga berželiai. Štai 
keli padavimai apie „Lypų Kalniuką“. — Kartą pro 
kalniuką važiavusi boba iš Palšių. Žiūri,-iš kalniu
ko išeina sušlapęs oželis. Ji įsikėlė oželį į vežimą 
ir glostydama tarė: „Sušalęs, sušlapęs, vargšas ože
lis, sušalęs, sušlaps, vargšas oželis“. Ožys piktai 
atkartojęs žmogaus balsu „sušalęs, sušlapęs“ ir 
dingęs.—Kartą Ūtos polvarke kūlė rugius, o grūdus 
vežė į Verpeną. Juos vežė žmogus, dabar jau mi
ręs. Artinantis prie kalniuko arkliai ėmė kažin ko 
baidytis. Prie kalniuko privažiavus, arkliai visai 
sustojo. Žmogus pamatė ant kalno stovintį baisų 
ugninį žmogų. Išsigandęs vežėjas suplakė arklius 
ir tik tada atsipeikėjo, kai dyšlius atsikoręs, susida- 
vęs į dvaro trobesį ir sutrupėjęs į 3 dalis. — Prieš 
karą buvo Varpenos dvaro gaspadorius. Vieną va
karą rūkydamas pypkę ėjo jis pro kalniuką. Iš kal
niuko išėjęs žmogus ir taręs: „Gaspador, mainykim 
pypkes!“ Jie ir sumainė. Gaspadorius rytą šviesoje 
pamatė, kad savo pvpkę išmainęs ant kaulo, pri
kimšto karvamėšlio. Nuėjęs prie kalniuko ir radęs 
savo pypkę ir dar kažin ką ant jos užmautą. Nusi
gandęs jis pastatė ant kalmuko kryžių. Ir dabar 
patamsėse žmonės šnairuoja į šį kalniuką ir ven
gia jo.

Smulkias žinias apie jo kasinėjimą galima sužinoti pas 
Brazą Joną, gyvenantį Verpenos dvaro centre.
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• IV. Dionizo Poškos Baubliai
(Tauragės apskr. Skaudvilės v. Bijotę dv.).
Beveik visoje Žemaitijoje yra garsūs Poškos 

Baubliai. Juos pastatė Poška 1812 m. Baubliai — 
tai du milžiniški šimtamečiai išskobtais viduriais 
ąžuolai, kurie sudaro, tarytum, du atskiru nameliu. 
Abiejų Baublių pamatai mūriniai, stogai gontiniai, 
patys suvaržyti geležinėmis sąvaržomis. Abu jie 
yra ant nedidelio kalnelio, prie šaltinio, gražiame 
klevų miškelyje. Anksčiau Baubliai augo netolimoj 
vietoj, -pelkikėj, iš kur juos nukirto ir parvežė į 
dabariinę jų vietą D. Poška. Abu ąžuolai buvo lai
komi žmonių didelėj pagarboj, kuri, tur būt, yra 
užsilikusi dar iš tų laikų, kada lietuvių buvo gar
binami medžiai, ypač ąžuolai. Pervežė Poška Bau
blius į gražesnę vietą ir pataisė iš jų du namelius, 
kur jis praleisdavo savo laisvą laiką, rašydamas 
arba tvarkydams surinktas žemaičių garsenybes. 
Baubliuose buvo Poškos knygynas ir visos Žemai
tijos muziejus. Dabar jau ten nebėra nei muziejaus, 
nei knygyno nes per karą ir dar anksčiau žmonės 
išsinešė Poškos surinktus daiktus.

• Vienas Baublys yra didesnis, kitas mažesnis. 
Didesnysis turi du langeliu, mažesnysis vieną. Ant 
didžiojo Baublio durų tebėra Poškos užrašytos eilės 
(žiūr. fotogr. 1). Didysis Baublys ties pamatu turi 9 
m., viršuj —kiek mažiau; aukščio jis turi apie 4 m. 
Didysis Baublys sudaro gana erdvų kambarėlį. Jame 
dabar stovi stalelis, keli suoleliai ir dvi eili lenty
nėlių. Iš buvusio muziejaus tėra užsilikę keli su
akmenėję daikteliai. Lauke prie did. Baublio yra 
akmeninis stalas, akmuo su apvaliu dailiu giliu įdu
bimu, panašus į praustuvę (fot. 2) ir aukštas pail
gas akmuo, panašus į moterį (fot. 1). Sį akmenį va
dina „Užkeikta Moterim“.

Antras Baublys yra daug mažesnis už pirmąjį: 
jo aukštis 3 m., ir ties pamatu tik 7 m. Jis dabar 
visai tuščias. Ant abiejų Baublių sienų ir duių yra 
prirašyta tiek daug atsilankiusiųjų parašų kad ma
žai tėra tuščios vietos. Aplink Baublius, klevų miš
kelyje ištaisyti keleliai ir prisodinta gėlių. Vieta 
graži ir patogi ekskursijoms daryti. Baubliai yra 
valdžios žinioje ir priežiūroje.

0<SS>00<S>0

Baubliai (Tauragės aps., Skaudvilės v.)

Lietuvos Skauty Brolijos ženklelis.
(Projektas)

Ženklelio aiškinimas.
Pats ženklelis yra stilizuota lietuviška lelija* 

Lelija yra dorovingumo ir nekaltybės simbolis. Jos 
trys lapeliai ir apačioj stiebelis reiškia,kad viso pasau
lio skautai yra surišti trijais pasižadėjimais: 1) Die
vas, Tėvynė ir Vyriausybė, 2) Pagalba artimiesiems 
ir 3) Ištikimybė skautų įstatams.

Žodis „Budėk“, reiškia „būk pasiruošęs“ visur 
ir visumet teikti pagalbą artimiesiems, būdėti Tau
tos sargyboje ir t. t. Gedimino stulpai — mūsų 
Tautos jėga ir vienybė.

Mazgelis — skautas kasdien turi padaryti nors 
vieną gerą darbą. Du mažyčiai lapeliukai viršum— 
skautai ir skautės.

Ženklelis skiriamas dviem rūšim: skautams ir 
skautininkams; pirmiesiems — dugnelis oksiduotas 
(kaip paveikslėly'; antriesiems — bronzinis.

Ženklelio projektą nupaišė J.- Buracias.

Nuorašas.
Lietuvos Skautų Brolijos Šefo įsakymas.

10 N°
Kaunas, U 27 m. kovo 13 d.

Vyriausiam skautininkui tarpininkaujant, sutei
kiu skautų vadovę laipsnius šiems jūrų skautams: 

skautininko:
1) ̂ LABANAUSKUI Pauliui, L. S. B. Vyriau

siojo Štabo Jūrų skautų skyriaus vedėjui.
pa-kautininko:

2) MIKELEVIČIUI Broniui, IlI-ios kng. Šarū
no dr-vės Panevėžy, vadui ir KUIZINUI Vytautui, 
I-os kng. Algimanto dr-vės Kaune, vadui.

(pas.) Stulginskis
Liet Skautų Brolijos Šefas

Su originalu sutinka
Sktn. P. Šležas

Vyr. sk. štabo adjutantas.

Nuorašas.
Vyriausio Skautininko nusprendimas.

4 N°
Kaunas, 1927 m. balandžio 1 d.

Seinų I Kęstučio dr-vės Drauginiuką V. Valiu 
kevičių, jam pačiam prašant, atleidžiu nuo pareigų 
o jo vieton skiriu ir tvirtinu tos draugovės adju 
iantą Vektarį Motiejų.

(pas.) V. sk. major. Kalmatavičius 
Vyriausias Skautininkas

Su originalu sutinka Sktn. P. Šležas
Vyr. Sk. Stabo Adjutantas.
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Išleista aplinkraščiy.
Visos esančios Lietuvoj atskiros skautų drau

govės bei skiltys, kurios lig šiol priklausė tiesiogi- 
nai Vyriausiam Skautų Štabui, privalo iki š. ra. ba
landžio m. 15 d. prisidėti prie kurio nors artimiau
sio tunto ir apie tai pranešti toujau Vyr. Skautų 
štabui.

Lietuvos Skautininkų Sąjungos suvažiavimo 
19.7 m, tuoj po stovyklos, dviejų dienų 

darbų tvarkąs projektas.
I diena.

T Suvažiavimo atidarymas '8 vai.) L S. A. 
Šefo ir Vyriausio Skautininko kalbos,

2. Prezidiumo rinkimas.
3. Vyriausio Skautų Štabo darbuotės apyskaita, 

ir pranešimai iš vietų (tuntų).
4. Skautininkai ~ ref. sktn. V. Čečeta.

5. Skautas —vadas — pixf. St. Šalkauskis.
6. Skautininkų Sąjungos statuto pakeitimas — 

ref sktn. Baniulis.
7. Skyrių pasitarimai. Pašnekesiai prie laužo— 

laiko: Kauno tuntininkas p. Žmuidzinavičius, 
sktn, Jurgelevičius ir kiti.

s II diena.
1. Skautininkai, alkoholis ir tabakas — ref. 

?ktn. P. Barkauskas.
2. Mūsų Brolijos darbo kritika. Kaltintojai: 

sktn. Tamošauskas ir pasktn. Vanagas; gy
nėjas — Sk Čečeta.

3. Vilkiukų ir paukštyčių organizacija — ref. 
paskaut. A. Adomaitytė.

4. Egzaminai skautų vadovų laipsniams įgyti* 
Komisija; Pirm.—Vyr. Sktn. V. Šenber ras> 
skt. Čečeta, skt. Tomašauskas ir skt. La 
banauskas.

5. Skautininkų įžodis.
6. Štabo rinkimai.
7. Einamieji Skautininkų Sąjungos ir skautų 

organizacijos reikalai.
Skautininkų Sąjungos suvažiavime dalyvauja 

visi v. skautininkii, skaut., pask., tuntininkai, arba jų 
pavaduotojai ir ds-kai, arba jų pavaduotojai - spren
džiamuoju balsu, — kiti — patariamuoju.

Atskiri pakvietimai niekam nebus siunčiami.
Štabas.

Lietuvos Skautų Brolijai
(Tuntininkų ir jūrų skautų žiniai).

Aplinkraštis.
Kaunas, 19 ’7 m kovo m. 23 d.

1 §•
Nuo š. m. kovo mėn. 19 d. skautininkas Laba

nauskas Paulius pradėjo eiti L. S. B. Jūrų Skautų 
vado pareigas.

2 §.
Visoms, iki 1926 m. gruodžio m. 1 d. L. S. 

B-jai priklausiusioms jūrų bei vandens skautų drau
govėms ir atskiroms skiltims įsakoma iki š. m. ba
landžio 30 d. prisiųsti Jūrų Skautų Štabui raportus 
apie jų veikimą (nuo įsikūrimo dienos iki š. m. ba
landžio 1 d.), stovį ir sumanymus.

3 §.
Jūrų skautų draugovėms ir atskiroms skiltims 

įsakoma iki š. m. balandžio 30 d. įstoti į tuntus, 
kurių ribose jos veikia.

Eskadrų vhdų pareigoms laikinai eiti, tuntuose, 
kur yra kelios jūrų skautų draugovės k bei atskiros 
skiltys, tuntininkai skiria vieną jūrų skautų vadovą, 
kuris įeina Tunto Stabo sudėtin sprendžiamuoju 
balsu.

Maj. M. Kalmatavicius,
LSB. Vyriausias skautininkas 

Sktn. P. Labanauskas,
LSB. Jūrų Skautų vadas-

j£j| JURŲ SKAUTAS Į#
Iš jūrų skautų gyvenimo.

Per Vyriausiojo Štabo užsienių dalį, prieš mėnesį gau
tas iš Tarptautinio Skautų Biuro Londone raštas, kuriuo kvie
čiama Lietuvos skautai dalyvauti II-joje pasaubnioje jūrų 
skautų stovykloje ir vadų konferencije Danijojoje, kuri įvyks 
š. m. liefos mėn. 31 — rugpiūčio 14 d d pajūry ties Kopen
haga, sąryšy su jūrų skautų 15 metų jubiliejumi. Rungty
nėms grupės nustatyta iš 8 jūrų skautų ir jų vado. Svečiai 
kviečiami taip pat atsilankyti Pirmąją savaitę atvykusieji 
bus iškvartiruoti didžiuliame fregate „Jylland“ inkaruotame 
prie karališk. Kronborgo pilies <pilis, kurioje Šekspyro Ham
letui rodydavosi klasta nužudyto tėvo dvasia'; Antrąją sa
vaitę visi bus išskirstyti Kopenhagos mieste danų šeimynose.

Pirmą Elzinoro savaitę eis paeiliui: suvažiavimo atida
rymas admirolui Korstensenui dalyvaujant, garsių pilių, mu
ziejų jose ir vienuolynų lankymas, rungtynės, vėl rungtynės, 
ir išvykimas į Kopenhagą. Antrą Kopenhagos savaimę: paro
dos, vaidinimai Lauko Teatre (Dirhavene), netoli Kopenha
gos. Išsiskirstymas į butus karališkųjų verfų ir karai, laivyno 
uosto lankymas Laisva, vakare šventė sode — Tjvoly. Hile 
rodo diena, specialiais traukiniais aplankymas Friderigsburgo 
dilies, Danų Nationalio Istorinio muzėjaus. Vakare - laužas 
Dirhaveno slėny. Uosto diena; didžiausiojo laisvo uosto Bal
tijoje; vakare vėl laužas. Paradai uoste, baigimo rungtynės 
ir paskutinė šventė. Kopenhagoje įvyks vadų konferencija, 
kurion siųsti atstovus kviečiamos net šalys, neturinčios jūrų 
skautų.

Jūrų skautij štabas, jei gaus lėšų, siųs į šį suvažiavi
mą bent vieną grupę. Plauks savuoju laivu.

Jūrų skautams.
L,

Lietuvos Skautų Brolijos Vyriausias Štabas š. m kov° 
mėn. 6 d. priėmė laikinai vadovavimuisi Liet. Skautų Broli' 
jos Statute skyrių apie jūrų skautus:

1 §.. Lietuvos Jūrų Skautai yra Lietuvos Skautų Bro
lijos šaka, jungianti visas Lietuvos jūrų bei vandens skautų 
draugoves ir atskiras skiltis.

2 §. Lietuvos Jūrų Skautai tvarkosi pagal jūrų skautų 
vadovų suvažiavimo nustatytą ir Lietuvos Skautų Brolijos 
Šefo patvirtintą statutą.

3 §, Lietuvos Jūrų skautai turi savo atskirus: jūrų 
skautų laipsnius, specialybes, uniformą, organizacijos ženk
lelį, vėliavas ir savas tradicijas.

4 §. Lietuvos Jūrų skautai turi savo vadą, kurį kas 
dveji metai renka jūrų skautų vadovų ssvažiavimas. Lietu
vos Jūrų Skautų vadas savo nuožiūra sudaro Lietuvos Jūrų 
Skautų Štabą, kurio sudėtį tvirtina L. S. B. vyriausias skau
tininkas. .

5 §. Lietuvos Jūrų Skautų vadas įeina į Lietuvos 
Skautų Brolijos Vyriausįjį Štabą, kuriame kas mėhesį duoda 
raportą apie Lietuvos Jūrų Skautų veikimą, stovį, sumany
mus ir dalyvauja bendrų Lietuvos Skautų reikalų sprendi
muose

6 § Lietuvos jūrų skautų draugovės bei atskiros skil
tys priklauso Lietuvos Jūrų Skautų Štabui per jūrų skautų 
eskadras Eskadrų vadai Lietuvos Skautų Brolijos tuntuose 
yra tuntininkų padėjėjai jūrų skautybės srityje.
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n-i

Pr. B-džius.

Radio.
Nepasakosiu, kad radio yra XX amžiaus svar

biausias ir labiausiai išsiplatinęs išradimas, o tik no
riu trumpai nurodyti kaip paprasčiausiai ir pigiausiai 
jis pačiam pasidaryti.

Ypač, skautai, radio srity, neturėtų atsilikti. Juk 
tai yra labai paprastas ir kartu labai svarbus daly
kas kiekvienam savo kambary įsitaisyti. Del vietos 
stokos negalėsiu tinkamai išdėstyti visų tų paslapčių, 
kurioms pripildyta tūkstančiai knygų, todėl pasiten
kinsiu nupasakojęs tik patį pastatymą ir apdirbimą.

Antena. Yra toji priimtuvo dalis, kuri paprastai 
būna ore ir gaudo radio bangas, arba, tiksliau pasa
kius, elektros bangas ir per laidą (įvadą) siunčia į 
aparatą Yra tai paprasta, bet specialiai tam paga
minta, varinė viela, susukta maždaug, iš 50 plonų 
vielučių. Ji būna iškelta ore, aukščiau stogų ar me
džių ir pritvirtinama prie stiebų. Ilgumą geriausia 
imti 50 metrų. Anteninės vielos galai izoliuojami t. y. 
atskiriami nuo kitų elektros laidininkų. Izoliavimui 
aeikiai vartoti tam tikri izoliatoriai su dviems skilu- 
rėm per kurias peineriama stipri virvutė, arba ge- 
tiausiai, viela, nes virvute gali sutrūnėti ir antena 
atsidurs žemėj. Kiekvieną antenos galą reikia izo
liuoti tokiais izoliatoriais po tris. Izoliatoriai atskiria 
anteną nuo stiebų, kad sugautos elektros bangos ne- 
nubėgtų į žem'ę ir, be to, reikia nuo stiebo pratęsti 
iki anteninės vielos virvę kad ta'pas tarp antenos ir 
]os stiebų būtų nors 1 metras.

Pratęsta tarp medžio ir stiebo C—įvadas į kambarį. B—izo
liatoriai K ■ įžeminimui viela prilituota prie skardos.

Prie antenos vieno galo, ar tiesiog, prie vidurio 
prilituoiama kita viela, kuri vadinasi antenos įvadas. 
Jam galima imti tą pačią anteninę vielą arba pa
prastą izoliuotą elektros vielą neplonesnę kaip 0,8 
mm. Įvadą taip pat reikia saugoti, kad veiktų arti 
kitų laidininkų ir trobų. Gerai, kad jis eitų nuo visų 
kitų pašalinių daktų atstumu vieno metro. Įvadas 
vesti reikia kuo trumpiausia ir tiesiausia kryptimi. 
Pro langą vedant, reikia izoliuoti tam tikrais izolia
toriais arba vesti per stiklą. Izoliuoti galima ir pa
prastu stikliniu vamzdeliu.

Antenos būna ir dvivielines, jos statomos ten 
kur nepatogu tęsti viena ilga viela.

Antenai kryptis geriausiai šiaurės pietų, bet ga
lima ir kitomis kryptimis, žiūrint sąlygų ir patogu
mų. Miestuose reikia saugoti, kad antena veiktų ly
giagrečiai su netoli einančiomis elektros vielomis, 
arba arti skardo stogų. Nuo tokių sąlygų atsiranda 
daug čirškėjimų.

Be to, svarbu, kad antena būtų kuo aukščiausiai 
iškelta, nes tada galima pasiekti daug geresnių re
zultatų.

Visas kitas antenos tęsimui smulkmenas galima * 
pastebėti piešinėliuos arba įsižiūrėjus į kitas pratęs
tas antenas.

Aparatas. — Yra toji priimtuvo dalis, kuris an
tenos sugautas bangas perdirba ir sutvarko jas, kad 
jau telefoninių auselių pagalba girdėtu m e. Yra įvai
riausių ir stipriausių aparatų,’ kuriuos Saliamono gal
vos tegali suprasti, bet apsieisim paprastu detektori
niu aparatu, nes tokio išlaikymas nedaug tekainuoja. 
Prie geros antenos su tokiu aparatų galima ir gana 
daug stočių išgirsti.

Pav. 3. Kristalinis detektorius.
B ir Bi — lizdai, kurie įstatomi į buksus. A — guolis kristalui 

įdėti. Kr. — kristalas R — rankutė reguliuoti.

Svarbiausioji aparato dalis yra detektoAus. (Pav. 
3). Detektorių yra įvairiausių rūšių, bet visi jie vie
nodai veikia, todėl pirkti reikia kuo pigiausi nes 
principas tų detektorių yra vienodas. Prie kristalo 
liečiasi vielutė (plieninė, varinė, sidabrinė ar auksi
nė) ir tuo būdu sugauta elektros srovė detetetorizuo- 
jama (perdirbama).

Svarbiausia yra išsirinkti gerą ir jautrų kristalą, 
kurį galima gauti radio parduotuvėse. Jie būna 
dirbtini arba natūralūs t. y. paimti iš gamtos. Jie 
vadinasi maikonitais, neutrolitais, idealitas, piritais ir 
t. t. Patarčiau imti iš pirmųjų.

Detektorius yra svarbiausioji dalis, arba, tiksliau 
pasakius, visas aparatas ir tik prie jo taikomos yra 
kitos dalys.

Žemiau paduosiu vieną iš geriausių ir papras
čiausių detektoriniu aparatų. Jam reikia: detektoriaus, 
špūlės, ir kintamojo kondensatoriaus 500 cm. imlu
mo (talpos).
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Sujungimai ir išgręžimas skylučių lentelėj ma
tyti 4 ir 5 brežinėly.

Arčiau radio stoties gyvenantieji gali nepirkti kin
tamojo kondensatoriaus, nes jis brangus, o vietoj jo 
Įjungti block-kondensatorius 500 ar 300 c n. talpos 
(kaina 2 litu).

Parinkus tinkamą špūlės didumą prie 500 cm. 
block-kondensatoriaus girdėsis neblogiau kaip su kin
tamuoju kondensatorium. Prijungti reikia taip, kaip 
yra parodyta brėžinėly kintamojo kondensatoriaus.

Su šitokiu aparatu galima girdėti keletas Euro-

Pav. 4.

pos stočių. Kaunui klausyti reikia įstatyti špulę 150 
įvyjų, o kitoms stotims — mažesnes. * .

Sujungimus daryti gera viela, geriausiai tam tikra 
pasidabruota viela.

Lentelę paimti galima paprasto medžio ir ją iš- 
parafinuoti (Ištrynus žvakės parafinu kaitinti prieš 
ugnį, kol pilna lentelė prisigers). Yra ir tam tikros 
lentelės ebonito, trolito, žinoma jos geresnės ir gra
žiau atrodo. Visą tai reikia uždėti ant dėžutės tokiu 
budu, kad kondensatorius ir sujungimai liktų viduj.

Pav. 5.
Taip reikia išgręžti skylutės ir sujungti buksus, 1 — ante

nai, 2,2 — špūlei, 3 — žemei, 4,1 - detektoriui, 5,5 — auselėms.
Linijomis yra pažymėti sujungimai Punkiyru pažymėta 

sujungimas kintamo kondensatoriaus K - skalė su nume
riais reguliuoti kondensatorių

Įžeminimas. Svarbu gerai su žeme sujungt, nes 
nuo to labai daug priklauso jautrumas. Geriausiai 
yra išvęsti pro langą paprastą neįzoliuotą vielą į arti 
stovintį šulinį, ai ba šiaip, giliai (2—3 pėdo) į drėgną 
vietą įkasti geležį prie kurios prilituojama viela Ge
ras įžeminimas, vasaros metu, bus geras namams 

perkūnsargis, o blogas — žabangos. Nevartojant apa
rato, arba, kada būna žaibai reikia nepamiršti visada 
sujungti žemės vielą su antenos. Tam tikslui gali 
būti prikalama prie lango perjungtuvas.

Klausomosios auselės. Jų oagalba gaunami gar
sai yra perduodami į ausis Detektoriniam priimtuvui 
patartina imti 4000 omų varžos auseles. (Po 2000 
kiekviena auselė). Prieš perkant reikia išbandyti jų 
veikimą.

Tai galima padaryti sekančiu būdu. Reikia užsi
dėti auselės ant ausų, vielą paimti į truputi drėgnus 
kairės rankos pirštus. Į tą pačią kairę ranką pasiimti 
kokį nors metalini daiktą ir paliesti juo turimosios 
rankoj auselių vielos galą, (bet nesujungiant) ir suspausti 
tarp pirštų. Su dešine ranka reikia paimti antrą auselių 
vielą ir liesti j a kairėj rankoj suspaustą metalinį daiktą. 
Jeigu auseles jautrios,tai išgirsime jose silpną tratėjimą.

Taip išrinktos auselės, nežiūrint jų pigumo ir 
gražumo bus geros ir jautrios.

Aparato vartojimai. Pastatę anteną, įžeminę ir 
sujungę visą aparatą, reikia užsidėti klausomąsias 
auseles ant galvos ir su detektoriaus rankute ieškoti 
kristale jautrios vietelės. Užgirdus čirškėjimą, kalbos 
ar muzikos garsus reguliuoti kondensatorių sukant- 
skalę į vieną ar į kitą pusę, kol pasigirs aiškūs garsai.

Aparatas reikia įregistruoti Pašto ir Telefono 
įstaigoj ir įmokėti už tokį aparatą pašto mokesnio 
2 lt. į mėnesį.

Reikalingos aprašomojo priimtuvo dalys ir jų apy
tikrės kainos:

1 Anteninės vielos 50 mtr. — viso 7,50 cent.
2. Antenos įvadui viela----------- „ 2,— „
3. 6 porceliniai izoliatoriai — „ 1,20 „
4. Kintamasis kondensatorius 500 cm.

(nuo 6 — 50 lit)----------- vidutinis — 12 lt —
5. Špulė 150 įvijų (Kauno stočiai) — — 3,80 cent.
6. Detektorius su kristalu--------------- 4,50 „
7. 6 buksai įstatymui į lentelę (de-

tek., špūlei ir auselėms)----------- 1,20 „
8. 2 kištukai (štekeriai) del žemės ir

antenos vielų--------------------■------ ,60 „
9. Sujungimams vielos — —-------1,— „

10. Telefono auselės 4000 omų (nuo
16 — 35 lt.)-----------------------------18 lt.

Latvijos vilkiuką įžodis.
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SKAUTŲ KRONIKA.
Kauno tuntui.

. Atėj’ pavasarėlis,
Žalioja ant laukų, 
Brukuoja karvelėlis — 
Brkę, brkų, brky...

5 (Liaudies dainelė).
Budėk! Ei, jus, Vilkiukai, ]yskit iš savo urvų! 

Paukštytės, papurtikit pluksneles, suplasnokit spar
neliais! Skautai — ės, skautininkai, vyčiai (didieji 
ir mažyčiai) nukrėskit žiemos kambarių dulkes, pa- 
kratykit savo galvas, patempkit raumenis, —

Visi žvilgterkit aplinkui:
Baltas senis Šaltis dingo!
Pavasaris eina!
Šventas Jurgis baltu žirgu išjoja naikinti piktą!
Pakilkit...
Budėk!
Valio Šventas Jurgis, skautų globėjas!
Visi pasipuoškim gyvomis gėlėmis ir į Baltosios 

Gulbės aikštę! Pažiūrėsim, gal kam nosis atšalo, 
gal keno dar pirštai atgrubę.

Iš ten j Vienybės aikštę prie Žuvusiųjų už ne
priklausomybę mūsų vyresnių brolių. Pagerbkim 
juos. Praneškim apie išaušusį mūsų Tėvynės pa
vasarį.

O paskui į ąžuolyną, į mišką! Patirsim ar per
daug ne užsitupėjom. Ar kojos per žiemą nesu
stingo. Ar rankos nenudžiūvo. Ar gerklės nuo slogų 
neužkimo.

Vėliavas vagia! Pėdsakus sekim!
Lauža kurkim!

Budėk! ,
Kaunas A. Žmuidzinavičius

1927-tas pavasaris. Kauno Tuntininkas.
Vyr. Štabe.

Sv. Jurgio dieną. Paskutiniame štabo posėdy 
nutarta šv. Jurgio dieną švęsti balandžio 24 d. Tun
tai ir dr-vės švenčia pagal savo nustatytą pro
gramą.

Balandžio 23 d. 6 vai. vak. bus paskaita per 
radio Kauno tuntininko p. Žmuidzinavičiaus apie 
skautų* organizaciją. Prašoma visų skautų, turin’ių 
radio priimtuvus, pasiklausyti paskaitos.

Vadu stovyklos Viršininku maloniai sutiko būti 
vyr. skaut. kap. V. Šenbergas. Adjutantais stovyk
los viršininkas pasikvietė sktn. V. Čečetą ir skt Ig. 
Tomašauską.

Bąden Povellui. Š. m. vasario 21 d. B. Pove . 
liui sukako 70 metų amžiaus. Anglų skautai buvo 
pasiruošę iškilmingai'Švęsti skautijos Tėvo sukaktu
ves. Bet, prieš pat sukaktuves, B Povėlis iškirto 
didelį šposą. Jis ėmė ir išvyko į Sacharos Dyku
mas, nepalikdamas nei žinios, nei adreso kur gy
vena. Niekas negalėjo pasveikinti B. Povėlio, su 
kaktuvių dienoje, nė laišku, nė telefonu, nė .telegra
momis, (nebent gyvu žodžiu, knr nors tyruose su

radus). Taip pat liko nepasveikintas B. Povėlis ir 
lietuvių skautų.

Prieš akis šv. Jurgio diena. Ta proga manoma 
pasveikinti B. Pove1! su švente ir sukaktuvėmis 
kartu, nusiuntus jam dovanų Vilniaus medalį ir tau
tinę juostą.

Skautu himnas. Devinti metai, o dar neturime 
savo himno. Vyr. štabas nutarė kreiptis į mūsų po
etus ir prašyti jų parašyti skautams himną. Taip 
pat nutarta kreiptis į mūsų kompozitoiius ir pra
šyti sukomponuoti himnui gaidas.

Latvių skautai nustojo savo garbės šefo valsty
bės prezidento Čakstės. Lietuvos skautų vyr. štabas 
nusiuntė Latv. Sk. Centrinei Orgonizacijai užuojau
tos telegramą. z

Skautų vadu stovykla. Pranešama, kad stovyk
lai ruošti yra pasiūlytos dvi datos: birželio 20 ir 27 
d. Stovykla numatyta tęsti arti savaitės.

Rajonų i untų Štabai tvarko ir rūpinasi savo 
rajono skautais, vadovauja stovykloje (Tunto Rajo
no vadai sudaro stovykloje vieną Tunto d-vę; jei
gu didelis skaičius dalyvių, sudaro dvi), taip pat 
tuntai rūpinasi palapinėmis, inventorium, produk
tais ir veda sąskaitybą kiekvienas sau. Štovyklos 
vyr. štabas rūpinsis tik produktų gavimu ir prista
tymu stovyklon. Taip pat rūpinasi Tuntai ir savo 
skautų materialia padėtim. Apytikriais apskaičiavi
mais, stovyklos štabas numatė, kad išlaidų gali būti 
viso 20 litų (be kelionės išlaidų; susisiekimas- kaš
tuos ’A tarifo). Pinigus skautai taip pat sumoka 
tuntams. Žodžiu, kiekvienas tuntas sau, atskirai, rū
pinasi šiais reikalais, nustato net patys skautams 
mokesnį (jeigu manęųna, kad galima išgyventi pi
giau), arba maisto davinį ir jiems visai savarankiš
kai vadovauja.

Toliau.
Visų tautininkų bei draugininkų prašoma pra

nešti iki š. m. gegužės 12 d. sekančias žinias:
1. Kiek maždaug žada vykti vadų j stovyklą?
2. Kiek draugovė turi palapinių ir inventoriaus? 

Kiek numato galės gauti paskoloms brezentų iš bend
rovių, sąjungų ir pulkų?

Draugovės priklausančios Tuntams, siunčia ži
nias per Tuntų štabus, atskiros dr-vės tiesiog vyr. 
štabui.

Atskirų aplinkraščių ir raštų šiais klausimais 
tuo kartu nebus siunčiama. Prašoma visų greitai 
apie savo padėjimą pranešti. V. Stovyklos Štabas.

Skautininkų suvažiavimas įvyksiąs tuoj kitą 
dieną, po vadų stovyklos.

Sk. Remti D-|os suvažiavimas. Š. m. kovo m. 
27 d. Liaudies Namuose Kaune įvyko visuotinas 
D-jos susirinkimas. Iš viso narių dalyvavo 36. 
Prezidiumas išrinktas iš trijų asmenų. Susirinkimo 
pirmininkas — Dr. Raulinaitis, nariai: Dr. Ruginis 
ir p-lė Kubiliūtė.
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skautai Osloje. Norvegai skautai sanitarai su dviračiais.

Sub rinkime buvo daug kalbėta apie monopoli
zacijos (suvalstybinimo) projektą. Prof. Dr. Šalkaus
kas iškėlė visai naują monopolizacijos sumanymą 
•— projektą. Projektą išdirbti pavesta prof. Šalkaus
kui, p. Tumėnui ir Dr. Raulinaičiui.

Vėliau buvo naujos valdybos ir revizijos rinki
mas. Išrinktoji valdyba pasiskirstė: Pulk. Daukan- 
t is — pirmininku, Dr. Meškauskas — I vice pirm., 
Tr. Raulinaitis — II vice pirm., prof. Eretas — iž
dininku ir Dr. Urmonas — sekretoriumi. Į revizijos 
komisiją išrinkti: Dr. Bistras, p. Galdikienė ir Dr. 
Belskus. r-

Naujoji valdyba pirmon galvon savo darbų 
tvarkoj turi svarstytiną monopolizacijos projektą, ku
riam paruošti susirinkimo terminuota 3 mėn., ir 
Petuyių skautų vykimą Švedijon.

1 Skiltininkų konferencija. Š. m. vasario 27, 
28 ir kovo 1 d. įvyko I skiltininkų konferencija Šiau
duose. Į konferenciją suvažiavo provincijos sjkautai. 
Viso dalyvių arti 90. Konfėrencijoj kalbėta apie 
skilties veikimą, jos sueigas, iškilas ir t. t Palies
ta ir bendrų dalykų. Konferencijoj, be skautų vadų, 
laikė pašnekesius Dr. Jasaitis, vyr. Įeit. Kurpius ir 
dail. G Bagdanavičius. Pabaigoj konferencijos buvo 
suruoštas kaukių balius.

„Sk. Aido admin, prašo visų, kurie siunčia pi
nigus už laikraštį, siųsti „Skatų Aido" administra
cijos, o ne administratoriaus vardu.

Kaunas.
Vyčiu draugovė. P. m. rugsėjo mėn. 15 d. St- 

mano Dauukanto mokytojų seminarijoj buvo įkurta 
vyresnių skautų skiltis „Vanagų". Vėliau buvo su
darytos dar dvi skiltys ir tokiu būdu įsteigta Kau
no tunte VII Simano Daukanto vardu dr-vė. Drau
gininko pareigas ėjo Ant. Jasiūnas-Jasinevičius. Vi
si skautai III patyr. laipsnio ir davę įžodį. Priėmus 
skautų Vyčių statutą, draugovė pasivadino skautų 
Vyčių draugov^Dr-vė globoja vilkiukų gaują ir Jė
zuitų gimnazijos skautus. Leidžiamas laikraštėlis — 
.Laužo Kibirkštys „ A. Jsn.

Skiltininkų kursai. Buvo norėta suruošti Kauno 
tunte skiltininkams kursai ir praėjusiais metais bu
vo pradėti ir tuntininko pagyrimu palaiminti. Bet 
nė pirmiesiems užsiėmimams neįstengta sudaryti 
nūbsekli darbų tvarka, o kursuose dar iki šiol nebuvo 
skaityta nė vienos paskaitos ir jie gal liks tik pamo
ka, kaip nereikia ruošti. A. Jsn.

Mariampolė.
Šventė. Kovo 4 d. Mariampolės tuntas šventė 

Lietuvos skautų patrono šv. Kazimiero šventę. Iš 
vakaro buvo konferencija, kur dauguma skautų at
liko išpažintį. 7 vai. 30 min. skautai susirinko kuo. 
Marijonų gim aikštėj, iš kur vėliava nešini ėjo į 
bažnyčią. Po mišių kun. Petrikas, tunto globėjas, 
pasakė gražų pamokslą, primindamas kelis šventojo 
sektinus gyvenimo pavyzdžius, ir skatino skautus 
laisvas valandas pašvęsti tėvynės gerovei.

Reformos. Tunte išleidus tuntininkui įsakymą 
įvyko didelės reformos. Valst. gimnazijos visos trys 
draugovės, „Vytauto“, „Kęstučio“ ir „Gedimino“, 
del ^silpno veikimo sujungtai į vieną dr vę, kurios 
draugininku paskirtas vyr. skilt. V. Poliakovas. Nau
joje draugovėje yra apie 35 sk., kurie suskirstyti į 
3 skiltis. Kiti skautai tuntininko parėdimu būsią 
traukiami „garbės“ teisman ir pašalinami.

— Nuo kovo 13 d. įsikūrė skautų vyčių skiltis, 
viena bernaičių, o antra mergaičių. Abi skiltis turi 
po 8 narius. Vikt,

Mažeikių jūrų skaitai Viekšniuose. Š. m. va
sario mėn. 28 d. Viekšnių jūrų skautų skiltis suren
gė Viekšnių vid, mokyklos salėj šeimyninį vakarą. 
Vakaro programą išpildė Mažeikių jūrų skautai. Vai
dinta „Nors mirti, bet artimui padėti“ — 2 veiksmų 
vaizdelis iš skautų gyvenimo Be to, buvo akrobati
ka, piramidės ir laisvieji judesiai. Maleta.

„Vytauto“ šventė Rokišky. 1926 m. Kovo 25 d. 
atskilo nuo „Prutenio“ dr-vės dalis skautų ir suda
rė naują „Vytauto“ vardu dr-vę. Dr-ku buvo''pas
kirtas „Prutenio“ d. „Lapinų“ skil. skiltininkas.
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Praeitais- metais draugovė gyveno ne blogai, 
ypač pasižymėjo - dr-^ėje. „Lapinai“ savo iškilom. 
Jie, laike Sekmini^*pa^arė trijų dienų iškilą Oniš- 
kin, Juoduppn ir Ilzenbergan (prie Latvijos rube- 
žiaus) viso apie 60 klm.

Šiemet kovo 25 d. suėjo metai nuo dr vės įsi
kūrimo. Tą dieną „vytautiečių“ buvo suruošta šven
tė. Nužygiavę „Žvėrinčiun“ ir ten sugiedoję Lietu
vos himną, visi skautai davę įžodį. Po to buvo pri
siminta dr-vės pirmosios dienos, ir visų, bendrai, 
nusifotografuota. Sveikino raštu II-ji „Nijolės“ dr-vė, 
žodžiu—tunto adjutantas. Toliau buvo prisiminimai 
iš pirmųjų dr-vės gyvavimo dienų. Kalbėjo Juozai
tis ir Drunga. Vėliau sekė skilčių teatras, įdomiau
sia šventės dalis. „Lapinai“ vaidino: „Vienuolio iš
gelbėjimas“ ir „Tadas. snaudalis“; „Elniai“—„Akli 
boksininkai“; „Liūtai“—„Sodų vagiliai“; „Vilkai“ — 
„Ožys“, „Gervė“, „Tetulė“ ir „Tėvas su vaiku iš 
Brazilijos“. Teatras visiems labai patiko.

Šventėj dalyvavo arti 60 asmenų. Šventėje, be 
skautų, buvo gimnazijos mokiniai ir vienas mokyto
jas. Tik „nijoliečių“ kažin kodėl nesimatė.

Uždainavę keletą dainelių ir užgesinę laužą lin 
ksmūs, šūkaudami ir dainuodami grįžom į Rokiškį.

Raišio Kalnelis.
Naumiestis (Šak.) Jau pradedama krutėti: Sktn. 

P. Barkausko pradėti vadovaujami skiltininkų kur
sai daro kiekvieną sekmadienį sueigas, tad ir skil
tyse pradeda atsirasti gyvenimo.

Šiemet naumiestiečiai pasiryžę surengti sto
vyklą. Tai bus džiaugsmo pirmosios mūsų gyveni
me stovyklos susilaukus? Yra net sudarytas planas, 
kuriuo būdu įsigyti palapinių ir reikiamo stovyklai 
inventoriaus. Eina gandai, kad ir kitų vietų dr-vės 
prie mūsų stovyklos prisidėsiančios. E.

Mokytoju Seminarijoj Šiauliuose veikia dvi 
draugovi.* „Daukanto“ ir “Birutės“. Šiais metais 
buvo surengtas šeimypiškas vakaras seminarijos 
salėj ir padaryta kalėta bendrų sueigų, kuriose bu- 

, vo keliami ir nagrinėjami įvairūs skautybę liečia 
klausimai. Apskritai, draugovių veikimas šiais me
tais, ypač žiemą, buvo sustingęs (tur būt nuo šalčio, 
o gal iš kitos priežasties).

Be to, draugovės skautų skaičiumi neskaitlingos. 
Šioje mokslo įstaigoje reiktų daugiau kreipti dėme
sio į auklėjimo priemones. Į seminarijos paniurusią 
dvasią reiktų įnešti skautišką šypseną ir gerą nuo
taiką. Cbkilt. A. G.

Utena.
Dirba. Utenos skautų Vyčių Dr-vės pastango

mis, ruošiama Š. m. balandžio mėn. 22 ir 23 dien. 
Utenoje skiltininkų kursai. Keletą įdomių paskaitų 
laikys vietiniai Sk. Remti Dr-jos nariai. Bus rodo
ma pavyzdinė dr-vės sueiga, skilties, skautų teatras 
ir t. t. Jei bus gražus oras balandžio 23 d. manoma 
padaryti didžiulę iškilą ir ten baigti kursų progra
mą. Kursuos pakviesti Malėtų; Užpalių, Ežerėnų, 
Ąntaliėptės ir Anykščių skautai-ės. 5. Vytis.

Rėmėju D-ja. Utenoje vasaro 16 d. galutinai susi
tvarkė Sk. Remti Dr-ja. Išrinkta Valdyba. Narių 
yra 40. Nario mokesnį jau sumokėjo.

Džiaugsmas ir gedulas. Dr. Basanavičiaus dr- 
vė vasario 16 d. drauge su gimnazija minėjo de
vynių metų Lietuvos Nepriklausomybės sukaktu
ves. Tarp kitų kalbėjo ir draugininkas. Keliais žo
džiais apibudina savo Patrono nuopelnus Nepri
klausomybės atgavime. Pabaigoje visus prašė*stoti 

ir sušukti Atgimimo Tėvui 3 kart valio! (Apie 7 
vai. vak!) Po to „Sakalų“ skiltis įscenizavo pačių 
sugalvotą veikalėlį „Sueiga“.

Vasario 21 d. ryte dalyvauja pamaldose už 
A *A. Dr. Basanavičių. Vakare gedulingai papuošia 
gimnazijos salę. Viršum scenos iškabina parašą: 
„Ilsėkis Viešpatyj, Tautos Patriarke, mūsų dr-vės 
Patrone“! Laike kalbų 4 skautai stovėjo garbės 
sargyboje. Visi dr-vės skautai dr-ko įsakymu ne
šiojo gedulo ženklus iki kovo 4 dienos.

Skautukas.

Vilku gauja 1926 m. gruodžio 8 d. Paliūniškių 
pradžios mokykloje, netoli Panevėžio mūsų moky
tojaus paskautininko P. Dauko pastangomis įkurtas 
„Jaunųjų skautų (Vilkiukų) būrelis, vardu „Ringau
das", (del to, kad mokykla yra netoli tos vietos, 
kur Ringaudas sumušė kryžuočius). Būrelyje ber
niukų yra 22, o mergaičių 7. Vilkiukai savo pa
stangomis įsteigė „vilkų išminties uolą“ —knygynė
lį. Uniformas beveik visi turi. Mes, kaip užaugsim, 
būsim geri skautai.

Vilkiukas Čerkesas, Juozas.
Vilkaviškio Tunte šiais metais buvo suruošti 

skiltininkų kursai. Į kursus buvo suvažiavę skau
tai iš apylinkių: Kybartų, Naumiesčio ir Pilviškio. 
Viso 40 asm.- Kursų lektoriais buvo pašaukti Kė
ši ūnaitė, Barkauskas ir Tamašauskas. Kursai tęsėsi 
dvi dienas. Sekmadienio vakare buvo suruoštas sa
viškas vakarėlis. Jame debiutavo Vilkaviškio Tunto 
stygų orkestras tunt. Varankos vedamas. Pavyko 
visiškai neblogai.

Kursų programoje buvo dėstoma pirmoji pagal
ba, skilčių sistema, paskaitos apie skautybę ir pra
tybos — dr-vės sueiga. Dalyvių nuotaika gera ir 
energijos daug. '

Be to, pradžioj metų tunto sueigoj, Jo E, vysk. 
M. Rainys laikė skautams paskaitą „Skauto būdas“.

Dr-vės dirba vidutiniškai; kiek silpniau vilkiu
kų gaujos..

Yra įsikūrusį ir skautų vyčių skiltis.

Skautai užsieniuose.
Anglu skautai mėgsta draugovėmis lankytis 

pas kitų šalių skautus. Šią vasarą net 100 su vir
šum draugovių rengiasi išvykti užsieniuosna.

Aliaskoj įsisteigė pirmutinė eskimų skautų dr- 
vė. Tai šiauriausieji mūsų broliai.

Baden Pavelis galop atsidūrė tokiam Afrikos 
kampe, kur net telefono nėra. Ten jis pasilsės. Ke
liaudamas po Afriką, jis turėjo dalyvauti daugybėj 
susirinkimų per kuriuos turėjo pasakyti 55 kalbas.

Visai nesenai išėjo Baden Pavelio nauja kny
ga: „Life's Snags, and How to Meet Them“ 
(Gyvenimo blogumai ir kaip juos sutikti). Ten yra 
jo publicistiniai straipsniai, jaunuoliams taikinti. 
Tinka skaityti skautams, vyčiams ir skautininkams.

Leidžia L. 8. B. Vyr. Skautų štabas.
Ats. Redaktorius — lg. Tomašauskas.

20



Velykoms geriąųsj dovana..

VERTĖ Tech". J. BARISAS.

„VAIRO“ B vė$ LEIDINYS
Nei manąs dirbti, nei pradedą^ — nei pasidavęs radio aparatus, be 
sibf khygop tilpstančių konkrečių nurodymų, neatsieks savo tikslo.

I u

s
$

Knygoje yra 172 brėžiniai įvairiausių ir moderniausių imtuvų, stipriu- 
tojų, įvairiems reikalams jungimų (pYikroviraui akumuliatorių savame 

• Į>ufe, panaudojimui elektros tinklą vietoj anodo ir kaitinimo batarejų), 
daug praktiškų lentelių, apskaičiavimo pavyzdžių ir L t.

Ši knyga š. m. balandžio 12 d bus Kaune. Kaina tik 5 litai 
(vokiečių kalba ta pati knyga kilnioj a 8,25 It.) '

Su užsakymais kreiptis į ’ ' r
„VAIRO“ B-vę, Kaunas, Laisvės Aįęja N r. 48, tęlef. Nr. 984
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VELYKŲ DOVANOS
Greitas ir sąžiningas darbas!

Rūbų siuvykla siuva vasarinius drabužius ir paltus, skautišką uniformą, frenčius, 
o taip pat ir įvairias kepuraites.

Graverių dirbtuvė atlieka įvairiausius užsakymus: ženklus, medalius, inicialus 
ir kitus darbus.

Batų dirbtuvė gamina moterims ir vyrams gražią ir našią avalinę.

Viskas prieinamomis kainomis.
Gautas naujos vasarinės angliškos medžiagos paltams ir drabužiams.
Naujas transportas skautiškų diržų, fetrp skrybėlių, švilpukų ir kitų dalykų-

Prašom Įsitikint.

Liet Kariuom. Invalidų Krautuvė
KAUNAS, Laisvės Alėja 17Jė :: Telefon. 6-16.

GERIAUSIA

munooNT i
j RADIO i RADIO! RADIO!
I Daugiau kaip 10.000 įvairių radio dalių.

47 tipai įvairių aparatų
35 „ , katodinių lempų
12 „ s garsiakalbiu (ruporių)

Visos radio naujienos fabrikos kainomis.

Atstovas L’etuvai
A. VARNAUSKAS, Kaune, Laisvės AL 61 nr.
Trumpas kainoraštis veltui. Užklausiant reikia

pridėti tik ?5 cent, pašto ženklais.

‘ ■ >•. * - .t.?*F?-- £ ■ j - -j.;r ' jHrS'Sv’ • >7^' - > - ?v
...

■y^'- u

. ; " ' r ••

1927 m. sporto sezonui
gauta nauji sporto įrankiai ir reikmenys.

1927m. Radio vasaros sezonas
Radio daljs su naujienomis.

H.ORANCE.
reikalaukitevisur

įLČWE* Radio atstovas Lietuvai 

Pribačis, Kaunas, Laisvės AL 63 nr.

Karo cenzūroBįleista.
Švyturio* B-vės spaustuvė, Kaunas, Miškų g-vė M 11.
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