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KAS TAI YRA GARSAS? 

Einant pro šalį būrelio 

žmonių, kurie tarpe savęs 

šnekučiuojasi, mes matome 

lupas krutant ir gūdžiame 
iš tų pačių lupų išeinantį 
balsą, kurį čia vadiname 

pasikalbėjimu. Prisiarti- 
nant prie minėtojo būrelio 
žmonių, mes tėmijame, kad 
iš sykio jis dulsus arba silp- 
nai girdžiamas, bet einant 
artyn jis (balsas) vis gir- 
džiasi garsiau ir garsiau. 
Atsitolinant irgi tas pats, 
ty. šis balsas arba kaip mes 

jį toliaus vadiname garsu, 
darosi mažiau ir mažiau 
girdžiamas su kiekvienu at- 
sitolinančiu žingsniu, pa- 
kol ant galo suvisai nebe- 

girdžiame to pasikalbėjimo. 
Dabar kįla klausiniai: kas- 

gi yra tas garsas? kodėl 
skirtinguose atokumuose jis 
nevienokiai yra girdžia- 
mas? ir ant galo, musų pa- 
vyzdyje, kodėl jis tūlame 
atsitolinime suvisai nebesi- 
girdžia ? Šiame straipsne- 
lyje stengsimės arčiaus pri- 
sižiūrėti į garso ypatybes, 
jojo priežastis ir pasekmes. 

Aiškumo de.lei, kas yra 
garsas, paimkime sekantį 
pavyzdį: Žmogus paėmęs 
vidutinio didžio akmenėlį 
meta jį į tylų upės ar eže- 
ro vandenį. Kaip greitai 
tas akmenėlis pasiekė van- 

dens paviršių, tai toje vie- 
toje apsireiškė vandens su- 

judimas, kuris persiduoda į 
visas puses išvaizdoje ma- 

žų vilnių, kurių didumas, 
žinoma, priklauso nuo di- 
džio akmens ir smarkumo 
metimo. Tos vilnįs nestovi 
aut vietos, bet plaukia to- 

lyn nuo sujudinamos vietos, 
ir paskui naujos atsiranda; 
taip kad po tūlai valandėlei 
aplink tų vietų, į kurių ak- 
menėlis buvo įmestas, apsi- 
reiškia čiela eilė panašių 
vilnelių, bet nesuvisai vie- 

nokių. Vilnįs, besiranda!į- 
čios arčiaus sujudinamos 
vietos, skersmųstį (diamet- 
rų) turi trumpesnį ir pačios 
yra aukštesnės sulyginamai 
Su toli aus esančiomis ir juo- 
toliaus nuo vietos su judini- 
mo, tuo skersmųstis darosi 
didesnis ir pačios vilnjs 
tampa žemesnės, pakol ga- 
lų gale nesusilygina su ty- 
lia Vandens lygmala. Prie 
to dar vienų svarbų dalykų 
patėmijome, tv. vilnįs kuo 
arčiaus prie centro (sujudi- 
nimo vietos), tuo jos arčiau 
viena kitos stovi, ir, einant 
toliaus, matome, kad atoku- 
mas tarpe dviejų pagrečiai 
besirandančių vilnių vis 

tampa didesnis ir didesnis 

pakol tos vilnįs suvisai ne- 

pranvksta. £ia matėme 

visą apsireiškimą irimetus 
akmenį į tylą vandenį ir 
dar reikia pridurti, kad 
smarkiai inmetus akmenį] 
daugiau vilnią pasidarys ir 
tos pačios kiškį skiriasi 
nuo Vilnią, pagimdytą silp- 
nesniu akmens metimu. 

Dabar pažvelkime kokį 
sanryšį šis pavyzdis turi su 

garsu. Minėtas akmenėlis 
buvo padėjime judėjimo, 
kuris pągimdė vandens vil- 
nis. Vienok dar tos vilnįs 
paprastose aplinkybėse ne- 

buvo garsu, bet garsas ir 

yra priežastimi Vilnią, tik 
ne ant paviršio kokio nors 

kūno, kaip musą atsitiki- 
me — vandenio, bet pačia- 
me kūne, sakysime ore. Ir 
dėl tos priežasties, vandens 
arba tolygaus skysčio vilnįs 
yra vadinamos skersinėmis, 
o garso, atbulai — išilginė- 
mis vilnimis. Bet išilginės 
vilnįs dar nėra vadinamos 
garsu, o tik pajautimas, 

perduotas vilnimis į girdė- 
jimo organą, ir yra vadina- 
mas garsu. Taigi garsas 
yra pajautimas. 

Kad padaryti vilnis, turi 
būti virpantis kūnas. Tai- 
gi dabar galima jau pasa- 
kyti, kad kur yra garsas ten 
turi rastis tūlas virpantis 
kūnas, bet nevisuomet — 

kur yra virpantis kūnas, tu- 
ri būti garsas. Jaigu koks 
nors kūnas, sakysime ore 

juda, tai jis padaro toje vie- 
toje oro su judinimą arba 
teisingiaus sakant padaro 
vilnis. Kad pastarosios 
persiduotų kaipo garsas, 
reikalinga tam tikras jųjų 
skaitlius būtent: nuo 16 iki 
41.000 vilnių per sekundą. 
Tos skaitlinės paženklina 
tą: idant žmogus, turįs vidu- 

tinišką ausį, galėtų jausti 
žemiausį garsą reikalinga, 
kad į jojo ausį įeitų nema- 

žiau kaip 16 tokių' vilnių 
protarpyje vienos sekun- 
dos. Iš antros pusės imant 
tas pačias aplinkybes, kad 
žmogus galėtų jausti aukš- 
čiau sį jam pasiekiamą gar- 
są, skaitlius įeinančių vil- 

nių į jo ausį per vieną se- 

kundą gali siekti net iki 
41JOOO tokių vilnių. Žinoma 
skaičius vilnių per čia pa- 
duotą laiką gali įvairuotis 
tarpe augščiaus pažymėtų 
kraštutinių skaitlinių, ir 

garso ypatybės, be abejo- 
nės, irgi įvairuosis. Bet 
kas atsitiks paėmus žemiaus 
16 ir augščiaus 41.000 vilnių 
per sekundą? Atsakymas 
labai paprastas: negirdėsi- 
me jokio garso. Pirmame 
atsitikime bus peržemas, o 

antrame peraugštas pa- 
jausti musų ausiai. Bet rei- 
kia atsiminti, kad nevisi 
žmonės turi vieną ir tą pa- 
tį girdėjimo laipsnį, ty. vie- 
nas žmogus gali aiškiai gir- 
dėti tūlą garsą, o tuo tar- 
pu kitas, gali suvisai jojo 
negirdėti. Taigi augščiaus 
paduotos skaitlinės yra 
abelnos, o nė galutinės. Yra 

žmonių, kurių ausįs tik te- 

gali priimti nuo 30 iki 
12.000 Vilnių per sekundą 
kaipo girdėjimo pajautimą, 
ir panašus žmonės vadinami 

neprigirdėliais arba maža- 
girdžiais. ; 

Kad girdėti garsą tam 
tikrame tolume nuo vietos 
jo apsireiškimo, reikalingas 
tūlas laikas perdavimui jo 
nuo vienos vietos iki kitai. 
Taigi matome kad garsas 
netik gali persikelti arba 
persiduoti į skirtingas vie- 

tas, bet ir užima laiką. Iš 
tos priežasties matosi, kad 
greitumas perdavimo balso 
gali būti apskaitliuotas, ir 
yra padaryta su dideliu 
nuoseklumu bei tobulumu. 
Smarkumas garso įvairuo- 
jąs! skirtinguose kūnuose ir 
tuose pačiuose prie skirtin- 
gų temperatūrų. Bet, kai- 
po taisyklė, galima pasaky- 
ti, kad skystimuose garso ke- 
liavimo greitumas yra didės* 
nis, negu gazuose; o stan- 
giuose (Metuose) Jcunuose 
dar didesnis, negu skysti- 
muose. Iš to išeina, kad 

greitumas didinasi, einant 
nuo gazų per skysčius ir iki 
stangiųjų kūnų, kuriuose 
jis yra smarkiausias. Čia 
dar reikia pridurti, kad 
garso greitumas priklauso 
nuo tirštumo gazų tempe- 
ratūros ir elastiškumo 
(tamprumo). Nebesilei- 
džiant gilyn į tik ką, paduo- 
tas įvairybes, manau bus 
žingeidu pamačius keletu 
skaitlinių šiame sanryšyje: 

Gamose. 
Ore garso greitumas prie 

0®€. = 1093 pėdoms per se- 

Oxygene garso greitumas 
prie 0°C. = 1040 pėdoms 
per sekundą. 

Hydrogene garso greitu- 
mas prie 0°C. — 4146 
pėdoms per sekundą. 

Skysčiuose. 
Upės vandenyje garso 

greitumas prie 13°C.= 4714 
pėdoms per sekundą. 

Upės vandenyje garso 
greitumas prie 30°C. = 

5013 pėdoms per sekundą. 
Tyrame alkoholyje garso 

greitumas 23°C. = 3854 pė- 
doms per sekundą. 

Gyvame sidabre garso 
greitumas prie 10° C. = 

4866 pėdoms per sekundą. 
Perpetine garso greitu- 

mas prie 24° C. = 3976 pė- 
doms per sekundą. 

Kietuose kūnuose. 
Aukse garso greitumas = 

7021 pėdoms per sekundą. 
Sidabre garso greitumas 

= 8806 pėdoms per sekun- 
dą. 

Varyje garso greitumas 
= 12194 pėdoms per sekun- 
dą. 

Stikle garso greitumas == 

16057 pėdoms per sekundą. 
Iš augščiaus paduotų 

skaitlinių matome saaut- 
našų garso perdavimo grei- 
tumą sulyg gazų, skysčių ir 
kietų kūnų per vieną se- 

kundą. Pasinaudojant pa- 
našioms skaitlinėms galima 
lengvu budu surasti tolumą 
tarpe dviejų kurių, daigu 
prie vieno jųjų šausime iŠ 
šautuvo arba kanublėš,' b 
prie antrojo tėmysime pasik; 
rodant Ugnei ir vėliaus pa- 
sigirstančiam garsui, ta? 
liuosai nemieravę surasime 
ją atokumą.. Panašiu bu- 
du galima išskaitliuoti kaip 
toli nuo musą apsireiškė 
griaustinis, lies žaibas ir 

pats balsas sykiu pasidaro. 
Žaibą mes pirmiaus mato- 
me, kadangi šviesa sulygi- 
namai su garsu pastebėti- 
nai greitai keliauja (186000 
angliškąją mylią per se- 

kundą), o garsas .užima tti- 
lą laiką pakol pasiekia Įaiu- 
Są aUSį. ;; 

Jaigu mes kalbėsime nu- 

sigręžę į vieną kokią-nors 
pusę, tai ta kalba bus gir- 
džiama visose pusėse ap- 
link. Tas tik reiškia tą, 
kad garso vilnįs išsiskrieja 
aplink į visas puses,: kaip 
musą pavyzdyje, inmetant 
akmenį vandenin. Bet juo 
toliau nuo vietos kalbėji- 
mo, tuo garsas bus Silpniaus 
ir silpniaus begirdžiamas, 
pakol tam tūlame atokume 
nebus nieko girdėt. Čia tik 
reikia atsiminti, kad vii- 
įųs juo toliaus nuo kalbėji- 
mo vietos, yra retesnės ore, 
nes jos tame pačiame skait- 
liu j e užima didesnę vietą ir 
beturi savyje mažesnę ener- 

giją; taigi jų (vilnių) ma- 

žesnis skaitlius įeina į musų 
ausį per tą patį protarpį 
laiko, negu esant ąvųįans 
kalbėjimo vietos, kur tosios 
vilnįs yra 4aųg tanketės 
arba jų daugiau.,, randasi 
tame gerame apėmyje. Ka- 
dangi paskutiuiame atsiti- 
kime žymiai mažiaus vilnių 
teįeina į ausį, taigi garsas* 
ir yra delsesnis, o jaigu 
dar toliaus atsitrauksime, 
tai Jis bus dar dulsiau gir- 
džiamas pakol suvisai pra- 
nyks musų ausyse.. Iš 

augščiau privestų svarsty- 
mų matėme, kad aųgštumas 
arba žemumas garso pri- 
klauso nuo skaitliaus įei- 
nančių j ausį vilnių. Bet 

apie kitokias garso kokybes 
apsvarstymų vėliaus sugrį-, 
Šime, •' : 

Iki šiolial turėjome aty- 
4g atkreipę | garsą, besi- 

randanti orS-adba šiaip jau 
kitokiame -kūne, dabar-gi 
pažvelgkimę aš kitos pusės, 
ty. pažiūrėkime) ar garsas 
gali rastis j į tuštumoje, ty. 
vietoje, kame nyra nei oro, 
nei kitokios(me<Įžiagos. Aiš- 
kesnio įsivąjzdįnimo dėlei 
paimkime (.sekantį bandy- 
mą. Paėmę elektrišką' 
skambalėlį, padėkime jį po 
stikliniu indu, ir paleiski- 
me elektros sriovę: girdėsi- 
me skambinimą. B»abar, 
tas skambalėlis tegul skam- 
bina be pertraukos, bet iš 
to stiklinio indo išlengva 
pumpuokime orą ir atydžiai 
klausykimės garso skambi- 
nimo. Išpumpavus oro dalį 
pajausime, kad garsas pasi- 
darė dulsesnis, ir juo toliau 

orą pumpuosime, tuo garsas 
darysis dulsesnis ir dulses- 

nis, pakol orui išpumpavus 
jo suvisai nebegirdėsime. 
Bet orą išpumpavus šiame 
inde paliks tuštuma, kurio- 

je garsas negirdžiamas, 
nors elektros skambalėlis 
kaip skambino, taip ir 
skambina. Taigi tuštumo- 

je, matomai, garsas negali 
rastis ir kodėl tas taip 
lengvai galimą išaiškinti. 
Atsiminkime, kad garso 
priežastimi jra vilnįs, ku- 

rios tik tegali būtį padaro- 
mos medžiaga? šiame atsiti- 
kime. oru; o jaigu to oro nė- 

ra, tai vilnįs: negali rastis 
ir, labai ai^įai, garsas ir- 

gi negalį įp&a girdžiamas 
kadangi jojo suvisai nesa- 

ma. f }j 

i (Pabąįga^seka). 

tai, kuogreičiausiai pasis- 
tengsiu sugtįžtn.^; į' -i 

— Tau vigeli visokie rei- 
kalai, d aš Vis viena torius 
sėdėti. -j 

Br. Vargšai*, ’i 

nevažiuok, — kaip tai neno- 

riai ištarė Aldutė, bet bal- 
se jos skambėjo visai kas 

Tai buvoipdra vos tik ar 

trečias mėnuo gyvenanti 
šeimynišku gyvenimu. Su- 
tiko jie, kiauše vienas kito, 
bet kad Antanas dar iš jau- 
nų dienų turėjo daug drau- 
gų, tai priverstas buvo lai- 
kas nuo laiko juos atlanky- 
ti. Tą gerai žinojo Aldutė, 
dėlto nekados net ir nepa- 
klausė, kur ir kokis yra rei- 
kalas jam išeiti. Žinojo, 
kad jis važiuos pas vieną ar 

kitą draugą ir tenai loš kor- 
tomis iki išauštant. Toks 
jau buvo Antano silpnumas. 

Lauke buvo gana šalta. 
Pečiuje jau paskutinės ža- 
rijos geso. Šviesa kamba- 

ryje dar buvo neuždegta,: 
kuomet Antanas, apsisiau-] 
tęs lengvu š¥ai^u.ir užsidė- 

jęs vasarin^skčybėlaitę, iš-; 
ėjo per du#įs? e 

Aldutė aidėjo pra/ė pe- 
čiaus. Išėjus Antanui pri- 
šokę ji priimi; veidrodžio, su- 

sitaisė pla&kiiš. patrynė 
žandus ir deraifaiai piadėjo 
vaikščioti pė kambarį, lai- 
kas nuo laikb pineidama tai! 
prie vieno, isd p^'ie kito lan- 

go. T' 

— Kur jisT... Kodėl taip 
ilgai neateini?... Žino, kad: 
aš viena, ir žino, kad aš jo? 
laukiu... — šnabždėjo Aldu-; 

te, vis tankiau ir vis il- 

giau žiūrėdama į šalinį 
lang§. 

Jo vis nebuvo. -' H 
—- N&naudėiiš4 —^ šukte- 

lėjo ji, treptelėjusi kejft £ 

t TAU A H SENTRYT 
■oh wtyi* 1 

Italijos kareiviai mieste Tripok 

grindis. 
Laikrodis išmušė astuo- 

nias, o Aldutė vis dar nera- 

miai vaikščiojo po kambarį, 
vis tankiau ir tankiau žiu- 

rėjo į; langą, vis tankiau 
mušė su savo mažyte, šilki- 
ne kumščia į stalą ir trypė 
mažyte koja iš piktumo, 
laukdama jo, o jis vis dar 
nėjo, vis dar jo nebuvo ma- 

r''-'*'' 
tytn,\,?;; j,.... 

Antanas visupirmiausiai 
užsuko pas savo seną bičiuo-i 

jį Petrą, dar iš mokyklos 
draugą, su kuriuomi geriau- 
siai sugyveno nuo pat jauną 
dienų. Susigyveno nė delr 
to tik, kad jiedu draugė lan- 
kė vieną mokyklą, kad jau 
senai pasipažino, bet liki- 
mas kaip-tai surišo ją gy- 
venimą. Atsitikus kokiam 
nesmagumui vienas kitam 
patardavo, skolindavo pini- 
gus,; .visados poroje lošdavo 

kęstomis, vienu žodžiu — 

Antanas, tai Petras, o Pet- 
įa&.ląi, ,buvo Antanas. 
_Dabar.-nprs Antanas jau 
ir. apsivedė, bet ją drangiš-; 
kuinas .ąeikiek iioprigeso ir ; 

jiedu paliko tokiais pati 
draągąis,,kukiais ir buvo, 

-r^ Gerą vakarą, Petrai! 
,nT Gerą vakarą, Antanai, j 
rr^ Kp-gi tu, Petrai, šian- 

die lyg neramus1? 
-r- Et, niekis. Galvą tra- j 

pūtį sopa... — nenoriai at- 
sakė Petras. 

— Ar tik ne pagiringas! 
— juokdamasis užklausė 
Antanas. 

— Visai ne!... 

Kaip ten nebūty, bet bu- 
vo matyti, kad Petras ne- 

sveikuoju ir kalba tarp jų 
dviejų nesiriša. 

— Žinai ką, Petrai? 
'"-- Na. v 

— Kadani lauke kaip 
matai pradėjo ne juokais 
šaltį' laikas jau vėlus ir aš 
kaip inatai fee šfltė&mių dra-j 
Būžių, 'faį 4pok tu man sa- 

vo l^inniš, o aš tau jųopf 
rytoj iš pat ryto per tarną; 
prisiųsiu, pjausi peršalti. 
Paskui ir aš dar galiu su- 

sirgti. 1 
— Imk, Antanai, ar-gi aš 

tau galiu atsakyti. Imk ir 
šiltą kepurę, geriau išrodys.; 

Užsivilko Antanas ilgą su! 
karakulio kaluieriumi pal-j 
tą, užsimovė šeškinę kepu- 
rę ir širdingai su Petru atsi-j 
sveikinęs išėjo. į 

Apsižvalgė gatvėje, į laik-j 
rodėlį įžiūrėjęs pamatė,} 
jog laikas jau nėra anksty- 
vas, nužingsniavo jisai tie- 
siog namą link, kur lauke 

jo visados gera ir imylinij J 
jauna p iti Aldute. 

Aldutė stovėjo prie lango. 
Vos tik spėjo Antanas 

pradaryti duris, kaip Aldu- 
tė kluptelėjusi puolė jam 
ant kaklo ir apipylė jo vei- 
dą šimtais karštų bučkių. ^ 

1 

Antanas tylėjo. Ar tylė- 
jo nusistebėjęs tokiuo pa- 
čios malonumu, ar tylėjo tik 
todėl, kad neturėjo kg. kal- 

bėti, tegul tą žino jis pats. 
— Brangusis mano Pet- 

rai! — tarė Aldutė giliausiu 
širdies balsu, — ko tu nu- 

siminęs stovi? Antano nė- 
ra namie... Kodėl tu ne- 

bučiuoji manęs... Padėk 
kailinius. 

— Užsidegk šviesą! — 

požeminiu, drebančiu balsu 
sušuko Antanas, negalėda- 
mas iA vietos pasijudinti. 

Aldutė greit užžiebė ži- 
burį, užtraukė aut Įaugą už- 

dangalus ir vėl su tuo pa- 
čiu linksmumu puolėsi prie 
durių. 

Antanas stovėjo nusiė-i 
męs kepurę ir pakabinęs antį 
vieno peties Petro kailinius. 

— An...ta...nai, tu... čia! 
— sudejavo Aldutė ir lyg 
žaibo užgauta puolė ant 
grindų. 

Priėjo Antanas prie Al- 
dutės, pakėlė jų ir randu 
balsu tarė: 

— Aldute, ne tu čia kal- 
ta, čia kalti paskolinti kai-į 
liniai. O dabar — sušuko —i 
eik prie Petro! 

Su tais žodžiais išstūmė: 
Aldutę per duris ant šal- 
čio. 

DELKO TURIME PRAU- 
STIES? 

Delko turime praust i es? 

Juokingas klausimas! “Na, 
to dėlei, idant nebūti pur- 
vinu, apsileidėliu, nes sar- 

mata būt nesipraususiu”, 
atsakys kiekvienas skaity- 
tojas. Tas tikra teisybė, 
bet nevisai. 

Prausties reikia netik dcd- 
te, kad nedailu būti purvini!!, 
bet ir dėlto, kad būti purvi- 
nu yra nesveika. Tuojaųs 
tai išaiškįsime. Žinote, jo- 
gei mes alsuojame plau- 
šiais. Tuomi savo alsavimu 
mes į plaučius intraukiame 
tyra orę ir iš ten tuojau iš- 
leidžiame sugedusį, katras 
musu kūne ■sugenda. Turi- 
me nuolatos savo kūną pe- 
nėti tyru oru. Teeįau musą 
kūnam oras patenka netik 
per plaučius, bet ir per vi- 
są kūno odą. Musą kūno 
odoj randasi milijonai raa- 

£$#$ dkytdSu. ®»es -sa-f 
•vo kūno nepĘftuaiame, tai 
išdžiuvęs prakaitas ir -pur-' 
vai užkemša tas odoje ak/- 

lutes, kunan neįleidžia oro, 
patįs vieni plaučiai to delei 
perdaug ima dirbti ir nepa- 
prastai daug suvargsta. 
Lengva tada gauti taip va- 

dinamas plaučių uždegimas. 
Pridursime dar ir tai: 

Per musų kūno odos sky- 
lutes privalo nuolatos išei- 
ti laukan prakaitas; jei kū- 
no oda yra nešvari ir skylu- 
tės užsikimšusios, tai pra- 
kaitas priverstas iš kūno 
išeiti kitais keliais, su inks- 
tų pagalba ir pastariesiems 
pasidaro didis apsunkini- 
mas, perdaug darbo,- iš ko 
gali užgimti pavojinga inks- 
tų liga. 

Taigi kad apsisaugojus li- 
gų, reikia' tankiai rūpestin- 
gai prausties ir prausti ne- 

tik rankas ir veidų, bet vi- 
sas kūnas šiltu vandeniu ir 
su muilu. Jei namuose nė- 

ra vanios, galima pašilui- 
dyii vandens ir rūpestingai 
apsiprausti fealajej, arba 
katile. Prausiantis pridera 
kanas trinti kekiuo nors aš- 
triu skaruliu, Maut butų ga- 
ilimą geriau nuplauti nuo 

kūno visus purvus. Pagu- 
lėti išsitiesus šiltam fande- 
nyj nepakanka, mes tuo ba- 
du nebus galima genai kai- 
nas apipnaustl 

Štai kodėl žmogui reika- 
linga prausties kad apsi- 
saugojus ilgų. 

Ubai gražus keturiose sealvose \ 
Jutuieiink &2¥pik&ifK ! 
W w**wjntW pUTūKVVIUd 0 

KOVA TIES i 

ZALGIR1AIS! 

Didumo 14x24 coliai, 

šiitas paveikslas -*■' tai re- 

tenybė, tai jubilėjinis 500 
metų sukaįfetuyių įleidimas 
kovos lietuvių ir lenkų su 

kryŽMiočt&is. Paveikslas tep- 
liotas garsaus teplioriaus į, 
Mateiko. Jis per stato D. i* 
K. Vytauto ir 'lenkų karaliaus 
Jagailos ke^ft #0 kryžiuočiais 
1410 metaisį, .kuotnet -kryžiuo- 
čių galybė galutinai sumalta 
ir 'jų garbė sumindžiota. Pa- 
veikslas ifileiata turtu ir spau- 
ge “Kataliko". 
Ipkio pa veikslo.niekur nega- 

lima gauti. Pageidaujama, i- 
daot lasai jabttėjinis paveiks- 
las pąRuo^tjį -kiekvieno lietu- 
vio -namus, ,p ypatingai, kuo- 
met Šiemet apvaikščiojama 
009 metų sukaktuvių juhi.- 
iėjus. 
P»r»ldn<>da labai p totai. ptrkaat °Ka- 
tolUto" r«d*kel|o|«, ąai -vktcą, p«- 

latsoĮa Uk gpc. 6n prtetim- 
>|m« jn hUua mleatna, 80c. flyan- 

tmart 4»«fl. nntmtiUnu 60 


