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LIETUVOS 
EKSPERIMENTINES 
FIZIKOS 
PATRIARCHAS 

Tautos kultiira daugialype. Viena jos su
dedamqjq daliq yra mokslas. Humanitariniai 
mokslai lemia zmogaus SqffiOn~, SqffiOningq egzis
tencijos sampratq, gamtos mokslai padeda zmo
gui pazinti gamtq, pasauli, jo sandarq ir vystymo
si desningumus. Gamtos mokdais reiniasi tech
nika ir kiti praktiniai mokslai. Tarp zmoniq, de
jusiq pagrindus musq tautos gamtamok.slinei kul-. 
turai, svarbiq vietcr uzima Povilas Brazdziiinas 
(1897-1986). 

Daugelis siuplaikiniq gamtos mokslq brenda 
XIX amziuje, kuris Lietuvos mokslui buvo bene 
juodziausias. Senosios mokslo tradicijos, puosele
tos Vilniaus universitete, H uzda.rius nutruko. Lie
tuviq kilmes mokslo vyrai, negaledami dirbti Lie
tuvoje, pasklido po pasauli, savo intelektualines 
jcgas atidave kitq Ealiq mokslui. Uzdraudus spau
dq, lietuviq tautai teko kovoti uz isl:bkimq. P. Braz
d:liunas dar atsimine spaudos draudimo laikus, jl.l 
pabaigq. Sqlygos mokslo pletotei atsirado tik ikiirus 
Lietuvos universitetq, veliau Mok'slq akademijq. 
Visas profesinis P. Brazdziuno gyvenimas susij~s 
su Lietuvos (veliau - Vytauto Didziojo) bei 
Vilniaus universitetais ir su Moksll.l Akadernija. 
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XX amziuJe isskirtine vieta teko fizikai
mokslui apie medziagos s.andarq ir bendriausius 
gamtos desnius. Fizi.ka remiasi eksperimentais nu
statytais faktais. Povilas Brazdziunas - Lietuvos 
siuolaikines eksperimentines fizik.os. pradininkas. 
Jam daug kur teko buti pirmam: jis Lietuvos uni
versitete renge pinhuosius -fizikos 'laboratorinius 
darbus, pirmasis jame rase f~zikos diplomini dar
bq, pirmasis is sio universiteto absolventq isvyko 
uzsienin gilinti eksperimentines ' fizikos ziniq. 
P. Brazdziunas parenge daugeli fizikos vadoveliq 
aukstosioms mokykloms, Lietuvos aukstosiose mo
kyklGse ir Mokslq Akademijoje organizavo pus
laidinink.iq fizikos, radioaktyvumo, radiofizikos ir 
kvantines elektronikos · tyrimus. Daugiau nei tiiks
tantis fizikll ,prisimena H kaip makslini vadovq, 
zmogq, paskatinusi z.engti mokslo keliu. P. Braz
dziunas---" vienas iS Lietuvos fizikll- draugijos stei
gejq, ilgametis jos plrmininkas. Jis telke bendr.am 
darbui fizikos mokytojus ir mokslininkus, rupinosi 
fizikq pam.ainos ugdymu. Gyvenimo saulelydyje 
zilagalvis profesorius buvo tarsi Lietuvos fiz:iikq 
patriarchas. , 

Labai gerai suvokdamas mokslo svarbq tautos 
kuhurai, P. Brazdziunas teige, kad jai ugdyti bU.
tina lietuviSka mokslo kalba, todel labai rupinosi 
fizikos terminq kurimu. llgq tokio da.rbo metq 
rezultatas yra keturkalbis ,Fizikos terminq zody
na,s'; (V., 1979). Profesorius skatino kolegas qen
drak!arb!auti rengiant lietuviEkas enciklopedijas, 
pats daug pr.ie sio darbo prisidejo. Jis buvo ir lie
tuvisko fizikos enciklopedinio zodyno iniciatorius; 
Deja, uzbaigti · si zodynq teks jau kitiems. 

Visada turejo tvairiq sumanyinq. Kai kviesda
vo prie kokio darbo prisideti, budavo sunku atsi
sak.yti---- toks dideiis buvo jo autoritetas. 

•, 
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Visa tai prisimenant atrodo, kad svarbiausias 
Povilo Brazdzilino vidaus variklis buvo pareigos 
jausmas- pareigos savo krastui, savo tautai. Sis 
j ausmas buvo ugdomas nuo jaunystes - ka.i cari
nes Rusijos mokyklo}e pa5iSove lankyti fakultaty
vines lietuviq kalbos pamokas, kai vokieciq oku
pacijos metais I-ojo pasaulinio karo pabaigoje mo
kytojavo gimtojo krasto pradZios mokyklose, ve
liat~ moke lietuviq kalbos ir. Lietuvos istorUos Bir
iq gimnazijoje, galiausiai kai 1919 metais nuspren
de tapti besikuriancios Lietuvos kariuome.nes , s~h 
vanoriu. Tiesa, niekad tuo garsiai nesigyre .. A pie 
tai uisimindavo nebent asmeniniuose pokalbiuose, 
kartais netiesiogia.i. Daug metq dirb~s atsakingq 
mokslo organizavimo darbq, turejo vyriausybiniq 
apdovanoj(mq. Artejant P. Brazdziuno1 90-meciui, 
buvo nutarta isleisti jo darbq bibliografin~ knygq. 
Rasant tai knygai straipsni apie Profesoriq, teko 
dometis jo apdovanojimais. Be didelio entuziazmo 
parod~s· uz jvairius nuopelnus gautus tarybinius 
ordinus ir medalius, P. Brazdziunas pridiire: ;,Tu
riu dar vienq, brangiausiq, bet jo straipsnyje nen1i
nesime". Ir par ode Lietuvos Savanorio medalj. 

P. Brazdz.iunas pabrezdavo, kad, <;liJbant tpkio,. 
mis sqlygomis, kai daznai reikia laukti leidimo ,is 
virsaus", nieko negalima atidelioti, nes tai, kas 
siandien galima, rytoj gali biiti jau ne!manoma. 
Taip, pasinaudojus palankesniu momentu, 1961 
metais buvo pradetas leisti · Lietuvos fizikq mbks
linis Zu.rnalas ,Lietuvos fizik.os rinkinys'', leidyk
lq planuose atsirasdavo re1ks~ingos knygos. 

P. Brazdziunas is paiiuros atrode le~as, santurus 
Zmogus,~ tad galima tik stebetis jo mokslb organi
iavimo ir kultiiros darbo vaisiais. Dabar Lietuvoje 
svarbi puslaidininlciq elektronikos pramone su-
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kurta daugelio jo mokiniq ir jau mokinil.l moki
niq. 

Si knygute- tai pasakojimas apie senosios kar
tos lietuvio inteligento nelengvq keliq nuo pieme
nuko tevq iikyje iki profesoriaus, akademiko. 
P. Brazdziiino biografija papildoma jo paties 
uzra~ais - vertinga medziaga Lietuvos moks
Io istorijai. SpauEdinama taip pat labai idomi P. 
Brazdziiino korespondencija - laiskai profesoriui 
Antanui Puodziukynui. Si autentFka medziaga be
tarpiEkai rodo mokslininko interesus, isryskina 
biografinio portreto detales, suteikia jam papildo
mq bruozq. 

GIMTINE. SElMA. V AIKYSTE 

Siaures Lietuvoje, tarp Panevezio, Birz4 
ir KupEkio, kur Levuo ir Pyvesa surenka mazq 
upoksniq vandenis ir plukdo juos i Miisq, kur Va
balninkas ir AntaE.ava, plyti derlingos, bet vieto
mis labai akmenuotos dlrvos. Tokiq dirvq neleng
va dirbti. Akmenq rinkimas ir krovimas i kriisnis 
(kruv,as- red. past.) - vienas ryskiausiq Po;vilo 
Brazdziiino ankstyvosios vaikystes atsiminimq. Is
valyta dlrva atsilygindavo gausiu derliumi, o po 
ziemos akmenq joje vel tarsi pridygdavo. Biisima
sis mokslininkas anksti suprato, kad tik nuolatiniu 
darbu galima kq nors pa'Siekti. Tai formavo 
tvirtq biidq, skatino darbstumq, ugde pareigos 
jausmq. 

Povilas Brazdziiinas gime 1897 m. rugsejo 18 d. 
Zizmariskyje (dabar Kupiskio rajonas), nuosalia
me Aukstaitijos vienkiemyje. Tevai - Povilas ir 
Paulina Brazdziiinai- turejo dideli tiki. Pietuose 
jis ribojasi su Pyvesos upe, siaureje sieke Keburo 
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miskq. I rytus bego kelelis i Darsiskius. Pro sodybq 
vingiavo upeliukas. Gyvenimo pabaigoje, rasyda
mas autobiografijq, akademiJkas nubraize tikslq 
savo gimtines . planq, nurodydamas jame pasaulio 
SaliS 1• 

Tevas - Povilas Brazdziunas (1846 m. rugpju
cio 8 d.- 1927 m. spalio 18 d.) buvo karaliskasis 
valstietis. Jis daznai prisimindavo 1863 m. sukili
mq, pasakodavo apie sukih~liq stovyklas Zaliojoje 
glrioje. Ukininkaudamas dar dlrbo eiguliu, kaip 
valstybes tarnautojas turejo pasq, seklycioje re
melyje po stiklu saugojo uredijos rastq, gautq uz 
gerq tarnybq. Daug dirbdamas, sumaniai ukinin
kaudamas, pasistate naujus Ukio pastatus, dideli 
gyvenamqji namq Namai buvo tvarkingi, sklidini 
gero. Kaimynai sa~{.ydavo, kad Brazdziunui kaukai 
turtq i namus nesq. 

Motina- Paulina Sleivyte (1873 m. lapkricio 
16 d.- 1946 m. geguzes 6 d.) is gretimo kaimo ati
tekejo i Brazdziunq tiki visai jaunute. P. Brazdziu
nas autobiografijoje ra.Se, kad, nepaisant amz.iaus 
didelio skirtumo, tevai sugyveno labai gra2iai. 

Augo Poviliukas gausioje septyniq vaikq sei
moje. Visi biiriu begdavo i papyvesio .miskelius 
pirmqjq uogq, grybq,. Keburo miskan riesutauti, i 
Pyvesq meskerioti. Taciau tevai, nors gyveno pa
siturinciai, vaikams dykineti neleido. Kiekvienam 
atsirasdavo darbo pagal a.rnZiq ir jegas: tai akmenq 
is dirvos rinkti ir i kriisnis krauti, tai per mesla
vezi ar bulviakasi arklius vedzioti, tai sienq vartyti 
ir grebstyti, kuliant arklius varineti. Darbq buvo 
daug ir kiekvienas pavestq darbq turejo atlikti 
gerai. 

1 IS P. Brazdziiino atsiminimq I I P. Brazdziiino aJrtimqjq ar
chyvas (toliau PBAA). 
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Nors Brazdzifulq seima buvo gausi, bet tevas 
pagal isgales vaikus leido i mokslq. 

Tiek iS tevo, tiek is motinos puses Poviliukas 
turejo daug tetq ir dedziq. Vienas dede gyveno jq 
seimoje. Teta Grasilda Poviliukq globojo, kai sis 
mokesi Vabalninke. Gimineje labiausiai issilavi
n~s buvo mamos brolis kunigas Kazimieras 
Sleivys, baig~s Seinq kunigq seminarijq. Jis, kuni
gav~s ivairiose parapijose, galiausiai buvo paskir
tas i Gaur~ klebonu, garsejo kaip didelis svi;ete
jas, lietuvisko atgimimo remejas. Ji Vaizgantas 
mini SaVO rastUOS€ 1• 

PANEVEZIO REALINEJE 
MOKYKLOJE 

Pradzios mokslus Poviliukas pradejo 
1904 m. pas kaimo daraktoriq A. Krfili is Antasa
vos. Mokinukai kq.s savait~ rinkdavosi ·pas kitq 
ukininkq. Elementorius buvo maldaknyges, rasy
mui- aspido lentele ir grifelis. Tokias mokyklas 
caro valdzia draude. Reikedavo budeti, kad straz
nikai netyciomis neuZkluptq. J eigu kartais mokyto
jas su mokiniais ikliudavo, tai stra:lnikq budru
mas budavo nuslopinamas vaisemis ir kysiais. 

Pramok~s rasyti, skaityti, skaiCiuoti, 1906 m. 
Poviliukas toliau mokesi valstybineje Vabalnink.o 
mokykloje, kurioje visq dalykq buvo mokoma ru
sq kalba. Kiek pasimokiusi Poviliukq 1907 m. te
vai nuveze i Panevezi, kuris jam, tikram kaimo vai
kui, padare didelio miesto ispudi. Panevezys tuo 
metu buvo Rytq Lietuvos svietimo centras, jame 

1 V a i z g ant as. Rastai.- K., 1929.- T. 12. - P. 241-
243. 

10 

Free Hand

Free Hand

Free Hand



'• 

veike Realine mokykla, mergaiciq progimnazija, 
mokytojq seminarija. 

Suvaziavusius is kaimq rtlokinius po keletq ~p
gyvendindavo miesto gyventojq nuomojamuose 
kambariuose, vadinamuose bendrabuciais. Moki
niams juose tekdavo laikytis Iabai grieztq taisyk
liq: jokiq susibiirimq bendrabutyje, isvy:kos i 
miestq tik su bendrabucio seniuno :Zinia, visa tai 
registruojama bendrabuCio furnale, kasdien kont-
roliuojamame mokytojq. . 

Uz toki butq tevai mokedavo kartais pinigais, 
kartais produktais. Kadangi Poviliukas rusifkq mo
kyklq lanke trumpai ir rusq kalbos buvo vos pra
mok~s, tai tevas sutare su 5 klases mokiniu J. Jan
keviciumi, kad parengtq ji stoj amiesiems egzami
nams. 1907 m. geguzes mEmesi, sekmingai iSiaik~s 
egzaminus, Poviliukas buvo priimtas i Panevezio 
realines mokyklos parengiamq,j q klas~. 

Apie socialin~ sios mokyklos moksleiviq sude
ti J. Balcikonio mokyklos direktorius V. Baliunas 
rase, kad 1907 m: is 419 mokiniq 162 priklause 
dvarininkq luomui, 125- miestieciq ir 132- kai
mieciq. Tai is dalies atspindejo ir tautin~ mokslei
viq sudeti: lietuviai moksleiviai buvo beveik visi 
kil~ is kaimo. Jq biita a pie 30%. 

Mokykloje, kaip prisimena P. Brazdziunas, lie
tuviq kalbq draude: ,Ilgo niuroko koridoriaus ga
luose st'ovedavo po mokytojq, kurie, isgird~ mo
kinius kalbant lietuvi§kai, grieztai perspedavo ,Po 
litovski nie razgovarivatj" 1• Tik po 1905-1907 m. 
revoliuciniq neramumq leista destyti lietuviams 
ir lenkams jq gimtqsias kalbas. Kaip raso V. Ba
liunas, ,pirmasis lietuvh.J kalbos moky'tojas nuo 
1906 m. iki 1908 m. buvo Jonas Jablonskis. IS 419 

1 Is V. Balitino atsiminimq (PBAA). 

11 



mokiniq 1907 m. mokytis lietuviq kalbos panora 
73 mokiniai. Islikusiame siq mokiniq sqrase pirma
sis trasytas P. Brazdziiinasl parengiamosios klases 
mokinys" 1• 

Nemaza kliiitis mokytis Realineje mokykloje bu
vo didelis mokestis uz mokslq. Nuo 1907 m. I-VII 
klasiq mokiniams jis padidinamas iki 50 rb uz 
metus. Parengiamojoje klaseje paliekamas 30 rb 
mokestis. 

Atgavus spaudq1 prasidejo tautinis atgimimas. 
J is suaktyvino i'r moksleiviq visuomenin~ veiklql 
kiiresi lituanistiniai svietimo biireliai. Jq nariais 
tapo Realines mokyklos ir Mokytojq seminarijos 
moiksleiv:~ai. Moksleiv~ai dalyvavo lietU;viSkuose 
vakaruosel vaidinimuosel kartu skaitydavo ir ap
tardavo lietuviskus laikrasCiusl kitus leidinius. 
1910-1911 m. Panevezyje susikiire ausrininkq bii
relis. Susirink.~ pas kurt nors mokint bendrabutyje 
neva pamokq aiSkintis 1 sio biirelio nariai skaity
davo ,Ausrin~" I perskaitydavo ir aptardavo savi
svietos tikslais parasytus moksleiviq -referatus. Ku
rt laikq ausrinink.ams vadoyavo Balys Sruogal Yin
cas Jonuska. Ausrininkai leido rankrastint zurna
lq ,Pavieniui menki- drauge galingi". Zurna
las buvo dideles apimties: islik~s B. Sruogos reda
guotas 1913 m. numeris1 kaip nurodo L. Gudaitis 
ir A. Samulionis 2 

I yra net 73 puslapiq. 
Veliau susibiire ir ateitininkai. Jie rinkdavosi 

klebonijojel skaitydavo savo laikrast! ,Ateitis". 
Ausrininkai ir ateitininkai buvo dvi tarpusavyje 
konfrontuojancios moksleiviq grupes. Jau mokyk
Ioje P. Brazdziiinas buvo apsisprend~s au§rinin
kas. 

1 IS V. Baliuno atsiminiml.l (PBAA). 
2 L. G u d a it is. Pla:tejantys ·akiraciai.- V., 1977.- P. 

158; A. Samulionis. Balys Sruo~a.- V. 1 1986,- P. 31. 
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P. Brazdziunui labiau sekesi gamtamokslines 
disciplines. Fizikq is prad:Zi4 jam deste mokyklos 
direktorius M. Sesukovas ( 1906-1908 m.), 1906 m. 
pakeit~s A., S. Lebedevq (garsaus fiziko, TSRS MA 
akademiko A. Lebedevo, gimusio 1893 m. Paneve
zyje, tevq), veliau (1908-1915 m.)- naujas mo
kyklos direktorius A. Santyris. 

Tai buvo talentingi pedagogai. J4 vedam4 la
boratorinill darb4 metu P. Brazdziiinas igijo pir
muosius eksperimentavimo igiidzius. Panevezio 
Realineje mokykloje fizikq ir chemijq deste spe
cialiuose, gerai irengtuose kabinetuose. Siuo metu 
tai nieko nestebina, o tada tai buvo didele naujo
ve. Apie chemijos ir gamtamok.slio mokytojq V. Bo-
gtoliubiov!q ; P. Brazd:Z:iunas a\.~tobiografijoje rase: 
,Jis moke ne tik chemijos, bet ir vadovavo che
mijos praktikos darbams, kurie prasidedavo nuo 
stiklo putimo, vamzdeli4 lenkimo. Is prad:Zi4 man 
labai nesiseke, lenkiant vamzdelius, luzdavo stik
las. Mokytojas ramindavo, sakydamas, kad visiems 
garsiems chemikams sie darbai nesiseke. Tokia 
paguoda sukeldavo laboratorijoje juoko. Stiklo 
putimo darbai man labai praverte Ciuricho fizikos 
institute, kai teko rengti aparatiirq vakuumuill 1• 

Brandos atestatq iteikdavo baigusiems 6 kla
ses, o baigusieji 7-qjq - papildomq - klas~ gau
davo pazymq, duodanCiq teis~ studijuoti auksto
joje mokykloje. 6 Realine'S mokyklos klases P. Braz
dziunas baige dar neturedamas 17 met4, del to pe
dagogll taryba buvo net suabejojusi, ar galima jam 
iSduoti brandos atestatq, taCiau, gerai islaik~s eg
zaminus, atestatq jis gavo ir buvo priimtas i 7-qjq 
klas~. Sioje klaseje mokiniai, besirengiantys sto
ti i aukstqsias mokyklas, tgydavo aukstosios rna-

1 Is P. Brazdzh'ino atsiminimq (PBAA). 
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tematikos, fizikos, chemijos bei kitq gamtos ir vi
suomenes mokslo ziniq. 

1915 m. pavasa.ri Rea,lines mokyklos 7-osios 
klases moksleiviai laike egzaminus, o Plrmojo pa
saulinio karo frontas jau artejo prie Panevezio. 
Rytais buvo aiSkiai glrdimi artilerijos pabuklq 
suviai. Mokyklos vadovybe ragino moksleivius po 
egzaminq kuo skubiausiai atsiimti baigimo pazy
mejimus, nes pati kelesi i Rusijq. Jaunas abEolven
tas su atestatu kiseneje pescias grjzo namo i An
tasavq, kur tevai, pardav~ tiki Zizmariskyje, jsi
ku~e 1911 'ar 1912 metais. 

KARAS IR PIRMIEJI PEDAGOGINIO 
DARBO METAl 

Plrmojo pasaulinio karo banga i Lietu
vq atsirito 1914 m. rugpjucio 1 d. Si data jdomiai 
sutapo su visisku Saules uztemimu. 1915 m. Anta
~avos apylinkese pasirode pirmieji besitraukian
cios rusq kariuomenes daliniai, o ikandin jq- vo
kieciq kariuomene. 

P. Brazdziiinas svajojo apie techniskqjq moks
lq arba medicinos studijas. Studijuoti butq tek~ 
Petrapilyje ar Maskvoje. Taciau absolventas dar 
nebuvo galutinai nutar~s, kuriq tq dviejq sriciq 
pasirinkti, todel su karo pabegeliais i Rusijq nepa
sitrauke. Liko tevq Ukyje, dlrbo ·visus zemes ukio 
darbus. Apylinkiq jaunimas, suzinoj~s P. Brazdziu
nq likus namie, pradejo kalbinti H organizuoti sa
visvietos bur eli. J is emesi .tokiam bureliui vado
vauti, moke jaunimq lietuviSkai skaityti ir rasyti, 
pasakojo, kq perskait~s vokieciq paliktuose laik-
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rasciuose bei sj tq. iS Lietuvos istorijos ir geogra
fijos. 

P. Brazdziunui pasiule nuo 1916 m. rudens mo
kytojauti Kupreliskio pradzios mokykloje. Tai bu
vo mazas, nuosalus ba.Znytkaimis, apie kuri net 
daina buvo sudeta: ,Kupreliskis toli toli, Ame
rika dar toliau". Nors mokytojo darbui nesijaute 
gerai pasireng~s, mane su juo susidorosiqs. Siam 
sunaus planui pritare ir tevai, nes jaunesniosioms 
sesutems Verutei ir Onutei atejo laikas mokytis. 
Tad susikrov~ i vezimq butiniausiq mantq, prisi
ris~ prie jo tevo skirt& karv~, iskeliavo: seserys .____ 
i pirmqjq mokyklq, brolis- i pirmqjq pedagogi
nio darbo vietq. Kupreli8kio mokykla buvo jsiku
rusi mediniame name su butu mokytojui. Ten visi 
~. apsigyveno. Seimininkauti emesi sesuo Pauliute. 

Dirbti teko su trimis skyriais. Mokiniai buvo 
ivairaus amziaus ir issilavinimo: vieni visai nesi
mok~, kiti siek tiek rasantys ir skaitantys, treti jau 
kelias ziemas mokyklos slenksti myn~. Vieni vai
kai turejo kuo rasyti ir is ko 8kaityti, kiti netu
rejp nieko. Visais jais pasirupino mokytojas. Rai
tas, nes rudenj keliai buvo neisbrendami neprava
ziuojami, nujojo i Papilj pas Kazj Binkj vadoveliq. 
Taip jis susipazino su Papilio mokytoju ir pO€
tu. Smagu buvo kalbetis jvairiomis abu dominan
cjomis temomis1. [Kalba ~ukosi . apie )Velikiancias 
mokyklas, jq mokytojus, Birfuose numatomq su
saukti mokytojq konferencijq ir kita. Jaunasis 
mokytojas, gav~s vadoveliq, praskaidrejusia sirdimi 
grjzo i Kupreliskj. 

Praejus kuriam laikui, iS tikrqjq buvo susaukta 
BirZ.q mokytojq konferencija, kuri vyko lietuviq 
kalba, nors joje ir dalyvavo mokyklq virsinin
kas ,Oberlehrer" Martinkus. Konferencijai pirmi-
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ninkavo Kazys Binkis. Buvo aptarti !vairus meto
dikos, lietuviq kalbos rasybos klausimaL 

Mokytojq darbq vokieciai tikrindavo, bet i mo
kymo procesq nesiki§davo. Mokyklas vizituojan
ciam ,Oberlehreriui" uztekdavo, jei vaikai gar
siai ir darniai pasisveikindavo ,Guten Tag Herr 
Oberlehrer11

• Tuo visi tikrinimai ir baigdavosL Taip 
praejo pirmieji savarankisko darbo metaL 

Nuo 1916 metq rudens atsirado darbas ar
ciau gimtines- Darsiskiq kaime. Taciau cia mo
kytojauti ilgai neteko, nes tq paciq metq lap
kricio men. ,,Saules" draugija ikure Birzuose 
gimnazijq. Gav~s vietos klebono F. Lialio reko
m,endacijq, P. BrazdZiunas. ,Saules11 draugijos 
valdybos buvo priimtas dirbti sioje gimnazijoje 
mokytoju .. J oje deste lietuviq kalbq, Lietuvos geo
grafijq ir istorijq. Buv~s jo mokinys, botanikas 
prof. Jonas Dagys prisimena, kad lietuviq kalbos 
P. Brazdziunas mok~s is Rygi8kiq J ono gramatikos. 
Per pamokas mokytojas i£keldavo lietuviq kalbos 
groz.i, destydamas istorijq neapsiribojo vien Pra
no 1 istorijos vadoveliu, pasakodavo ·padavimus, 
paskaitydavo iStraukq is Daukanto , ,Lietuvos isto
rijos". Kiekviena pamoka budavo tevynes meiles, 
patriotizmo ugdymo pamoka. Darbas jaunam mo
kytojui sekesi. 2 

Atejo neramus 1917-1918 metaL Rusijos re
voliuciniai !vykiai sukele atgarsj ir Lietuvoje. Su
judo, sukruto politines partijos ir grupuotes. Pra
sidejo. mitingai, agitacija, rinkimai ! parapijinius 
ir kitus komitetus. Lietuvos ateitis buvo aktyviai 

1 Prano Lietuvos istorija: Vadovelis pridedamosioms mo
kykloms su paveiksleliais ir zemelapiu.- v.: Svyturio b-ve, 
1914.-92 p. 

2 Is J. Dagio prisiminimq (PBAA). 
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svarstoma Birz4 ir Pasvalio mokytoj4 konferenci-
joje, inteligent4 susiburimuose. 

BolSevikams uzemus Birzus ir ,Saules" draugi
jos gimnazijq suvalstybinus, vi'Si mokytojai is dar
bo buvo atleisti. P. Brazdziunui vel teko grizti i 
Antasavq. Siokiadieniais- ukio darbai, sekma
dieniais Vabalninke susitikdavo su pazistamais, 
klausydavo mitinguotoj4 kalb4. Viename toki4 mi
ting4 ifglrdo raginimq stoti i Lietuvos savanori4 
burius, rasytis i Lietuvos kariuomen~. Cia pat bu
vo platinami atsiSaukimai, dalinami ginklai. Tq 
'Syki P. Brazdziunas i savanorius nestojo, taciau 
jaunimas nerimo, susibur~s karstai aptardavo po
litin~ padetj, butinyb~ kovoti uz Lietuvos nepri
klausomyb~. Kilo mintis pasiekti Kaunq. Norinci4 
keliauti atsirado trys. Atkakliausias is j4 pasirode 
P. Brazdziunas. Jo draugai pusiaukeleje nutare 
griZti namo. Mat kelione kuo toliau, tuo labiau bau
gino, reikejo eiti pesciomis, aplenkiant didesnius 
kelius ir kaimus, kad nepakliiit4 i rank~s pries4 
kariams o kas lauke Kaune, buvo vi'Siskai neais
ku. Taigi per Panev€zi, Seduvq P. Brazdziunas jau 
vienas pasieke Radvili2ki, is kur geguzes menesio 
ankst4 rytq traukiniu atbildejo i Kaunq. 

AUKSTUOSIUOSE KURSUOSE 
IR LIETUVOS UNIVERSITETE 

Kaunq P. Brazdziiinas isvydo nuskurdin
tq karo negand4, nyk4, apleistq. Bet ir toks jis 
padare nema:lq jspiidi kaimo berniokui. Buvo pa
siryz~s stoti i Karo mokyklq savanoriu, taciau su
zinojo, kad priemimas i jq jau pasibaig~s. Ten pat 

2. Povilas Brazdziiinas. 
~ 
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issiaiskino, kad metq pradzioje buvo priimami no
rintys mokytis Karo aviacijos mokykloje. Gav~s 
adresq, susirado mokyklos stabq nedideliame me
diniame ,Saules" draugijos pastate Ukmerges 
plente (dabar Savanoriq prospektas). Mokyklos vir
sininkas Jurgis Elisonas, veliau gamtininkas, peda
gogas, pasirode esqs P. Brazdziiino krastietis. Pa
ras~s pareiskimq, P. Brazdziiinas 1919 m. gegu
zes 18 d. buvo priimtas i sios mokyklos aviacijos 
zvalgq grup~. 

1919 m. gruodzio 16 d. Karo aviacijos mokyklq 
baige 34 kariiinai, tarp jq ir Povilas Brazdziiinas. 
Gav~s leitenanto laipsnj, jis pradejo dirbti aviaci
jos dirbtuvese. Jam buvo pavesta technine lektu
vq prieziura. 

Laikas, praleistas aviacijos mokykloje, pirmieji 
skrydziai, propeleriq g_ausmas: bendravimas su 
narsiais vyrais lakiinais- visa tai paliko jam ne
isdildomq jspiidj. Profesoriaus Brazdziiino artimie
ji prisimena, kad jis visq gyvenimq stengdavosi 
nepraleisti aviacijos 5venciq, buvo istikimas ,Spar
nq" furnalo prenumeratorius, apie pirmuosius Lie
tuvos aviacijos zingsnius paliko priras~s nema:lai 
rankrasCio ir masinrascio puslapiq, surinko daug 
nuotraukq. Jis issamiai aprase mokslo eigq, _bai
giamuosius egzaminus Karo aviacijos mokykloje, 
kovinius lakiinq skrydzius, kartais linksmus, kartais 
tragiskus jq gyvenimo momentus. 

1920 m. sausio 27 d. Kaune iskilmingai buvo 
atidaryti Aukstieji kursai. Pirmuoju Aukstqjq kur
sq vedeju Aukstojo mokslo draugijos valdyba pa
skyre Zigmq Zemaitj. Kursuose buvo jsteigta k,fle
tas skyriq: humanitarinis, juridinis, matematikos
fizikos, medicinos ir technikos. Kursai veike 2-ejus 
metus. 1921 m. jq darbui vadovavo J. Vabalas
Gudaitis. 
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P. Brazdziiinas is karto parase pareiskimq, pra
sydamas priimti i Aukstqjq kursq Matematikos
fizikos skyriq. Dlrbdamas aviacijos dlrbtuvese, jis 
negalejo lankyti eksperimentines fizikos paskaitq, 
kurias dazniausiai dienos metu skaite prof. V. Ce
pinskis, prof Z. Zemaitis, doc. B. Kodatis, todel ka
rines vadovybes pasiprase pervedamas Kauno 
miesto komendantilros zinion, kur jis turejo tik
rinti miesto karines sargybas. Tikrinimo laikq pa
sirinkdavo pats. Taigi, nors sis darbas nieko bend
ro su aviacija neturejo, atsirado galimybe lankyti 
visl} profesoril} skaitomas paskaitas. Kartq P. Braz
dziunui pasitaike proga asmeniskai susipazinti su 
prof. V. Cepinskiu. J is pasisiul~s profesoriui pade
ti parnesti kai kuriuos pirkinius fizikos kabine
tui. Abu jsisneko apie fizikq, fizikos paskaitas. 
Profesorius jauno kolegos paklause, ar sis nenoretl} 
dirbti laborantu fizikos kabinete, taciau P. Braz-

. dziunas tuo metu tarnavo kariuomenejeir viliojan
cio pasiulymo turejo atsisakyti. 

1922 m. vasario 16 d. !kurus Lietuvos universi
tetq, Aukstl}jlJ kurslJ klausytojas P. Brazdziunas 
buvo priimtas i Matematikos-gamtos fakulteto Ma
tematikos-fizikos skyriaus treciqji kursq. Tll paciq 
metl} balandzio menesj isejo i atsargq. Tada ir 
prisimine pokalbi su katedros vedeju prof. V. Ce
pinskiu. Nuo 1922 m. spalio 22 d. P. Brazdziunas 
pradejo dirbti Universiteto Eksperimentines fizi
kos katedroje laborantu. Tuo metu katedroje dir
bo tik du zmones- katedros vedejas prof. V. Ce
pinskis ir laborantas P. Brazdziunas. 

Apie plrmuosius zingsnius fizikos laboratori
joje P. Brazdziunas rase: ,Mano darbas buvo la
bai jvairus: tvarkyti studentq fizikos praktikos 
darblJ laboratorijq, riipintis darbl} aprasymu, kiek
vienq kartq pamosti priemones laboratoriniams 
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darbams, nes praktiniams uZ8iemimams atskiro ka
bineto nebuvo, jie vykdavo toje pacioje auditori
joje, kurioje skaitydavo paskaitas. 

Praktikos darb4 priemones pirkdavo uZ8ieny
je, daugiausia Vokietijoje. Profesorius V. Cepins
kis nepaprastai rupinosi laboratorini4 prietais4 
komplektavimu, pats is Rohlio katalog4 juos pa
rinkdavo, pats tikrindavo gautus siuntinius. 

[ ... ] Be laboratorini4 darb4, tekdavo ruosti pro
fesoriaus paskaitoms fizikinius reiSkinius iliustruo
janCius demonstracinius bandymus, jam diktuojant 
rasyti laiskus. Pradzioje darbo buvo nemaz.ai. Dar
btl sumazejo, kai 1923 m. i katedrq atejo dlrbti la
borantas demonstratorius A. Glodenis, jaunesniuo
ju laborantu- Dambrauskas 11 1

, 

Per dvejus mokslo metus (1922-1924 m.) fizikos 
laboratorija praturejo, buvo parengti 33 laborato
riniai darbai. Veliau prie si4 darb4 daug prisidejo 
A. Zvironas, pradej~s dirbti katedroje laborantu 
1926 m. spalio 1 d. 

Nors ir labai uzimtas laboratorijoje, P. Brazdziu
nas stengesi nepraleisti paskait4. Daugumq eksperi
mentines ir teorines fizikos kurs4 skaite prof. V. 
Cepinskis. P. Brazdziunas prisimena H kaip dide
les erudicijos pedagogq. V. Cepinskis buvo dirb~s 
Peterburgo, Liepojos, Ugliciaus gimnazijose ir mo
kyklose. Paskaitas skaitydavo nepaprastai gyvai, 
sudomindamas klausytojus. Studentus moke ne tik 
fizikos desni4, , bet Elk.atino dometis keliamomis 
problemomis, aiSkino, kaip ir kokiais budais jas 
reikia spr~sti. V. Cepinskis- pirm4j4 lietuviSk4 
fizikos vadoveli4 aukstosioms mokykloms auto
rius. Is j4 mokesi visi to meto gamto'S moksl4 stu
dentaL 

1 Is P. BrazdZiilno atsiminim:q (PBAA). 
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Pasiryzusill universitete studijuoti fizikq ir ma
tematikq iS pradzill atsirado nedaug. Pirmosios fi
zikll matematikll laidos stu,dente, P. Brazdziuno 
bendrakurse Janina Bradauskaite prisimena: ,L..l 
mliSll buvo tik sesi: du buv~ aviatoriai- Povilas 
Brazdziunas ir Kazys Griauzinis, abiturientai- J. 
Matusevicius, E. Mazylyte, M. Macernis ir as. Ve
liau sias gretas papilde Prancuzijoje matematikq 
studijav~s S. Kapitas ir is Maskvos universiteto 
atvyk~s P. Slavenas. 

Plrmasis mlisll destytojas ir globejas buvo Zig
mas Zemaitis. Profesorius V. Cepinskis, dest~s fizi
kq, is visll fizikll isskirdavo Povilq, H daugiau glo
bojo. 

Funkcijll ir skaicill teorijq skaityti buvo pa
kviestas profesorius iS Bavarijos universiteto ma
tematikas 0. Folkas. Jis paskaitas skaite vokiecill 
kalba ir dar bavarieti§ika tar;~ne, tai visjems buvo 
dtdelio vargo. Geriau sekesi Povilui, nes jis neblo
gai mokejo vokieCill kalbq. 

Mlisll atsakymus egzaminll metu prof. Folkui 
versdavo gabus matematikas, mlisll bendrakursis S . 

. Kapitas. Versdamas jis ne ka14tq iStaisydavo atsaky
mll klaidas, ir profesorius mums rasydavo penke
tus. 

Rupejo mums ne tik matematika. Issisuk~ is 
griezto prof. 0. Folko ar V. Bidi§kos paskaitll, 
b€gdavome i treciqj! aukctq paklausyti Tumo Vaiz
ganto. 

Gerai prisimenu Zaliakalnyj e 1923 m. geguzes 
1 d. organizuotq qiuolll sodinimo svent~. Povilas 
emesi iniciatyvos ir matematikll vardu, nors pats 
buvo fizikas, kreipesi i Sventes komiteto pirmi
ninkq, kad mums leistll pasodinti matematikll me
deli. Buvo uzsakyta lentele su trasu jam pazenklin-
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ti. Visi rnaternatikai dalyvavorne sioje sventeje, 
pasodinorne savo qZ':J.olel!'' 1• 

Rimtai studijuodami, o kartais ir pokstus kres
darni, studentai nepastebirnai tapo diplornantais. 
P. Brazdziiinq, kaip gab-q studentq, renge darbui uni: 
versitete. Kadangi jis rnokejo vokieci-q kalbq, nuo 
1925 rn. geguzes 1 iki liepos 15 d. buv6 kornandi
ruotas i Ciiiricho universitetq, susipazinti su fizikos 
praktikos laboratoriniais darbais bei pasitobulin
ti spektrornetrijos srityje. 

Isklaus~s visq universiteto kursq ir atlik.~s dip
lomini darbq ,Liejarno spizio, plieno ir gelezies 
histerezis", P. Brazdziiinas baige universitetq,. Jam 
jteiktas pirmasis Lietuvos universiteto fiziko dip
lomas. 

DAKTARANTURA 
CIURICHO UNIVERSITETE 

Po universiteto baigirno venerius me
tus padirbej~s, jaunas fizikas su Svietirno minis
terijos stipendija 1926 m. rudeni isvyko i Ciiiricho 
universitetq tobulintis elektrooptikos srityje. Kaip 
pasakoja pats P. Brazdziiinas, uzsienio universite
te nelengva buvo susigaudyti gana margoje in
ternacionalineje studentLI minioje. Tuo metu ten 
rnokesi japonai, rusai, amerikieciai, italai. P. Braz
dziiinas pasirinko jdornesnius fizikos kursus. Mo
kesti rnokejo uz kiekvienq klausornq, kursq atski
rai. Gamtos mokslai Ciiiricho universitete buvo 
destomi Filosofijos fakultete ir vadinosi ,Philo-

1 Is J. Bradauskaites-Banaitienes atsiminimq (PBAA). 
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sophie zwei" (11 Philosophie ein11 
- grynoji filo-

sofija). 
Fizikq aukstesniuosiuose Ciuricho universiteto 

kursuose studijavo ne daugiau kaip penki studen
tai.. Paskaitq nuotaika buvo gana demokratiska. 
Studentai i paskaitas rinkdavosi gerai pasireng~. 
Jie labai atidziai klausydavosi destytojo ir, jei sis 
suklysdavo, H is karto stabdydavo, kartais bruzin
davo kojomis grindis, neleisdami toliau skaityti 
pa.skaitos, kol klaida budavo istaisoma. Tokie pa
prociai kiek stebino absolventq is Lietuvos. Taciau 
ilgai stebetis nebuvo kada. Fizikos moksle tuo metu 
brendo didieji atradimai- kiiresi kvantine mecha
nika, naujoves sparciai keite vienos kitas, o Ciuri
cho universitete tikrai buvo ir is ko mokytis, ir ko 
klausytts. Cia paskaitas skaite kvantines mechani
kos kfuejai V. Paulis (Pauli W.), E. Sredingeris 
(Schrodinger E.), dr. E. Mejeris (Meyer E), V. Hei
zenbergas (Heisenberg W.). Klausydamasis jq pa
skaitq, P. Brazdziunas buvo tarsi naujq fizikos 
mokslo sakq gimimo liudininkas. ' 

Prisimindamas garsiqjq fizikq skaitytas paskai
tas ir studijas Ciuricho universitete, P. Brazdziu
nas ra.S.e: ,Profesorius E. Sredingeris, paskelb~s 
pirmuosius kvantines mechanikos darbus, studen
tams skaite teorines mechanikos kursq. Jo paskai
tos turiningos, suprantamos, nors klausyti jq buvo 
sunku. Klausytojq buvo nedaug. Profesorius kartais 
veluodavo i paskaitq, visada jo kantriai lauk
davome. 

1926 m. rudenj H pakviete 6 savaitems i JAV 
skaityti paskaitq. Studentai surenge jo isleistuves, 
kuklq pobiiv1j. Tame ~pobiivyje nutare padaryti 
prof. E. Sredingeriui siurprizq. Savo darbuose jis 
naudojo '¢ funkcijq ('¢- graikiSkojo alfabeto rai
de ,psi"; ja zymima pagrindine kvantnes mecha-

'• 
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nikos funkcija, randama sprendziant Sredingerio 
lygtt). Laboratorijoje dirb~s asistentas labai gra~ 
ziai piite stiklo vamzdelius. J o papraseme ispiisti 
iS stiklo didel~ 'I' raid~, ilydyti skersinio galuose 
elektrodus, issiurbti iS jos orq ir pripildyti jq rau
dono svytincio argono, o vamzdzio galus uzlydyti. 
Taip buvo padarytas 'I' formos Geislerio vamzdis. 
J i pritvirtinome prie sienos, priesais tq vietq, kur 
nutareme pasodinti prof. E. Sredingert. Isleistuve
se dalyvavo profesoriai, visi fizikos instituto dar
buotojai. Sviestuvus pritamsino, kad vamzdis kuo 
maziau matytqsi. Pobiivio pradzioje tare zodi prof. 
E. Mejeris, paskiau sviesa u:lgeso ir skaisciai nu
svito 'I' raide. Prof. E. Sredingeris liko suzavetas ... 

Si pobuvi jis dainai prisim~davo ir veliau. 
1[ ... ] 1926 m. rudeni prof. P. Debajus (Debye P. J. 

W.) gavo kvietimq dirbti Drezdeno universitete. 
Technikos insrtituto studentai surenge degl,q ei
senq prie jo namq ir pra.Se profesoriq pasilikti Ciii
riche, taciau prof. P. Debajus · isvyko. Toks kilno
j imasis iS vieno universiteto i kitq buvo iprastas 
ne tik profesoriams. Daznai ir studentai, vienerius 
metus arba vienq semestrq klaus~si paskaitq vie
name universitete, studijas t~sdavo kitame, kur 
dirbo jq mylimi profesoriai. Paprastai isklausytus 
kursus bei atliktus laboratorinius darbus kituose 
universitetuose tskai tydavo. 

Mazoje auditorijoje vyko seminarai. I juos su
sirinkdavo ne tik universiteto fizikos katedros, ku
riai tais metais vadovavo zymu'S teoretikas 
profesorius V. Paulis, darbuotojai, bet ir Svei
carijos auk§tosios technikos mokyklos fizikai. 
Daznai seminaruose dalyvaudavo fizikai iS Vo
kietijos, Anglijos, pavyzdziui, V. Gerlachas (Ger-
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lach W.), P. Debajus, A. H. Kamptonas (Com-
pton A. H.)" 1• 

Klausyti zymiq mokslininkq paskaitq buvo jdo
mu, taciau svarbiausias darbas buvo eksperimen
tinis. Per dvejus metus daktarantas turedavo atlikti 
eksperimentini darbq, gauti rezultatus. Darbq skelb
davo mokslinis .Zurnalas, ir, jeigu fakulteto taryba 
ji jvertindavo gerai, daktarantui suteikdavo moks
lini daktaro laipsni. 

P. Brazdziuna'S pasirinko tyrineti Starko efektq 
ir jo savybes. Starko efektas- tai atomq, moleku
liq, kristalq ir kitq kvantiniq sistemq energijos lyg
menq bei spek.,tro linijq suskilimas ir poslinkis 
elektriniame lauke. Mokslinis P. Brazdzifrno darbo 
vadovas buvo prof. dr. E. Mejeris. Starko efektu, 
atrastu 1913 metais, tuo metu ypac dometasi. Re
miantis Boro (Bohr) atomo modeliu, sis efektas 
buvo apskaiciuotas teoriskai. Eksperimentinius 
matavimus vandenilio atomuose atliko pats Star
kas (Stark J .). Kituose atomuose sis efektas pasi
reiske labai silpnai, jis buvo toliau tyrinejamas 
Ciuricho universitete. 

Api:e darbq laboratorijoje P. Brazdziunas rase: 
,Mano darbo tema buvo ,Gyvsidabrio rezonansi
nes linijos 2536,7 A Starko efekto tyrimas". Rei
kejo surinkti tyrimui reikalingq aparaturq, sutvar
kyti stiklo vakuumin~ dali, iSbandyti, koki vakuu
mq galima gauti su tripakopiu Leyboldo firmos gyv
sidabriniu siurbliu. 

[ ... ] Paprastai i institutq ateidavau pries 8-ias ir, 
jei tq dienq idomiq paskaitq nebudavo, ruosda
vau aparaturq tyrimui. Reikejo matuoti oro slegi 
kambaryje ir aparaturoje. Ypac kruopsciai matuo
davau oro dregm~, nes nuo jos priklause aparatu-

1 IS P. Brazdziiino atsiminimq (PBAA). 
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ros jautris. Jam patikrinti Starko indeli reikedavo 
padeti i 2 riciq sudarytq tolydini magnetinj laukq, 
kurj sukelia riciq apvijomis leidziama tam tikro 
stiprio elektr,os srove. Tikrindavau galvanometro 
veidrodelio posiikj magnetiniame lauke, stebeda
vau, kaip tarp Starko indelio elektrodq issilaiko 
elektrine jtampa, kartais siekianli 10 000 V/cm, ar 
neatsiranda indelyje tamsusis kibirkstinis islydis. 

[ ... ] Jeigu matavimo prietaisai veike gerai, 
jautris biidavo nepakit~s, matuodavome galvano
metro veidrodelio posiikj, isjung~ elektrin~ jtam
pq arba jq ijung~ tarp rezonansinio indelio elek- · 
trodq. Elektrin~ jtampq matuodavome Brauno elek
trometru. Sudarius magnetinj laukq, galvanomet
ro veidrodelio posiikis atitikdavo zuikelio poslinki 
skaleje. Si poslink.j, lygq maz<;laug 3 mm, regist
ruodavome. TuQmet 1 m atstumu esanti skale ro
dydavo 4 • 10-9 A/mm jautrj. Zemano (Zeeman) 
reiskini (atomq ir kitq atominiq sistemq energijq 
lygmenq ir spektro linijq: su'Skilimas magnetiniame 
lauke) galima buvo stebeti jau 1,7 gauso magneti
niame lauk!e, o tai atitiko 7,6 · 1 o-6 A skaidq. 

Is 2 metq daugelio labai kruopsciq matavimq 
buvo galima spr~sti apie gyvsidabrio rezonansiries 
linijos skaidq elektriniame lauke'' 1• 

Istyr~s Hg rezonansines linijos 2537 A Starko 
efekto cr ir n dedamqjq poslinkius elektriniame 
lauke, autorius padare isvadq, kad poslinkiai pro
porcingi elekt:dnio lauko \kvadratui. E2 (nera nario, 
proporcingo E4

). J. BrazdZifulas,tyre poslinkius kar
tu veikianciuose ~ elektriniame ir magneti,. 
niame ~ laukuose. Gauti rezultatai parode, kad 

1 Is P. Brazdziilno atsiminimtt (PBAA). 
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magnetiniuose laukuose iki 200 gausq efektas 
atitinka teoriskai apskaiciuot(!ji, taciau toliau, di
dinant magnetinj laukq, Starko efektas isnyksta. 

Sj nauj4 reiskinj H. Horodnicius veliau siule 
pavadinti Brazdmuno eJektul. Efektas pasttvirtino, 
suzadinant rezonansini spinduliavimq · poliarizuota 
sviesa. Eksperimentinj darbq padejo atlikti asisten
tas · M. Seinas. Eksperimentq rezultatai aprasyti 
straipsnyje ,Apie gyvsidabrio rezonansirtes lini
jos Starko efektq ir jo eigq niagnetiniuose laukuo
se", isspausdintame furnale ,Annalen der ·Phy
sik•1 1• Uz sj darbq fakulteto taryba P. Brazdziunui 
suteike filosofijos mokslq daktaro laipsnj. · 

BALTIJOS JUROS LIETUVOS 
PAKRASCIO MAGNETINIAI 
TYRIMAI · 

· Baig~s daktaranturq Ciuricho universi
tete, P. B1~azdziunas 1928 m. grjzo dirbti i Lietuvos 
universiteto Matematikos ir gamtos fakulteto Eks
perimentines fizikos katedrq. 1928 m. lapkricio 
13 d. patvirtinamas §ios katedros vyresniuoju asi
stentu. 

Tuo metu Lietuvos universitetd Geofizikos ka
tedros prof. dr. K. Slezevicius eme organizuoti Bal
tijos juros Lietuvos pakrasCio magnetinius tyrimus. 
Kreditq tam reikalui skyre Susisiekimo mini:s
terij d. •. 

1 Bra z d z i una s P. Ober den Starl':effekt an der Quek
ksilberresonanzlinie und sein Verhalten in magnetischen Fel
dern I I Annalen der Physik.- 1930.- Bd. 6, H. 6.- P. 739-
772; graf. 
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Lietuvos universitete P. Brazdziunas neturejo 
jokiq galimybiq t~sti Ciuricho universitete pra
detq eksperimentini darbq, todel susidomejo mag
netiniais matavimais. 1929 m. ziemq Matematikos 
ir gamtos fakultetas pasiunte ji i PotEdamo mag
netin~ observatorijq pas prof. dr. A. Nipoltq (Ni
ppoldt A.) susipazinti su sioje observatorijoje vyk
domais magnetiniais matavimais. Joje stafuodama
sif, jaunas mokslininkas apz.iurejo Berlyno muzie
jus, pati miestq. Zmonai iS Potsdamo rase: ,Sekma
dieni buvau Botanikos sode (didesnis truputi negu 
Kauno). Vakare gi ziurejau kalbancios filmos. ldo
mus dalykas! Vargu ar Kaune greitai sulauksim 
tokio. Pasivalkiojau po gatves. Kas per sviesos 
reklamos- stebuklai! Isivaizdink sau musq iliu
minacijas per tautines sventes, tik daug didesnes, 
ir, zinoma, gra:liau sukomponuotas. 0 spalvos ko
kios! (1929.XII.31)" 1• 

Darbo tempai magnetineje observatorijoje ji 
nelabai patenkino. Kitame laiSke i namus rase: 
,0 darbas? Tiek to laiko, tiek to darbo" 2

• Vis del~ 
to pbservatorijoje P. Brazdziunas susipaz.ino su 
magnetiniq elementq matavimo metodika, isana
lizavo r ios metodikos taikymq lauko sqlygomis ir 
matavimq duomenq apskaiciavimq bet kuriai 
epochaL Siq ziniq reikejo numatytai ekspedicijai. 
Jai rengtis pradeta, kai tik P. Brazdziunas grjro is 
Pot[damo i Kaunq. Tyrimams buvo pasamdyt<lS 
m.a:gnetiniams ma.tavtmams pritaikJytas nedidclis 
(14m ilgio lr 3,8 m ploCio) burinis laivas ,Cecilija", 
priklaus~s Estijai. Visas sio laivo metalines dalys 
buvo is nemagnetiniq medziagq (zalvatio ir varia). 
Laivui vadovavo kapitonas A. Gernetas (A. van 

1 P. Brazdziuno laiSkai zmonai E. Elisonaitei-Brazdziunie
nei (PBAA). 

2 Ten pat. 
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Gernet). Magnetinio 'iauko dedamqjq matavimus 
P. Brazdziilnui padejo gtlikti kapitonas A. Gerne-
tas ir igulos nar'\ai: J·. (Vejzenbergas (Weisen
berg J.) ir D. Ignatavas-Selija. Matuajama buva tri
mis magnetiniais prietaisais: kampa'Su deklinaci
jai matuoti, Bidlingmajeria (Bidlingmajer) dvigu
buaju kampasu ir Kolanza (Callonege) sistemas 
deflektoriumi gulsciajai ir staciajai magnetinia 
lauko dedamajai matuati. tvlatuata 44 vietase: 39-
ase vietose- juraje, 4-ase- Kursi4 mariose, 1-oje 
- Klaipedas uaste. Darbas pa'Skelbtas 1932 metais 1. 

Matavimai is'Samiai aprasyti, aptartas visas ga
limas j4 paklaidas, matavim4 duamenys pateikti 
lentelese bei zemelapiuase. Tie duomenys, vadin
ti ,gaviniais", tureja patekti i kartu su kitamis vals
tybemis sudarytq Baltijos juras magnetin~ nuotrau
kq. Remiantis Baltijas jiira:s magnetiniais tyri
mais, pradetas sudarineti magnetlnis Lietuvos zeme
lapis. Tyrimai buvo t~siami sausumoje K. Slezevi
ciaus ir I. Salduko._Dar veliau, jau pa kara, 1949 m. 
E:iq estafet~ pereme dr. S. Blinstrubas. Jis atlika Lie
tuvoje gravimetriniq ir magnetiniq anamalijq ma
tavimus. 

Apie 1930-uosius metus Lietuvos universiteta 
(tais metais pavadinta Vytauta Didziajo universi
tetu) fizikas katedroje susidameta medziagq elekt
rinia laiduma kitimu stipriuose elektriniuase I au
kuase. 1934 m. sumontuata aparatura, pradeti dau
gelio medziagq elektrinia laidumo tyrimai. J ie 
buvo tarsi puslaidininkiq elektrinia laiduma 
velesniq tyrimq Lietuvaje pralogas. 

1 B r a z d z i ii n a s P. Magnetiniai Baltijos jiiros Lietuvos 
pakrascio 1930 metl.l matavimai.- K.: VDU, 1932.-34 p. 
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VYTAUTO DIDZIOJO 
UNIVERSITETO DOCENTAS 

Pagrindinis darbas universitete buvo pe
dagoginis - paskaitos, praktikos darbai. Dirbant 
pedagogini darbq ir norint igyti docento ar profe
soriaus vardq, fakulteto taryboje reikejo ginti ha
bilitacini darbq (habilitacija (lot.) - mokslinio dar
bo, suteikiancio teis~ skaityti paskaitas universi
tete, gynimas). Viename is Vytauto Didziojo uni
versiteto Matematikos ir gamtos fakulteto tarybos 
protokole rasoma, kad 1933 m. sausio 24 d. uni
versiteto didziojoje auditorijoje Matematikos ir 
gamtos fakulteto tarybos viesame posedyje P. 
Brazdziunas gyne habilitacini darbq ,Magnetiniai 
Baltijos juros Lietuvos pakrascio 1930 metq ma
tavimaijj. Posedyje, kaip toliau rasoma .protokole, 
dalyvavo rektorius y, Cepinskis, prorektorius P. J o
dele, fakultetq dekanai, profesoriai, .daug sve
ciq ir studentq. Fakulteto dekanas Z. Zemaitis per
skaite habilitacijos taisykles ir habilitanto Curri
culum vitae (gyvenimo aprasymq). PoP. Brazdziu
no pranesimo pasisake Tarybos skirti oponentai 
ekstraordinariniai profesoriai K. Slezevicius, I. 
Koncius, Viktoras Birziska. Diskusijoje dalyvavo 
privatdocentas dr. S. Slavenas. Po diskusijos , ... vi
sais keturiolika balsq fakulteto taryba rnutare 
pripazinti darbq tinkamai apgintq ir suteikti dr. 
Pauliui Brazdziunui venia Jegendi (tei1~ skai
tyti paskaitas universiteter 1• Dar po metq, 
1934 m. balandzio 24 d. jam suteiktas docento 
vardas. 

1 Vilniaus Universiteto Mokslines bibliotekos rankrasty
nas, F 96, VDU-5.- P. 348-358. 
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Mokslinio darbo sqlygos universitete gerejo. 
Is ankstq, laboratorijoms nepritaikytq patalpq 
1931 m. Matematikos-gamtos fakultetas persikele 
i naujus rumus Aleksote. Rumai buvo puikiai 
jrengti, pagerejo ne tik studentq mokymo, bet ir 
mokslinio eksperimentinio darbo sqlygos. 

Su savo vyresniaisiais ir jaunesniaisiais kolego
mis i siuos rumus 1931 m. rudens semestre persi
kele dirbti ir P. Brazdziunas. 

Mokslinis darbas suartino fakulteto katedrq 
darbuotojus, tekdavo bendrai aptarti darbo rezulta
tus, pasigincyti del mokslo tiesq, plesti akiratj. 
1931 m. lapkricio 2 d. aukstqjq mokyklq destytojai 
susibure i Lietuvos gamtininkq draugijq (LGD). Pir
masis jos pirmininkas buvo prof. V. Cepinskis, 
veliau botanikas prof. L. Vailionis, chemikas prof. 
A. Pur en as. Draugij a 1936-1940 m. lei do zurnalq 
,Gamta11

• Apie si Zu.rnalq koncentravosi visa LGD 
veikla. Prie draugijos susikiire keletas sekcijq, tarp 
jq fizikq ir chemikq sekcija (1934 m.) Jos ikiiri .. 
mo iniciatoriai buvo J. Matulis ir P. Brazdziiinas. 
Pastarasis tapo.: pirmuoj:u sekcijos pirmininku. 
Svarbiausias sekcijos veiklos tikslas buvo supazin
dinti sekcijos narius ir seminarq svecius su fizi
kds ir chemijos mokslo naujovemis tiek pasaulyje, 
tiek ir Lietuvoje. 

Sekcijos seminarai vykdavo kas antrq penkta
dienj. baznai tuose seminaruose pranesimus skai
tydavo pats sekcijos pirmininkas. Is jq pamineti
ni sie: ,Partikuliarine atomo struktura11

, ,Bangq 
mechanikos principas atominiuose reiskiniuose", 
,Dlrbtinis radioaktingumas 11 ir kt. Sekcijos darbq 
nusviesdavo ,Gamtos 11 zurnalas. 
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P. Brazdziiinas universitete turejo gana dideli 
pedagoginio darbo kriivi. 1932-1940 m. skaite Ia
bai jvairius kursus - mechanikq, elektrodinamikq, 
termodinamtkq, kvantq teorijq, teorin~ optikq, be 
to, vadovavo ir zemesniqjq, ir aukste.sniqjq kur
sq studentq laboratoriniams darbams. Tuo metu 
jau buvo isleistos prof. V. Cepinskio ,Fizikos pa
skaitos", I. Konciaus ,Fizikos paskaitq" keturi sq
siuviniai, K. Sliiipo ,Termodinamika". Taciau va
doveliq, ypac tokiq, kuriuose i tuos paCius rei8ki
nius biitq pazvelgta kitu, naujesniu, :lvilgsniu, 
triiko. · 

1934 m. P. Brazdziiinas parengia ,Klaidq skai
ciavimo" vadoveli, kurt rotatoriumi isleidzia Vy
tauto Didziojo universiteto studentq matematikq 
fizikq moksline draugija. Sis P: Brazdziiino vado- . 
velis- tai 1933-1936 m. jo skaityto paklaidq 
skaiCiavimo kurso konspektas. Pratarmeje autorius 
apibiidina iknygos paskirti: ,Aukstojoje mokyk
loje greta fizikos kurso paskaitq yra atliekami ir 
praktikos darbai laboratorijoje. Pastarieji padeda 
geriau suprasti fizikos principus bei reiskinius, ar
ciau pazinti jvairius matavimo metodus ir varto:. 
jam us matavimo prietaisus. 

[ ... ] Bet kiekvaenq matavimq lydi klaida (dabar 
sakome - paklaida, red. past.). Kiekvienas labo
ratorijoje gaunamas rezultatas nera tikslus, tik 
apytikslis. Todel dirbant laboratorijoje svarbu ne 
tik gauti kiek galint tikslesni rezultatq, bet ir mo
keti ivertinti gautojo rezultato tikslumq, susekti 
klaidq" 1• 

1 Bra z d z i il n as P: Klaidq skaiciavimas: Praktiskas va
dovelis laboratorijoms.- K.: VDU, 1934.-112 p. 
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IS knygoje patei.kto · literaturos sqraso matyti, 
kad jos autorius pasinaudojo populiariais tuome
tiniais sios srities vadoveliais anglq, vokieciq ir 
rusq kalbomis. Knyga buvo labai reikalinga besi
mokanciam j aunimui. 

Po poros metq ta pati VDU studentq moksline 
draugija rotatoriumi atspausdino antrqjq P. Braz
dziuno knygq- ,,Termodinamikq" 1• Sis leidinys 
- ilgq laikq jo skaityto termodinami.kos kurso pa
skaitq konspektas. Jis jau rasytas nebe ranka, kaip 
pirmasis, bet atspausdintas masinele. Knygos pra
dzioje pateiktas literaturos sqrasas rodo, kad nau
dota~i klasikiniais H. A. Lorenco, (Lorentz H. A.), 
M. Planko (Planck M.), J. Frenkelio (Cl>peH
KeJih 5!. H.) veikalais, Lietuvos universiteto isleis-. 
ta V. Cepinskio ,Termodinamika" bei visai nauja 
moksline informacija, atspausdinta furnale ,Uspie
chi fiziceskich nauk". 

Lygindama sj leidinj su Lietuvos universitete-
anksciau isleistais, I. Senaviciene teigia, kad 

P. Brazdziiino kursas apima kur kas didesnj reiski
niq ratq negu klasi.kine tennodinamika. Jie jgauna 
tiksiias matematlines i.Sraiskas. ~izi.kos reisk4niq 
matematizavimas, matematiniq israiskq pritaiky
mas fizikos reiskiniams aprasyti buvo biidingas vi
soms to meto fizikos mokslo sakoms. Be matema
tinio formalizmo buvo nejmanoma tolesne fizikos 
mokslo pletra 2

• 

1938 m. iseina P. Brazdziiino redaguota knyga 
aukstosioms mokykloms ,Fizikos praktikos dar-

1 Bra z d z iii n as P. Termodinamika: Paskaitq uzrasai.
K.: VDU, 1936.- III, 114 p.: brez., graf. 

2 2:r.: Sen a vi c i en e I. Fizikos raida Lietuvoje, 1920-
1940.- V., 1982.- P. 61. 
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baiu '. Jq renge autoriq kolektyvas- beveik visa 
VDU fizikos katedra: prof. I. Koncius, doc. dr~ 
P. Brazdziunas (knygos redaktorius), asistentai 
mokslq daktarai A. Puodziukynas, A. Zviro-
nas ir jauniausi katedros darbuotojai K. Bar
sauskas, A. Jucys. 

Vadovelio pagrindq sudaro VDU fizikos labo
ratorijose atliktq budingesniq mechanikos, silumos, 
sviesos bei elektros skyriaus darbq aprasai. P. Braz
dZiunas pratarmeje nurodo, kad leidinyje aprasyti 
dar bai galetq buti atliekami ir viduriniq mokyklq 
la boratorij ose. 

Laboratoriniq darbq pateikimo formq, matyt, 
nuleme Ebandyta ilge~n! laikq laboratorijoje atlie
kamq darbq aprasymo tvarka. Knygos pradzioje 
aprasyti bendrieji fizikiniq dydziq matavimo bu
dai, matavimq paklaidos, apytiksliq skaiciq radi
mas, ,pamatiniaiu ilgio, turio ir laiko matavimai. 

-Toliau kiekvieno skyriaus pradzioje pateikti tame· 
skyriuje dazniau vartojamq prietaisq aprasymai. 
Reciau vartojami prietaisai aprasyti paCiuose dar
buose. Tokia praktikos darbq aprasymo forma buvo 
patogi ir tapo tradicine. V eliau ISeJUSiUOSe 
(1948 m., 1964 m., 1968 m., 1972 m.) P. Brazdziuno 
redaguotuose , Fizikos praktikos darbuoseu laiko
masi tokio pat medziagos destymo plano: teorinis 
reE!kinio pagrandimas, eksperimento 1aprasymas, 
rezultatai ir jq paklaidos. 

Knygos pratarmeje P. Brazdziunas aptaria fi
zikos terminq vartosenq: ,Visai nusistovejusiq ter
minq ir simboliq neturime. Tas pats pavartotas fi
zinis dydis kartais vadinam.as lr zymimas labai ivai-

1 Fizikos praktikos darbai / Red. Brazdziunas.- K.: VDUr 
1938.- 234 p. 
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riai. IS tvairiq terminq ir simboliq teko rinktis tuos, 
:kurie, pasitarus su lietuviq kalbos zinovais, mums 
a trade daugiausiai tinkami ir vartotini" 1• 

P. Brazdziunas, rupindamasis originaliq lietu
vEkq vadoveliq leidimu, t~se Vytauto Didziojo 
universiteto profesoriq- V. Cepinskio, K. Sliupo, 
I. KonCiaus- tradicijq,. Sie vadoveliai rode ne tik 
auk~ tq, fizikos destymo lygi, bet kartu ugde 
terminijq,, puoselejo fizikos mokslines kalbo~ kul
turq,. 

Suprasdamas, kaip svarbu visuomenei suteikti 
gamtos mokslo ziniq, P. Brazdziunas daug rase i 
to meto mokslo populiarinimo 2:urnalus. Pradejo 
publikuotis 1931 m. ,Kulturoje", veliau jo straips
niq randame iurnaluose ,,Kosmos11 ir ,,Gamta". 
Vienas ir su bendraautoriais rase straipsnius i prof. 
Vaclovo Blr7Ekos redaguojamq, 1933 m. pradejusiq 
eiti ,Lietuvfkq,jq enciklopedijq,". 

P. Brazdziunas labai gerai mokejo vokieciq ir 
rusq kalbq, rkaite mokslinius zurnalus prancuzq 
:kalba, buvo gerai susipazin~s su naujausiais fizi
kos atradimais. 

Plrmame populiariame straipsnyje ,Ar galima 
iS sviesos pasigaminti elektros?" mokslininkas ne 
tik aprase seniai 1887 m. vokieCiq mokslininko 
Herco (Hertz H. R.) atrastq, i§orin! fotoefektq bei 
jo praktini panaudojimq, (apsvietus cinko plokstel~ 
ultravioletu, 1888 m. fotoefektas pademonstruotas 
·eksperimentu), bet ir pateike naujausiq sio reiskinio 
praktinio taikymo pavyzdziq: ,Siemens tyrim.q la
boratorijoje jau padirbdino mazq elektrovarikli, ku
rt ~uka saules nusviesta 49 em pavlrsiaus celes 
fotosrove" 2

• 

1 Fizikos praktikos darbai I Red. P. Brazdi.iunas . ..;_ K., 
1938.-P. 3. . 

2 B r a z d z i u n a s P. .AJr galima is sviesos pasigaminti 
elektros? 1/ Kultiira. - 1931. - Nr . .5. - P. 313-315. 
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Kituose 1930-1940 m. laikotarpio straipsniuo-
.se aptariamos jvairios materijos bu:senos, z.emos ir 
aukstos temperatiiros bei dideli slegiai. PradEda
mas siuos reiskinius aiSkinti visiems suprantamo
mis ir ai§kiomis sq.vokomis, visq. medziagq. desto 
aukstesnil.ljll klasill moksleivill ar studentll ziniq 
lygiu. 

1934-19;36 m. P. Brazdzi'iinas publikuoja visq. 
serijq. mokslo populiarinimo straipsnil.l, , susijusiq 
su atomo ir branduolio fizika. Dideliame straips
nyje ,Atomo strukturos bruozai 11

, atspausdintame 
:Zurnale ,Kosmos 11

, atomo fizikq. mokslininkas pra
deda aiSkinti Boro ir Rezerfordo (Rutherford) ato
mo modeliu, o baigia Sredingerio ir Dirako (Dirack) 
lygtimis. Kituose straipsniuose - ,Naturalinis ir 
dirbtinis radioaktingumasll (dabar sakome gamti
nis ir dirbtinis radioaktyvumas), ,Atomll skaldy
mas ir dirbtinis radioaktingumas" - aptaria dirbti
ni radioaktyvumq. - reiskini, 1934 m. atrastq. Ire
no's ir Frederiko Zolio-Kiuri (Joliot-Curie I. ir F.). 
Kaip zinoma, uz si atradimq. 1935 m. jiems buvo 
suteikta Nobelio premija. Straipsniuose P. Braz
dziunas iSsamiai apra.So dirbtinj radioaktyvumq. su
keliancias branduolines reakcijas, isvardija gautus 
dirbtinius radioaktyvius izotopus, jll savybes. Tai 
naujausi to laikotarpio fizikos atradimai, aktua
liausios sio mokslo problemas. 

Su radioaktyvumo tema P. Brazdziunas nesiski
ria ir toliau: 1938 m. ,Gamtoje11 atspausdinamos 
jo zinutes: ,Naujas metodas izotopams skirti", 
,Radioaktingas cinkas", ,Kiek turime atomll rii
sil.l?". Taciau rasydamas branduolines fizikos, ra
dioaktyvumo temomis, nei siuose, nei ankstesniuo
se straipsnh.lose P. Brazdziiinas niekur neaptaria 
branduolines energijos ir jos vartojimo galimybil.l, 
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nors apie tai jau anksciau rase ir V. Cepinskis, ir 
A. Zvironas. 

Reik.Smingi to laikotarpio mokslo populiarinimo 
straipsniai apie kosminius spindulius ir elementa
riqsias daleles. Juose aprasomos bendrosios kosmi
nil.l spindulill savybes, jll registravimo budai, kos
minil.lliilcil.l susidarymas, kietoji kosminil.l spinduliq 
komponente, K. Andersono (Anderson C. D.J 
1932 m. kosminiuose spinduliuose atrastas pozit
ronas, veliau (1938 m.) kartu su S. Nedermejeriu 
(Neddermeyer S.) - miuonas, tada pavadintas me
zotronu. Rasoma a pie. neutralilljl.l mezonl.l paieskas 
keturil.l sutapimll metodu kalnll laboratorijose 
(Evans kalno paped~je JAV). 

Visl.l sill mokslo populiarinimo straipsnill esa
ma per 30, jl.l cia nejmanoma nei isvardyti, nei 
aptarti, jie suregistruoti P. Brazdziuno darbq ro
dykleje. 

Idomiai ir produktyviai besidarbuojant Vytauto 
Didziojo universitete, gresmingai arh~jo II-asis pa-
saulinis karas. · 

LIETUVISKAME VILNIAUS 
UNIVERSITETE 

1939 m. hitlerinei Vokietijai pradejus 
II-qji pasaulinj karq ir zlugus Lenkijos valstybei, 
Raudonoji armija uzeme Vilniq ir 1939 m. spalio 
10 d. sutartimi grqzino H Lietuvai. Lietuvos vy
riausybe nedelsdama pereme mieste valdziq, visas 
jame esancias jstaigas, tarp jl.l ir Stepono Batoro 
universitetq. Lietuvos Svietimo ministerija su
dare didel~ komisijq, kuri turejo perimti univer~ 
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sitetq ir organizuoti jame darbq. Komisijos plrmi
ninku ir Vilniaus universiteto valdytoju pa
Ekyre profesoriq I. Konciq. Buvo sudarytos ke
lios komisijos, turejusios perimti fakultetq in
ventoriq. 

P. Bra7aziilnas vadovavo komisijai, kuri 1939 m. 
pereme Vilniaus Stepono Batoro universiteto 
Fizikos katedros inventoriq. Tai buvo labai atsa
kingos, nemalonios ir reikalaujanCios didelio takto 
:pareigos. Perdavimo komisijai vadovavo katedros 
vedejas profesorius H. Nievodnicanskis (Niewodni
·czanski H.). Visas perduodamas turtas buvo nepa
:pra~tai kruop£ciai suregistruotas, medziagos tiks
liai pasvertos. Baigiantis komisijos darbui, paaiske
jn ~io 'rkrupulingumo prasme: H. Nievodnicanskis 
pabr(ze, kad visq inventoriq jie tikisi toki pat tvar-
kingq atgauti. · 

Visas Stepono Batoro universiteto personalas 
buvo priesFkas naujajai valdziai. Profesoriai, auks
'tesnes kvalifikacijos destytojai iSejo is darbo, tik 
.asistentas H. Horodnicius is karto isitrauke i fakul
teto eksperimentini darbq, pradejo · skaityti pas
kaitas. Be jo, katedroje liko dlrbti asistentai 
.J. Hersmanas, J. Garnisas, precizijos mechanr
kas J. Maleika ir svaro'S bei tvarkos priziilretojas 
.J. Kaliuga. Kai kurie jq veliau is'Sikele gyventi i 
Lenkijq. 

1939 m. gruodzio 15 d. pradejo darbq lietuviS
kasis Vilniaus universitetas. ISkilo VDU Matema
tikos ir gamtos fakulteto pertvarkymo klausimai. 
:p_ Brazdziunas dideliame straipsnyje, atspausdinta
me ,Lietuvos aide", argumentuotai trodinejo, kad 
i Vilniaus universitetq reikia kelti visq VDU Mate
matikos ir gamtos fakulteto fizikos-chemijos sky
riq. Mat tik toks darbuotojq bilrys sekmingai ga
lesiqs t~sti pedagogini bei mokslini darbq Vilniaus 
universitete. 
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I Vilniq, be P. Bnizdziuno, persikele dirbti A. 
Zvironas, A. Jucys, A. Puodziukynas, A. Misiu
nas. Galima sakyti, kad Vilniaus universiteto Eks
perimentines fizikos katedra ir Teorines fizikos 
katedra buvo is naujo sukurtos VDU fizikq, fizikos; 
katedros darbuotojq. 

1940 m., Lietuvai jau esant okupuotai Tarybq:. 
Sqjungos, naujieji mokslo metai prasidejo pagal 
naujas mokslo ir mokymo programas .. 1940 m .. 
rugsejo 1 d. P. Brazdziunas buvo patvirtintas VU 
Matematikos ir gamtos fakulteto docentu ir is kar
to !sijunge i mokslini ir pedagogini fakulteto 
darbq. 

1941 m. pradzioje P. Brazdziunas su VU Ekspe
rimentines fizikos katedros vedeju A. Zvironu daly
vavo Zemq temperaturq konferencijoje Ma'Skvoje. 
Siq konferencijq organizavo P. Kapicos vadovauja
mas institutas. Buvo isklausyti pranesimai, susi
pazinta su !nstituto laboratorijomis, moksliniais; 
darbais. Be to, mokslininkai apsilanke Maskvos 
universiteto Fizikos fakulteto laboratorijose. Vis
kas, kq, jie pamate· siose jstaigose,- didelis Mask
vas universiteto Fizikos fakulteto darbuotojq skai
Cius, gerai jrengtos mechanines dlrbtuves, aptar
naujanCios mokomqsias lr mokslo laboratorijas, 
perspektyvus moksliniai darbai- P. Brazdziunui 
paliko teigiamq !spudj. Igyta patlrtis labai praverte 
organizuojant VU Fizikos katedros darbq. 

Prie moderniosios fizikos kurso destymo daug
prisidejo P. Brazdziuno ,Naujosios fizikos 11 vadove
lis, i3ejEis 1941 m. ·Autorius pratarmeje raso apie 
paskatas parasyti si vadovelj ir kam jis skiriamas: 
, [ ... ] ypatingai truksta literatures, kur butq placiau 
nu~ viesti paskutiniaisiais 3-4 desimtmeciais pa
siektieji fizikos mokslq laimejimai. Si trukumq, jau
cia studijuojqs fizikos ir chemijos mokslus auksto
joje mokykloje jaunimas, viduriniq mokyklq fi-
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zikos mokytojai ir visi besidomintieji naujosios fi
zikos klausimais. ,Naujoji fizika" siekia bent is 
dalies si trukumq, pasalinti. Sios knygos pradzioje 
nagrinejamas spinduliavimas, o toliail- materijos 
struktilra; smulkiau palieciamas atomo struktii.ros 
klausimas" 1• 

Jau pokario metais ,,Naujoji fizika" tapo biblio
grafine retenybe. Studentai ranka persirasydavo 
jos skyrius, ir tai atstodavo jiems paskaitq kon
spektus. 

KARAS 

Sekmingq, Vilniaus universiteto darbq, 
sutrukde ;karas.! ~P. ,: Br azdziii.nas autobiografij oj e 
rase: ,Birzelio 22 d. anksti rytq, vokieciti aviacija 
bombardavo Vilniaus priemiescius - aerodromq, 
ir gelezinkelio stott. Is pradzill daug kas netikejo, 
kad prasidejo karas, sklido gandai apie manev
rus. Tik 10 val. ryto Maskvos radijas pranese apie 
karq,. Istaigos ir gyventojai skubiai evakuavosi i 
salies gilumq,. Per Vilniti traukesi Raudonosios ar
mi j os daliniai. 

Pirmadieni buvau nuej~s i katedrq (Naugardu
ko g-ve, Nr. 24). Fizikos ir chemijos rii.mai ir la
boratorijos iSliko sveikos. Birzelio 24 d. antradienj 
ryte Vilniuje pasirode pirmieji motorizuoti vokieciti 
kariuomenes daliniai" 2

• 

1941 m. rudeni mok.slo metus Matematikos-gam
tos fakultetas pradejo vel kitomis Sqlygomis. Smar-

1 B r a z d z i 11 n as P. Naujoji fizika: Spinduliavimas ir 
materija.- V.: VVU, 1941.- VIII, 287 p.: graf., iliustr., schem. 

z Is P. BrazdZifulo atsiminim:q (PBAA). 
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kiai sumazejo studentq: vienus isblaske prasidej~s 
karas, kiti buvo suimti ir uzdaryti kalejimuose. Zy· 
dq kilmes studentai suvaryti i getq, rugsejo menesi 
ikurtq Vilniuje, ir velia1:1 susaudyti Paneriuose. 
Ten zuvo Fizikos katedros asistentas J. Hersmanas, 
Matematines analize'S katedros asistentas R. La
kovskis. 

Eksperimentines fizikos katedros sudetis, kaip 
prisimena profeEorius, liko nepakitusi: ,katedros 
vedejas ekstraordinarinis prof. P. Brazdzifinas, do
centai: A. Puodziukynas, A. Zvironas, A. Jucys, 
vyr. asistentas H. Horodnicius, demonstratorius 
A. Garnisas, pirmosios eiles laborante M. Petrai
tyte, bibliotekininkas A. Bugenis, pirmosios eiles 
mechanikas J. Janu§aitis, precizijos mechanikas 
J. Maleika, laborantas V. J ankevicius. Matemati
kos~gamtos fakulteto dekanu buvo iSrinktas ma
tematikas doc. P. Katilius, prodekanu - gamtinin
kas doc. S. J ankauskas" 1• 

Nors universitete darbas vyko, bet visus siege 
nezinia. Studentai, per gaudynes gatvese pakliuv~ 
gestapininkams, biidavo vezami i Vokietijq. Kiti, 
turej~ giminiq kaime, iSvyko is miesto. Vilnius ba
davo. I Vokietijq buvo i5veztas vyr. laborantas 
VJ. Jankev~cfru81. P. Brazdzifinp.s autob,iografijoje 
ra~o, kad po karo jis studijavo teorin~ fizikq Sor
bonos universitete ir ten dirbo. 

1943 m. pradzioje okupacine valdzia paskel
be jaunimo registracijq i lietuvEkq SS legionq, rei
cho darbo tarnybq. Taciau jaunimq sios valdzios 
uzmacios baugino, dauguma jo iSsislapste. Valdzia 

1 Is P. BrazdZiuno atsiminimq (PBAA). 
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emesi priemonil!. Sklido gandai, kad Kaune suimi
nejami inteligentai. 

1943 m. kovo 17 d. buvo uzdarytos visas Lietu
vos aukstosios mokyklos, taip pat ir Vilniaus uni:
versitetas. Kaip ikaitai suimti ir iSvezti ! koncent
racijos lagerius kai kurie lietuviq inh~ligentai, tarp 
jl! univer'Siteto profeEoriai ekonorriistas V. Jurgutis, 
rasytojas Balys Sruoga. 

Vilniaus universiteto istorijoje apie tq, laiko
tarp! rasoma: ,[ ... ] Nors universitetas buvo uzda
rytas, nusiaubtas, daugelis · jo patalpl! atimta, ta:. 
Ciau jo veikla dar siek tiek ruseno: kai kurie moks
lo darbuotojai tebedirb6 mokslin! darbq, ateidavo 
slapciomis ir vienas kitas studentasll 1• 

1943 m. universitete lankesi vokieciq komisija 
is Rygos generalinio komisarfato. Okupantai do
mejosi moksliniu darbu, ragino H nukreipti karo 
pore!ikil!. tenkinimui. Mokslininkai, taikydamiesi 
prie siq reikalavinil!, erne ie§koti naujq tabako 
dziovinimo budq, muilo virimo receptl!. Tai mazai 
kq turejo bendro su moksliniu darbu. 

· P. Brazdziunas, kaip ir kai kurie kiti destytojai, 
tuo nelengvu metu konsultuodavo studentus savo 
bute, be to, vadovavo A. Misiuno moksliniam dar
bui. A. Misiunas tyre Cu-Al kietojo tirpalo elektri
nes varzos priklausomyb~ nuo temperatures. Gau
tieji rezultatai buvo pagrindas jo kandidatinei di
sertacijai (1947 m.). 

1944 m. karo audra vel gr!zo ! Lietuvq,. Lie
pas menesi frontui persiritus per Vilniq, dar nepra
sidejus mokslo metams, fizikai erne rinktis ! fa
kultetq.· 

1 Vilniaus universiteto istorija, 1940-1979.- V., 1979,-
P. 40. 
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VILNIAUS UNIVERSITETO 
PROFESORIUS, MOKSLO 
ORGANIZATORIUS 

1944-1945-ieji rnokslo rnetai buvo suri
k.us visierns: personalas iSbla§kytas, laboratorijq 
prietaisai sunaikinti, rnechaniniq dirbtuviq inven
torius iSgrobstytas. 

Matydarnas sutrikusius jaunesniqjq kolegq vei
dus, P. Brazdziunas ; padrqsinanCiai nusiSypsoda
vo ir tardavo:. ,Nieko, Tarnstos, tvarkysirnes ... ". 

1944 rn. nutarta Maternatikos-garntos fakultetq 
padalyti ! tris fakultetus: Chernijos, Garntos, Fizi
kos ir rnaternatikos. Reorganizacinei kornisijai va
dovavo P. Brazdziuno kolega prof. A. Zvironas. 
Tais paCiais rnetais A. Zvironas skiriarnas Fizikos ir 
rnaternatikos fakulteto dekanu, o P. Brazdziunas -
Eksperirnentines fizikos katedros vedeju. P. Braz
dziunui, A. Juciui ir H. Horodniciui teko didelis 
pedagoginio darbo kruvis. Jie pasidalijo tarpusavy 
bendrosios ir teorines fizikos dalykus ir erne skai
tyti visus fizikos kursus. 0 kur dar laboratoriji{ at
kuriarnasis darbas? Laboratorijose nebuvo elernen
tariausiq darbo sqlygq, truko paprasCiausiq prie- . 
taiS4. Daznai profesorius sias problemas spr~sdavo 
tokiu budu: traukdavo is kEenes piriigin~ ir tarda-
vo laborantui: ,Eikite ir nupirkite". · 

1945 rn. kovo 17 d. P. Brazdziunas buvo pa-: 
t virtintas VVU fizikos ir rnaternatikos pofeso-
riumi. · 

Kvalifikuotq fizikq labai triiko, tad kiekvienas, 
per daug nesirinkdamas, dirbo ten, kur galejo buti 
n~d~gM. · 
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P. Brazdziunas, suprasdamas, kad fizikos moks
lo pletra plrmiausia priklauso nuo fi.Zikos mokytojq 
parengimo, 1944 m., neatsisakydamas darbo uni
versitete, sutiko vadovauti ir Vilniaus valstybiniam 
pedagoginiam institutui. Pradzioje buvo paskirtas 
jo direkforiumi, po metq - Fizikos ir matematikos 
fakulteto dekanu ir Bendrosios fizikos katedros 
prof esoriumi. 

Fizikos mokytojq rengimas rupejo ir VVU rek
toratui. 1945 m. rektoriaus tsakymu P. Brazdziu
nas paskiriamas fizikos mokytojq tobulinimosi kur
sq organizatoriumi ir vedeju. To meto sqlygomis · 
tai buvo sunkus ir nedekingas darbas. 

Atrode, kad apie mokslint darbq neliks laiko ne 
pagalvoti, taciau butinai reikejo formuoti pagrin
dines mokslinio darbo kryptis. P. Brazdziunas grt
zo prie medziagq elektrinio laidumo tyrimq, pra
detq Vytauto Didziojo universitete. Demest sutel
ke t puslaidininkius. 

Puslaidininkiq tyrimai Tarybq Sqjungoje prasi
dejo tik po karo. Puslaidininkiai- ypatingos me
dziagos, pasizymincios savuoju elektriniu laidumu, 
esanciu tarp metalq ir dielektrikq- buvo zinomi 
dar XIX a. gale. Tada sukurti pirmieji kristaliniai 
diodai, fotoelementai. Bet gerai suprasti puslaidi
ninkiuose vykstancius reiskinius padejo tik veliau 
susikurusi kietojo kuno kvantine teorija. Sio am
ziaus 4-ajame desimtmetyje sukurti puslaidinin
kiniai prietaisai: vario oksido lygintuvai, elektro
niniai optiniai keitikliai. 1949 m. isradus tranzis
toriq, puslaidininkiai (pirmiausia Si, Ge) pradeti 
placiai vartoti radioelektronikoje - prasidejo pus
laidininkiq era. 

Sios mokslo krypties pasirinkimas buvo vyk~s. 
Jt is dalies Ierne prof. P. Brazdziuno erudicija ir 
intuicija, jo noras pletoti Lietuvoje perspektyvias, 
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naujas mokslo sritis. Pasirinkti siq sriti skatino ir 
tam tikros aplinkybes: puslaidininkiq tyrimus buvo 
tmanoma atlikti ir to meto sqlygomis - j iems ne
reikejo brangios aparatiiros, iS likusiq po karo che
miniq elementq buvo galima nesunkiai pasigamin
ti puslaidininkiniq cheminiq junginiq. Tokios kryp
ties pasirinkimui pritare ir aka d. A. J ofe, tuo me
tu vadovav~s puslaidininki4 tyrimams Leningrado 
Fizikos-technikos institute. Pas ji Brazdziiinas ne 
kartq buvo nuvyk~s pasitarti. Aka d. A. J ofe, kaip 
rase P. Brazdziunas, buvo tikras mokslinio darbo 
entuziastas, tiesiog zavej~sis puslaidininkiais, ne 
kartq trodinej~s puslaidininkiq tyrimq teorin~ ir 
praktin~ svarbq. Susizavejo puslaidininkiais ir prof. 
P. Brazdziunas. Jau 1949 m. jis pradejo skaityti 
studentams pusla,idininkiq fizikos kursq. Tuo pat 
metu emesi vadovauti ir pirmiesiems kursiniams, 
diplominiams :dar barns., k~ndidatinems disertaci
joms sia tema. Vienas is pirmqj4 jo diplomantq 
V. Tolutis prisimena, kaip jam ir jo kurso draugui 
M. Mikalkeviciui profesorius pasiule garinimo bu
du pagaminti puslaidininkines medziagos svino sul
fido (PbS) plonus sluoksnius ir istirti jq galvano
magnetini4 bei elektrini4 savybiq priklausomyb~ 
nuo temperaturos. Tai buvo pradzia. Toliau siq temq 
V. Tolutis pletojo kandidatineje disertacijoje, tik 
jau ne universitete, bet Mokslq Akademijos Tech
nikos mokslil.l institute, kudame P. Braz:diifinui 
1949 m. buvo pavesta organizuoti Technines fizikos 
poEkyri Vilniuje ir jam vadovauti. Naturalu, kad 
puslaidininkiq tyrimo darbai, sekmingai pradeti 
universitete, P. Brazdziiino iniciatyva buvo pleto
jami Mokslq Akademijoje, naujai susikurusiame 
jos poEkyryje. 

1952 m. Technikos mokslq institutas buvo per
tvarkytas i Fizikos-technikos institutq, o sio insti-

45 

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand



tuto Vilniaus poskyrfs papildytas Teorines fizikos, 
Matemalikos ir Asttonon1ijos · sektoriais. Vienin
tele eksperimentine laboratorija pavadinta Puslai
dininkil! plon4 sluoksni4 laboratorija. Kandida
tineje V. Tolucio disertacijoje ,Uztvarinio sluoks;. 
nio savybes ir susidarymo sqlygos plon4 sluoksniq 
sistemose" (1954 m.) susumuoti pirmieji sioje la
boratorijoje atlikt4 eksperim.ent4 rezultatai. Pus
laidininkil! specialistq rengimu buvo n1pinamasi 
ir toliau. Maskvos universitetq baig~s J. Pozela -
8ios srities studijas, P. Brazdziuno paskatintas, t~;
se aspiranturoje Leningrade. Jis nagrinejo kars
tqjl! elektronq, kuriuos jam pavyko aptikti, reis-.
kini, veliau tapusi antruoju atraminiu ta~ku puslai:. 
dininki4 tyrimams Moksl4 _Akademijoje plesti. 

1956 m. MA !kurtas Fizikos ir matematikos in
stitutas. J arne pradetos tirti plon4 sluoksni4 Sb2S3 
ir Sb2Ses optines savybes. Jos apibendrintos A: Si
leikps kandidatineje disertacijoje (1S60 m.). Dlr
bant mokslini darbq, atsirasdavo vis naujlj pro
blemq. Institute susikure nauji padaliniai, tarp j4 
Radioaktyvaus spinduliavimo sektoriusr kuriam 
nuo 1957 m. erne vadovauti P. BrazdziUnas. Tuo 
pat metu susirupinta sios srities specialistq bran
duolininkq rengimu. P. Brazdzilinas pasistenge 
Esi4sti i Leningrado Fizikos technikos institutq, 
branduolio fizikos aspiranhlrq K. Makariunq. J au· 
ni specialistai R. Kalinauskas, E. Borutaite, E. Si
mulyte, atej~ dlrbti ! s! skyri4 1957 m., taip pat 
buvo issiqsti i Maskvos ir Leningrado )nstitutus, 
juose studijavo branduolio fizikq. K. Makariunas, 
1S60 m. Leningrade apgyn~s kandidatin~ diserta
cijq, gri:Zo i MA Radioaktyvaus spinduliavimo sky
riq ir erne jam vadovauti- pakeite sio skyriaus 
ikurejq ir vadovq P. Brp.zdziunq; · 
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1967 · m. nuo Fizikos ir matematikos instituto 
atsiskyre Puslaidinirikil.! fizikos institutas. IS pra~ 
dziq jo kolektyvas buvo nedidelis (56 moksliniai 
bendradarbiai- tarp jq 1 akademikas, 2 mokslq 
daktarai, 11 moksll.! kandidatl.!). 

Siuo metu institutas gerokai issiplete. J arne ku
riami puslaidininkiniai prietaisai, sprendziamos 
puslaidininkiq fizikos ir chemijos problemas: nag
grinejami aktualiis puslaidininkil.! fotoelektriniai, 
optiniai, perna~os reiskiniai, tlriamas elastinil.! ir 
elektromagnetinil.! laukl.! poveikis puslaidininki
nems roedziagoms, karstl.!jl.! kriivininkl.! puslaidi
ninkiuose dinamika, elektronl.! energetinio spekt
ro kitimas del magnetinil.! jonl.! poveikio. Kelios 
mokslininkl.! gnipes tyrineja fizikinius principus, 
leidziancius sukurti !vairios paskirties puslaidinin
'kinius keitiklius ir daviklius. 

· Daugel! puslaidininkiniq prietaisl.! gamina prie 
instituto ikurta ,Helikonoll gamykla. 

Puslaidininkil.! fizikos specializacija pletojama 
Vilniaus universiteto Eksperimentines fizikos ka
tedroje. ,1950 m. buvo isleisti pirmieji puslaidi
ninkil.! fizikos specializacijos absolventai. 1956 m. 
M.ecislovas MikalkeviCius ir 1959 m. Jurgis ViS
cakas pirmieji apgyne puslaidininkil.! fizikos sri
ties moksll.! kandidatl.! disertacijas. Pirmuose sios 
srities moksliniuose darbuose buvo tirta kadmio ir 
stibio sulfidl.! bei selenidl.! fotoelektrinis laidumas, 
sviesos absorbcija, Holo (Hall) efektas ir kt. Sie 
junginiai ir dabar yra tiriaml.! puslaidininkiniq me
dziagl.! sqrase. Domejimasis puslaidininkil.! fizika 

_augo, pl€tesi mokslinil.! darbl.! tematika, todel jau 
1960 m. Eksperimentine fizikos katedra buvo pa
dalyta ! dvi: Puslaidininkiq fizikos bei Radiofizi-
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kos katedras" 1• P. Brazdzii1nui pasii1lius, Puslaidi
ninkill fizikos katedros vedeju buvo isrinktas prof, 
J. Viscakas. Skatinamas ir remiamas prof. P. Braz
dziuno, jis ikiire Puslaidininkill fizikos problemi
n~ laboratorijq ir ilgq laikq buvo jos mokslinis va
dovas. 

Siuo metu pagrindine Puslaidininkill fizikos ka
tedros ir problemines laboratorijos mokslinill ty
rimll kryptis y, a nepusiausviriej i elektronll reis
kiniai puslaidininkiuose. Svarbiausios problemas 
-lazerines spinduliuotes sqveika su puslaidinin
kiais, dinamine holografija, infraraudono~ios spin
duliuotes imtuvll kurimas. Katedrai vadovauja bu
v~s P. Brazdziuno studentas prof. J. Vaitkus, prob
leminei laboratorijai- taip pat P. Brazdziuno auk
letinis fizikos ir matematikos mokr lll kandidatas 
A. Me§kauskas. · 

Naujai susikurusios Radiofizikos katedros ve
deju tapo P. (Brazdziunas. (Radiofizika- fizikos 
mokslo saka, apimanti radiodiapazono clektromag
netinius svyravimus (10 4 + 1010 Hz) ir bangl.l ty
rimq bei taikymq, taip pat sioje srityje ispletotll 
principll ir metodll taikymq kitose fizikos srityse.) 
P. Brazdziunas, kaip ir anksCiau, plrmiausia rupi
nosi sios srities auksciausios kvalifikacijos fizikll 
rengimu. Buvo aEku, kad greitai to padaryti ne
jmanoma. 1962 m. katedros vedejas pasiule 3-ojo 
kurso radiofizikos studentams studijas t~sti Mask
vas universitete. Norincill atsirado trys: Algis Pi
skarskas, Evaldas Maldutis ir Irena Gulbinaite. Po 
metll i Maskvq isvyko dar du radiofizikai - Algis 
Stabinis ir Kazys Burneika. Jie, Maskvos universi
tete iSlaik~ papildomus (Vilniaus universitete ne
skaitytl.l kursq) egzaminus, buvo priimti i 3-q 

1 B r a z d z i u n a s P. Fizikos mokslo raida Tarybq Lietu
voje // Socialistiniu keliu.- V., 1981.- P. 122. 
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kursq. Studijas baige 1'964 m. Beveik visi jie ve
liau tapo zymiais musq Respublikos lazeriq fizik.os 
specialistais, ivairiq sios srities istaigq vadovais. 

Dabar Radiofizikos katedroje ir Molekulines 
akustikos problemineje laboratorijoje dlrba dide
lis mokslininkq kolektyvas. Pagrindine jo moks
liniq tyrimq kryptis - feroelektrikq ir faziniq vlr
smq tyrimas mikrobanginiais metodais. Tyrimams 
va\dovauja lbuv~s Pl. Brazdziuno studentas prof. 
J. Grigas. 

Radiofizikos katedroje buvo pradeti rengti elekt
ronikos specialistai. Dar po keleriq metq, 1970 m. 
rugsejo 1 d., VVU Fizikos fakultete ikurta Elek
tronikos katedra. Nuo pat pradzios joje vedejavo 
P. Brazdziunas. Sioje katedroje ypatingas deme
sys buvo 8kiriamas naujausiai elektronikos kryp
ciai - kvantinei elektronikai (tai fizikos saka, ti
rianti elektromagnetiniq svyravimq ir bangq 
generavimo bei stiprinimo, paremto priverstiniu 
spinduliavimu, metodus, kvantiniq generatoriq ir 
stiprintuvq savybes bei jq panaudojimq) ir lazeri
nei spektroskopijaf (optines spektroskopijos sriciai, 
kurios metodai remiasi lazerio spinduliavimo pa
naudojimu). 

1973 m. Elektronikos katedra perorganizuota i 
Kietojo kiino elektronikos katedrq. Kietojo kiino 
fizika tlria kietojo kiino sandarq, atomin~ elektro
nin~ struktiirq, fizikines savybes. Naujosios kated
ros darbq tematika buvo nuolat pletojama. Siuo me
tu Kietoj o kiino elektronikos katedros pagrindi
nes moksliniq darbq kryptys- darkiqjq puslai
dininkiq elektriniq, fotoelektriniq ir optiniq savy
biq bei kriivininkq pernasos mechanizmo tyrimai 
ir gautqjq rezultatq taikymas elektrografijoje, 
elektroradiografijoje ir vidikonq technikoje. Ka
tedrai vadovauja prof. E. Montrimas. 
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1:978 m. ikurtos Kvantines· elektronikos kated
ros vadovu tapo prof. A.· Piskarskas. Sioje katedro
je kuriami tolydzio derinamo daznio pikosekundi
niai (10-12 s) ir femtosekundiniai (10-15 s) lazeriai, 
naudojami organiniq ir biologiniq bandiniq spek
·troskopiniuose tyrimuose. 

Oaugelis prof. P. Brazdziuno studentq, kuriems 
jis deste bendrqjq fizikq, optikq, specialq puslai
dininkl! kursq, prisimena, kad P. Brazdziunas di
deli demes! sklrdavo paskaitose destomo re_iskinio 
eksperimentinietm iUustravimui, t. y. demonstraci
n~ams .bandymams; Aka d. J. Viscako 9-tsiminimu, 
,Profesorius m€go demonstravimq, reikalavo, kad 
kiekviena pafkai ta butq tr\:>dyta eksper'in1en.tu,. 
[ ... ] Jei per p~skaitaseksperiil.lei1tas vy]{.dayo sklan
dziai, profesorius budavo labai patenkintap, entu
ziastingai a~skindavo reiskini, braizydavo lentoje 
·$ch.emas" 1• . . . . 

.. l<artais studentai su eksperimento. demonstra
yimo irenginiais bandydavo kresti poldtus. Buv~s 
profesoriaus studentas V. Toluti~ raE:o: ,Rengemes 
~aboratoriniams darbams. Viename is labpratori
jos kambariq dirbo aukstesnio klJ.rso diplomantas, 
geras radiotechnikas Grinbergas. Jis pasi-sove pa:
demonstruoti elektrostatikos .rei~kini. Atsistojo ant 
izoliuojancios plokste?, paeme i rankq elektrofo
rines masinos elektrodq ir paprase masii).q sukti. 
Mes labai susidomej~ ziurejome, kaip IDUS4 ko~ 
lega isielektrina, jo juodi, labai garbanoti plaukai 
stojasi piestu, tiesinasi.. Tuo metu !ejo Profesorius. 
Maneme, kad gausime barti, bet Profesor.ius tik 
pasiule !sielektrinusiam studentui palaipsniui is
sikrauti" 2

• 

I Is J. VisCiako atsimiriiml.l a pie akad. P. BrazdziUn,q 
(PBAA). 

2 Is V. ToluCio atsiminimq a pie akad. P. Brazd:liiinq (PBAA). 
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: Labciratorijos pokario metais buvo labai skur-
cl|io;; kai kuriuoi demonStraviriro ir laboratorinius
.lrenginius gamindavosi patys studentai, laborantai.
bu,tgs P. Brazdiirrno studentas I. Levitas prisime-
na, liaip, dirbdamas pas Profesoriq laborantu; pa-
gamino ivairiq konstrukcijq Gei-gerio (Geiger)
Ir Miulerio (Mtiller) skaitikliq. Jie Profesoriui
patikq, ir jis megqs per paskaitas rodyti jq veiki-
mq.

' Profesorius mediiagq iidestydavo labai nuosek-
liai,.visas formules iSvesdavo ir paaiSkindavo. Jo
paskaitq konsp-ektai studentams budavo labai nau-
dingi. Taciau Profesorius ragindavo studentus ne-
apslinoti vien tik paskaitq mediiaga, gilintis i
destomq dalykq, skaityti vadovelius: ,,Be tuo metu
populiaiiq FriEo ir Timorevos, Papaleksio, Chai-
t ino fizikos' vadoveliq, siule ieskoti senqjq -
Chvolsono ir kitq... Veiiau niekas per visq univer-
siteto studijq laikotarpi vadoveliq taip placiai ne-
rekomendavo" 1.

P. Brazdiitnas visada buvo nepaprastai tole-
ranti5kas, demesingas jaunesniems kolegoms -ir drauge su jais darbuodamasis prie kokio nors
mokslinio straipsnio, ir patikedamas jiems svar-
bias pareigas. Viduriniosios kartos fizikt+ kandida-
tines disertacijos vienaip ar kitaip susijusios su
prof. P. BrazdZiunu: jis buvo vienuoiikos disertan-
tq vadovas, daugelio moksiiniq darbq oponentas.

P. BrazdZiflno aukletiniai su pagarba 'mini savo
Profesorig. Visiems imponuodavo jo ori laikyse-
rrd, neskubri eisena, palankumu,. geranori5kumu
sviediqs veidas. Jo paskaitos - Siek tiek monoto-

I Ii K, Makarir:no atsiminimq apie profesoriq P' Braz-

dZirln4 PBAA).
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ni5kos, ne visada idomios, tatiau nuoseklios ir ai3-
kibs - kiek primindavo jo laikysenq. Visq Pro-
fesoriaus studentq ir kolegq prisiminimus apie ji
galima lakoniikai apibendrinti - Taunrs peda-
gogas.

Savo didiiulg pedagoging metodinq patirti
P. Brazdiirlnas iSdeste keturiq tomq ,,Bendroslos fi-
zikos" vadovelyje (1960-1965 m.) ir daugelio lei-
dimq susilaukusiuose, ne kartq papildytuose ,,Fi-
zikos praktikos darbuo6e". UZ Siuos darbus ir ,,Fi-
zikos terminq Zodynq" (1958 m.) P. BrazdZirlnui
1970 m. paskirta Respublikine premija.

AKADEMIKAS, VISUOMENININKAS,
MOKSTO FOPUUARINTOJAS

Dirbdamas pedagogini darbq, P. Braz-
diiflnas isitrauke ir i Lietuvos TSR Mokslq Akade-
mijos veiklq. 1949 m. jis i3rinktas Lietuvos TSR
Mokslq Akademijos nariu korespondentu, 1956 m.

- tikruoju jos nariu. 1963-1976 m. buvo renka-
mas Fizikos, technikos ir matematikos mokslq sky-
riaus akademiku sekretoriumi. Tai pareigos, susi-
jusios su mokslo darbq koordinavimu, naujq insti-
tutq, mokslo istaigq steigimu, tai darbas daugelyje
moksliniq tarybq, leidybines ir mokslo populiari-
nimo veiklos organ2avimas. P. BrazdZiunui teko
buti Energetikos ir elektronikos instituto, Bran-
duolio fizikos ir izotopq taikymo skyriaus, Fizikos,
Rrslaidininkiq fizikos instituto bei daugelio kitq
mokslinig tarybg nariu, nuo 1969 m.- Lietuvos

-
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TSR Auk5tojo ir specialiojo vidurinio mokslo mi-
nisterijos Mokslines metodines tarybos fizikos sek-
cijos nariu.

P. Brazdiilnas ilgai buvo Vilniaus universite-
to Fizikos fakulteto (anksdiau Fizikos ir Matemati-
kos) moksliniq laipsnirl teikimo tarybos narys,
1972-1975 m.- jos pirmininkas. Profesorius i Sias
pareigas Ziurejo labai rimtai: jam visados rrlpejo
burrusiq jo studentq kvalifikacija. Jo namiikiai
prisimena: ,,Disertacijq gynimas - jam budavo
didZiauSia Svente. Po disertacijq gynimo grii%es

i namus, visuotnet tardavo: ,,Fizikq Seima
pasipilde dar vienu mokslq kandidatu (arba dak-
taru).r"

Budamas MA Fizikos instituto Mokslines tary-
bos narys ir dalyvaudamas jos posedZiuose, ates-
tuojamqjq jaunqjq bendradarbiq jis nepamiridavo
paklausti apie kandidatiniq arba daktariniq diser-
tacijq planus, gynimo terminus. Profesoriui visa-'dos rlpejo fizikos ateitis Lietuvoje.

P. BrazdZiunas daug nuveike leidybos baruo-
se. 1949-1960 m. buvo WU fizikos ir matemati-
kos mokslo darbq serijos atsakingasis redaktorius.
1961 m. pradetas leisti mokslinis Zurnalas ,,Lietu-
vos fizikos rinkinys". P. BrazdZiunas buvo ne tik
vienas jo iniciatoriq, bet ir vyriausiasis redaktorius.
Profesorius rrlpinosi iurnalo straipsniq kokybe ir
jo prestiZu mokslo pasaulyje (nuo 1974 m. ,,Lietu-
vos Fizikos rinkinys" verdiamas i anglq kalbq ir
leidZiamas JAV). Is straipsniq autoriq jis visados
reikalaudavo ne tik aiikaus ir nuoseklaus moks-
liniq rezultatq apraiymo, bet ir taisyklinga sklan-
diia kalba para5ytq lietuvi5kqjq reziume 2.

t I3 R. ir J. Baniq atsiminimq (PBAA).t Patys straipsniai buvo ra3omi rusq k,
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Pats paraFgs ir suredagavQs nemaZai mokslo vei-
kalq ir, vadoveliq auk5tosioms mokyltloms, tureda.
mas didelg Sio darbo patirti, daug galejo padeti,
patarti ir patyrusiam, ir tik pradedanciam moks-
lininkui.

Pokario metais P. BrazdZiunas, kiek leido.laikas,
tqse prie3 karq pradetq mokslo populiarinimo dar-
bq. .Io straipsniq tematika -- mokslo naujienos,
naujr.l mokslo Sakq - puslaidininkiq fizikos, radio-
fizikos. populiarinimas. NepamirSo jis ir bran-
,luolines bei elementariqjq daleliq fizikos.
. Daug P. BrazdZiuno mokslo populiarinimo

straipsniq skirta vyresniosios kartos Lietuvos fizi-
kams, kurie jo Zodiiais tariant, ,,i5 nieko pradejo ir
mokymq, ir fizikos mokslq" t. T'ai_straipsniai apie
profesoriq Zigmq Zemaiti, Vincq eepinski, Keistuti
SliUpe. Raie jis ir apie savo kolegas MA prezi-
dentq J. Matuli, akademikus K. BarSauskq, A. Ju-
ci, Profesorius ilgai puoselejo sumanymE nuiviesti
fizikos istorijq Lietuvoje. VVU 400 metq jubilie-
jaus proga kartu su H. Horodniciumi i5leido me-
diiagq lektoriui ,,Fizika Vilniaus universitete", ap-
Zvelgdami fizikos mokslo raidq nuo O. Krygerio
(1590-1655) ,,Optikos traktato" ir K. Semenavi-
ciaus ,,Didiiojo artilerijos meno" (1651 m.) iki dar-
bq Fizikos fakuitete (1979 m,).

P. BrazdZiunas mokslq populiarino ne tik sfau-
doje, bet ir alctyviai cialyvaudamas ,,Zinijos" drau-
gijos veikloje. Jis buvo Sios draugijos narys nuo
1948 m, veliau tapo draugijos valdybos nariu.

I5 pokario isvykq su paskaitomis P. BrazdZiu-
nas prisimena toki epizodq: ,,1945 m. pavasari
Svietimo liaudies komisariatas surenge trumpq

t Zr. P. Brazdiirlno' laiSkus A, PuodZi'"ikytrui, pateiktus
Siarne leidinyje,
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sesijq provincijos mokyklq mokytojams. Sudary-
tos lektoriq grupes turejo vykti i kaimus. Man te-
ko, dalyvauti profesoriaus K. Dauk5o vadovauja-
moje grupeje, ir skaityti paskaitas Trakuose, Drus-
kininkuose, Lazdijuose, Bir5tone bei KaiSiadory-
se. I{eliavome sunkvefimiu. Kadangi laikai buvo
labai neramus, mums skyre karinq apsaugq. Pro-
fesorius K. Daukias Sios apsaugos atsisake. Jo ma-
nymu, jei lektorius lydes kari5kiai, tai mi5kiniai
gali pamanyti, kad veiami suimtieji ir reikia juos
iSlaisvinti anba kad 'vaZiuoj'a aukiti pareigunai,
kuriuos reikia su5audyti. Be apsaugos mrlsq kelione
vyko sklandZiai" r.

Prof. BrazdZiuno populiariq paskaitq tematika
buvo ivairi, aktuali, todel auditorijose jo visados
laukdavo

Reikiminga Profesoriaus leidybine veikla - da-
lyvavimas rengiant enciklopedijas.

Susidomejimas Sia veikla dar prie3 lcarq paska-
tina ji para5yti pirmuosius straipsnius ,,Lietuvii-
kajai enciklopedijai" (,,Aberacija",,,Absorbcija",
,,Aktingumas" ir kt.). 1957 m. mokslininkas pra-
deda bendradarbiauti su LietuviSkosios tarybines
enciklopedijos redakcija, aktyviai isijungia i ,,Lie-
tuviskosios tarybines enciklopedijos" vardyno
rengimq.

Jaunesniuosius kolegas nuolat ragina ra$yti
straipsnius enciklopedijoms, pabreZdamas, kad jos
yra musq tautos kultfiro's paminklas.' P. Brazdiiunas buvo visq lietuviSkq tarybiniq
enciklopedijq fizikos skyriaus redaktorius ir kon-
sultantas, nuo 1,970 Vyiausiosios enciklopedijq
redakcijos Mokslines reclakcines tarybos narys,

' I3 P. BrazdZiOno atslminimtl apie profesorig Kazi Dauk-
sq (PBAA),

55

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand



Redakcijos darbuotojai labai vertino ii Profesoriaus
darbq. ,,P. Brazdiiunas buvo ne tik enciklopedi-
jos straipsniq autorius, konsultantas, recenzentas,
bet ir geras redaktorius bei specialusis redaktorius.

Jis perskaite per 2300 LTE parengtq fizikos straisniq,
kuriq bendra apimtis - 54 autoriniai lankai. Jei
akademikas straipsni pasira5ydavo be padtabq, re-
daktorius diiaugdavosi, nes Zinojo, kad straipsnis
parengtas gerai" r.

Profesorius P. BrazdZiunas buvo ypad uZside-
gqs ,,Fizikos enciklopedinio Zodyno" i5leidimo ide-
ja. Jo iniciatyva Zodynas pradetas rengti 1978 m.
Fizikos terminq komisijai P. BrazdZiunas pateike
svarstyti jo projektq. Profesorius ne kartq taresi
del iio leidinio su prof. A. Rrodiiukynu, kuris abe-
jojo, ar imanorna suspeti tiek pradetq darbq uZ-
baigti. I tai P. Brazdiir]nas atsakqs: ,,Svarbu pra-
deti, o jei nespesime - uZbaigs kiti" 2. Kai var-
dynas jau buvo sudarytas, paskirti skyriq kurato-
riai, P. BrazdZitnas visomis progomis ragino fizi-
kus raSyti pasirinktus straipsnius, nevilkinti ,,Fizi-
kos enciklopedinio Zodyno" iSleidimo.

Paskutiniajame gyvenimo de5imtmetyje moksli-
ninkas ryZosi pasi5vgsti dar vienam reikimingam
darbui: cmesi fizikos mokslo istorijos rengimo.
Btsimo leidinio iiangoje raie: ,,Nedidele senstan-
ciq fizikq grupe (P. BrazdZiunas, H. Horodnidius,
H. Jortaitis, A. Puodiiukynas) nutard para3yti fi-
zikos mokslo raidos Lietuvoje nuo jos prad:ios
iki 5iq dienq (1579-1979) istorije. [...] Pladiai buvo "

uZsimota, kaip visa tai mums pavyko - tespren-
diia skaitytojai"'.

1 IS Vyriausiosios encilclopedijq redakcijos darbuo,tojo
R. Valiulio atsiminimq (PBAA).

2 Zr. P. Brazdiiuno laiSkus A. PuodZiukynui, pateiktus
Siame leidinyje.

3 P. BrazdZiuno sveikatai pablogejus, fizikos istorijos re-
a"guni*e iS jo peremd bei nauje,iiangq jai para$€ H. Jonaitis.
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I tq darbq Profesorius, be minetq mokslininkq,
itrauke V. Dieni, J. MartiSiq, I. Senavidieng, K. Ui-
pali. Komisijos nariai pasidalijo rengiamos k4ygos
skyrius. Profesorius pasirupino, kad ,,Mokslo" lei-
dykla itrauktq istorijq i savo planus, ."kubino visus
darbuotis kuo greidiau, kol dar yra senosios kar-
tos fizikq. Tatiau sios knygos P. BrazdZiunas jau
nebeiSvydo - ji iSejo 19BB metais, praejus porai
metq po jo mirties.

Su leidyba ir mokslo populiarinimu tiesiogiai
susijgs fizikos terminq k0rimas ir norminimas. P.
BrazdZiunas ra5e:,,Fizikos lietuviskosios termini-
jos pirmaisiais iy lpagrindiniais ialtiniais reiktq
laikyti prof. V. eepinskio para5ytq ir Lietuvos Svie-
timo ministerijos Knygq leidimo kcmisijos 1923-
1926 metais iileistq platq 7 daliq fizikos kursq auk3-
tosioms mokykloms ,,Fizikos paskaitos" ir K. Sa-
kenio parengtq fizikos vadoveli vidurinems mokyk-
loms ,,Fizika", 1920 m. i5leistq Lietuvos mokslq
draugijos" r.

Nuo 1930 m. fizikos terminq k[rimo centru Lie-
tuvoje tapo Vytauto DidZiojo universiteto Fizikos
katedra. Sio darbo noriai emesi katedros darbuoto-
jai: Matematikos-gamtos darbq redakcines tary-
9"1 pirmininkas I. Kondius, A. RrodZiukynas, A.
Zvironas, jaunesnieji katedros darbuotojai K. Bar-
Sauskas ir A. Jucys. Tiesa, priei karq fizikos iody-
no i5leisti nepavyko, tadiau apsvarstytus ir pri-
imtus terminus destytojai vartojo savo paskaitose
ir vadoveliuose.

Po karo, dirbdamas Vilniaus universitete ir Lie-
tuvos TSR Mokslq Akademijoje, P. Brazdiirfnas
terminq kurimo darbq ne tik atnaujino, bet ir la-
bai i:plete. Nuo 1971 m. P. BrazdZilnas - Termi-

I BrazdZilnas P. Fizikos lietuvi3kosios . terminijos kurirnas
// KalUos kultrlra.- 1983,- Nr. 44.- P. 4.



notogijos tarybos narys, Fizikos terminq komisijos
pirmininkas. Jau 1958 m. isleidZiamas jo redaguo-
tas dvikalbis ,,Fizikos terminq iodynas", jo inicia-
tyva parengtas keturkalbis apie 20 000 terminq
,,Fizikos terminq Zodynas" (1979 m.), isleistas rota-
printu ir pateiktas svarstymui ,,Lazeriq fizikos ter-
minq Zodynas", apimantis apie 4000 terminq. Pro-
fesorius pradejo rengti ,,Radiofizikos *odynq" ir
ilgq laikq vadovavo jo rengimo komisijai. Tadiau,
susilpnejus sveikatai, Zodyno kartotekq jis perda-
ve savo jaunesniems kolegoms A. Juodvir5iui ir
V. Palianskiui. A. Juodvir5is iki pat mirties vado-
vavo Sio Zodyno rengimo komisijos darbui.

PabreZqs terminq svarbq jau minetol'e ,,Fizikos
praktikos darbq" (1938 m.) pratarmeje, Profeso-
rius Siq minti pletojo pirmojo lietuvi5ko ,,Fizikos
terminq Zodyno" iZangoje:,,Grieitoms sEvokoms
reik5ti reikalinga tiksli, grieZta ir vienodai varto'ja-
ma termino,logija. Bet Siuo metu mtsq respublikos
fizikrl vartojami terminai neturi tokiq savybiq:
labai dainai vienai tai padiai sqvokai reikiti var-
tojami du arba net ir trys terminai, pasitaiko nevy-
kusiq naujadarq, ypad verstineje populiariojoje
fizikos literat[roje, kartais keidiami jau nusisto-
vejq, iprasti terminai ir pana3iai. Todel fizikos
terminologijE reikia sutvarkyti - reikalas labai
svarbus ir skubus" r. Terminologe A. Kaulakiene
teigia, kad 5ie Lodiiat tapo profesoriaus tolesnio
terminologijos darbo epigrafu.

P. BrazdZilnui labai nepatiko, kad kai kurie fizi-
kai, rasydami straipsnius, vartoja daug tarptauti-
niq terminq. Jie teisindavosi tuo, kad, Siuos termi-
nus i5vertus i lietuviq kalbq, neva nukendia moks-
line mintis. PosedZiuose, svarstant ,,Fizikos ter-

I Fizikos terminq Zodynas / Red. P. BrazdZiunas.- V',
19s8. -P. 3.
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minq Zodynq", profesorius visados pasisakydavo
ut lietuviEkus terminus ir Siuo klausimu budavo
neperkalbamas. Taip iodyne atsirado: atsistatymas
(autoredukcija), ativaitas (reflektorius), auk3tima-
tis (altmetras), daugialypumas (multipletiSkumas),
trikdymas (perturbacija) ir daug kitq lietuvi5kq
terminq.

Sparciai vystantis fizikai, atrasti nauji rei5ki-
niai, kuriuos reikejo tinkamai lietuviSkai ivardyti.
Apie tai profesorius rase: ,,Salia pagrindiniq kiek-
vieno mokslo terminq iodynq reikia parengti ir
naujausiq jo Sakq nedidelig iodyneliq, kur butq su-
ra5yti naujausi, maZai dar vartojami terrninai. t...1
Labai reikalingi nedideli ai5kinamieji atskirq moks-
lo sriciq Zodyneliai, kuriais galetq pasinaudoti ne
tik mokslo, bet ir kitq sriciq darbuotojai, taip pat
studentai, moksleiviai ir pladioji visuornene" 1.

P. BrazdZirlno redaguoti Zodynai buvo aptaria-
mi ir fizikq, ir kalbininkq. S. Keinys taip apibudino
P. BrazdZilno - mokslo kalbos klrejo ir normin-
tojo - veiklq: ,,Jis nuolat turejo sumanymq ir ne-
lauke, kol kas palieps ar pasiflys kq daryti, nede-
javo, kad bloga terminija, kad trtksta terminq, kad
gimtoji kalba nelanksti (deja, ne vienam mokslo
darbuotojui tai budinga), bet sprende konkredius
terminq tvarkybos klausimus. Be to, jis sugebejo
suburti graiq brlreli specialistq i3 mokslo jstaigq
ir aukstqjq mokyklq, negailindiq laiko ir ktrybi-
r)es energijos savo srities terminams tvarkyti. Jo
ir jo bendradarbiq ina5as i lietuviq terminologijos
pletrq yra didelis, aiSkiai matomas ir turi iSlieka-
mqjA vertq. Jis daug vertesnis uZ kartais girdimus
ir skaitornus abstrakcius papostrlngavimus apie
gimtosios kalbos branginimq ir jos meile. Cia tik-

2 Br a zdt ifi na s P. Fizikos lietuviSkosios terminiios ku-
rimas // Ihlbos kultflra.- 1983.-Nr. 44. - P. B.
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roji tos kalbos meile, tikrasis rupinimasis tevq ir
senoliq kalbos likimu" r.

P. BrazdZiuno visuomenine veikla nebutq i3sa-
miai nusviesta, jei nepaminetume Lietuvos fizikq
draugijos (LFD), ikurtos 1963 m. prie Lietuvos TSR
MA prezidiumo. Jq galima vadinti Lietuvos gamti-
ninkq draugijos (LGD), veikusios 1931-1941 m.,
ipedine. LFD pirmininkas nuo pat jos ikurimo, ii-
skyrus 1966-1968 m., iki mirties buvo P. Braz-
dZiunas. Tos draugijos svarbiausias uZdavinys -f izikos mokslo popuiiarinimas, metodine parama
fizikos mokytojarns, naujausiq fizikos mokslo pa-
siekimq propagavimas. Daug klausimq, susijusiq su
fizikos mokslo pletote Lietuvoje, pirmiausia buda-
vo aptariama Fizikq draugijos suvaiiavimuose. Pa-
vyzdZiui, mintis parengti minetqji ,,Fizikos encik-
lopedini iodynq" buvo svarstyta dar 1973 m. fi-
zikq konferencijoje. Ne kartq buvo aptarti
fizikos terminai. Profesorius daugely draugi-
jos konferencijq daZnai skaite p::Itc inus apie fi-
zikos mokslo raidq Lietuvoje: ,,Pirmieji lietuviiko-
sios fizikos metai"-XXI LFD konferencijoje 1979
m.,,,Lietuvos fizikos rinkinio dvide5imtmetis"
XKI LFD konferencijoje 1980 m. ir t. t. Apie Lie-
tuvos fizikq draugijos pasitarimus Profesorius ir
pats rasydavo, ir kitus ragindavo raiyti i ,,Lietuvos
fizikos rinkini".

Neakivaizdines jaunqjq fizikq,,Fotono" mokyk-
los, kuriq dabar yra baigg per ttkstanti mokslei-
viq, pradiiq taip pat dera sieti su profesoriaus P.
BrazdZiuno vardu. Sios mokyklos ikurimui pritare
LFD-, tadiau niekas i3 aukStqjq mokyklq ir Akade-
mijos institutq nenorejo imtis konkretaus darbo.
Pagaliau jq organizuoti emesi Siauliq pedagoginio

I Keinys S. Akademiko P. BrazdZiiino terminologinis pa-
likimas // XatUos kulttra"- 1987.- Nr. 53. - P. 79-84.
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instituto fizikai. Jq iniciatyvq Profesorius ne kartq
pabreZdavo, ragindamas prisideti ir kitus. Pirmqji
,,Fotono" u2duodiq leidinuke 1973 m. ir visus kitus,
einancius iki Siol, i5leido Lietuvos TSR MA Fizikos
ir matematikos (nuo 1977 m,- Fizikos) institutas.
Prof. P. BrazdZiunas iodiiu ir darbais reme jaunqjq
fizikt+ mokyklq. Net ir paskutiniaisiais gyvenimo
metais, budamas jau nelabai stiprios sveikatos, jis
dalyvaudavo,,Fotono" renginiuose, iteikdavo mo-
kiniams mokyklos baigimo diplomus, neatsisakyda-
vo tarti iod! mokyklos absolventams, ragindamas
pasirinkti sunkiq, bet nepaprastai idomiq fiziko
specialybg, leidiiandiq paZvelgti i pacias gamtos
sandaros gelmes.

Budamas kuklus, apie nuveiktus darbus Profeso-
rius visados kalbejo kaip apie didiiutio Lietuvos
fizikq kolektyvo bendro darbo rezultatq. Zurnale
, Mokslas ir gyvenimas" iispausdintame straipsny-
je, skirtame jaunimui, pirmiausiai iikele savo mo-
kytojq V. eepinskio, Z. Zemaidio, K. SleZeviciaus
nuopelnus fizikos mokslui, apie save gi tiek tepa-
sake : ,,Galiu pasidiiaugti, kad, kuriant dabar kles-
tincio Lietuvos fizikos mokslo rumus, ir man teko
laime pagal iigales prisidcti prie jo statybos, prie
jaunqjq fizikq rengimo,"1. Tas vienas sakinys toks
budingas Profesoriui.

Sioie knyguteje trumpai papasakota profeso-
riaus biografija, jo kelias i mokslq, mokslo organi-
zacine veikla, rupinimasis fizikos veikalq, vado-
veliq, Zodynq leidyba rodo, kad Profesorius tokio
nepaprasto ir sudetingo XX amiiaus iilisus ie6is
deiimtmedius aktyviai dalyvavo ten, kur spren-
desi visi svarbesnieji Lietuvos fizikos, kartu ir kul-
turos, klausimai.

I B ra zd?irln as P. Ilgas ir laimingas kelias: Zodis jau-
nimui // Mokstas ir gyvenimas.- 19B2.- Nr. B.- p. 37-39.
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P. BRAZDZIUNO
UZRASAI
KALENDORIAUS
I,APEI,IUOSE

P. Brazdiiflnas beveik kasdien kalendo-
riaus lapeliuose Zymedavo, kq nuveikqs, kai ku-
riuose uira5ydavo pastabas, be jokiq paai5kinimq

- pavardes, gimtines vietovardZius. Metams pasi-
baigus, tuos uZra5us, kiek paredaguodamas, pats at-
spausdindavo maiinele.

Profesoriaus artimqjq archyve yra 1974, 1975,
1981-1984 metq uZraiai. Paskutiniqjq 1985-qjq
gyvenimo metq dali uZraStl jis dar spejo atspaus-
dinti, dalis liko lapeliuose.

Siai knygelei parinkti uiraiai, susijg su moks-
lo organizavimu, leidyba, Zodynq bei fizikos isto-
rijos ra5ymu. Jie atspindi visa, kas Profesoriui bu-
vo labai svarbu, kuo jis gyveno. Stebetina, kad
budamas beveik 90 metq - tai amiius, kurio sulau-
kg daugelis sugeba tik ilsetis,- Profesorius dar
gyvai domejosi fizikos reikalais: dalyvavo naujo
radiofizikos Zodyno rengime, buvo aktlnrus ,,Fizi-
kos istorijos Lietuvoje" bendraautoris.

Tikimes, kad skaitytojui 5i autenti5ka mediia-
ga pades geriau piiZinti Profesoriq Povilq BrazdZiu-
nq - vienq Zymiausiq, savo pa5aukimui labiausiai
pasi5ventusiq Lietuvos mokslo kurejq ir organiza-
toriq.
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rS UZRASq rarcNDoRrAUS
TAPETIUOSE

lg74 metai
L a p k r i d r o t2 d. Buvau pas preziden-

tq I del abiejq skyriq rengiamo pasitarimb biofizi-
kos, biometrijos, automatizavimo ir skaidiavimo
technikos klausimais. Jis uisimine apie neai5kumus
del Maskvos sirllymo organizuoti atraming mikro-
biologijos ir genetikos tyryrnq laboratorijq I...1.
Paliestas ir Biochemijos instituto profilio klausimas.
Pasitliau konferencijq nukelti i sausi. Prezidento
nuomone, jos neverta atideti.

Mokslq Akademijos Lietuviq kalbos ir literatu-
ros institutas surenge S. Neries 70-meiio minejimq
Akademijos saleje. Iiklausiau 4 prane5imus. K.
Korsakas savo prane5ime apgailestave, kad jos
klryba maiai Zinoma uZ Tarybq Sqjungos ribq.

Lapkr i d i o 15. Po pietq su Regina ir Jonu 2

buvome Rasq kapinese padeti geliq ant prof. Z.
Zemaidio kapo. Susirinko nemaiai Zmoniq. Daly-
vavo rektorius 3. Jis kiek pavelavo, ngs buvo i5vi-
kgt i Kaunq, i pasitarimq. Prof. Z. Zemaidio au-
dito,rijoje vyko jo 90-medio minejimas. Skaidiau
prane5imq. Skaite doc. V. Paulauskas, E. Gediaus-
kas (apie istorijos darbus). Kalbejau, bet nelabai
sklandZiai, likau nepatenkintas. Po manqs kalbejo
prof. St. Jankauskas. Minejimui pasibaigus, rekto-
rius ' man primine, kad toji mediiaga turetq br:ti
i5spausdinta. Jis raginqs ir pati prof. Z, Zemaiti
ra3yti atsiminimus, tatiau Sis taip nieko ir nepa-
r*", ""*tiko atsiminimq ir kiti. Keista, kad mi-

I MA prezidentas J. Matulis.
2 P. Brazdiirlno brolio Alfonso dukte Regina su vyru Jo-

Baniu.
3 Vilniaus universiteto

nu
rektorius J. Kubilius.
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nejime,maZai dalyvaVo vyresniqjq universiteto
destytojq - nebuvo P. Katiliaus, J. Dagio, A. Min-
keviciaus ir kt.

L a p li r i c i or 25. Prie3 prof. Z.Zemaidio 90-me-
cio minejimq valandq kalbejau su J. Rakausku.
Jau anksciau esu praies J. Rakausko paraiyti atsi-
minimus apie profesoriq, nes jis ilgai buvq ra5tve-
diiu. Sutareme, kdd paraiys. Nespejo, mire lapkri-
cio 25 d. Daug kur nespejame.

G r u o'd t i o 23. Prezidiumo posedis. I5 Mask-
vos gauta telegrama, kad gruodZio 26 d. TSRS MA
prezidiumo svarstomas Fizikos ir matematikos in-
stituto atsiskyrimas 1. Pasiuie ir man vaZiuoti i
Maskvq, atsisakiau. Vaiiavo akademikai V. Statu-
levicius ir J. Poiela.

1975 metai
Vasario 19. A. Koncius praneie, kad mire

prof. I. Koncius 2.

B a 1 a n d z i o 23.,,Lietuvos fizikos rinkinio"
redaktore 3 praneie, kad iurnalas bus spausdina-
mas anglq kalba ir platinamas Anglijoje bei JAV.

B i r ze I i o 16. Ligonineje lankiau S. Jankaus-
kq, raginau ra5yti atsiminimus, juk su daug kuo
bendravqs. Girdi, vargu ar pajegsiqs, be to, reiketq
raiyti apie Zinomus asmenis tokiq dalykq, kurie
dabar nepritiktq.

19Bl metat
B a I a n d 2 t o 23. Radiologineje laboratorijoje

susirinkimas kalbos klausimais. Dalyvavo kalbinin-
kas K. Ulvydas. Pirmininkavau.

I MA Fizikos ir matematikos institutas 1977 m. sausio 1d.
padalytas i du: Matematikos ir kibernetikos bei Fizikos in-
stitutq,

2 I. Koncius mire Putname (JAV) 1975 m. vasario 19 d.
3 Elga Borutiene.
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B i r Z e li o 29.,,Fizikos istorijos Lietuvoje"
iniciatyviosios gnrpes nariq pirmasis susirinkimas.
Dalyvavo P. BrazdZitnas, K. USpalis, V. Dienys,
H.Jonaitis. H. Horodnidius. Nutarta iki rugsejo vi-
durio parengti trumpq leidinio anotacijq. 1579-
1940 m. rengia H. Horodnidius, P. Brazdiiunas,
1940-1980 m- K. U3palis, V. Dienys, H. Jonaitis.
siulyta itraukti i kolektyvq J. MartiSiq, A. hro-
d2iukynq, I. Dundulytq.

SpaIib 1. Radioaktyvaus spinduliavimo sky-
riaus 25-metio minejimas.

Spalio 20. Terminologijos grupei grqiinus
periiuretq ir sukirdiuotq ,,Lazerig fizikos terminq
Zod1mo" projektq, nutarta dar kartq ji perZiureti,
atsiZvelgti i pastabas ir papildyti. Rinktis tredia-
dieniais 16 val.

GruodZio 31. Pasveikinau Naujqjq Metq
prc{la J. Matuli, A. Zukauskq, K. Meikauskq. J. Po-
Zelos ir V. Statulevidiaus neradau. Sutikau Istorijos
instituto direktoriq B. Vaitkevitiq, pasveikinau su
Naujaisials Metais ir prasitariau apie musq suma-
nymq re4gti knygq apie fizikos mokslo raidq Lie-
tuvoje. Jis pritare tam sumanymui ir zadejo ji pa-
Iaikysiqs, tik apgailestavo, kad Mokslq istorijos ko-
misijos gamtos ir technikos sekcija yra pakrikusi,
dirba silpnai, kad mes iki Siol neistengeme pareng-
ti leidinio projekto.

1982 metal
S a u s i o 22. Su draugu V. Palianskiu taremes

del radiofizikos terminq Zodyno rengimo.
Vasario l. ,,Fizikos istorijos Lietuvoje" ren.

gejq pasitarimas. I5rinkta vadovybe. Visos knygos:
P. Br_azdZifinas, pavaduotojas K. U5palis, sekreto-
re I. Senavidiene. I dalies: H. Horodnidius, II dalies

5. Povilas BrazdZi0nas.
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H. Jonaitis. Abiejq pogrupiq sekretore I. Senavi-
diene. Numatyta abiejq daliq apimtis.

V a s a r i o 18. Fizikos instituto S-metis. Perskai-
diau paskaitq ,,Fizikos pirmieji Zingsniai Mokslq
Akademijoje".

Batandiio 3. Paneve2yje dalyvavau foto-
niediq iSleistuvese, buvo iteikiami baigimo pa?y-
mejimai. VaZiavome su P. Serapinu ir E. NorvaiSu.

BalandZio 18. Dalyvavau akad. J. Vi5dako
55-mecio minejime.

B ir i. e I i o 9. I5vykome i Kaunq, i Fizikq kon-
ferencijq Zemes ukio akademijoje. Ta proga ap-
lankiau senE paZistamq J. Baruoli. Akademijos Fi-
zikos katedroje ivyko Draugijos valdybos posedis.
Konferencija truko birielio 10 ir 11 d.

B i r Z e I i o 10. Ryte aplankiau akademijos rek-
toriq, padekojau uZ globq ir pakviediau i konferen-
cijos pradZiq. Rektorius pasveikino konferencijos
dalyvius ir perskaite praneiimq. AS perskaidiau
praneiimq apie Fizikos draugijos 20-meti. 11 d. gri-
Zome i Vilniq.

R u g s e j o 9. A. Jucio skaitymai 1. Prie jo na-
mo Karitl Kapq gatveje pritvirtinta paminkline
lenta.

R u g s e j o 20. Fiztkos instituto Mokslineje ta-
ryboje mano 85 metq sukakties minejimas. Tary-
boje perskaidiau praneiimq ,,Fizikos raida Lietu-
voje", po posedZio pobr:vis Akademijoje, centriniq
rumq kavineje

G r u o di, i o 1. ,,Lazerig fizikos terminq ilody-
no" projekto aptarimas Terminq komisijoje. Daly-
vavo H. Horodnidius, K. U5palis, A. Juodvir5is, V.
Kaveckis, J. Naru5is, J. Klimavitius.

1 Kiekvienais metais A. Jucio gimimo dienq, rugsejo 12 d.,
MA Fizikos institute rengiamas i3kilmingas teorines fizikos
seminaras,. vadinamas A. Jucio skaitymais.
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1983 metai
K o v o 10. Rrslaidininkiq fizikos instituto Moks-

lt_"e_ taryba: pristatorni respublikinei premijai
V. Dienio darbai.

R u g p j U d i o 31. Lankiausi Fizikos ir puslaidi-
ninkiq fizikos institutuose, kalbejau del 

',,Encik-

lopedinio fizikos Zodyno" vardyno.
R u g s_e j o 9. Fizikos fakulteto taryboje pami-

netas H. Jonaitio 70-metis.
Lapkridio 21. Redakcines kolegijos pasita-

rimas. Tq padiq dienq perdaviau A. Juodviiiiui ir
V. Palianskiui,,Radiofizikos Zodyno,,, kartotekq.

1984 metai
Sausio 13. 16 val. susirinkimas pedagoginia-

me institute, skirtas P. Pipinio SO-metiui jf fiz.-
mat. m. daktaro laipsnio suteikimui pai.ymeti.

S a u s i o 26. Su H. Jonaidiu lankemes ,,Moks-lo" leidyklos istorijos redakcijol'e del fizikos isto-
rijos. Vedejas pritare musq nuomonei, kad tokiq
knygE reikia i5leisti. PaZadejome pirmosios dalies
rankra5ti iteikti 1985 m. I pusmetyje. Iileidimo me-
tai - 1987.

K o v o 16. Aplanke A. Piskarskas., A. Stabinis
ir J. Jasevidiute, dovanojo savo monografijq.

K o v o 30. Susitikimas su skaitytojais Respub-
likineje bibliotekoje,,Lietuvi:kosios tarybineJ en-
ciklopedijos" l2-to tomo iSleidimo proga.

BalandZio 9. ,,Enciklopedinio fizikos iody-
no" rengejq pasitarimas.

Balandiio 15. ,,Fotono,, diplomq teikimas
Paneveiyje.

GgguZes 11, K. Bar5ausko BO-medio mineji-
mas. Skaidiau prane5imq. Kalbejau ry J. eepins-
kiu del monografijos apie prof. V. eepinski. Lan-
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kiau J. Banaitienq. Palikau jai ,,Lietuvos universi-
teto 192?_-1927 m. apyskaitq", I. Jonyno monogra-
fijq ir ,,AmZiq kulturos sandrlroje".

GeguZes 15. K, Bar5ausko minejimas Ver-
kiuose, Mokslininkq r0muose. Kalbejau.

GeguZes 31. Vaiiavome i Fizikq konferen-
cijq Siauliuose, kartu vaZiavo H. Horodnidius.

Ru gs ej o 12. Prof. A. Jucio BO-ties metq mi-
nejimas. Kalbejau.

S p a I i o 1. 11 val. ,,LietuviSkosios tarybines en-
ciklopedijos" baigimo proga tarybos posedis Kutu-
zovo (dabar - Daukanto, aut, pos[.) aikites rt-
muose l.

S p a I i o 8. Redkolegijos posedis. Filmavo,,Lie-
tuvos fizikos rinkinio" 25 metq sukakdiai. Dalyvavo
nedaug nariq.

Spalio 18. Fizikos fakulteto konferencijoje
raginau indejusius jaunuosius fizikus ra3yti straips-
nius enciklopediniam iodynui.

Lapkridio 26. Z. Zemaiiio 100-medio mi-
nejimas Verkiuose.

GruodZio 15 d. Z. Zemaidio 100-metio mi-
nejimas fakultete. Kaltrejau, gal ir ne visai vy-
kusiai.

1985 metit
Sausio t, Naujuosius Metus sutikome su

svediais. Salo.
Sausio 2. Oro temperatura -soc. Oras pa-

stovus ir malonus.
S a u s i o 4. 15 val. katedroje doc. A. Misitlno

B5-medio minejimas. Pakviete i ji prof. A. Piskar-
skas. Para5iau sveikinimq, tadiau del sveikatos ne-
dalyvavau.
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S a u s i o 6. Doc. R. Siatauskui pasiqsta ,,Fizi-
kos istorijos Lietuvoje" 1-os knygos anotacija.

Sausio B. Ryte oro temperattra :12"C.
Gimtines vietovardiiai: Sturirbriikis, PajuodZ-

laukis, Sod6liai, Du6rpiai, DidZprrldiiai, Didiprrld6-
liai, OZkiniai, Kafrdri5kis, Ziimariskis, Daf5i5kiai,
Anta5avd, Kiafllediiai, Bedaliai, Gikonys, plikiai,
Paliepiai, Saldmiestis, _Junkunai, Ram6ngailiai, Re-
meikiai, Nausddiiai, Zemait6liai.

Sausio 10. Rytq oro temperatlra -14". pr.rs-
laidininkiq institute Mokslines tarybos posedis.

S au s i o 11. Oro temperatura - 12o. Labai gra-
ius apsnigtq medZiq vaizdas.

Sausio 12. Rytq -15oC. A. Koniius atne5e
prof. I. Kondiaus fotonuotraukq

S au s i o 13. Rytq -lB"C. Fizikq draugijos pre-
zjdiumas patvirtino naujus LFD istatus. f iiikrl
draugija ikurta 1962 m. lapkridio 2O d.

Sausio 21. Zodyno komisijos susirinkimas
Mokslq Akademijos maiojoje saleje.

S a u s i o 24. 11 val. Mokslq Akademijos maio-
joje saleje Skyriaus visuotinis susirinkimas - atas-
kaitine sesija. Nedalyvavau, gulejau ligonineje.

Vasario 1. Fizikos institute minetas f. US-
palio 60-metis. .Nebuvau.

Atodrekis. Lietus.
V a s a r i o 2. Sqla. Skambino H. Jonaitis, infor-

mavo apie ,,Fizikos istorijos Lietuvoje,, reikalus.
V a s a r i o 6. Susitariau su A. Dragunu, kad jis

p,fvqduotq mane konkursineje komisijoje. JUrai t

iilaike valstybinius egzaminus ir gavo iaudonq dip-
lomq.

Vasario 7. Oro temperatura -lB'C. Buvau
prezidiume pas J. Matuli. Nuveiiau savo pasiuly-

I J[ras Banys.
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mq projektq del fizikos mokslo pletojimo 1990-
2010 m. UZejo prezidentas J. PoZela. Kalbejomes.
GriZau patenkintas kelione ir susitikimu.

Vasario 14. Biuro posedis.
Vasario 15. Oro temperatrlra 10o. Pasiun-

diau A. PuodZiukynui laiSkq fizikos istorijos reika-
lu. 2 val. vaikidiojau pievose.

Vasario 16. Temperatura ryte -lBoC, apie
pietus - 13"C, vakare --2LoC. H. Jonaitis ,,Fizikos
istorijos Lietuvoje" rankra3ti iteike ,,Mokslo" lei-
dyklai.

V a s a r i o 19. Skambinau doc. H. Jonaitiui is-
torijos reikalu.

Vasario 21. A, Baranausko 100-mediomine-
jimas Verkiuose. Prane5imq skaite ir prof. J. Ku-
bilius.

Vasario 24. Rinkimai. K. DaukSui E0 metq.
Pasiunciau sveikinimq.

Vasario 25. Fizikos institute konferencija.
Redkolegijos pasitarimas. Buvau fakultete fizikos
terminq komisijos posedyje"

V a s a r i o 27. Mokslq Akademijoje visuotine
sesija. Puslaidininkig instituto direktoriumi iSrink-
tas A. Sileika. Kitg institutq direktoriai: Ekonomi-
kos - E. Vilkas, Lietuviq kalbos ir literatfr.ros -J. Lankutis, Sociologijos - S. Lazutka. Viceprezi-
dentu vietoj J. Poielos iSrinktas V. Statulevidius.

Vasario 28. Oro temperat[ra -t7'C, Prasi-
dejo Vilniaus fiziktt seminaras. Pasakiau iZangini
Lodi.

K o y o 3. Ra5iau straipsniq ir praneiimq san-
traukas: 1) Prof. K. SleZevidius; 2) D.Mendel,ejevo
mokinys prof. V. Cepinskis; 3) A. Popovas - ra-
dijo i5radejas; 4) Fizikos mokslo pasiekimai Tary-
bq Lietuvoje; 5) Fizikos mokslo raida Tarybq Lie-
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tuvoje; 6) P. BrazdZiuhas ir H. Horodnidius. Fizi-
ka Vilniaus universitete; 7). A. Stoletovas - rusq
fizikos praciininkas; B) E. Rezerfordas.

K o v o 18. Pasveikinau J. Matuti 86 metq su-
kakties proga. Buvau MA prezidiume, svarste Fi-
zikq draugijos pasillytq istatq pakeitimq.

K o v o 20. 10 val. katedroje svarstomas ,,Ld-
zeriq fizikos terminq Zodyno" klausimas.

K o v o 21. Pasitarimas pas K. U3pali del fizi-
kos istorijos II knygos. Prof. V. Ruokio 100-medio
minejimas Kaune.

K o v o 25. Mokslines tarybos posedis Fizikos
institute.

K o v o 26. Mokslines tarybos posedis Puslaidi-
ninkiq institute.

K o,v o 28. Oro temperatura -2oC. Prof. J. Bal-
dikonio 100-qjq gimimo metiniq minejimas Ver-
kiuose.

B a I a n d i"i o B. Fizikos istorijos III skyriq tai-
so A. RrodZiukynas, P. Brazdiiunas.

Balandzio 9. Oro temperattra nakti -7o,
dienq -BoC. ,,Lazeriq fizikos terminq Zod1mas".

BalandZio 12. Oro temperatrlra -3oC. 16
val. Fizikos fakultete B. Kuk3o ir S. Vido vadove-
lio plano svarstymas. Kvalifikacijos kelimo klausi-
mai,

BalandZio 17. Paskelbti kandidatai premi-
jom gauti: 1) R. Baltramiejrlnas, V. Bareikis, A.
Reklaitis,,Nepusiausvirieji, nekolektyviniai rei5-
kiniai puslaidininkiuose", 2) J. Grigas.

B a I a n d i i o 19. 11 val. Puslaidininkiq institu-
te Mokslines tarybos posedis.

B a I a n d Lio 24 d. Fizikos institute Mokslines
tarybos posedis 15 val.

B a I a n d ili o 25. I3vaZiavau'i ligoning.
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GeguZes 30. Puslaidininkirl fizikos katedros
Svente. Fakultete fotografavo televizijai. Buvau Fi-
zikos institute,

BirZelio 4. Respublikiniq premijq sekcijos
susirinkimas.

Btr t e I i o 7. Doc. H. Jonaidiui 75 metai.
Birielio 24. Kvtediamas redkolegijos pose-

dis.
BirZelio 28, GriZau i3 ligonines. Buvo ui-

ejqs kaimynas Zurnalistas R. Budrys.
Liepos 22. Redkolegija Fizikos institute.
Rugp judio 10. Buvo doc. H. Jonaitis. Kal-

bejome apie fizikos istorijos rankraiti bei fizikos
muziejq. H. Jonaitis tuo reikalu Zadejo kreiptis i
redaktorirl. Reikalui esant, abu kreipsimes i prezi-
dentq.

Rugp judio 11. Vaik5diojau pievose.
Rugse jo 1. Mokslo diena. GriZome i5 Palan-

gos. Pailsejome gerai, oras buvo neblogas.
Rugse jo 3. Buvau Mokslq Akademijos pre-

zidiume.
Rugse jo 9. Dalyravau radiofizikos katedros

posedyje.
Rugsejo 12, Su doc. H. Jonaidiu buvome

,,Mokslo" leidykloje. Istorijos skyriaus vedejas
A. Sulga minejo, kad ,,Fizikos istorija Lietuvoj_e"
yra itraukta i 1986 m. redakcini ir 1987 m. leidybi-
ni planq.

Rugse j o 15. VaZiavome i Kaunq. Aplankiau
A. RrodZiukynq.

Rugsejo 16. Mokslines tarybos posedis Fi-
zikos institute. Radiofizikos terminq komisijos po-
sedis.

R u g s e j o 18. Suejo 88 metai. Aplanke ir pa-
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sveikino Rubikiene, Vida r, J. Banaitiene ir M. Dig-
riene.

Rugse jo 19. Su doc. H. Jonaidiu lankemes
Enciklopedijq redakcijoje, teiravomds apie,,Er-
ciklopedini fizikos iodynq". Mums pasake, kad pa-
rengtas tik optikos skyrius, kiti skyriai baigiami
redaguoti. 1986'm. reikia baigti rengti rankra5ti ir
atiduoti leidyklai. Tikimasi 3i ibdynq iSleisti 1989-
1990 m.

Rugsdjo 2}. Prie3 Rrslaidininkiq fizikos
problemines tarybos posedi ekskursija i puslaidi-
ninkiniq prietaisq bandomqjq gamy'klq. t2 val.
,,Mokslo" leidyklos redaktores E. JuFkienes 50 me-
tq jubiliejus. Sveikinome su E. Borutiene.

R u g s e j o 24. I/VPI SO-medio minejimas. ltei-
keme su E. Makarirlniene adresq ir geles. 16 val.
P. Griskevidius iteike institutui ordinq, po to -S. Sondeckio orkestro koncertas.

Rugsejo 25. Buvau bibliotekoje. Fotografo
neradau. Palikau,,Lietuvi'kosios enciklopedijos"
9 tornq A. Gustaidio portretui perfotografuoti.
E. Nailenui perdaviau savo prane3imq bylas.

Rugsejo 27. Buvau bibliotekoje, nuneSiau
,,Lietuvi5kosios enciklopedijos't 6 tomq. Pra5iau per-
fotografuoti J. Dobkevidiaus nuotraukq ir knygq.

Rugse jo 29.3 val. pereiname prie Ziemos
laiko.

R u g s e j o 30. Skyriuje biuro posedis. Svarsto-
mi institutq planai. Numatoma 12-ajame penkme-
tyje ikurti du institutus: 1) Tiksliosios mechanikos
ir virpesiq; 2) Informatikos.
. Spalio 3. Puslaidininkiq institute pas A. Si-

leikq Fizikq draugijos posedis.
S p a I i o 4. Mieste sutikau dailininkq L. PaS-

kauskaitq. Prane5e, kad jos tapytas mano portre-
I P. BrazdZirlno anrlke Vida Kuzavinyte.
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tas yra ne mokstininkq rrfmuose, bet dailes muzie-
juje, baigdama ji dar patobulino. Papraiiau, kad ir
man vienq atspaudq padarytq. Sutiko.

S p a I i o 5. Radiofizikos katedros 25 metq ju-
biliejus.

Spatio 6. VaZiavome i Subadiq. Aplankeme
Daukus Veiionyse, pasigroZejome Levens uZtvan-
ka. Buvome Palevenes kapinese. AtvaZiavome i
Subadiq. Nakvojome. I Vilniq griiome pro Pane-
v62i, Ramygalq, Kedainius, Jonavq,tUkmergq.

S p a I i o 9. Radiofizikos iodyno kornisija.
Atejo dekanas A. Bandzaitis su H. Jonaidiu. Ta-

remes del fizikos muziejaus. Pasitarime dalyvavo
A. Juodviriis, V. Palianskis, K. Sakalauskas, V. Va-
liukenas, H. Jonaitis, dekanas ir a5. Pasikalbejq
sutareme su fakulteto dekanu ir partijos sekreto-
riumi V. Valiukenu, kad muziejaus reikalq reikia
i5judinti, jeigu tikslinga - apsvarstyti ir fakulteto
taryboje.

Reikia: tvarkyti ekspozicijq Mokslo muziejuje
ir rasti jai vietos padiame fakultete, panaudojant
pertvaras koridoriuose bei iejimuose. Dekanas su-
tiko, V. Valiukenas taip pat. Personalo muziejaus
tvarkymui, girdi, yrd.

S p a I 1o t4, Redakcines kolegijos posedis. Ra-
diofizikos Zodynas.

S p a I i o 16. Ateis E. Makarirlniene det D.
Chvolsono,,Fizikos kurso".

S p a I i o 20. Pasivaik5ciojau pievose.
Sbulto 2L Pasivaik5diojau pievose. Zodyno

posedyje nebuvau, nes prastai jaudiausi. Redaga-
vau pasisakymq.

S p a I i o 22. Pasivaikitiojau pievose, Paruoiiau
prospektq.

Sp a Lio 24. Buvo atejqs J. Vaitkus del iraSo
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i Puslaidininkiq fizikos katedros istorijos knygq.
Ilgai kalbejomes.

Atnese I. Senavidienes darbq - ,,Fizikq ry5iai
ir jq reikime". Pra5e pareik5ti nuomone. Recen-
zijos yra." Sdalio 29. Oro temperatrlra -loc. Pasirode
sniegas. Fizikos institute Mokslines tarybos pose-
dis.

Lapkricio 4. Radiofizikos Zodynas. Atida-
viau Rrslaidininkiq fizikos katedros istorijos kny-
gq su savo irasu,

_L a p k r i d i o 5. Tvarkiau atsiliepim4 apie
I. Senavidienes straipsn!.

Lapkridio 7. 11 val. isvaiiavome i Palangq.
Apsiniaukq, bet nelyja. 14.30 val. buvome Palan-
goje, jrlra audringa, vejas didelis.

Lapkridio B. Nuo ryto lijo, veliau nustojo.
Ejau pasivaiksdioti link ,,Lino", tadiau nuejau tik
puse kelio, nes vejas didelis. Nelijo, jura bangavo,
tiltas uZdarytas.

L a p k r i d i o 9. Nelijo. Pasivaikidiojau Vytau-
to gatve iki vaistines, paskui nuejau i pajrlri ir ant
tilto. UZuovejoje visai malonu pasedeti.

Lapkridio 11. Radiofizikos iodyno posedis
9-11 val.

Lapkricio 13. Biuro posedis.
Lapkricio 16. Oro temperatDra -2'C. Pa-

sirode sniegas.
Lapkridio 17. Visq dienq namuose.
Lapkr'icio 21, Buvau fizikos institute,

E. Na5lenui dar iteikiau atsiminimq pluo5tq.
L a p k r i d i o 23. Oro temperatrlra 

-2oC.Apievalandq buvau pievose.
Lapkricto 28. tl val. skambins M. Mikal-

kevidius del fotonuo'traukq. Buvau Puslaidininkirl
fizikos katedroje ir pasisakiau. Gavau dovanq 5 fo-
tonuotraukas.
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G r u o dt i o 1. Oro temperatrira -fC. Pasni-
go.

Gruodiio 3. Fizikos institute Mokslines ta-
rybos posedis.

G r u o dz i o 5. 16 val. Puslaidininkiq instituto
Mokslines tarybos posedis: 1) prezidento J. PoZe-
los prane5imas; 2) diskusijos; 3) J. Poielos 60-me-
cio minejimas. Skaiciau sveikinimq.

Gru odlio 6: Apie 11 val. susitikimas su A.
Sirvaidiu del fotonuotraukq. A. Sirvaitis atneie
knygq. Vaikidiojau pievose. Degino Zolg.

Gru odt io 9. Buvau terminijos komisijoje.
A. Piskarskui perdaviau savo rankraiti apie kvan-
ting radiofizikq.

GruodZio 13. Oro temperatlra OoC. Apie
pusantros valandos vaikidiojau pievose. Laukuose
vejas Saltokas.

Gru odLio 14. Lietus. Vaikiciojau l valandq.
Raiiau apie B. Sruogq.

G r,u o d Z i o 15. Ra5iau apie B. Sruogq. Tele-
fonu kalbejau su profesoriumi J. Dagiu. Apie Sruo-
ge jis nieko neatsimena.

G r u o dz i o 16. 15 val. Lietuvos Fizikq draugi-
jos valdybos susirinkimas. Dienotvarkeje: 1) ata-
skaita, 2) XXV konferencijos ruoSimas, 3) kiti rei-
kalai. 17 val. Redkolegija.

Gru odi io 17. Buvau centre. Apie B. Sruogg
daugiau nieko nepara5iau.

Gruodiio 18. Oro temperatrlra -13o-
- 10"C. Oras ramus. Mire prof. K. Dauk5as.

Gru odzio 20. Biuro posedyje nedalyvavau.
K. Dauk5q laidojo 15 valandq Antakalnio kapine-
se. Buvau bibliotekoje.

G r u o d Z i o 23. 9 valandq Zodyno komisija.
G r u o d Z r o 24. Rrslaidininkiq instituto Moks-

lines tarybos posedis.
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G r u o d zi o 26. fizikos instituto Mokslines ta-
rybos posedis.

19BO metai
S a u s i o 1. Oro temperat[ra nuo -B' iki - 10"C.

Naujuosius Metus sutikome su Taliais.
Sa u s i o 3. Oro temperatrlra -soc. Kiek pasi-

vaikidiojau lauke.
Sausio 7. Mokslq Akademijoje sesija.
S a u g i o 14. 10 valandq televizijos laida -Mokslq Akademijai 45 metai. 17 valandq buvo E.

Makarirlniene, atne5e bibliogralijos rankraiti ir pa-
eme 4 mano fotografijas knygai.

Sausio 16. Mokslininkq rumuose Lietuvos
Mokslq Akademijos 4S-medio jubiliejus. Kalbe-
jau.

S a u s i o 17. MA Fizikos, technikos ir matema-
tikos mokslq skyriaus ataskaitinis susirinkimas. I3
bibliotekos paemiau iri5tus Zurnalus.

S a u s i o 20. Kalbejau su chemiku Z. Madioniu
del atsiminimg apie prof. K. Dauk3q,

S a u s i o 23. Rrslaidininkiq instituto Mokslines
tarybos posedis.

Sausio24-25. Raiiau prisiminimus apie ra-
Sytojq B. Sruogq.

Sau sto 26-27, Spausdinti prisiminimai apie
B. Sruogq ir prof. K. Daukiq.

Sausio 28. Dalyvauta B. Sruogos minejime
Mokslininkq mmuose. Kalbejau. GriZau pavarges.

S a u s i o 30. Buvo atejqs V. Kriitirlnas. Tartasi
del fizikos fakulteto muziejaus.

Sausio 31. Susitarta susitikti vasario 3 d. 11

valandq su chemiku Z. Maiioniu del atsiminimq
apie prof. K. Dauk$q.
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P. BRAZDZIUNO
LAISKAI
A. PUODZIUKYNUI

P. BrazdZirlno artimqjq archyve yra ne-
maiai jam ra5ytq lai5kq. Tai daugiausiai Seimos
nariq ir artimqjq lai5kai, mokslo draugq bei buvu-
sirl studentq Sventiniai sveikinimai. Tarp jq yra
nedidelis pluo5telis kolegq fizikq lai5kq: prof. I.
Kontiaus lai5kai i3 uisienio, doc. K. Sleievidiaus,
doc. A. Zvirono siqsti atvirukai, kuriuose jie trum-
pai atpasakoja profesoriui savo kelioniq isprldZius,
kartais praSo pavaduoti paskaitose. Labai .idomi

epistoliarinio palikimo dalis - P. Brazdiiuno lai5-
kai A.' RrodZiukynui. Abu profesorius siejo ilga-
mete paZintis ir draugyste. Jie kartu deste VDU
Mateihatikos-gamtos fakultete, vienu metu prade-
jo ra5yti ir spausdinti mokslo populiarinimo straips-
nius, kartu 1940 m. kelesi i Vilniaus universitetq ir
kure jame fizikos katedrq, kartu dirbo ivairiq fi-
zikijs leidiniq redkolegijose. Toks susiraiinejimas
truko gana ilgq laikq: pirmasis P. BrazdZirlno lai5-
kas A. PuodZiukynui ra5ytas 1968. V. 26, paskuti-
nysis - 1985. XII. 28. Tuos laiskus po P. Braz-
dZirlno mirties A. Puodiiukynas grqZino P. Braz-
dZiunb Seimai. Kiekviename lair'ke minimas koks
nors musq kulturos ivykis, aptariami ivairus fizikos
mokslo organizavimo, leidybos, Zodynq rengimo
reikalai. Visus Siuos lai5kus pateikiame skaitytojq
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demesiui (praleisdami kai kuriuos Sventinius svei-
kinimus ir kvietimus i posedZius).

I3 lai5kq labai ai5kiai matyti, kad P. Brazdiiu-
nas, nors ir bldamas labai uZimtas - profesoriau-
damas Vilniaus universitete, eidamas atsakingas
skyriaus akademiko pareigas Mokslq Akadernijoje,
daiyvaudamas daugybes komisijq _darbe,- skyre
dideli demes! fizikos leidiniams, buvo daugelio
jq pradininkas. I5 3iq lai5krl galima atkurti kai ku-
il!-tizit<os mokslo ivykiq raidq. PavyzdLiui, 1968 m.
planuotas leidinys apie Vilniaus universiteto Fizi-
kos fakultetq ir katedras veliau i5augo i sumanymq
parasyti,,Fiziikosi istorijq Lietuvoje"n !Daugelyje
lai5kq minimi keturkalbio ,,Fizikos terminq Zody-
no" rengimo klausimai, veliau Profesorius apgai-
lestauja, kad terminq, kuriems pritare kalbos ko-
misija, ne visad paisoma.

Manome, kad 5is knygos skyrius, taip pat kaip
ir ,,UZraiai kalendoriaus lapeliuose", sudomins skai-
tytoje ne tik faktine mediiaga, bet ir priartins ji
prie- Profesoriaus - Zmogaus, Asmenyb-es.- Lai3kq originalai saugomi P. BrazdZirlno arti-
mqjq archlnre. Jq kalba netaisyta.

Vilnius, 1968, geguZes 26

MIELAS KOLEGA!

1968 m. Fizikos fakulteto leidiniq plane yra ,,Fi-
zikos fakulteto istorija" 15 sp. lankq apimties. Ma-
no manymu, istorijq turetq sudaryti Matematikos-
Gamtos fakulteto Fizikos katedros darbo 1922-
1968 m. apra5ymas, o veliau Vilniaus universite-
to Fizikos-matematikos fakulteto Eksperimentines
fizikos, Bendrosios fizikos, Puslaidininkiq fizikos,
Radiofizikos, Teorines fizikos, Astrofizikos katedrg
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darbas. Be to, reiketq ideti ir Stepono Batoro uni-
versiteto 1920-1940 m. fizikos katedrq veiklos
trump4 apra5ymE. I5samesniam fizikos mokslo rai-
dos Lietuvos auk5tosios6 mokyklose vaizdui suda-
ryti reiktq taipogi aprd3yti ir Kauno aukstqjq mo-
kyklq (Kauno universiteto, Politechnikos institu-
10, Medicinos instituto, Zemes rlkio ir Veterina-
rijos akademijq) fizikos katedrg veiklq. Ar bus tas
leidinelis i3leistas ir kaip (rotaprintu ar spaudos
budu), tikrai neZinau, nes kaip visada planai kin-
ta. Tadiau, turint raiini, visada yra vilties, kad pa-
vyks praki5ti.

Apie Vilniaus universiteto fizikos katednl veik-
lq pasiZadejo para5yti ir jau ra5o A. Jucys, H. Ho-
rodnidius, P. Slavenas, M. Mikalkevidius ir kt.

As bandiiau apra3yti Lietuvos universiteto Fi-
:rikos katedros, Vilniaus u-to Eksperimentines fi-
zikos ir Radiofizikos katedrq veiklq bei persona-
line jtf sudeti. Siundiu 5i savo ra3ineli ir pra5au
pastabq, ypad apie 1922-1945 m. laikotarpi. Be
to, norediau Tamstq praSyti para5yti arba paragin-
ti kitus bendradarbius para5yti apie fizikos kated-
rq veiklq Kaune 1940-1968 m. laikotarpiu. Pa-
geidautina iki rugsejo menesio, nes rudeni reikia
jau atiduoti rankra5ti.

Esu pasiSovqs sudaryti fotoalbumq i5 fizikos ka-
tedrq veiklos, bet turiu ne per daugiausia foto-'nuotraiukq, 'ypad i5 l92P-1949 m. illait<otarplcl.
Jeigu Tamsta turetum tokiq, labai pra5ydiau laiki-
nai paskolinti. eia mes pasidarytume kopijas. La-
bai reikalinga Tamstos nuotrauka.

Tiek tuo tarpu. Tikiuosi, kad Tamsta galesi at-
vaZiuoti i fizikq pasitarimq penktadieni r(05.31),
tada pasikalbetume tais reikalais smulkiau.

Linkiu geriausios sveikatos.

Su pagarba P. BrazdLifr.nas
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Vilnius, t970, balandiio 18

MIELAS KOLEGA!

Nuo5irdZiai dekoju uZ,,Elektros laboratorinius
darbus". Jie man patiko. Smulkiau dar nespejau
susipaiinti, taciau mums butq labai naudinga jq
tureti bent vienq kitq deiimti. Pasinaudosiu Tams-
tos patarimu ir kreipsiuos i prorektoriq Jakimavi-
ditt.

Del ,,Visatos" Tamstos pastabos visai teisingos.
Kalbos ir het fizikos bei astronomijos (nors re-
daktoriumi pasira5e A. Juika) klaidq pasitaiko.
Ai$ku, kaikq daryti reikia. Veiksime per Fizikq
draugijos valdybos Leidiniq komisijq, kuri iki Sio-
lei didelio veiklumo neparode, reiketq jq paragin-
ti.

Labai gaila, kad Tamsta vis negaluoji. Tiksliqjq
mokslq sekcija nutare pra5yti (man nedalyvaujant
pasitarime) mano,,Bendrosios fizikos" recenzijos.
Mat jq, nors man ir prie5taraujant, Universitetas
ir Au\Stojo mokslo ministerija premijavo. Taigi
be reikalo Tamstq apkroveme.

Dar kartq nuo5irdZiai dekoju ir linkiu geros
sveikatos.

Su pagarba P. Brqzdr,ilnqs

1976, geguies 8

MIELAS KOLEGA!

Pagaliau iSspausdino P ir R raidiiq terminus r,.
juos siundiu Tamstai. Korektura neZiureta, rank-
ra5tis netaisytas, jame pasitaikys nemaZai korek-

I Kalbama apie ,,Fizikos terminq i,odynq"

6. Povilas BrazdZiunas.
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turiniq ir kitokio pob0diio klaidq bei netikslumq.
Tamstos pastabq laukiame

Komisija dabar svarsto S raidq. Norime
saros baigti viso iodyno svarstymq, rudeni
ti ji redaguoti, nes metq pabaigoje turime

iki va-
prade-
ii iau

pateikti Tarybai.- 
Komisija dirba pirmadieniais nuo 15 val. iki

19 val. BirZelio menesi Zadame rinktis 2 kartus, ku-
riomis dienomis, dar neZinia.

Kaip Tamstos sveikata? Malonu butq Jus sutik-
ti Komisijoje, taciau, Zinoma, kelione i Vilniq var-
ginanti. Ii man jau teko darbo krtvi sumaZinti, atsi-
sakiau ir akademiko sekretoriaus pareigq, taigi
daugiau laiko galesiu skirti Zodynui. Sveikata
kolei kas pakendiama, nors ypac pasigirti nera
kuo.

Pra3ome perduoti linkejimus Poniai. Linkiu ge-
ros sveikatos ir sekmes.

Su pagarba P. Brazdiittnas

Vilnius, 1977, sausio 30

MIELAS KOLEGA!

Siunciu tolimesnius fizikos terminq iodyno ran-
kra5dio puslapius (nuo 620 iki 851). Manau, kad
ankstyvesnius turite. Netrukus bus parengti ir pas-
kutiniai puslapiai (iki raides Z). Dabar prasidejo
sunkiausias darbas - parengti rankra5ti spaudai.
DeI i5leidimo susitarta su ,,Mokslol leidykla. ISsi-
derejorne, kad brltq leidZiama stulpeliq forma (kaip
ir projektas). I5 pradiiq leidykla nenorejo sutikti'
girdi, 

-lieka 
daug tuidios vietos, gaila pop_ieriaus,

iatiau ikalbejome. Komisija dar kartq perZiuri pro-
jektq, Siek tiek papildo, nes pradZia (A-M rai-
des) yra maZesnes apimties negu antroji puse, tai-
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so netikslumus. Lietuviq kalbos ir literattros insti-
tuto kalbos sektoriaus darbuo'toja I pradejo kir-
diuoti.

PasiZadejome 5. m. antrojo pusmedio pradZioje
iteikti parengtE rankra5ti MA Terminologijos tar-
nybai ir ,,Mokslo" leidyklai. Tikimes, kad iveiksi-
me. Tuo tarpu komisija dirba pirmadieniais (15-
19 val.) ir ketvirtadieniais (16-19 val.). Baigeme
periirlreti raides D terminus.

Eilinis fizikq pasitarimas Siemet rengiamas Vil-
niuje. Tuo rupinasi Fizikos fakultetas.

Tiek tuo tarpu. Linkime geros sveikatos ir sek-
mes' 

Su pagarba P. Brazdiiunas

1977, kovo 5

MIELAS PRIETELIAU,

Siunciu terminq iodyno rankraSti nuo T raides
iki galo. Rankraitis netaisytas, taigi pasitaikys ko-
rekturiniq, o gal ir esminiq klaidq. Prie5 kuri laikq
pasiunciau Tamstai rankraitio dali (berods, R ir
S raides), manau, kad busi gavqs.

Su ,,Mokslo" leidykla sutareme, kad galutinai
suredaguotq ralrkraiti iteiksime 3. m. birielio arba
liepos menesi. Zada iileisti 197?,-1979 metais. MA
Lietuviq kalbos ir literaturos instituto Terminologi-
jos grupe jau pradejo terminus kirdiuoti.

Darbo dar daug, tikimes iveikti ji ir atiduoti
rankraiti sutartu laiku. Dirbame pirmadieniais ir
ketvirtadieniais nuo 15 iki 19 val,

I A. Kaulakiene.

Bi|
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Kaip Tamstos sveikata? Man nelabai sekasi, vi-
sokie negalavimai pradeda kankinti, nieko nepa-
d.arysi, reikia vargti, pradZia ir galas visada sun-
keflni.

Prarome linketi Poniai.
Su pagarba P. Brazdi,iunas

Vilnius, t978, rugsejo B

MIELAS KOLEGA!

Paskutiniame Terminologijos komisijos pasita-
rime buvo sudaryta grupe tolimesniam darbo pla-
no projektui paruoSti. Tuo reikalu kviediamas iios
grupes nariq pasitarimas. Pageidautume, kad
Tamsta dalyvautum, jei, Zinoma, sveikata leis at-
vaiiuoti i 5i pasitarim4. Labai nesinoretq parengtu
Zodynu uibaigti Komisijos darbq.

Zodyno r eikalai, dtrodo, neblogi. ,,Mokslo"
leidykla ji baige redaguoti s. m. rugsejo mdnesi, ir
Zodyno dalis jau perduota spaustuvei, kuri pir-
muosius ,,bandomuosius" puslapius surinko ir Zada
ji rinkti toliau. Tai geras paskatinimas dirbti to-
liau. '

Kaip Tamstos sveikata, kaip pavyko pasilsr li
per vasarq, nors, tiesa, vasaros kaip ir nebuvo. Cal
ruduo atstos jq.

Tikedamasis, kad greit susitiksime, linkiu geros
sveikatos ir sekmes. Praiome perduoti linkejimus
Poniai.

g4

Viso geriausio.
P, Brazdiifinas
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'Vilnius, 1978, lapkritio 16

MALONUS KOLEGA!

Laiikuti gavau, dekui. Turiu atsipra5yti, kad
pridetame projekte isivele labai nemaloni klaida.
Ra5ydamas turejau galvoje atskirq fizikos daliq
santykini lankq skaidiq, o paraiiau lankq skaidiq.
Jau tikrai senatve: viena galvoji, o kita kq para-
sai. Darbas didelis, teisybe, taciau vienq kartq pa-
siryZus, reiktq rengti didesnes apimties, nes vargu
ar pavyks veliau iSplesti. Leis tq iodynq Enciklo-
pedijq redakcija. Ji gana palankiai sutiko pasit-
lymq. Zinoma, kol dar galutinai nesudare savo to-
limesnig leidybiniq planq, visai ai:kiai atsakytl ne-
galejo. Pagal 200 lankq apimties projektq bltq
I arba 2 knygos enciklopedijos tomo dydiio. Ar .

pajegsime? Fizikq daug, skaiciuojame jau ttks-
tandiais. Tinkamai juos pasitelkus, manydiau, kad
iveiktume. Gal mes ir nebespetume jo parengti,
pabaigtq kiti, svarbu, kad brltq pradetas

Komisijos sunkiausias darbas - vardyno pro-
jekto sudarymas, paskirstymas pagal fizikos sritis
ir kt. Siam reikalui ir kviediamas pasitarimas.

1979 m. Lietuvos fizikq draugijos nariq konfe-
rencija bus Plungeje birZelio men. pradZioje. O
Vilnius minimas tokia proga. I5 pradiiq buvo su-
tikq Vilniaus universiteto fizikai surengti 5iq kon-
ferencijq. Taciau ar del didelio jubiliejiniq rengi-
niq skaidiaus, ar laiku nepasirrlpinus, atskirai Si
konferencija nebuvo planuota. Kadangi Universi-
tetas rengia sqjunginq spektroskopijos konferen-
cijq, tai fakultetas pasiule mrlsq draugijai sudaryti
atskirq sekcijq. Tadiau toks reikalo sprendimas
mums labai nepalankus ir laiko, ir budo atZvilgiu,
nes iis pasitarimas bus ataskaitinis ir rinkiminis.
Tad pavyko susitarti su Plunges skyriumi. Ptun-
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ges-rajono vadovybe palankiai prieme pasifllymq,
nes kartu norima ir akad. A. Juci pamineti. Mano
manymu, Tamstos prane5imas labai tiktq. AS sitl-
lyciau ir Vilniaus universiteto sukakti pamineti
atskiru prane5imu, paliesti ,,Fizikos terminq Zody-
o4", ,,Enciklopedini fizikos Zodynq" ir kt. klau-
simus.

Sudarytas konferencijos organizacinis komi-
tetas, pirm. akad. J. Visdakas (adresas: 232600, Vil-
nius, PoZelos g-ve 54, LTSR MA Fizikos institutas).

Tikiuosi, kad susitiksime pasitarime.

Linkiu geros savijautos P. Brazdiiunas

1978, gruod2io 3
MALONUS PRIETELIAU!

Tamstos tai5kuti gavau. Dekui. Rrikun kaq
Tamsta pritari sumanymui parengti,,Enciklope-
dini fizikos Zodynq" ir jau rlpinies bendradarbiais.
Darbas didelis, tad jt1 reiks nemaZai. Tamstos pa-
reikStos mintys apie vardyno ruoiimq, organizavi-
mq visi$kai atitinka paskutiniame komisijos pasi-
tarime i5keltas mintis. Nutarta vadovautis ,,DidZio-
sios tarybines enciklopedijos" fizikos straipsniq
skaiciumi ir apimtimi. eia pridedu DTE fizikos
ski'rstymq skyriais ir poskyriais, straipsniq skaiciq
skyriuose bei poskyriuose; skaicius daugintas i5
2, nes tiek pat sumaZintas straipsniq Zenklq skai-
cius. Tokie pradiniai skaidiai.

Pasiskirstyti skyriais susirinksime dar Si me-
nesi, dienq ir laikq pranesiu. Pasistengsiu iSpildyti
Tamstos pageidavimq - pasitarimq rengti ne ve-
liau kaip 16 val. Pra5ome pasirinkti branduolio
fizikos skyriq. Jo pageidauja ir E. Makarifiniene.
Tas skyrius apima 400 straipsniq, taigi darbo ui-
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teks visiems, Zinoma, reikes pasiskirstyti dalimis.
Butq malonu, jeigu galetumete dalyvauti pasitari-
me, o jeigu jau sveikata neleistg, tarpininkaudiau
,,derybose". Linkiu geros sveikatos. Pra5orne per'
duoti linkejimus Poniai.

Viso geriausio.
P, Brazdi,ifrnas

1978, gruodiio l0
DIDZIAI GERBIAMAS KOLEGA,

Kaip buvo nutarta paskutiniame pasitarime 1,

kitas posedis kvieciamas 18 gruodZio. Bandysime
konkretinti vardyno rengimo darbq, gal pavyks
tai padaryti.

Tamstai pasiundiau,,DidZiosios tarybines encik-
Iopedijos" fizikos skirstymq skyriais bei poskyriais
ir jU apimti. Manau, kad Tamsta busi jau gavqs.

Jei sveikata leis, praSome atvaZiuoti. Linkiu vi-
so geriausio.

P, Brazdi,ifinas

MIELAS K.LEGA , 
7979' sausio 29

Lai5kuti gavau, dekui. Dovanok, kad uZtrukau
su atsakyffiu, tikejaus gauti tikslesniq Ziniq apie
konferencijq, taciau nepavyko. Tiesa, org. komi-
tetas vien4 kartq posedZiavo, aS nedalyvavau, nes
neiinojau.

I Turimas omenyje ,,Fizikos ai3kinamojs Zodyno", kurisa- veliau buvo pavadintas ,,Enciklopediniu .fizikos Zodynu", ko-
misijos pasitarimas.
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Konferencija numatoma birZelio B-9 d. Plunge-
je; bus 3 posediiai, skirti Universiteto 400 metq
sukakdiai, akad. A. Jucio atminimui ir ivairiems
kt. prane5imams. Manau, kad Tamstos prane5imas
bus itrauktas, bent pasistengsiu, kad tai bttq pa-
daryta.

Siundiu Tamstai kvietimus i Zodyno komisijos
nariq pasitarimq, idedu visiems kauniFkiarns, ku-
riuos Tamsta minejai pa-skutiniame lai3ke. Labai
pra5ydiau Tamstq perduoti jiems, nes aS jq adresq
neturiu. NeZinau visq ir vardq, taigi paZymejau
be jq, nors tai ir nelabai mandagu. Busiu dekingas.

Jei leis sveikata, kviediu dalyvauti Tamstq, rei-
kia stumti tq reikalq, gal kas ir i5eis. Jau skaito-
me ,,Fizikos terminq Zodlmo" korekturq, jos ma-
diau 100 puslapiq (ipuseta D raide). Gal atrodys
neblogai. Iki greito susitikimo.

P. Brazdiiunas

Vilnius, 1979, kovo 18

BRANGUS KOLEGA,

Tamstos lai5kuti gavau. Dekui. Labai gaila, kad
mano lai5kas su kvietimu i minejimE I pavelavo.
Mokslininkq rtmq pirmininkas tikino, kad ir jis
siuntqs spausdintus kvietimus i Kauno politech--
nikos institutq, tik neZinau kam. Tie kvietimai gal
taipogi pavelavo. Kviestas i5 Maskvos praneSejas
neatvyko. Man teko papasakoti trumpai A. Eini-
teino biografijq, o apie jo darbus prane5e M. Stak-
vilevidius. Taigi minejimas iSejo ne visai toks, koks
buvo ruo5tas. Gal tik tiek gerai, kad Fizikq draugi-
ja uZmezge ry5i su Mokslininkq rtmq valdyba ir

I Turimas omenyje A. Ein5teino 100-qjq metiniq mineji-
mas Mokslininkq rfimuose.
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jos pakviesta toliau dalyvauti ivairiuose renginiuo-
se. Taigi gal turesime progos apZiflreti Verkiq nau-
jai suremontuotus rrfmus.

S. m. kovo 26 d. kviediamas draugijos valdyhs
susirinkimas (Akadernijos 10 kamb. 15 val.). Bus
svarstoma, be kitq reikalq, ir konferencijos orga-
nizavimo klausimai, jos programa. Jei sveikata
leistq, kviesdiau Tamstq atvaiiuoti, ten galima brl-
tq aptarti Tamstai rupimus klausimus.
_ Ryt btsiq Enciklopedijos redakcijoje ir pakal-
besiu del instrukcijos ,,Enciklopediniam fizikos
Zodynrri" ruo6ti. Zodyno ko,misijq galvoju kviesti,
kaip buvo pageidauta paskutiniame susirinkime,
balandZio menesiui ipusejus.

Terminq iodynas spausdinamas. Jau 110 pusla-
piq (siekiama K raide), sutikrinta antroji koiektt-
ra. Pasitaiko kai kuriq netikslumq, stengiamasi tai-
syti, tadiau leidykla ir spaustuv6 nelabai linkr:sios
atsiZvelgti i nekorekturines pataisas, nors ir pasifi-
leme uZ jas apmoketi. Zinoma, leidyklai ir ipaus-
tuvei svarbu ne apmok6jimas, tatiau planas, rin-
kimo trukme.

lrqeitq penktadieni [II.16) buvau Kauno poli-
technikos institute; buvo minima prof. K. Vasi-
liausko 100-sios gimimo metinds. Oet kolektyvinio
transporto ilgiau pabrlti Kaune negalejau.- Adirl
uZ p_akvietim_q Tamstas aplankyti, esint gerai pro-
gai bfltinai uZsuksiu.

Sveikata nera labai gera, jaudiu nuovarg!, bet
kq darysi. DZiaugiuosi dienq praleidgs ir Si t+ taair labai maZa, padarqs. Labai noretqsi konkieEiau
pradeti fizikos Zodyno rengimo darbq, kad, jau
mums ir pavargus, jis nebenutrfrktq.

Linkiu Tamstai ir Poniai geriausios sveikatos
ir sekmes.

Su pagarba P. Bruzdiifinas
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- .: Vilnius, 1979, balandZio 3

MALONUS KOLEGA,

Dovanok, kad uZdelsiau atsakyti' Laukeme

famstos 
- 
atvaZiuojant i posedi' Buvg svarstoma

t oti"t"ttcijos progtumd,.-;e . ruo3iames pravesti

i:B-d. 
-efri"gei". :Numatomi 

3 poge.dZiai. Pirmasis
jq ,kiiiu*irx Juciui pamineti. Jeigu bus gautas

iii"irtrr+ Tarybos nutarimas, tai norima 3ia proga

i;r""ger vid. rirokykla! i5k-ilmingai gg.teikti A' J.ucio

".iOi. 
antrasis posedis skiriamas Vilniaus univer-

;iilLJ :iUiliejui it otgunizaciniams reikalams: val-

6il atast aitai ir nlujos valclybos. rinkimams. O
ttLfiirii - ivairiems moksliniams ir metodiniams

ir;;;5it"u*t. Tamstos paskutiniam siulymui "Ele-'m""tuiiotiot daleles" pritarta, tatiau ja9 skirta
iif t0 ;inudiq. Daugiar-r-skirti laiko nepavyko. Ren-

Iiil"; kvi'etimas--piograma, kgti pllnlsrrye -Tams-

iii, [ui tik bus i5ipaftdintas. Tai tiek apie konfe-
rencijq.

BalandZio2.ojepusejenumatomasukviestien.

"if.l"p"Oi"io 
Zodynb komisijq. Dtg. R. .Valiuliui

rut iul, kad Kaune negaunama instrukcijos, pra-
Siau jE pasiqsti. Ar pasiunte, neZinau'

Kaip Tamstos sveikata?
Linkiu viso geriausio' P' Brazdiittnas

1979, geguZes 17

MALONUS KOLEGA,

Siundiu Tamstai XXI fizikq konferencijos prog-
ramE. Gaila, kad Tamstos Pageidavimo neitraukti
pran-e5imo negalejau ivykdyti' nes. programa jau
lnrvo atiduota ipausdinti. Taiiau, jei Tamstai bfltq
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sunku nuvaiiusti i Plungq padaryti prane3imq, aS
galesiu tq laikq uiimti, nes mediiagos turiu.

Terminq Zodynas jau surinktas, eina antra ko-
rektura. Surinkta ir rodykle. Tikimes, kad Siais
metais tikrai tur6sime iSspausdintq. Lediau vyks-
ta enciklopedinio iodyno vardyno rengimas. Pas-
kutiniame pasitarime buvo i5reikStas pageidavi-
mas kitq kartq susitikti balandiio menesi, tadiau
sutareme pasitarimq nukelti i rudeni (rugsejo m6n.).
Drg. R. Valiulis birZelio 18 d. vyksta i Maskvq i
seminarq, kur bus aptariami fizikos enciklopedi-
nio Zodyno leidimo reikalai. Seminaras truks 10
dienq. Taigi jis ten susipaZins smulkiai su rengimo
darbu ir tada mus informuos apie vardyno rengi-
ilQ, o gal atvei ir pavyzdi. Tais sumetimais ir buvo
atidetas pasitarimas. Zinoma, apleisti darbo nerei-
kia.

Kaip Tamstos sveikata? Ar neatsiliepia tokie
nepastovus orai - Saltas pavasaris ir pastarqjq
dienq karidiai. Kada ruoSiates poilsiauti ii kur? 

-

Linkiu viso geriausio. P. Brqzdhifr.nas

' Vilnius, 1979, rugpjtcio 28

MIELAS KOLEGA,

Dovanok, kqd tarp ilgai tylejau. Visq vasarg
vargome su Zodlmo korektura, kuri dar ir dabai
nebaigta- Pirmqjq korekturq perskaiteme, laukiame
antros. Galutinai redaguojant, buvo padaryta kai
kuriq pataisq, kurios suarde tvarkq, tddel k6rektrl_
ra padidejo, nes rodykle buvo surinkta ii netaisy-
to rankra5dio.

_ _Rrgr_"jo menesi reikia sukviesti enciklopedinio
Zg$ryo komisijq. Buvo Zadeta jq surinkti metq pra-
diioje, tadiau birZelio menesi-vyko Maskvoje pa_
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sitarimas tokiq fizikos iodynq reikalu; i tq pasi-
tarimq buvo nuvykgs R. Valiulis ir atveZe naujos
mediiagos. Numatoma sukviesti komisijq rugsejo
antroie puseie.

Si"ais metiis prof. A. Zvironui sukaktq B0 metq.
Reiktq kaip nors paZymeti. Tariames kuri sekma'
dieni nuvykti i UZpalius, kur jis palaidotas. Tamsta,
ar pajegtumei dalyvauti tokiame susitikime? Btrtq
malonu. Tikslesng dienq prane5iu veliau.

Tiek tuo tarpu. Kaip pailsejote vasarq? Kaip
sveikata?

Linkejimus praSome perduoti Poniai.

Viso geriausio. P. Brczdi'ifrnas

1979, rugsejo I
MIELAS PROFESORIAU,

LaiSkuti gavau, dekui. Siundiu kvietimq i ,,En-
ciklopedinio fizikos iodyno" ksmisijos pasitarimq.
PraSome dalyvauti.

I A. Jucio 75-medio minejimq, kuris bus Moks-
lininkq rtmuose Verkiuose, galima nuvaZiuoti taip:
nuo geleZ. stoties vaZiuojama 5 troleibusu iki
kino teatro ,,Tevyne", o nuo ten 35 autobusu iki
stoteles ,,Institutas". Ten pat jau parkas ir Verkiq
rtmai. Minejimas rugsejo 11 d. 16 val.

Linkiu viso rgeriausio. P. BrazdiiEnos

Vilnius, 1979, rugsejo 27

GERBIAMAS KOLEGA,

Lai5kuti gavau, dekui. Gaila, kad Tamstos svei-
kata "neleido dalyvauti pasitarime. Ir man sunku
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bet kur vaiiuoti. Pasitarime dalyvavo V. Ambra-
sas, Zadijo visus painformuoti ir paeme kai kuriq
medZiagq. Jis galetq buti tarpininku tarp Kauno ir
Vilniaus. R. Valiulio praneiime jokirl naujoviq.
Nutarta iki 5. m. lapkritio mdnesio pabaigos su-
rinkti vardynq ankstesnes apimties ir jau tada pra-
deti derinti. Numatoma sukviesti bendrq susirin-
kimq antroje lapkridio puseje.

Vilniaus universiteto jubiliejus atSvqstas labai
i-{kilmingai. Centriniai Universiteto rumai sure-
montuoti labai graZiai, daug delegacijg sveikino
Universitetq, iteikta daug dovanq. Labai malonu,
kad jubiliejines iSkilmes Operos ir baleto teatre
at5vqstos lietuviikai. Tik svediai (TSRS MA pre-
zidentas, Maskvos un-to prorektorius ir atstovavqs
visiems uZsienio Saliq rektoriams Krokuvos un-to
rektorius) kalbejo rusi$kai. Pirmininkavo L. Sepe-
tys. Jubiliejine konferencija surengta rusq ka1ba.
Vienu ZodZiu, Universiteto jubiliejus - didelis rek-
toriaus J. Kubiliaus nuopelnas.

Jubiliejiniq leidiniq sunku gauti ir Vilniuje, ta-
diau man pavyko ,,sumedZioti" vienq kitq komp-
lektq. SuZinojqs is laiSko, kad Tamsta neturi ,,Vil-
niaus un-to istorijo,s", siundiu Tamstai visas 3 kny-
gas kaip suvenyrq Vilniaus un-to jubiliejui prisi-
minti. Dekoju ui sveikinimq apdovanojimo pro-
ga; malonu, kad prisimine, nors jau keliolika metq
nedirbu universitete.

Fizikos terminq Zodynas spausdinamas. Jau bu-
vo 2 korektrfros. Leidykla pasiraie spausdinti pati
Zodynq ir rodyklg rusq bei anglq kalbomis. Baigia-
ma skaityti ir rodykles vokiediq kalba korektura.

Tiek tuo tarpu.
Linkiu geros sveikatos. Praiau perduoti mano

linkejimus Poniai.
Su pagarba P, Brszdi,ifrnas
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, Vilnius, 1979, spalio 7

MALONUS KOLEGAI

Dekui uZ laiSkuti. Malonu, kad Tamsta gavote
knygas. AS jas siuntiu Tamstai kaip suvenyrE,
taigi pra5ome apie uimokesti nesimpinti, man jo
nereikia.

,,Vilniaus universiteto istorija" vieniems pati-
ko, kitiems ne. Apie Matematikos-Gamtos fakul-
tetq (fizikq bei matematikE) buvo pavesta para3yti
prof. P. Katiliui, o jo para5ytq straipsni redagavo
komisija, todel ne visada galima kaltinti ir auto-
riq. Apie Vilniaus St. Batoro universiteto fizikq
raSe prof. H. Horodnidius.*.Zinoma, gal kai kurie dalykai ir ne visai vykq,
tadiau reikia dZiaugtis, kad 400 metq jubiliejus
ivyko, kad Vilniaus universitetas oficialiai pripa-
Zintas seniausiu Tarybq Sqjungoje; be to, i5kilmes
praejo lietuvi5kai, tai daug kq nustebino.
' Tiek tuo tarpu.

LrnKlu vrso gerlausro.
P. Brazdiiunas

Vilnius, 1980, sausio 30

MALONUS KOLEGA,

Tamstos lai5kuti gavau, dekui. 1980.01.28 (pir-
madieni) buvau nuvykqs i Kaunq Aukstqjq kursq
60-ties metq sukakti pamineti, kuriE renge Kauno
politechnikos institutas. Tikejaus Tamstq pamaty-
ti. Buvau labai trumpai. Del vardyrro korteliq pra-
Some nesirlpinti, E. Makariuniene perduos jas En-
eililopedijq rddakcij ai.

-:
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Terminq iodynas t jau yra knygynuose. Prakr-
me jo neie5koti, as ji i5siqsiu Tamstai. Valdyba
nutare komisijos, kolektyvo nariams bei daugiau
prisidejusiems prie Zodyno parengimo spaudai
iteikti po vienq Zodynq. Taigi 3i nutar.imq pildyda-
mas ir siunciu Tamstai vienq knygq. Zodynas gra-
Ziai i5leistas, popierius geras, atrodo kaip gera
knyga,

Vardyno reikalai tokie. Iki l-osios vasarlo tiki-
masi surinkti visrl skyriq korteles. Tada Encik-
lopedijq redakcijos Fizikos ir chemijos skyrius
bandys perZirlreti, suderinti nelygumus, pakarto-
jimus ir kitus nesklandumus bei nevienodumus. Tai
numatoma atlikti per vasario, o gal kovo menesi
ir tik tada susaukti skyriq vedejq pasitarimq del
tolesnio vardyno tobulinimo.

Del Tamstos parengto raiinio. Manydiau, kad
gal ji galima butq pateikti d-jos fizikos populia-
riq leidiniq skyriui, jei, Zinorna, raiinys yra tokio
pobudZio arba bent galima ji toki padaryti be di-
deliq pertvarkymq. O gal fakultetas galetq i5leis-
ti kaip pagalbing priemonq studentams? Reiketq
teirautis, nors i5leidimo galimybes nef,a lengvos.

Pasitaiko, kad suZinai apie paiistamq Zmoniq
mirti per velai. Apie S. Jucienes mirt! ir ai suZino-
jau tik po savaites ar daugiau, neteko dalyvauti
ir laidotuvese. Ir Tamstai, galimas daiktas, nebuvo
praneita. Matyt, jaunieji Juciai uimirio prane5ti
buvusiems A. Jucio bendradarbiams apie motinos
mirti. Tokiais atvejais, iinoma, iSkyla daug neati-
deliotinq kitq reikalq, galima ir pamirSti. O '$iuo
atveju iSkilo sunkumq ir su vietos parinkimu (st-
nfls norejo je palaidoti Salia A. Jucio, tadiau nebu-
vo leista, teko laidoti atskirai). Stai tik Siandienq

' tt-* terminq Zodynas I Yyr.red. P. Brazdiitrnas.-
V., 1979.- 677 p.
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suZinojau,' kad prie3 savaitq mire prof. J. Dagio
Zmona.

Mano sveikata nrlra labai bloga, jei dar iveikiu
nuvaZiuoti i Kaunq. Tadiau ji nera pastovi, mat
sergant Sirdies nepakankumu, galima laukti pablo-
gefimo kiekvienq akimirkq. Zinoma, reikia sau-

[oiis, tadiau kur iia i5sisaugosi, pagaliaq ir neZi-
iai, ko saugotis. Dienq praleidai ir laimingas. O
dirbti reikia, juk sakoma, kad darbas - sveikatos
Saltinis.

Tiek tuo tarpu. Leiskite palinketi Tamstai ir
Poniai geros sveikatos ir pavasariSkos nuotaikos,
nes pavasaris jau nebe 

$"t 531ffi a p. Brazdi,ianas

Vilnius, 1980, liePos 14

MALONUS KOLEGA,

Dekoju uZ pasveikinimq ir malonius linkejimus
vardo di-enos proga. Tamstai linkiu geros sveika-
tos ir darbingq metq. Atleisk, kad laiku nepasvei-
kinau.

Tikejaus Tamstq pamatyti per susirinkimq, ta-
iiau Tamstos nebuvo. E. Jaronis Zadejo perduoti
Tamstai medZiagq ir informuoti apie tolimesni var-
dyno rengimo darbq. Vardyno skyriams aplarti
buvo sudirytos grupes. Siose grupese pasitlyta
apsvarstyti Enciklopedijos skyriaus nurodytas pa-
s{abas bei papildymus. Kuriai grupei pakliuvo
Tamstos medZiaga, nebeatsimenu. Jeigu drg.
E. Jaronis neprane5e, galesiu suZinoti ir praneiti,
kas sudaro tq grupe. Zadama vel susirinkti rudeni
ir galutinai jau aPtarti vardYnq.

Dar vienas reikaliukas. I mane kreipesi Fizikos
instituto vyr. moksl. bendr. A. Savukynas, kad ai



papra3ytiau Tamstq papasakoti atsiminirnus apie
prof. A. Juci susirinkime A. Juciui prisiminti, ivyk-
siandiame rugsejo men. 15 d. Vilniuje, Fizikos ins-
titute. Tokius susirinkimus instituto bendradarbiai
organizuoja kiekvienais metais. Pranesimui skiria-
mas laikas - 20-25 min. Pasakoti lietuviq kalba.
Buttf malonu, kad Tamsta galetumei papasakoti
savo atsiminimus apie A. Juci. Ai5ku, kad tai pri-
klauso nuo Tamstos sveikatos. Apie sutikimE arba
nesutikim4 praSome prane5ti MA Fizikos instituto
direktoriaus pavaduotojui Z. Rudzikui adresu: Vil-
nius, PoZelos g. 54.

Ar gerai pailsejote Palangoje? Siemet vasara
nekarita ir lietinga.

As atostogauju Vilniuje. Nedristu bet kur to-
liau i5vaiiuoti ilgesniam laikui po pavasariniq li-
gtl - plauiiq uZdegimo.

Linkiu stiprios sveikatos ir geros nuotaikos. Pra-
Some perduoti linkejimrrs ir mano padeke uZ svei-
kinimq Poniai.

Tamstas gerbiantis P. Brazdiiltnas

1981, kovo 11

MALONUS PRIETELIAU,

K spaudos iSejo dvi knygos: ,,Lietuvos TSR
Mokslq Akademija" ir ,,Socialistiniu keliu". Abi
skirtos jubiliejinems datoms: Akademijos isteigi-
mo 40-mediui ir Tarybq Lietuvos atknrimo 40-me-
diui. Pirmoji vargu ar pasirodys knyglmuose, nes
tiraZas nedidelis, antrosios tiraZo uZteks visam de-
.timtmediui. Abi knygas siundiu Jums.

Kaip Tamstos sveikata? Nesutinku Tamstos var-
dyno komisijoje, nors ir aS paretinau dalyvavimq
joje. Berods, baigiame pirmqji aptarimq; Zinoma,

7. Povllas BrazdZiiinas.
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dar teks gal ne kartq svarstyti, vienodinti,- derinti,
Iyginti ir"pan. Dar piie5 qktp nemaZas darbas' Tik
tLiaia dZiiugtis, kad 3is darbas nenutruko, kad fi'
zikai susireika, svarstymuose uoliai dalyvauja ir
Enciktopedijq redakcijos Matematikos, fizikos ir
chemijoi sliyriaus daibuotojai. Vis didesne vil-
tis, kad Zodfrire itrauks ! paruo5iamqji bei leidybini

planq.
Ir mano sveikata silpneja. Sunkfls buvo praei-

tieji metai, dabartiniai taipogi nekokie; teko pa-
guleti ligonineje ir namie pasedeti. Gripo pasek-
miq negaliu visi5kai atsikratyti. Kuo tolyn, tuo
metai darosi sunkesni. Senatve, nieko nepadarysi.

Kaip Tamstoi savijauta? Zinoma, atvaZiuoti i
Vilniq Tamstai per sunku. Ir aS i Kaunq nebeprisi-
ruo3iu, be maSinos bijau. O ma5ina taipogi paseno,
reikia atsarginiq daliq: akumuliatorius subyrejo,
o naujq nera.

Tiek tuo tarpu. Linkejimai Poniai. Pra5ome pa-
rasyti' 

su pagarba P. Brazdi,itrnas

Vilnius, 1981, kovo 4

MALONUS KOLEGA,

Tamstos laiskuti gavau, dekoju. Malonu, kad
mano siqstas knygas Tamsta gavai. Moketi nieko
nereikia, nes ir ai nieko nemokejau, gavau dovanai
kaip Akademijos narys ir bendraautoris.

VardynE baigeme perZiureti. Daug dar priside-
jo straipsniq svarstymo metu. Pas R. Valiuli liko
vardyno 2-as variantas. Reikia ji dar papildyti i5
gretimq mokslq (matematikos, chemijos, techni-
kos, astrofizikos ir kt.). Toki projektq Zadejo pa-
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daryti Enciklopedijq redakcijos skyrius. Tada vel
susirinkq aptarsime.

Be to,, reikes dar kartq, o gal ir daugiau kartq,
persvarstyti visq Zodynq, aptarti straipsniq apimti.
tai nebuvo padaryta, nes dar neZinoma, kokia
apimtis bus leista. Taigi darbo pries akis daug.
Siemet norime tai padaryti, tadiau vargu ar spesi-
me.

Tiek apie vardynq. Atrodo, arteja pavasaris,
gal lengviau bus ir dirbti. Ruduo ir Ziema buvo
nelabai darbingi

Nuo5irdiiai dekoju uZ ,,Atomo fizikq ir kvanti-
ng optikq". Tamsta vis dar iveiki kq rimtesnio pa-
daryti, o aS uZsiemiau niekais - iodynais, prie kit-
ko dirbti nebepajegiu.

Linkiu viso geriausio.
P, BrazdLirtnas

1981, birZelis

MIELAS KOLEGA,

GeguZes 24 d. buvau Kaune, uZsukau ir pas
Tamstq, tadiau neradau namuose, labai gaila. Kitq
kartE gal seksis geriau. Galime pasidZiaugti, kad
,,Endiklopedini fizikos Zodlmq" Vyriausioji encik-
lopedijq redakcija itrauke i planq, kuri patvirtino
TJryba ir aukitesnes instancijos. Taigi jis jau rea-
lesnis. Nuo tg92 m. Matematikos, fizikos ir che-
mijos skyrius jau uZsiims vardynu. Astronomai tai-
pogi norejo itraukti i planq savo enciklopedini io-
dynE, tadiau Enciklopedijq redakcija patare pri-
sideti prie fizikg. Plane numatyta parengti Zodynq
iki 1988-1990 m., i5spausdinti 1991-1992m. Apim-
tis 160 lankq, apie 6000 straipsniq.
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Kai kurie fizikai kelia ,,Fizikos istorijos Lietu-
voje" parengimo klausimq, mpinasi, kad toks lei-
dinys butrt itrauktas i ,,Mokslo" leidiniq planq.
Pridedu tokio leidinio trumpq anotacijq, dia mano
fantazija. Kaip Tamsta manytumei, ar reikalingas
toks leidinys, kaip jis turetq atrodyti. AS manau,
kad ir Tamsta, kiek sveikata leistq, prisidetumei
prie jo rengimo. Labai pra5ytume sutikti bendra-
darbiauti.

,Taigi sumanymq ir darbq prie3aky daug, kad
tik sveikatos btitq. Pavasari ir vasarq jautiuos ne-
blogai, bet, iinoma, sveikata silpneja.

Kaip Tamstos sveikata? Kur Zadate poilsiauti?
Ir kada? Brldamas Kaune, aplankysiu. NeuimirSki-
te ir Vilniaus. Linkiu geros sekmes, sveikatos Tams-
tai ir Poniai.

P, Brqzd,i,id.nas

Vilhius, 1981, rugsejo 16

MIELAS PRIETELIAU!

Tamstos laiSkuti jau seniai gavau. Ilgai delsiau
su atsakynru, noredamas nuodugniau iSsiaiikint
fizikos istorijos reikalq. Tadiau nedaug kas paaiFke-
jo. Vasarq susitikti mums Palangoje nepavyko. Bu-
vau ir aS nuvaiiavqs trumpam rugpjrldio pabaigoje,
bet Tamstos jau nebebuvo Palangoje.

Vakar buvome susirinkg pasitarti istorijos rei-
kalu. Dalyvavo H. Jonaitis, H. Horodnitius, K, US-
palis bei V. Dienys i5 Mokslg Akademijos. Pasi-
kalb€jome, bandeme sudaryti Sioki toki planq, api-
manti 3 laikotarpius: senasis Vilniaus universiteto
(1579-1848), pereinamasis (1S48-1940) if nauja-
sis (1940-1980). Pirm4ji laikotarpi sutiko globoti
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bei rengti prof. H. Florodni8ius, antrqj! pavede mud-
viem, o trediqji rengtq: teoring dali (atomo bei
branduolio fizikq, atominq spektroskopije ir pan.)
K: .U5palis,{, dkqperirnenting dali r(puslaidininkitl
fizikq, kietojo krlno elektronikq ir pan.) V. Die-
nys. Kadangi manoma, kad istorijoje turetq buti
paliesti ir fizikos mokymo klausimai aukitosiose,
vidurinese mokyklose, todel 5i skyriq apsieme
rengti H. Jonaitis padedant Tamstai. Apimtis - 2
knygos po 15-18 apskaitos lankq. Vienoje kny-
goje tilptq pirmieji du skyriai, antrojoje trediasis
(tarybinis laikotarpis). Rankra5ti reiketq parengti
iki 19BO m., kad jis butq itrauktas i ateinandio
penkmedio leidiniq planq. I. Dundulytes klausimas
paliko atviras. Visi mano, kad istorikas butq mums
iabai reikalingas metodinems konsultacijoms. Ta-
diau I. Dundulyte-Senavidiene i3 tikrqjq nera tikra
istorike, bet fizike. Ji apraie fizikos raidq Lietuvos
universitete neblogai, tadiau be i5samesnio apiben-
drinimo ir nenurode to periodo reikimes tolimes-
nei fizikos pletotei Lietuvoje. Zinoma, aptarus tik
labai trumpq laikotarpi, sunku ir padaryti tokius
vertinimus. Juk tai tik labai trumpas laikotarpis,
iZanga i fizikos mokslq Lietuvoje.

Sutareme: kiekvienas turetume apgalvoti iS-
keltas mintis, sudaryti bent labai apytikri plane-
li, kas turetq tilpti i ra5ini, ir vel susirinkti spalio
28 d. 15 val. svarstyti; susipaiinti su planeliais,
juos aptarti bei numatyti tolimesnio darbo eigq.
Labai pageidautinas ir Tamstos dalyvavimas, iino-
rnd, jei sveikata leistq. Suprantu, kad atvaiiuoti
Tamstai i Vilniq sunku, kaip ir man i Kaunq. Vis
neiveikiu leistis i kelionq. Nors tikiuosi spalio pra-
dZioje gal pavyks atvykti, tada butinai ir Tamstq
aplankysiu.

Tai tiek del istorijos reikalo.'
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Kaip Tamsta
nelabai kankina?
blogas.

Linkejimai Poniai. Viso geriausio.

P. Brazdi,ittnas

1982, sausio 28

MALONUS KOLEGA,

Siundiu Tamstai pakvietime i autoriq kolekty-
vo pasitarimq. Jei Tamstos sveikata leidZia tokiq
kelionq, butq malonu susitikti. Prieiingu atveju
lduktume Tamstos konkrediq pasiulyntl ir pastabq
raStu.

Aplankeme fizikos istorijos reikalq Mokslq Aka-
demijos Istorijos instituto ir ,,Mokslo" leidyklos
Istorijos skyriaus vadovybq bei vyriausiqji redak-
toriq. Visur gavome mtrsq sumanyrnui ne tik pri-
tarimq, bet ir pageidavimq. Taigi i5leidimas bent
Siuo laiku pa2adetas. Reikia pradeti rengirno dar-
bq. Tamstos ir instituto direktoriaus pasitllymu
I. Dundulytq ira5eme i abiejq daliq autoriq kolek-
tyve; i autoriq kolektyrq itraukeme H. Jonaiti ir
H. Horodnidiq kaip ilgameti Fizikos-matematikos
f-to dekanq (1945-1958). Tai tiek trumpai.

Kaip Tamstos sveikata? Siemet iiema graZi, ta-
iiau ir varginga, per daug sniego, orai permainingi'
sunkiau pakeliami.

Laukiame atsilankant i pasitarimq.
Linkejimai Poniai' 

--,-^ n r,---):Su pagarba P. Brazdi,idnas
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1982, laPkridio 10

MALONUS KOLEGA,

Dovanok, kad taip ilgai tylejau. Sveikatos rei-
kalai trukde, buvau sunegalavqs.

Kreipiuosi tokiu reikalu. Pagaliau i5judejo En-
diklopedijq redakcijoje fizikos Zodyno reikalas.
Patvirtinta 150 spaudos lankq. Reikia dar kartq
periirlreti vardynq, pateikti iki 17 dienos tvirtinti
redakcin,q kolegijE. Noretume Tamstq itraukti i jq.
Ar Tamsta sutiktumei dalyrauti? Zinau, kad tai
darbas didelis ir sunkus, tektg dainiau atvaiiuoti
i Vilniq. Ar leistq Tamstos sveikata Siuo darbu ui-
siimti? Pra3ysiu paraiyti, kaip Jls manote. Lauk-
siu.

Linkiu viso geriausio.
P, Brazdiidnas

Vilnius, 1982, gruodZio B

MIELAS KOLEGA 1

Jlsq lai3kuti gavau, dekui. Ra-iau tokiu reika-
lu. Paraiiau apie Tamstq f2ikos istorijai. Tai pir-
mas bandymas. Pra5ydiau perskaityti, papildyti bei
pataisyti, kas b[tq negerai, ir apskritai ar tiktq
tokia forma. Jeigu Tamsta manytumei, kad 5i pri-
imtina, praSydiau Tamstos moksliniq darbq bei va-
dovelig trumpq (U2-l puslapio apimties) sant-
raukeliq, nurodyti jq reik3mq ir kuriuos, Tamstos
manymu, reiktq kiek pladiau pamineti. Gal Tams-
tos bibliografijos sqra5as nepilnas, gal reiketq pa-
pildyti?

,,Enciklopediniu fizikos Zodynu" dabar jau ru-
pinasi Enciklopedijq redakcija. Ji baigia tvarkyti
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vardynq, ateinandiais metais teks pradeti straips-
nelius ra5yti. Zodynas itrauktas i jos leidiniq plairq.
Atrodo, viskas btrtq gerai, tik sveikata pradeda
silpneti, vis darosi sunkiau dirbti.

Linkejimai Poniai. Tamstai geros sveikatos ir
sekmes.

P, Brazdi,iLnas

Vilnius, 1983, balandZio 27

MIELAS PROFESORIAU,

Tamstos laiikuti gavau. Dekui. Kadangi Tams-
ta toks malonus ir iadejai paZiureti mano istorijos
raiini, siundiu ji. Tai dar Zalia ir padrika mediia-
gd, liedianti fizikq Lietuvos universitete ir VDU
bei Fizikos katedros darbuotojus (1920-1940 m.).
V skyrius (VDU Fizikos katedros personalas ir dar-
bai 1940-1950 m.) nepilnas, nes neturiu Ziniq. Gal
Tamsta ji papildytumei.

Rankraitis dar labai padrikas, neperraiytas. No-
riu suiinoti kitq nuomone, ar tokia Sios dalies is-
torijos sandara tinkama. Sunkiau mediiagq tvar-
kyti, kai jau tas laikotarpis yra para5ytas I. Sena-
vidienes. Nesinorejo kartoti; no::ejosi 5i te naujo
paraiyti. Todel para5iau VI skyriq (geofiziniai tyri-
mai). Vienu Lodiliu, noriu iinoti Tamstos nuomone,
i5 anksto dekoju uZ pastabas.

Rankra5ti siundiu pa5tu, nes neZinau, kada nu-
vaiiuosiu i Kaunq. Btdamas Kaune, butinai aplan-
kysiu.

Siaip nieko naujesnio.
Linkiu geros sveikatos ir krlrybingos nuotaikos.
Viso geriausio.

P, Brazdiiltnas
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Vilnius, 1983, geguies 5

MIELASIS KOLEGA,

Pra5ome dovanoti, kad u2delsiau padekotl Tarns;
tai uZ malonias pastabas. Jos man labai vertingos.
Vakar pa5tininke atne5e rankra5ti ir antrq lai3kq.
Dekoju. Rengiausi Tamstq aplankyti Kaune, tadiau
staiga teko atsigulti i ligoninq, kurioje esu jau
antrq savaitq. ltaria uidegimini procesq viduriuo-
se. Guliu chirurginiame skyriuje; gydytojai stebi,
operuoti nebesiryZta tokiame amiiuje ir dar su Sir-
dies liga. NeZinau, kas bus toliau. Todel ir uitru-
kau su lai5ku. Kai i5eisiu i5 ligonines, bandysiu
Tamstq aplankyti. Pra5ome paraSyti, kada ir kur
numatote poilsiauti. Labai man praverstq su Tams=
ta pasikalbeti del to raSinio, de1 kai kuriq Tamstos
pastabq, priei pradedant ji taisyti. Nelengvas tai
darbas, tadiau sutikus ji padaryti, reikia i3teseti.
Dirbau maiai, ra5iau kelis variantus, tatiau nei
vienas man nepatiko,. Seni laikai, daug kas uisi-
mir5o, jokiq uZra5q iS to laiko nepasiliko, todel
apibendrinimai gali btrti labai individuahls, galima
nutolti nuo tikrumos. Gal vienus darbuotojus pla-
diau paminejau, kitus siauriau, tai, iinoma, tai-
sytina. Ir apie Tamstq gal reikejo pladiau para5yti,
tai teisybe. Kiek pamenu, ra5iau Tamstai, pra5yda-
mas moksliniq darbq trumpos santraukos. Tiesa,
Tamsta atsiuntei man LE klausimq lapq bei kai ku-
rias'pastab6les, o apie Tamstos mokslinius tyrimus
nieko negavau. Man jie tolimesni, todel gal labai
glaustai ir tepara3iau. Apie populiarius straipsnius
turetq paraiyti H. Jonaitis, taip su Juo susitar-
ta. Vienu ilodLiu, reiketq mums susitikti ir smulkiai
pasikalbeti. Jei pavyks i3eiti i3 ligonines ilgai ne-
laukus, bandysime nuvaZiuoti pas Tamstq pasiBne-
keti bent dviese arba trise.
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Dar kartq nuoiirdiiai dekoju uZ pastabas, ku-
rios man labai pfavers.

Linkiu stiprios sveikatos, be jos ir darbas nebe-
mielag,

Pra5ome linketi Poniai geros sdkrnes ir sverra-
tos.

Viso geriausio.
P. Brazdiittnas

1983, spalio B

MALONUS KOLEGA,

Pirmiausiai nuo5irdZiai dekoju Tamstai uZ svei-
kinimq, malonius linkejimus B6-qjq metiniq proga
ir uZ visus Jtisq man atsiqstus lai3kus bei bandero-
Ies. LaiSku nepadekojau, nes buvau sunegalavqs.
Tik po 3 savaidirl, vakar (1983.10.06), griZau i3 li-
gonines. Apskritai sveikata menkeja ir dirbti da-
rosi vis sunkiau.

Tamstos atsiqstq medZiagq skaitau, ji labai
tinkama, tik abejoju del apimties, ar nebus per pla-
ti, gal reikes trumpinti. Butinai reikia mums pasi-
tarti ,,Fizikos istorijos Lietuvoje" pirmojo tomo
reikalu. Reikes paraginti doc. H. Jonaiti, kad su-
kviestq Vilniuje (o gal Kaune, jei Tamstai sunku
brltq atvaZiuoti i Vilniq) autoriq pasitarimq.

Man trtksta medZiagos nuo 1940 m. apie Kau-
no universiteto Fizikos katedros darbuotojus (doc.
J. Trimoni, A. Glodeni, Ig. Saldukq ir kt.), jq dar-
bus. Enciklopedijoje jos maZai arba visai nera. Jei
turite po ranka, pra3ydiau paskolinti. Vlte i5 J[sq
gautq medZiagq grqiinsiu. Dekoju 92 jE.-

Kaip Tamstos sveikata? Linkeju Tamstai ir Po-
niai geros sveikatos ir sekmes.

ReiSkiu Pagarbq' 
P. Brazdiitrnqs
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, Vilnius, 1983, lapkridio 21

MIrrAs KOLEGA I

Tamstos siqstq lai:kuti ir medZiage gavau. Nuo-
SirdZiai dekoju. Trumpindamas Tamstos mokslinio
darbo apra3ymq, galejau svarbesnius dalykus ir
praleisti. Labai gerai, kad Tamsta savo rankra5-
tyje nurodei, kq galima i5braukti. Taip ir sutrum-
pinsiu. LaiSke Tamsta paZymi, kad labai lietuvinu
terminus. Tik gal vienq pakeidiau sauvali5kai -okliuzija, okliuduoti - lietuvi5ku tirpimas, tirpin-
ti. GaI jis ir netikgs, bet juk okliuduotos metalo du-
jos nesudaro cheminio junginio, pyz., kaip van-
denyje i5tirpusi druska. O visi kiti pakeitimai pa-
imti iS fizikos Zodyno, kur Salia tarptautiniq termi-
nq suZymeti ir lietuvi3ki atitikmenys. Juos ir rei-
ketq vartoti; juk jeigu mes nevartosim, tai kiti
tuo labiau.

Taremes su doc. H. Jonaidiu vaiiuoti i ,,Mokslo,,
teidyklq teirautis del istorijos i3leidimo. Ar yra
planuojama. Reikes dar kalbeti ir MA Istorijos in-
stitute. Tadiau kaip ten bttq, mes sutardme je pa-
ra5yti ir padeti i archyvq, jei i5spausdinti neitieik-
sime.

Dekoju Tamstai uZ pastabas. Tarp kittl buvo
minima, kad rankraityje trlksta kai kuriq dalykq
vertinimo ir atsiminimq. Stengiausi vertinimus pa-
pildyti. O atsiminimq gal ir trrlksta, nes juos i5-
dilde praejqs laikas. Be to, istorija turetq remtis
faktine medZiaga, o ne atsiminimais. Gerai, iinoma,
tur"dti ir atsiminimq pluo3tq, tadiau jie turdtq su-
daryti atskirq skyreli, nes tai jau yra subjektlrui
ra5andiojo nuomone. Ji tur6tq brlti i3skirta i3 bend-
rojo istorijos skyriaus. Tokia mano nuomon6.
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Kaip Tamstos sveikata? Linkeju viso geriausio,
geros sveikatos ir rei5kiu pagarbq.

P. Brazdtittnqs

1984, birielio 6

GERBIAMAS DRAUGE,

Siuntiame Jums musq parengtq ,,Lazeriq' fizi'
kos terminq iodyno" I projektq svarstyrnui ir malo-
niai pra5ome Jus susipaZinti ir srrpaZindinti Jusq
vadovaujamos istaigos bendradarbius. Apie apti!-
tus jo tmkumus (netinkamus, nevattotinus bei ne-
taisyklingus arba klaidingus terminus, klaidas ir
kt.) praiome prane5ti Zodyne nurodytu adresu. I5
ankslo dekol'ame. Pastabas pageidaujame gauti iki
1984 m. gruodlio 3l d. Reiskiame pagarbq.

Redarkcines komi,sijos pirmininkas
proI. P, Brazdtifr.nas

1984, birZelio 11

MALONUS PRIETELIAU,

Tamstos vardo dienos proga sveikinu ir linke'
ju geros sveikatos ir sekmes.- "Praejo fizikq konferencija Siauliq pedagogilia'
rne insfitute, pasigedome lamstos, iiiaip- viskas
buvo organizuota gerai. Paminejome A. Zvironq,
H. Horodnicius padare gerq praneiimq apie savo
pirmqji darbq.

I Lazeriq fizikos terminq Zodynas / Red. P. BrazdZitnas.

- V.: B. 1., 1984.- 169 p.
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Vilnius, 1984, birielio 30
MIELAS PRIETELIAU,

Nuo5irdZiai dekoju uZ 1abai malonius sveikini-
mus ir linkejimus. Apgailestavau, kad Tamstos svei-
kata silpneja.. Ir man jau darosi silpniau, kq pa-
darysi, tokia jau senatve.

Pasiundiau Te_mstai ,,Lazerig fizikos terminq Zo-dyl9" projektq;_pra5ysiu ipavartyti, Zinomaj jei
sveikata leidzia. Tamstos pastabos labai vertingos.

Ir dar noriu Tamstos pra5yti Stai ko. Tamsta
gerai paZisti 1940-1950 m. laikotarpio fizikos ka_
tedros I darbq ir_personalq, nes buvii tikruoju jos
y1govu,.. prof. K. Bariauskui rektoriaujant.- Mun
trflkst_a Ziniq apie tq laikotarpi. pra5ysiu para3yti,
apie doc. J. Trimoni, jo darbq, kitus personalo ria-
r-rlls g\upacijos metu ir po okupacijos. IS anksto
dekoju.

Gaila, kad Palangoje Tamstos nepamatysiu. AS
vaZiuosiu 10-15 liepos ir brtsiu iki rugp;Utio pa-
baigos. Nors Siuo metu palangoje (ir bil"kur Lie:
tuvoje) vasarojimui orai labai nepalankrfs, tadiau
gal pageres. Linkiu Tamstai geros lveikatos ir sek-
mes.

Linkejimai Poniai.
ReiSkiu pagarbq. Povilas

Kaip Jusq sveikatai
Pra5ome linketi Poniai. Iki pasimatymo.

P, Brqzdlidnss

t Kalbarna apie Politechnikos instituto Fizikor katedrq.
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1984, spalio 24

MIELAS PRIETELIAU,

Dovanok man, kad gana ilgai nepara5iau, Tams-
tos lai5kuti su iiniomis seniai jau gavau. Nuoiir-
dZiai dekoju. Man jq, atrodo, uZteks, tik neturiu
Ziniq apie doc. A. Kriukeli, praiydiau apie ji pa-
ra3yti. Trflksta iiniq ir apie Ig. Saldukq, geofizikq.
Man atrodo, reiketq juos pamineti, nes jei dia ne-
pamine"sime, tai vargu ar kas kur kitur pamines,
gali pasilikti uZmir3ti.

. Fizikos istorijos I dali baigeme jau ruoiti; drg.
H. Jonaitis, H. Horodnidius spausdina, ai savo da-
li jau atspausdinau. Susidare 105 psl. be paveikslq.
frumpinsiu, jei reikes. Sunku Zmoni5kai paraiyti,
nes jau daug kas paraiyta I. Senaviiienes. Sten-
giausi nekartoti, kas jau para3yta, tadiau visai i5-
vertgti pasikartojinlo taip ir nepavyko. Baigiantis
Siems metams, pasiiadejome iteikti ,,Mokslui" arba
b-ent parodyti, kq jau turime padarq.
. Tos b6dos nebaigeme, nauja uZgriuvo ant pe-
6iq. I Enciklopedijq redakcijos t2 penkmedio pla-
nE, kuri patvirtino Maskva, itrauktas,,Enciklo-
pedinis fizikos iodynas". ISleidimo metai 1990, ati-
duoti ,,Mokslui" rankra5ti ne veliau 19BB m. pra-
diios. Apimtis - 125 apsk. lankq. I5 viso numa-
tyta 6000 straipsniq ir 125 iliustracijos. Numatornas
tiraZas 20 000. Vienos knygos dydis kaip rusi5ko
i;odyno,,Fizideskij enciklopedideskij slovar", i3-
leisto .,,Sovetskaja enciklopedija" redakcijos. Me-
diiagq lietuviSkajam jau pradejome rinkti nuo
1983 m., tatiau, kol Enciklopedijq redakcija ne-
turejo Maskvoje patvirtinto plano, abejojome, ar
patvirtins tq leidini, todel medZiaga plauke letai.
O dabar jau ir laiko liko nedaug. Gaila butq su-
Zlugdyti 5i leidini, nustotume ne tik to leidinio,
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bet ir Enciklopedijtl redakcijos pasitikejinto.
O musq fizikos jaunimas didelio entuziazmo' ne-
rei3kia.

Tamsta mini lai5ke Lietuvos u-to mokslinds Ta-
rybos nuotraukq su rektoriumi J. Simkum. Ai tu-
riu nuotraukq Lietuvos universiteto senato, ji buvo
ideta universiteto veiklos pirmojo penkmedio apy-
skaitoje (1927 m.). Ar apie jq kalbama? Jei ne, tai
butq idomu perfotografuoti Tamstos minimq foto-
grafijq. Ir aS asmeni5kai prisidetiau prie iSlaidq
ir norediau jE tureti. Visai palaikau Tamstos norq
i fizikos istorijq ideti kiek galima daugiau iliust-
racijq, tadiau tai priklausys ne tik nuo mtlsq pa-
geidavimq.

Vienu ilodLiu, darbq vis daugiau. Norime atgai-
vinti didZiojo terminq Zodyno komisijos veiklq.
Praejo jau 5 metai, kai jis i3ejo i pasauli. Reiketq
perZirlreti, pataisyti klaidas ir kitus trrlkumus, po-
pildyti ji reikalingiausiais terminais, pagalvoti,
kaip visa tai padaryti. Terminq iodynq ruo5imas
plinta: be lazeriq fizikos terminq, Fizikos fakulte-
to radiofizikos katedroje pradetas rengti radiofizi-
kos iodynas. Tai sveikintinas dalykas. Tadiau blo-
gai tai, kad rengejai nesilaiko grieZtai didiiojo io-
dyno, o itraukia visai kitokius terminus, vienu io-
diiu, didina terminq chaosq. Kaip ji sulaikyti, ne-
iimanau, n6s nera [staigos, kuri patvirtintq priim-
tus terminus ir jie btrtq privalomi ne tik fizikos
darbuotojams, bet leidykloms ir spaudai. Net fizi-
kai tarp saves neiveikia susitarti.

Del sveikatos tuo tarpu negaliu ypatingai de-
juoti, nors jaudiu, kad jos kreive linksta iemyn;
reikia pasidZiaugti ir turima dabar. Kai tik busiu
Kaune, butinai aplankysiu.
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Pra3ome nuobirdiiai
linkejimus. Ir aS linkiu
sio.

padekoti Poniai ui graiius
Jums ir Poniai viso geriau-

P. Brazdiifinas

Vilnius, 1984, gruodiio 25

DIDZIAI GERBIAMIEJI,

Sveikiname su Naujaisiais 1985-aisiais Metais
ir linkejame geros sveikatos ir dideles sekmes.
Kiekvienais metais i5 Naujltjq Metq vis laukiame
kaZin ko geresnio, ramesnio ir dZiaugsmingesnio,
o i5 tikrqjq tik pasenstame dar vienais metais. Nuo-
Sirdiiai , palinkesime,' kad jie bttq bent sveikatin-
gesni uZ praejusius.

P. Brazdi,i1nas

1985, vasario 15

MALONUS DRAUGE,

Adit uZ lai5kuti. Atleiskite, kad paraiiau svei-
kinimq ir pasiundiau nepasira5gs. Tai atsitiko ne
i5 piktos valios, tai - senatves poZymis. Ir tikrai
pastaruoju metu smarkiai susenau; atmintis, dar-
bingumas sumaZejo, o svarbiausia sveikata ilrotiai
pablogejo. Siq metq pradZioje ligonineje kuri lai-
kE gulejau, i5ejau i5 jos dar silpnesnis, tikiuosi,
gal pavasari atsigausiu. Tamstos siqstq ,,Lazeriq fi-
zikos Zodynq" su pastabomis gavau ir perdaviau
komisijai. Dekojame uZ pastabas. Tq Zodynq da-
bar baigia perZiflreti Fizikos fakultete susidariusi
radiofizikos terminq komisija, kuri rengia tos sri-
ties terminq iodynq. Jos pirmininkas A. Juodvir-
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Sis. Si komisija taipogi pateike pastabq. Didiiojo
terminq iodyno redakcine komisija irgi pradejo
perZilreti ir taisyti netikslumus, nepriimtinus ter-
minus taisyti, papildyti ir ieikoti b0dq visa tai
vie3ai atitaisyti. Ji vel Zada susirinkti vasario 18 d.

Su MA Lietuviq kalbos ir literat[ros instituto
Terminologijos grupe palaikome rySius; 5io sky-
riaus darbuotojai daug mums padeda kalbos tai-
syklingumo poZirlriu. Patikrina ir pataiso mtsq
parengtus iodynus Terminologijos taryba. Daugiau
i5 jrl n6ra ko reikalauti. Juk yra nuolatine fizikos
terminq komisija ir ji 5i tq veikia. O terminq vie-
nodinimo klausimas yra fizikq rankose. Jis pri-
klauso nuo mfisq jaunqjg fizikq susidomejimo. Vi-
sos mfisrl, vyresniqjtl fizikq pastangos, jeigu jau-
nieji nesidomes terminija, liks bevaises

Pora Zodiig apie fizikos istorijq. Atrodo, kadji iklimpo. I5 5 autoriq kolektyvo nariq darbin-
gas liko tik doc. H. Jonaitis, ir jis veia tq veiimq,
visi kiti, atrodo, liko abejingi, tarp jq ir a5. Deko-
ju uZ pastabas. Man sunku buvo ra5yti: norejau
kiek galima nutolti nuo I. Senavidienes mono-
grafijos teksto, kuo maiiausia kartotis. Be reika-
lo pasiSoviau tq skyreli paraiyti.

Toliau konkrediai del Tamstos pastabq. Tamsta
prie5 pirmqjq fizikq biografijas. Ai esu jq iali-
ninkas. Juk reiki.a i5kelti tuos pirmuosius, kurie
,,i3 nieko" praddjo ir moklmq, ir fizikos mokslq.
Man atrodo, kad jie to verti. Ai net nebandau ly-
ginti fizikos mokslo pletros Lietuvoje priei 60 me-
tg su dabartimi. Juk ,,pradiia galvq lauZo", sako
prieZodis

Nenoredamas kartotis (juk duomenq nepakei-
si), ai neraiau apie finansinius, rlkinius ir kt. daly-
kus, kurie nuiviesti I. Senavidienes monografi-

1r38. Povilas BrazdZiiinas.
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joje, tik paminiu, kad tais klausimais medZiag4
galima rasti ten ir ten.

Pasitenkinau tik originaliais vadoveliais. Su'
tinku, kad daug darbo reikalavo ir vertimai, ta-
iiau nuo to darbo aS buvau toliau ir neturiu jokios
medZiagos; be to, tai jau tarybinis laikotarpis. Sis
laikotarpis bus apra5ytas antroje knygoje. Geofi-
zikos darbq nelinkqs atsisakyti. Netikslumus, Li-
norna, reikia iitaisyti. NuoiirdZiai dekoju ui pasta-
bas. Jq galetq btti ir daugiau.

Gaila, kad susirinkusi redakcijos komisija
nebuvo susipaZinusi su rankraidiais, negalejo pa-
sitarti, kq ideti, kq i5braukti, o gal ir stiliq patai-
syti. Paskutiniu laiku tik vienam H. Jonaidiui lrL-
kroveme redagavimq, ir ne tik redagavimq, bet ir
raginimq, kad pateiktq medZiagQl ir Siandien tikrai
neZinau, ar H. Horodnidius yra jau para5qs savo
dali.

Pasirodo, kad mes, vyresnieji, jau nebepajegts
tokio sunkaus darbo dirbti. Kq darysi, toks jau
gamtos desningumas,.su juo, nori ar nenori, reikia
sutikti.

Rei5kiu didele pagarbq.
P. Brazdi,ifr.nas

(Gauta 1985, kovo 24)

MIELAS PRIETELIAU,

Nuo5irdZiai dekoju uZ siuntineli su pastabomis,
kurios man labai pravers. Dekoju ir ui' laiskuti.
Meginome toliau tobulinti tq ra5ini. Pas mus liud-
na naujiena. Staigiai mire astronomas Antanas JuS-
ka, laidotuves numatomos penktadieni, kovo 22
dienq, kur laidos, dar neZinau.
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Kaip Tamstos sveikata? Poniai dekoju ui gra-
Zius linkejimus.

Laukiu pavasario, gal bus stipriau, per Ziemq
sunykau.

Linkejimai. Viso geriausio. 
p. B.

1985, rugsejo 13

MALONUS PRIETELIAU,

Pirmiausia noriu nuoiirdZiai atsipra3yti ui ilgq
tylejimq ir padekoti uZ pasveikinimq. Sveikata
susilpnejo. Ilgai i5gulejau ligonineje, ten Siek tiek
sveikata pasitaise. Taiiau ar ilgam, neZinia. Nera
ko ir noreti. Tenka tik pasidZiaugti sulaukus tokio
amZiaus. Vakar su H. Jonaitiu buvome ,,Mokslo"
leidykloje fizikos istorijos reikalu. Pirmosios da-
lies rankra3ti iteikeme jiq metq pradiioje. Sky-
riaus vedejas drg. A. Sulga pasake, kad Istorija
itraukta i 1986 m. redakcini ir 1987 m. leidybini pla-
ne, t. y. nukelta vienais metais v6liau, nes 1985 m.
Redakcija buvo labai apkrauta. Reikia tuo pasi-
tenkinti. Ateinantiq savaitq Zadame nuvaiiuoti i
Enciklopedijq redakcijq pasiteirauti apie fizikos
enciklopedijos rengimq. Tiek tuo tarpu.

Linkejimai Poniai. Linkiu viso geriausio.
Povilos

Vilnius, 1985, gruodiio 28

BRANGIEJI,

Nuo5irdZiai sveikinu Naujrljq 1986-jq Metq pro"
ga ir linkiu geros sveikatos, dideles sekmds ir iva-
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lios nuotaikos; linkeju sulaukti dar daug tokig ma-
loniq Svendiq ir pasidZiaugti jomis.

ReiSkiu giliq pagarbq.
P. Brazdi,idnas

Tai paskutinis P. BrazdZilno lai5kas A. Puo-
dZiukynui. 19BO m. vasario 28 d. ankstyvq rytq
Profesorius mire, palikqs nepaprastai tauraus Zmo-
gaus, didelio Lietuvos patrioto atminimq.
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P. Brazdziiinas, sutinkantis savo astuoniasdesimtmeti 
(1977 m. rugsejo 18 d.) 



Molina Paulina Sleivyte-Brazdziiiniene 



Tevas Povilas Brazdziiinas 



Povilas BrazdziUnas- Panevezio realines mokyklos moksle!· 
vis (apie 1910-1912 metus) 
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Centre sedi doc. Benjaminas Kodalis 
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Ciuricho universitetas (1926-1928 m.) 



Baltijos paJuryje. IS kaires: E. Kvedaraite-Mykolaitiene 
(V. Mykolaicio-Putino Zn1ona), S. Bacinskaite (Salomeja Neris), 
P. Brazdziunas 



Laivas ,.Ceciiija" 

VDU laboratorijoje (apie 1930 m.). Is kaires: K. Barsauskas, 
K. Sliupas, A. Glodenjs, P. Brazdziiinas 



VDU Matemalikos ir gamlos fakultelo mokslinis personalas 
(1939 m.). IS kaires sedi: P. Katilius, I. Koncius, A. Purenas, 
Z. :Zemaitis, P. Jodele, K. SlezeYii':ius, T. Ivanauskas, antro
je eileje stovi: C. Pakuckas, J . Da.gys, A. ZvLronas, J. Ja
nickis, B. Kodatis, P. Brazdziilnas, M. Kaveckis, K. Dauksas, 
J . Dalinkevicius, trecioje eileje: A. Puodziukynas, J . Matu
lis , A. Minkevicius, A. Zubrys, P. Slavenas, V. Viliamas 

Pirmosios P. BrazdZiiino knygos 



P. Brazdziflno vadoveliai, zodynai, redaguoti veikalai 



VVU Fizikos fakulteto mokslinilj laipsnilj teikimo tarybos 
sekretorius H. Horodnicius ir pirmininkas P. Brazdziunas 



P. Brazdzilino 
braizytas 
teviskes 
planas 

Fizikos termin11 zodyno redkolegijos posedis. IS desines : 
P. Brazdziiinas (vyr. redaktorius). K. Uspalis (pavaduotojas). 
V. Kaveckis, A. Kaulakiene, E. Makariuniene (1979 m.). 



Fizikq ir matematikq seima --prof. P. Brazdziiinas, 
busimasis fizikas Juras Banys, matematikas Jonas Ba
nys, fizike Regina Baniene (profesoriaus brolio Alfonso 
dukte). 



Profesoriai A. Puoziukynas, ir P. Brazdziiinas 

VVU absolventai su profesoriais. IS kaires: B. Perkalskis, 
B. Trumpauskas, K. USpalis, M. Mikalkevicius, J. Viseakas. 
Stovi: V. Tolutis, prof. P. Brazdziilnas, vyr. dest. B. Voron
kovas, V. Sugurovas, prof. P. Slavenas, ·prof. A. Jucys (apie 
1949 m.) 



AKADEMIK.O POVILO 5RAZD!IUNO 
LIETUVOS EK5PERIMENTINES FIZIKOS MOK'I'K.LA 
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Akademiko Povilo Brazdziuno eksperimentines fizikos mo
kyklos Lietuvoje schema. (Suclare N. Saduikiene) 


