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PRATARMĖ 

(> kaitytojo rankose pirmojo lietuviško 'fizikos vadovėlio kopija. Taip 
c) atrodė Petro Vileišio "Populiariszkas rankvedis Fyzikos", P. Neries 

slapyvardžiu išleistas Jungtinėse Amerikos Valstijose 1899 m. 
Inžinierius P. Vileišis, XIX a. pab. ir XX a. pr. lietuvių tautinio 

atgimimo vienas žymiausių veikėjų, 1898 m. rašė: Mūsų krašto žmonių 
apšvietimas yra labai mažas - ir dabar šviesą mūsų krašte įgyti yra labai 
sunku, nes nėra nė vienos lietuviškos mokslainės. Jeigu ir yra mokslainės 
- tai jos visos svetimtautiškos. Tai buvo ir supratimas, ir įsipareigojimas 
padėti Lietuvos jaunimui šviestis gimtaja kalba. P.Vileišis parašė ir 
išleido pirmuosius aritmetikos (1886), istorijos (1893), geografijos 
( 1898), geometrijos (1900) pradžiamokslio vadovėlius lietuvių kalba. 
Tarp jų ir fizikos pradžiamokslį- "Populiariszkas rankvedis Fyzikos". 

Lietuvos fizikų draugija pirmojo fizikos vadovėlio 100 metų ir jo 
autoriaus įžymiojo lietuvos atgimimo veikėjo P. Vileišio 150 metų 

gimimo sukaktis nutarė pažymėti šiuo leidiniu. Faksimilinę leidinio dalį 
lydi įžanginis dr. E.Makariūnienės straipsnis "Petras Vileišis ir jo 
"Populiariszkas rankvedis fyzikos", doc. dr. J.A.Martišiaus "Lietuviškų 
fizikos vadovėlių šimto metų kelias" straipsnis, kuriame remiantis 
archyvine medžiaga ir publikuotais vadovėliais išsamiai nušviečiama 

fizikos vadovėlių raida, ir doc. dr. A.Kaulakienės straipsnis "Vadovėlio 
"Populiariszkas rankvedis fyzikos" terminija", kuriame apžvelgiama 
fizikos terminų būklė XIX a.-XX a. pr. ir apibendrinami P.Vileišio 
vadovėlyje naudojamų terminų ypatumai. Knyga baigiama asmenvardžių 
rodykle. 

Tikimės, kad ši knyga bus naudinga ne tik pedagogams, dėstantiems 
fiziką šiuolaikinėje mokykloje, bet ir visiems, besidomintiems lietuviškų 
vadovėlių istorija, fizikos mokslo kalbos ir jos terminų raida. 



Rengiant knygą sulaukėme daugelio asmenų pritarimo ir paramos. 
Norėtume padėkoti Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktoriui 
prof. Leonardui Saukai už suteiktą galimybę nukopijuoti pirmąji 

"Rankvedžio" leidimą, esanti instituto bibliotekoje, Nacionalinės 

M.Mažvydo bibliotekos Lituanistikos skyriaus vedėjai Silvijai V ėla
vičienei už suteiktą svarbią bibliografinę informaciją, habil. dr. Romu
aldui Karazijai už vertingus patarimus ir pastabas antrajai knygos daliai, 
dr. Laimai Kuzmickytei už nurodytus netikslumus tekste. Taip pat dėko
jame Švietimo ir mokslo ministerijos Mokslo ir studijų departamentui, 
supratusiam šio leidinio svarbą ir paskyrusiam būtinas lėšas knygai 
išleisti. 

Leidinio sudarytoja 
dr. E.Makariūnienė 

Lietuvos fizikų draugijos 
prezidentas akademikas 

Z.Rudzikas 
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PiliAI 1111111. 
SVABD!I. 

Svary!Je. Stačioji linkme. Medega, kokiam pa.: 
vidale ji nebebutų, visuomet turi nekurias ypatybes, ku
rių: vieną, vadinamą svarybe, čion pediureslme. 

I PAV. 

.I PAV. 

K 1ekviepa me
dega sveria, t. 
Y. nori kristi 
temyn. jeie-u 
· os koks ··nors 
daigtas nesulai
kys. Aš imu 
knygą; del jos 
prilaikymo rei
kia didesnes ar 
rpatesnes pajie~ 
gos (sylos), ir 
tai pagal jos di
dumą. Tegul 
aš ją paleisiu
ji puls temyn, 
pakol nesutiks 
kokio daigto, 
kurs ją su laikys 
nuo tolesnio 
puolimo. Puo
lant knyga seks 
kaip !inoma, 
stačzą (vertika
lišką) liniją (brt! 
tį); tai yra link-
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me siulo, prie kurio apatinio.galo prikabintas sklypas ge
leties, akmuo arba kitas koks ·sunkus daigtas. (.Ziur. 
1 pav). 

Murininkai .labai tankiai turi tinoti linkmę stačios 

linijos. Muras. nors ir neperaugštas, jei neturetą stačią 
sienų., lengvai galetą sugriuti. Delto tai murininkai sykis 
nuo sykio ištaiso statomo muro linkmę; delto jie pasi
naudoja teip vadinamo siulo su Š?.tinu, t.y. tokio pat 
siulo, apie kurį augščiaus kalbėjome, su šmoteliu švino. 
(Ziąr. 1 ir 2 pav.). Delko švino? Delto, jog švinas yra 
sunkesnis ut visas !emės nauges ir del_to geriaus siu1ą 
ištempia, nei akmuo ar geleties šmotas to pačio 
dydtio. ·· 

Del -geresnio supratimo dar kartą sugrĮtkime prie 
stačios- linijos arba siulo su švinu. Paimkime visiškai 
apvalą kamuoli, kurĮ geometriJoj paprastai sji:"ra (skri
tuliu). vadina. Pats vidurys to kamuolio bus vienodai 
atstus nuo kiekvienos vietos arba nuo kiekvieno taško 
ant jo.paviršio. Tą vidurį patenklinkime tašku c (3 pav.) 
ir pavadinkime viduriu arba centru. Tada visos linijos, 
kurias mes išvesime iš to vidurio ·iki 
paviršiui skritulio, bus stipinai vieno 
ilgumo. Ziurekite dabar. Jus juk 
tinote, jog pati teme, ant kurios gyve
name, yra skritulys, apvalus kamuolys. 
Jeigu mes galetume pailgint stačių lini
ją arba linkmę siulo su švinu, tada pa-
matytume, jog viduryj temes ji sutik- 3 PAV. 

tą centrą ir pati butų. temes stipinu. Delto tai galima 
sakyti, jog stačioft (vertikali'§kojz) /iniia del kokios nors 
wtos yra pailginitnu tmtes stipino, per tą ~ einančio. 

Free Hand
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Ir teip, jeigu koksai daigtas liuosai krinta, tada ji--:· 
sai krinta tiesioj linkmej prie ternfs vidurio (centro), tar
tum i ten jį kas trauktq. Tai,_ kas čia traukia, yra v~
dinama svarybe. Ir taip SfHW)'/Je. yra tai pajuga, trtlJl
kianti kotną daigią jWU tenzes centro. 

Pajiega. Mes tik-ką vartojome todį pajiega~· jus 
galite paklausti, ką j~ reiškia? Jus gana gerai tinote, 
kas tai yra pajiega !mogaus arba arklio, vežančio veti
~ą. Bet kas tai yra svarybes pajiega, kuri niekam ne
priguli ir budama neregima traukia visus daigtus prie te
mes. vidurio? To mes patys netinome, bet mes matome 
puolimą daigto ir sa~ome: tas atsitikimas turi prietastį ir 
tą prietastį mes pajit'ga vadiname. Abelnai sakant, 
ines pajiega vadįsime visą tą. kas gimdys krutejimą arba 
persikčlimą kokio nors daigto iJ vienos vietos į kitą. Jus 
pamatysite, kad gamtoje yra daug pajiegv visiškai vienos 
nuo kitą. skirtingq. Išpradti11 nies kalbesime tik apie 
svarumą. 

Svarumas. Jei jus paimsite į viėną ranką dideli 
akmenį, o i kitą- matą, tada pajusite, jog abidvi jusq 
rankos yra traukiamos temyn, bęt ne vienodai: didelis 
akmuo labjaus traukia, :ne kaip matas. Jus sakote, jog 
didelis akmuo yra sunkesnis, daugiaus sveria ut mat~ 
tikra teisybe, nes svarumas traukia ir matiausias medegos 
daleles. Toms·dalelems susidejus, susides j vieną vietą 
ir svarumo veikme ir mes apturesime didesnį _.svantmą, 
ne kaip tada, jeigu daigtą sudedanči11 daleliq butv ma.
tia.us. Tai delto s~rumas didelio akmens yra didesnis, 
ne kaip mato, nors jie abudu. yra traukiami tos pačios 
pajiegos, vadinamos svarybe. 

Free Hand
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Labai tankiai mums prireikia datinoti, kiek s\Teria 
nekurie daigtai. Jus patys· gerai tinote, jog tada mes 
naudojames iš svarstykliu ir matę nauginię šmotelių. 

paprastai S'l/arsčiais arba vogomis vadinamę. 
Svarstykles. Paprastos svarstykles (4 pav.) yra tai 

du bliudeliai b6, pakabinti ant dvieję galę lazdos, na§

čiais vadinamos, kuri viduryj turi plieninj pdlj. Peili!' 

4 PAV. 

atsiremia ant gratiai nudailintos nauginės Jenteles,,pade
tos ant ~tulpelio c. Tokiu budu naščiai. negaledami nu
pult, gali lengvai. pasilenkt į dešinę arba į kairę pusę. 

Kada abudu bliudeliai yra tušti, neščiai esti gulsti, nepa
silenkdami nei Į vieną, nei į kitą pusę. Teip pat yra, 
jei ant abieję bliudelių. yra utdeti svarsčiai vieno sunku
mo. Tada yra sakoma, jog lygiai svtria. Paprastinai 

Free Hand
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prie našaą, vir§uj j 1Į prikabinimo taiko, yra prltaisybl '~ 
muesnė ar didesnė plunksnele, kuri svarstykl!ms lygiai 
stovint rodo viduri padalintas lenteles, pritaisytos prie 
stulpelio c .. 

Tegul dabar mums reikia atsverti §motą. mesos. 
Mėsą dedame ą.nt vieno bliudelio, o ant kito tol dtstom 
yvairaus didumo svarsčius, kol nepataikom tokių sude~ 
kad naščiai nebus gulsti A pskaitę svarsčius, tinosiln~, 
kiek sveria mesa. Toliaus, jeigu jus ·norite pirkti vietlfl 
cukraus svarą, tada pirklys ant, vieno bliudelio utdes 
nuo svaro svarstį, o ant kito tol utdelios ir atilni~ 
šmotelius ctikraus, kol svarstykles nebus lygiai sverian· 
čios. Tegul naščiai truputĮ pasilenks j tą §alį, kur yra 
perkamasis ta voras, tai .nedej uokit, nes tai prekejas duo-
da daugia us, duoda "gerą vogą". 

Teip, jus sakysite, bet jeigu svarstykles yra teisin .. 
gos. Tetc;ybfl Bet_ nera sunku su~oti, ar taip yra. 
Reikia tik ant bliudėlią permainyt pirkinius ·ir svarsčius, 
t. y., kaip m-ųs paveiksle. reikia cukrą. padet ant to bliu
delio, kur buvo svarsčiai, o svarsčius, kur pirmia~ buvo · 
cukrus. Tegul svarstyklės ir dabar lygiai svers- tai 
jos yra teisingos. Tegul mes pirksime brangius daig-
tus, kaip tai aptiekos pirkinius, brangias nauges, tai rei
kia dar atsitiur!ti ant kito labai sVarbaus svarstykli'fl pri
valumo - jv. jimtnl_mo. Štai dideles svarstyklės lygiai 
sveria: iš vienos puses pirkfnys, j§ kitos svarsčiai JU$ 

padedate matą svartelį ant vieno i§ bliudelių.: svarstyk
les taip-pat Jrgiai sveria . I§ to matyt, jog svarstykles 
l).epaj unta· mato u2dėto svarstelio, ir jei tai buvo ketur
dalis (bertainys) loto, tada sakome, jog svarst)'kles nera 
jautrios iki čveičiai (6trlainiuz) loto, ir t. t. 
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Del sverimo brangių daigtq, kur ir keturdalis loto 
yra brangus, yra vartojamos aptitkines svarstykles, ku
rios yra daug brangesnės, -nes yra daug dailia us ap dirb
tos, o per tai ir jautresnės. 

Vienok ir tada, kaip svarstykles nera teisios, jomis 
galima teisingai atsverti, pasinaudojant teip vadinamo 
dvljopo srerimo. Hprad!itĮ daigtą, · kurį norime pasver
ti, reikia deti ant vieno bliudelio, o ant kito pilt smelĮ ar 
kitą ·kokį· SVčU'Q daigtą, pakol svarstykles svers lygiai. 
Paskiąus nuemus nuo bliudelio daigt", · kurio svarumą 
norėjome tinoti, dedame matesnius ir didesnius svarsčius, 
koliai svarstykles vel lygiai svers. Aišku, jog skaitlius 
svanĮ parodys svarumą sveriamojo daigto, nes jie lygiai 
atsveria ant kito bliudelio u!p,iltas smiltis. 

Prant:~U~lkasis 6eamenas. Apart svarstykliV. yra ir 
kitos pabukles del svarstymo. Apie visas nekalbesime. 
vienok gerai bus pamineti apie prancuzišką bezmeną, cli
dei į musq pana§ų. I§ jo tankiai sodtiuose pasinaudoja, 

5 PAV. 

Free Hand
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nes jis yra tuom parankus, kad nereikalauja svarsčiq:~ 
Jis, kaip matote ant 5 pav., yra sudėtas iš gel~ines laz
dos, padalytas į dvi nelygi dali tiedu, ut kurio jis gali 
buti pakabintas arba laikomas. .Ant galo striukesneses 
dalies yra pritaisytas matas kablelis, ant kurio kabina 
sveriamąjį daigtą. Kita dalis, dešimti arba dvideŠimtį 
kartų. ilgesnė, yra padalyta i lygius ir panumeriuotus 
straipsnius; čia yra pakabintas matas gele.ties §motelis, 
kurį galima stumdyti iš· vietos į vietą, ir kurs tur buti 
nuo bezmeno niekad nenuimamas. Čion tas geleties 
šmotelis utima vietą matesniv ir didesniq svarsčių. 

Noredami su tuom bezmenu pasverti kokį daigtų: 

mes imame tą daigtą ir pakabiname ant augščiaus pami
nėto kablelio (kukučio) ir stumdydami į vieną ir kitą pu
sę aną matą gele.ties §motelį mes ant galo taip nutaiko.. 
me, kad bezmenas esti gulsčias; tada patiurej~ į numerį, 
prie kurio stovi stumdomasis geletidl šmotelis, tinosime1 

kiek svarų turi sveriamasis daigtas. · 
Jus dabar paklausite, kaip tai gali buti, kad su VIe

nu ir matu geleties šmoteliu gali svarstyti sunkesnius ir 
lengvesnius daigtus? Tas įstabu, bet jeigu atsimisime 
apie visiems tinamus· atsitikimus, tada lengvai gale:;ime 
suprasti. Kas iš jusv nera matęs vaikv. besisvarstančiV. 
ant lentos. Kaipgi jie tą daro? O tai jei yra vieno sun
kumo, tai vienas sedasi ant vieno lentos galo, o kitas ant 
kito, patį vidurį lentos paremdami ant tvoros arba ant 
kito kokio pakilaus daigto. Štai atbega trečiasis vaiku 
ir nor!damas teipgi pasisupt, sedasi prie vieno iš savo 
draugv. B~t nelaime! lenta. nusvyra, ir trečiasis vaikas 
esti augštyn iškeltas. Jus mislijat, kad jie mes savo dar-

Free Hand
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bą.. Kas čia tau! Jie .toliai megįs ir stumdys Ientą. kol 
·antgalo gales visi suptis. Jei tada jus atyd~iai pa~iure
site, kurioj vietoj lenta yra paremta, tai p~atysite, jog 
jeigu visi trys vaikai buvo vieno svarumo, tai tas lentos 
galas, kur sedi vienas vaikas, yra du kart ilgesnis u1; 

galą., ant kurio yra susedę du vaikai. Jis butų tris kar-
tus ilgesnis, jeigu keturiems vaikams svarstantes, trys 
atsisestų. ant kito galo. Jus patys dabar numanote, jog 
čia lenta- tai kaip ir svarstykles; jus matotey jog jeigu 
svarumai ant abiejų ·lentos galų yra lygus,. tai ir svar-
stykles galai, mieruojant nuo paremimo vietos, arba 
svarstyklių. pečiai bus lygus. Jeigu gi ant vieno svar
styklių galo svarumas bus du, tris kartus sunkesnis, tai 
ir petys svarstyklią, ant kurių yra tas svarumas, bus du, 
tris kartus trumpesnis ir t t. Dabar mes netik suprasi
me apie bezmeną, bet da ir abelnai galime pasakyti, jog 
'tas svarstyklių petys bus trumpesnis, prie kurio bus pri-
kabintas didesnis svaru~as arba pajiega, ir jis bus tiek 
kartų trumpesnis u~ kitą, kiek kartl.Į prie jo pridetasis 
svarumas arba paj iega yra didesnis, ne kaip pridetasis 
prie kito galo, arba, trumpai sakant: ilgumas svarstykles 
pečių attagariai eina ne kaip svarumas arba pajiegos 
prie jų pridėtos. 

6 PAV. 

Tai trumpa, aiški 
ir tvirta teisybe! 
Vienok pa,.iure
kite, kiek ji tmo
gui naudos atne
ša. Ve, murinin
kas nori paversti 
akmenį. Tada 
jis pasijieškojęs 

~uką akmenį 

Free Hand
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E deda jį arti didelio akmenio A (6 pav.), toliaus pakib '; 
galą baslo arba kiltuvo po akmeniu ir atremdamas jį ant 
akmenelio E spaudtia !emyn antrą kilfuvo galą, ir ak
muo apsiverčia. Jei skaitant nuo·· atremimo vietos E, 
kiltuvo petys BE bus dešimtį sykių. ilgesnis, nei kad 
petys EC, tai murininkui del pavertimo akmenio reiks 
pajiegos dešimtį kartų maksnes, ne kaip akmuo sveria. 
Jeigu tas pats petys butų šimtą, tukstantį kartų ilgesnis 
u! kitą, tada ir keliamasis akmuo galetq. buti šimtą, tuk
stantj kartų didesnis. Deltogi dabar nepasirodys jums 
keistu ta.c; šaukimas senoves filozofo, vardu Archimedo: 
"Duokit man kiltuvą ir atsiremimo vietą, ir aš visą svie.: 
tą išversiu!" 

Toliaus prisižiu ... 
rėkim stričkei 
(špulei, skridi
niui) ant 7 jr 8 
pav. Stričke ant 
7 pav. yrct paka
binta u! savo a· 
šies ant ·sijos. Ji 
sukasi apie savo 
ašį ir ant savo 
pa viršio turi 

· griovelį del pa
dejimo virves. 
Stričkes ašis bus 
čia vieta atsire-

Jt mimo. Ir kad 
8 PAV. nuo atsiremimo 

attokumas virves. prie kurios 
7 PAV. vieno galo yra pririštas vied-

ras, o prie kito prid!ta jį traukiaJ1ti pajiega, yra vienodas. 

Free Hand
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arba, teip sakant, pečiai svarstyklią yra vienodi, tai ir 
pajiega, traukianti viedrą ·(kibirą) turi buti teip didele, 
kaip viedro svarumas. Visa čion nauda ta, kad galima 
linkmę virves- permainyti. 

Prisi~iurekim dabar str;.čkei ant 8 pav. Čia ašis 
nera prikahinta, visa stričke liuosa. Virve, stričkę iš 
apačios prilaikanti, yra prikabinta prie vietos A. Vieta 
atsiremimo bus -čion taškas E, kuriame virve siekia strič
kę. Mes matome, jog svarumas F pakabintas prie ašies. 
yra du kart arčiaus nuo vietos atsiremirno, ne kaip vir
ves gala5, prie kurio yra prideta traukianti pajiega. Kas 

gi iš to bus? - o tai, jog pajiega del 
pakelimo svarumo M bus du kart mates
ne, ne kaip pats svarumas. Tegul vieto
je vieno.~ stričkes turesime trejetą, kaip 

parody
ta ant 9 
pav., ta
dasu pa
jiega še
šis kar-

ga
tą 

naštą pa-
9 PAV. 10 PAV. kelti. 
Arba vel prisitiureidme į vmdą (suktuvą), parody

tą ant 10 pav. Jo sutaisymą lengva suprasti~ paveik
slėlio. Mes matome, jog svarumas čia yra pridetas prie 
.virves, ant veleno tmvyniotos. Norint; idant velenas 

, suktąsi, reikia sukti didįjį ratą~ rankenų. prie jo lanko 
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pritaisytų.. Kokios pajiegos reikia d~l pakelimo sunku
mo, tuojaus pamatysime. Atsir~mimo vieta čia yra ašis. 
Atstumas virves nuo atsiremimo vietos bus puse veleno 
storumo, t.y. jo 4itipinas. Atstumas pajiegos, naštą at
sveriančios, bus ilgumas rato stipino. Jeigu rato stipi
nas yra dešimtĮ kartų. didesnis ut veleno stipiną, tada pa
jiega, kurios mums reikia pasigauti, kad pakelt naštą, 

bus dešimti kartų. matesne ut naštos svarumą. 
Pasinaudojant dantuotų. ratų. su ma

ta pajiega dar didesnius svarumus gali 
pakelti. Prisitiurekim į 11 pav.. Mes 
matome, kad ten yra sukabinti du ratai: 
vienas mažesnis, kitas didesnis. Ant 
didesniojo rato ašies yra apsukta virve, 
ant kurios kabo našta, ant ašies gi 
matesnioj o rato yra pritaisyta rankena. 
Tegul stipinas veleno, ant kurio kybo 
našta, bus penkis sykius matesnis ut 
didtiojo rato stipiną. Stipinas gi ran
kenos, arba ji pati, tegul bus tris kar-

I 1 PAV. tus didesnis ut stipiną matojo rato. 
Klausymas, kaip didele pajiega turi buti prideta prie ran
kenos, kad pakelti naštą 1 5 pudų.. Del atsakymo ant 
to klausymo išpradtių. pamislykim, jog visiškai nera ma
tesniojo rato. Tada sukant didĮjį ratfl ut jo dantų pa
matysim, jog del pakelimo 1 S pudq. reikia ten prideti 
pajiegą 3 pudų., t.y. S kartus matesnę, nes rato stipinas 
yra penkis kartus didesnis ut veleno stipiną. Ir teip
ant didtiojo rato paviršio turime pridetą pajiegą 3 pudy. 
t. y., jog tada kaip našta, teip ir tie 3 pudai lygiai atsi
li.eps ant rato, ir jis nesisuks. Dabar jeigu vietoj ranko
mis laikyti didįjį ratą, ·mes jį prilaikysim su matuoju ra-
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tu, taip kad velenas n~ į vieną nei i kitą pusę nesisuktą, 
tada aišku, jog kaip pirmiaus, teip ir dabar, pajiega su~ 
kabinime dantų turi buti lygi trimis pudams. Ir teipJ 
pajiega pridėta prie dančių. antrojo rato teippat bus trys 
pudai. Bet mes matome, jog ta pajiega yra prilaikoma 
pasigaunant rankenos muesniojo rato, o kad ši paskuti~ 
ne yra tris kartus ilgesnė u~ matesnįjį ratą, tad aišku, 
kad ir pajiegos del sulaikymo didesniojo rato reikia tris 
kartus ma2esnfs, t. y. vietoj trijų pudų. pakanka vieno. 
Ir t~ip su vienu pudu mes atsversim 1 S pudų.. 

Tirštumas. Grįtkime vel prie svarybes. Jau pir~ 

miaus sakeme, jog visi daigtai yra jos įveikiami ir trau
kiami prie temes vidurio arba centro. Vienokjus galite 
pasakyti, kad mes matome, jog debesiai ne krinta temyn, 
jog dumai keliasi augšt)'n. Tas tei;-Sybe. Bet tada ir aš 
jums pasakysiu, jog įmestas j vandeni med~io šmotas 
ir paleistas, keliasi augštyn, plaukia, bet nepuola 
temyn. Tada vanduo jį suturi, neduoda jam pulti -
jus pasakysite. Teisybe; ir dabar jus galite suprasti, kad 
debesimis ir dumams neduoda temyn pulti oras, kursai 
juos suturi. Čion vietoj todtio "suturi'' teisingiaus bu
tų. vartoti todį: stumia nuo savęs arba iškelia - juk ir 
vanduo iškelia med~io šmotą, į jį panertą, teip pat kaip 
ir oras dumus iki nekurio augštumo. Delkogi oras ne
iškelia medtio, o vanduo akmens arba geleties? Delto 
-jus atsakysit .. - jog medis persunkus del oro, o ak
muo ir geletis - persunkus del vandenio. Tegul ir teip 
butų.. 

Ir teip i§ to, ką augščiaus pasak eme, matome, jog 
daigtai ne vienokiai yra sunkus: vanduo sveria daugiaus 
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ut medį, geletis sveria daugiaus ut vandenį. Kaip tą 

reikia suprasti? Štai med~io kede ir į jl\ įkaita geletine 
vinis; jus vienok neabejojate, jog kede, nors iš med2io, 
yra sunkesnė ut vinį, nors ir gelet:it:lę. Ir jeigu aš jusų. 
paklausčiau, kaip tankiai ·vaikų ant juoko klausia: kas 
daugiaus sveria - ar svaras pukų, ar svaras švino? Jus 
tada j uoktumetes ir laikytumėt u1; neprigulinti daigtą at
sakyti, jog svarumas vieno svaro yra visuomet vienas 
svaras, ar tai butų pukų, ar švino. Bet jus atsakytumet, 
jog švinas yra sunkesnis ut pukus, tai jei paimtume kvor
tą švino, tai jis butą. sunkesnis ut kvortą puką.~ Tokiu 
budu jus patys nesijausdami sakote, jog del palyginimo 
dviejų. daigtų svarumo reikia juos svarstyti imant abiejv 
~patį apvalumą, tegul tai bus kvorta. Sidabro kvorta 
sveria be mato ko dešimtį ir pusę kartų daugiaus ut van
dens kvortą, delto ir sakome, jog sidabras dešimtį ir pu
sę kartą yra sunkesnis u1; vandenį. Moksle svarumą vi
sų. daigtų nutarta lyginti su to pačio apvalumo vandens 
svarumu, ir skaitlinę, kuri tada rodys, kiek kartų. paim
tas daigtas yra sunkesnis ut vandenį, vadina to daigto 
tirštumu. Tokiu tada budu, pagal tai, kas augščiaus bu
vo pasakyta, tirštumas sidabro yra arti I o. so. 

Tirštumas nekuriq kietą ir skystą dai'gtų: 

Platina - - 22.00 Pienas 1.03 
Auksas - - 19.30 Ledas 0.94 
Gyvasis sidabras 13.6o Alyva 0.92 
Švinas - I 1.35 Spiritas 0.79 
Sidabras - 10.47 Senas art uolas (šerde) 1, 17 
Varis 8.88 , Artuolas paprastasi 0.84 
Gele!is - 7·79 Obelis - o.83 
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Cinas 6.86 Egle 0.66 
Deimentas 3· so Liepa o.6o 
Krik§tolas 3· 33 ~ilvitis 0.49 
Granitas 2.70 Topelis 0,39 

· Stiklas 2. so Kor kinis medis - o. 24 
Skaitlines tame straipsnelij stovinčios po kairei pusei 

nuo spuogo rodo pilnas dalis daigtų tirštumo, o po deši
nei- jo šimtines. Teip, matome, jog sidabro tirštumas 
yra 1 o ir 47 §imtines dalys, t. y. be mat ko pusvienuo
likos. Kas do nauda. iš tos toblyčeles? - o tai ta, kad 
tinodami vandens svarumą tuojaus, be jokio svarstymo, 
galime atrasti svarumą daigtų. kurių tirštumas čion pa
detas. Teip, vandens kvorta sveria 2.44 kunto *). Ta
da kvorta spirito svers 2.44 x 0.79 = 1,93 'kunto. To
liaus, kubiška peda vandenio sveria 69 kuntus, tada 

· kubiška platinos peda svers 69 x 22.00 = 1 5 I 8 kuntų., 

kubi§ka švino ptda svers 69 x 11.35 = 783,15 kuntų., 
kb. p. granito svers 6g x 2.70 = 186,3; kb. p. papras
tojo artuolo svers 6o ir kb. p. korko- 16,5 kunto. 

Archimedo įstatymas. Jei jus kada meginote kelti 
akmenį iš vandens, tai jus tikrai atsimenate, jog pakelus 
ji ant vandenio paviršio jis tarsi išsyk sunkesnis pasidaro. 
Tai tikra teisybe, jog kiekvienas daigtas vandenyj ma
tiaus sveria, ne kaip ant oro; pasimatinant svarumui teip 
gali atsitikti, jog daigtas vandenyj nieko nesvers, arba 
dar ma!iaus, t. y. netik ką neskęs, bet dar kels i viršų 
ranką, kuria mes jį megįsime paskandyti. Tas atsitiki
mas yra ir buvo visiems tinamas. Bet tiktai Archime
das, garsus mokslinčius, gyvenęs ant salos Sicilijos tre-

*) Kun tas - J ,092 svaro. 
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&m amtij prieš Kristaus atejimą, suprato ir išaiškino tą ': 
atsiblcimą. Jo įstatymas tame dalyke teip sako: kie~ 
vimas daigtas panardintas vandmyj (arba kitam skystime) 
panuta dalį savo svarumo, ir ta pamestoji dalis yra lygi 
J"fJIJrllmui tšspausto}o tuomi t!aigtu vandmio (arba kito sky
stimo). 

Teip, kubiška peda seno aržuolo sveria 8 I kuntą, 

kubiška gi peda vandens sveria 6g kuntus; jei tokį aržuo
lo gabalą paskandysim i vandenį, tai jis jau nesvers visą 
81 k., bet tik tiek svers, kiek išneš jo svarumas atitrau
kus iš jo svarumą kb. pėdos vandens, t.y. 81- 69 = 
12 kuntų. Jei tą šmotą kilnosime panardintą vandeoyj, 
tai d~l jo pakflimo reiks tik pajiegos 12 svarų. kada 
kilnojant tą patį artuolo šmotą ant oro reikia pajiegos, 
lygios 8 I svarui. Paimkime. dabar korkinį medj. Abel
nai sakant, jo kuhiška peda ant oro sveria I7 svarų. Pa~ 
nerkime į vandenį tą kubišką korkos pedą. Jisai tada 
Uspaus tokį kaip pats vandens apvalumą, t. y. kubišką 
p!dą. Norint datinoti, kiek jis vandenij svers, reikia iš 
jo svarumo atitraukti išspausto vandens svarumą, t. y. 
iš 17 atitraukti 6g. Bet ta,i negalimas daigtas -jus pa
sakysit! Ir teisybe: panardytas vandenyj korkas netu
res jokio svarumo. Dar to negana! Atitraukę nuo 69 
sv. I 7, apturesime 5 2 svaru, kurie mums rodys, kokios 
pajiegos reikia, idant minetą korkos perlą vandenij u~tu
r~ti jai augštyn keliantes. Ranką atitraukus korkas iš
kils, ir vandenyj liks tik jos vienas bertainys (ketvirtis), 
o trys dalys bus ore, ir tai del to, kad bertainys kubiš
kos vandens pedos sveria lygiai tiek, kiek visa kubiška 
korko peda. Tada korkas išspaudęs I 7 sv. vandens ir pats 
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sverdamas I 7 sv., pames visą savo svarumą ir plaukys 
paviršium vandenio ne skęsdamas, ne kildamas daugiaus 
augštyn. 

Tokiu budu lengva suprasti, jog visi toki daigtai, 
kurių. tirštumas yra didesnis ut vandens tirštumą, nus
kęs vandenij. daigtai lygaus su vandeniu tirštumo gales 
be nuskendimo ir iškilimo laikytis ko.tnoj vandens vietoj, 
o daigtai matesnio ut vandenį tidtumo iškils, plauks pa
viršium vandenio, jo tik tiek išspausdami. kiek patys 
sveria. 

Pasi~taudojimas. Vienas iš svarbiausių. pasinaudo
jimq. ~ką-tik per.tiureto gamtos apsireiškimo- tai lai
vat: Delko jie budami pnkrauti akmenų. ir kitų. sunkių. 
daigttĮ nenuskęsta? Dabar jus pasakysit. jog laivus 
statant jiems priduoda tokį pavyzdį, kad jis išspaustų 
nevisiškai pasinerdamas tiek vandens, kad jo apvalumas 
svertų tiek, kiėk laivas su pirkiniais. 

J).AJ:G':U :r'tJ'OLIK.6.S. 
Pirma taisykle. Kada augštai stovėdami jus palei

d.tiate .temyn pulti švino kulką. skindelĮ, med.tio šmoteli, 
popieros lapą ir plunksną, jus pamatote, jog visi tie daig
ta.i ne vienodai greitai .temyn krinta: švino k~lka greitai 
nupuola, o plunksna gerai paskiaus. Delko teip? gal 
jums rodosi, kad tai paeina nuo nevienodumo sunkumo 
krintančią daigtų? Ne, tas paeina ne nuo skirtingo 
daigtų svarum.o, .~ nuo pasipriešinimo oro, kaip tai pa
rode datyrimai garsią mokslo vyrų Galilejaus ir Niuto-
no. 

Galilejus, tada dar jaunas, buvo matematikos profe
sorium Pizos universitete. Pizoj, kaip dabar, teip ir 
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tada, buvo garsus pašlijęs bokštas. Virius to bokšto 
buvo vieta, kur prasidejo Galilejaus tyrinejimai. Pri
dirbęs kulką. iš visokilJ nevienoda tir§tumo daigtą, kaip 
tai: iš švino, vario, akmens, medtio, valko, ir utlipęs ant 
pamineto bokšto visas tas kulkas sykiu temyn paleido, 
temydamas, kada katra ant temes nupuls. Tos 
kulkos visos buvo vienodo apvalumo, o per tai jv svaru
mas buvo labai skirtingas. Jos visos ant temes nupuole 
beveik vienu laiku; menkas skirtu~as laiko, kuriame jos 
nupuole, negalejo paeiti nuo skirtumo svarumo, kursai 
buvo labai patymus. Atkartodamas fl\ tyrinejimą van
denij su kulkomis, padarytomis iš medegos, kurios tir§ ... 

tumas didesnis u~ vandens tirštumą, Galilejus pamate, 
jog ten greitumas puolimo buvo dar skirtingesnis. To 
jam buvo gana del atradimo teisybes, jog vienatine ir 
tikra prietastis nevienoda greitumo puolant daigtams -
tai pasipriešinimas skystimo arba gazo. kuriame tas puo
limas atsitinka. 

Šimta\ metų. paskiaus, antroj pusej septyniolikto am
&io Niutonas (Newtonas) galutinai patvirtino Galilejaus 
datyrimą. Jis paeme stiklinę triubą apie sieksnio ilgio, 
ištrauke iš jos orą budu, kurs paskiaus bus apralytas, ir 
supyle daigtus labai·yvairaus tirštumo; urnai apvertęs tą 
triubą pamate, jog visi daigtai į kita\ galą nupuole vienu 
kartu. Tokiu budu tas Anglijos mokintas vyras išstate 
tų pinnutinę taisyklę: Vui daigiai puldami tuščioj erdvej 
turi vitnotb, greitumą. 

l§pjaukit iš popieros ratą vieno su demmtuku didu
mo; paleiskite tuom pačiu tarpu· pinigą ir popierą; pini
gas, va, jau nukrito, popiera-gi paskraid!ius į visas pu-
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ses tiktai palaukus nupuola. Bet jeigu u.tdesite popieros 
ratelį ant pmįgo, tada jie drauge nupuls, nes popierai 
tada nereiks paveikt oro pasiprieszinimo. 

Be oro pasipriešinimo lietaus lašai pultą ant temes 
su daug didesniu smarkumu, ne kaip paprastinai, ir ma
tiausias lietus taptų baisum del tolynq; sniegas. vietoj 
skriesti, kristų. urnai .temyn, kaip švinas, ir, antgalo, le
dai, ir dabar baisus, butą tikra rykšte, kuri netik kad vi
sus javus išdautytų, bet ir tmones pateistų. 

Antroji daigtq puoli11lQ taisykle. Umetę augštyn 
kulką ir, jai grįttant atgal temyn, jus paki§ę ranką paju
site u.tgavimą, paeinanti nuo teip vadinamo kulkos Įgyto 
greitumo. Umeskite ją vel ir tai kas sykis augščiaus, o 
su ko.tnu kartu jos utgavimas bus vis didesnis, ir, antga
lo, kulkai nuo didelio augščio puolant, jus vargu drjsite 
atkiszti ranką, bijodamiesi ja sukuldinti. Matome, jog 
Įgytas smarkumas auga. drauge su augštumu arba puoli
mo laiku. 

Galil~jis ir Atvudas, stropiai tyrinedami tą dalyką, 

daejo, jog svarbai įvekUant, greitumas, liuosai puolančio 
dai'gto įgytas, auga drauge su laiku, nuo puolitno pradtios 
praejusi'u. Ta teisybe yra !inoma po vardu antrosios 
daigtų puolimo taisykles. 

Tokiu budu greitumas jgyta.s pabaigoj antros puoli
mo sekundos bus du kartu didesnis ut greitumą pabai
goj pirmos puolimo sekundos, o tris ir keturis kartus di
desnis pabaigoj treaos ir ketvirtos puolimo sekundos. 

Apskaitymai mokintę vyrų. rodo, jog stačiai augštyn 
bunant kulka temyn sugri.tus turi tą patį greitumą, su 
kuriuom pirmiaus iš ~udykles vamzdtio išejo. 
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1 rečiojl daigtų puoli'mo taisykle. Ši taisykle , teip ': 
skamba: Svarbai jvnkUint, kt/las, laisvai puolančio daigto 
per!Jegtas, auga lygiai .su kvadratais lazko, išejusio nuo 
puolt."mo pradtios. 

Kadan-gi skaitliniq: I, 2, 3, 4, S • • • • atsakanti 
kvadratai yra: I, 4, g, 16, 25 .... tai ·ir kelias per 2, 3, 
4, 5 •••. sekundas puolančio daigto bus 4, g, 1 b, 2 s .... 
kartus didesnis, kaip perbegtas per pirmą sekundą. Ap
skritai imant, liuosai puolantys daigtas per pinną sekun· 
dą perbčga 16 pedą, per antrą sekundą- 64 pedas, per 
3-čių- 144 pedas, per 4-tą sekundą- 256 pedas, per 
s-tą-400 pedų., ir t.t. 

Antgalo turime pridurti, jog daigtas ne stačiai, tik 
pa~iulniai išmestas nelekia tiesiok, bet savo kelionej pa
daro kreivą liniją. Moksle tokią liniją wdil'a parabola, 
o patj kelią- trajekton}a. Parabola yra tai linija, · ku
rios pasiturint .lekia kulka, iš šaudykles arba armotos 
(kanuoles) išleista. 

SZ'I'STIKV LTGSV .6.B1J'KAS. 

Visi skystimai, kaip ir vanduo, yra sudeti iš matiau
sių. dalelių., moleku/omis vaninamų.. Niekados jums ne
pasiseks supilti matiukę ir smailą bonę iš javų. grudų., 

nes javai vis nuslinks; daugių-daugiausiai kad galesim 
supilt truputį prakilnių ir apskritą krųvelę. Su sausais 
pelenais tai padaryti dar sunkiaus, o su vandeniu jau nie
ko negali padaryti, nes j Q paviršis visados yra gulsčias 

(gorizontališkas) ir lygus. Skystimas, svarybei k<>2ną 
jo dalelę įveikiant, toliai liuliuos, kol jo liuosas pavirši.s 
nebus visiškai gulsčlas (gorizontališkas ), koliai, trumpai 
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sakant, jis nebus lygn,arunu. Vandens paviršį liuosu 
·tada vadiname, kada )is nesilyti sienų indo,_ vandenį ut
laikančio 

12 PAV. 

Kada tas paviršis yra matas, kaip tai yra ant balos 
ar prudo, galima .sakyt, kad jis yra lygus ir gulsčias. Bet 
apie marių arba didelio etero paviršį to pasakyti negali. 
Ten (12 pav.) liuosas vandens paviršis laikosi temes pa-

. viršio formos, o kad ta yra apvali, tai ir didelis vandens 
paviriis bus teip pat apvalus. 

Susine§anti indm: Jeigu jus turite du indu, kurių 

dugnai susineša per dudelę, ir jei jus i viėną tų indų įpil
sit vandenį, tada -jus patys tinote - vanduo abiejuose 
induose lygiai pasiskirstys ir pakHs iki vienam augštu
mui. Kokia indų arba dudeles forma nebebutų, vanduo 
visados ateis į lygsvarumą ir apsistos tik tada, kaip abie
juose induose liuosas vandens paviršis pareis į vieną go
rizontali§ką liniją. 

Atsitiurint ant to galime suprasti, kaip mif"Stuose 
vanduo dasigau~a i namus. Vandenį atveda į didelį re
zervuarą arba prudę, atsakančiai augštai padetą, o iš ten 
per temej padetas dudas eina i visas miesto dalis. ir i vi
sus namus, nors ir auglčiausiai stovinčius, jei tik jie yra 
nors truputį &emiaus vandens paviršio rezervuare. 
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Skystimą spaudimas ant sieną indų, tuos skystimus '~ 

ut.tunnčių. Skystimai, budami sunkiais daigtais, spau

dflia kaip dugną, teip ir sienas indo. Bet su kokia pa
jiega? - tai yra klausymas. 

Spaudimas ant tndų dugno. Paimkime kibirą (viedrą) 
ir įpilkim i jj kiek vandens. Kiek tas vanduo spaus 

kibiro dugną? Jus pasakysit, jog vanduo spaus lygiai 
tiek, kiek jis pats sveria. lr tai bus tikra teisybe. 

Bet paimkim dabar keletą indų, kiekvieną kitokio 
pavidalo. Štai du indu; abudu turi dugną vienodo di-

duma su aug,ščiaus minėtu kibiru, bet sienas nevienokias: 
·viename jos į vidų eina platyn, kitame- siauryn. Da
bar į kiekvieną i§ tq indų įpilkim tiek vandens, kiek pir-

miaus buvome į kibirą įpylę. Pamatysime, jog tam in
de, kurs į virszų. eina siauryn, vanduo stoves augščiaus, 
kaip stovejo kibire, o tame, kurs į viršų. platesnis, van-

duo stoves flemiaus. Kiek tada vanduo spaus ant dug
ną tų dviejų. indų.? Tiek pat, kaip ir pirmiaus spaude, 
t. y.- kiek sveria Įpiltas vanduo. 

Ne, tai neteisybe! Viename tų indų vanduo labjau 
spaus dugną, o kitam ma2iaus, kaip pirma jis spaude ki
biro dugną. Kadangi sziuose dviejuose induose šonai 
yra ne status, tai ~dens spaudimas ant dugno nebus 

lygus svarbai įpilta vandens, ·nes spaudimas skystimo -ant 
kokio nors indo dugno bus lygus spaudimui to pačio 

skystimo ant dugno indo su tokio pat pločio dugnu, tik 
su stačiomis sienomis, pripilto ~kystimu iki tam pačiam 
aug§čiui. 
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}b1DS įstabu pasirodys, jėg kartais sp1ludiJrias ant 
indo dugno· gaH._buti ·didesnis;··· nek pats ·&upiltas sk)sti
mas.sveria,,vienok tas yra teisybt. 

Apie tą teisy ... 
~,.gali. leng· 
vai patirti su 
pagdba ' prie
taisos, i§raatos 
prancuzo Hal 
dat() (13 pav.) 
Ta· prietaisa 
yra sudeta ·i§ 
sulenktos j dvi 
alkuni lazde
les EF, prie 

13 PAV. kurios vieno 

galo yra kranas R; virluj krano gali buti uuukami indai 
\oisokio pavidalo (kaip matome ant paveiksl~o), bet su 
vieno didumo dugnu. In dudelfĮ pila tiek gyvojo sidab
ro, kad jis ilkiltą iki kranui. Mes tinome, jog gyvasis 
sidabras, budamas skystimu, ir antrojoj dudeles alkunej 
iJkils iki to paao aug§čio. Tada patmę vieną iš indą, 
parodyq ant paveikslelio, utsuksime ji ant krano ir pra
desime pilti vandeni (ar kitą kokj skystimą). · Vandeniui 
spaudtiant, gyvasis sidabras kitoj alkunfJ prades kilti 
augltyn ir iJsikels iki vietai C, kur stovi utmautas tiede
Us C; tada mes sustos~ pylę ir jsidtmesim vietą, iki ku
riai vanduo buvo pakilęs. Paskui, atsukę kraną, i§lei..; 

sim visą vandenĮ į indi} po j uom pad etą ir pamatysim, 
kad gyvasis sidabras vel teip stovts, kaip stovejo prie§ 
pylimą vandens. Imam antri\, o po tam ir ~ sudiną 
ir i juos teipgi pilam vandenį, kolei gyvasis sidabras ne-
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ilkils iki tiedeliui C. Priswureję į vandens aug§tum't, 
patemysim, jog jis visuose trijuose induose stoves ant 
vieno aug§čio. Kadągi it gyvasis sidabras antroj alku-

nej visuose trijuose atsilikimuose stovi ant to pačio aug
Ičio, tai iš to galima numanyti, kad ir vandens spaudi
nas pirmoj alkunej visuose trijuose atsitikimuose buvo 
lygus. Taigi van,lnzs ant dugno spauditnas eina lygiai 
nt dugno riidumM ir va11.t:/ms aztg'štumM, srnlis neprigule
damas nuo ,:ndo ĮIZ'IIeikslo. Tas pats yra ir su kitais sky
stimais. 

Skystz"mai į visas puses ir vist§kai grll
tina spaudimą, apturetą vienoj vietoj. 
Del darodymo tos teisybes paimkim 

!11111 indą, parodytą ant 14 pav. Jame yra penkios vieno dtdumo skyles, utkim-
§tos vienodais kam§čiais. Dabar jei 
mes ant viršutinio iš tą kamščią ut-

14 PAV. desim svarumą 10 svarą, tai keturi 
kiti kamščiai bus tuoj išmušti, jei kiekvieno iš jq mes ne
prilaikysim su pajiega, lygia de§imčiai svarv. Jeigu vie-

na skyle butą dusyk didesnė, tai dėl prilaikymo jos 
kamščio nepakaktq· jau pajiegos 10 svarą, bet ir ta pa· 
jiega turėtą buti dusyk didesne, t. y. lygi 20 svarq. Iš 
to aišku, kad augščiaus padėtas tvirtinimas yra teiSingas. 

Skystimą spaud;mas tš apačios į vti'šq. Spaudimas 
ant dugno, paeinantis nuo vandens sunkumo, esti grąti
namas i viršq su ta pačia pajiega, kaip tą gali suprasti 
ii to, kas aug§čiaus buvo pasakyta. T't mes gerai jau-

. CSame nardydami ranką i vandenį, o da geriausį gyvlĮjį 
sidabfll. Spaudim~t iš apačios i viršlJ gali išaiškinti šiokiu 
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budu. Paimkime stiklinę dudelę, arba, kaip moksle sa
kosi, stiklinį cilinderį, kiaurą i§ abiejų galų, pridengki
me stiklo §moteliu ir prilaikydami jį ranka panardinki
me i vandens pripiltą indą. Jei stiklai tik yra visiškai 
lygus, pamatysim, jog vanduo neis į cilinderį; atitraukę 
ranką pamatysim,jog stiklas, nors sunkesnis ut vandenį, 
nenukris temyn. Taigi ~ku, jog tas stiklas yra pritai
komas vandens spaudimo iš apačios. Paskiaus pildami 
vandenĮ į cilindrą pamatysim, jog stiklas tik tada nukris, 
kada ci,linderij vandens augštumas bus bemat ko lygus su 
augštumu vandens inde; jei stiklas svertą lygiai tiek, 
kiek vanduo, tai cilinderij vanduo turftų pakilti lygiai ant 
to augščio, kaip jisai aug§tai stovi inde - tada stiklas 
nuo apačios cilinderio nukristų. Tas mums parodo, jog 
spaudimas iš apačios yra lygus su spaudimu iš viršaus, 
kaip ir reikejo laukti. 

Bačkos sup~ešymas vandens spauditnu.lš to, kas 
augščiaus buvo pasakyta, lengva suprasti jog ne 
reikia daug vandens, kad sudraskyti bačką. Jei 
i bačką ( 1 5 pav.) vietoj voles Įstatysim augštą 
· laibfl dudelę AB ir imsim pilti vandenį kol 
nedasipils iki nekuriai vietai E, tai spaudimas 
ant bačkos dugno bus toks, kiek sveria vandens 

1 S PAV. stulpas, turintys tiek pločio, kiek turi bačkos 
dugnas CD, o augščio nuo bačkos dugno iki vietai E. 
Jei vieta E bus pakaktinai augštai, tai bačka supliš. 

Šaltiniai, fontanai. Lietaus vanduo persikošdamas 
per permerkiamus kmc!s sluogsnius pripildo didelias tuJ
tumas, eSančias vidurij kalnų.. Iš ten ta~ vanduo kar
tais plyšiais tarp nepermerkiamų sluogsnilĮ ileina temo
se vietose ant lemc!s pavidio. Tada vanduo, pagal savo 
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prigimtį, noredamas iškilti iki to augščio, ant kokio jis 
stovi viduryj kalno, mula aug§tyn (16 pav.)- tokiu 
budu pasidaro tas, ką mes fontanu vadiname. Vienok 
reiki.t pasakyti, jog fontano vanduo 'ruekad nepakyla iki 
to aug§čio, ant kurio stovi paviršis susinešančio su juom 
vandens prude, nes jis 1) daug pajiegos pratude trinda
masis tarp teme& sluogsniQ.; 2) mušdamas augštyn sutinka 
oro pasipriešinimą ir, antgalo, 3) jis stačiai augštyn mu .. 

16 PAV. 

§a, tai krintantys temyn vanduo sulaiko kylanti augštyn. 
Toksai fontanas, kursai pats per savę, be tmonią. triuso, 
muša iš temes, vadinasi pn"gimtiniu fontanu; jeigu-gi van
duo yra tyčia meistnĮ augštoj vietoj surinktas ir paskui 
dudoms temyn nuvestas ir ten mušti paleistas- tada 
vadinasi meistriniu fontanu ( 16 pav.). 

Jeigu priiDmtinis fontanas muša labai silpnai arba 
visai nejtiurimai, tada vanduo iš &emes išeinantis Vadinasi 
§altiniu arba vertime (versme). . 

Vandeninis ariJa JUdraulinis spaustuvas. Kad su 
nwa pajiega padaryti didelį spaudimą, yra pasigauna-
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mas vandeninis spaustu~. Ta pabukle, Paskaliaus pm
manyta ir Bramah' o I 7cfi m. pirmą kartą padirbta, šią

dien yra labai tankiai vartojama d~l suspaudimo gelum
biq, p<>pieros. bovelnos, del išspaudimo aliejaus iš grudų 
irt.t. 

Vandeninis spaustuvas yra sudarytas iš dviej 1} cilin
deriQ A ir D ( 17 pav.) nevienoda didumo, susinešančių. 

per gulsčių du del~. Inpiltas į juo-du vanduo ahiej uose 
cilinderioose tnr!s vienodą augštumą. Didtiamjame ci
linderij A' yra kam§tis P, ant kurio viršutinio galo yra 
pritaisyta šp.i!ine lenta M. Kiek augščiaus nuo lentos M 
yra antra špitine lenta N, stipriai prikabinta prie geleti
nių stulp-ą~ Matasis cilinderis D teip-pat turi kamštį p. 
Jei mes prispausime ma.tl\H kamštį p, jis slinks temyn, 

• vanduo iš 
cilinderio 

•o įeis i 
cilinderiA 
ir iškeis 
didįjį ka
mšti; tada 
lenta M 
pirisiar is 

prie nesi
judinan ... 

čios iš vie
toCJ lentos 
N. Tokiu 

17 PAV. budu tarp 
tuodviej q lentų pad~tas daigtas buna suspaustas. Vie
toj tiesiok matąjį kamštį spausti, mes galime pasigauti 
rankavietes FH. Jei rankavietes arba kiltuvo petys Hp 
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bus 1 o kartų ilgesnis ut antrą kiltuvo petį Fp, tai svaru
mas vieno svaro, prikabinto vietoj H, spaus matąjį kam
štį su pajiega 10 kartv didesne, t y. spaus su pajiega to 
svarą. Daleiskim ant valandeles, jog didysis kam.šbs .yra 
prikaltas, tik jame yra išpjautas kamštis vienodo didumo 
su matuoju kamščiu- tada aišku, jog <iti jo sutureji-
mo reiktų pa.jiegos 10 svarv, t. y. lygios pajiegai, pride
tai prie matoj o kamščio p. Bet didysis kamštis nera pri-
kaltas, delto del jo suturejimo reiktt prideti pajiegos tiek 
kartų po 1 o, kiek kartlĮ iš didf:ioj o kamščio galima i§ .. 
pjauti mažąjį, arba, tiesiok sakan~ kiek kartt dugnas 
kamščio Pyra didesnis ut dugną kamščio p. Tegul jis 
bus 25 kartus didesnis. Tada del sulaikymo di~iojo 

kamščio reikia pajiegos 2 50 svarų, arba, kitaip sakant) 
daigtas padetas tarp dviejų lentų Mir N bus suspaustas 
su pajiega lygia 2 so svarlĮ. Ir teip aprašyroji pabukl~ 

daleidtia mums su menka vieno svaro pajiega aptureti 
didelį spaudimą 2 so svarų.. 

Bet kaip tik atimsim spaudimą iš vietos H, vanduo 
grįtš atgal, ir ~paudimas ant kamščio P pmtus. Kad 
nedaleisti vandeniui sugrįtti į matąjį cilinderį, vietoje B' 
yra pritaisytas li~iuvelis, atsidarantys iš apačios· į viršv. 
Vandeniui einant iš maiojo cilinderio Į didUį, lieiiuveli.s 
pasikeldamas atsidaro, bet kada vanduo ima stumti atgal, 
lietiuvelis iš viršaus utsidaro, ir vanduo esti sulaik"}'tas. 
Tokiu budu su to lietiuvelio pagelba daigtai tarp lentų. 
M ir N gali buti toliai laikomi suspausti, kaliai mes no-
rime. 

Mv.s paveiksle didysis cilinderi.s yra 25 kartus di
desnis ut matąjį, delto ir vanduo jame 25 kartus matiau 
pasikeis sulyginus su tuom, kiek to ·vandens paviršis 
pasitemins matamjam cilinderij. Norint augšaaus 
pakelti didįjį kamštį, reiktll iškelti ma.tąjį kamštį 
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ir i jo dlinderĮ išna1;1jo pripilti vandenio. Vie· 
toje to cilinderis yra teip įtaisytas, kaip pumpa, kuri to
liaus bus apruyta. Ant paveislelio matom cilinderij D 
ant dugno pasikelusį lietiuvelį B ir dudelę, siekiančią 

\'andenį inde R. Tokiu budu, spaudtiant ma.tąjį kamšti 
p, vanduo utdaro lietiuveli B ir eidamas toliaus atidaro 
lietiuvelį B' ir Įeina i ėlidĮj į cilindėrĮ. Keliant augštyn 
mattijį kamltį viskas bus attagariai: lietiuvelis B' utsi
datys, o B atsidarys, ir iš indo R vanduo bus itrauktas i 
cilinderj D. 

Norint atleisti suspaustą daigtą, pakanka nuleisti 
\'andenį iJ cilinderio A per matą kraneij, parodyti\ ant 
paveikslėlio. 

Perdidelis spaustuvv spaudimas gali perpl~ti cilin· 
derlų. sienas; delto paprastai yra pritaisomi (nors čion 

ant paveikslėlio nt-parodyti) teip vadinami atsargumo lie
tiuviai, kurie, spaudimui per dideliam esant, patys atsida
ro ir nuleidtia vandenį. 

TI andnz~nis /ygS1Jaris. U prietaislJ, kurios yra pa
remtos ant skystimų. lygsvarumo, tankiausiai pasigauna· 
mos yra: vandeninis lygsvaris ir orinis lygsvaris. 

18 PAV. 

Vandeni
nis lyg
svaris yra 
pasigauna 
mas del 
sulygini-
mo~emes 

del aptu-
rejimo go-
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!Uontal~kos linijos, del palyginimo aug§tumo dviejlĮ ar-
timą. vietų.. Jis yra sudetas iš dviej Q. stiklinią. dude1i1J 
A ir B, susinešančilĮ tarp savęs per naugint dudelt CD 
(I 8 pav.);_ dudeles yra pripildytos -nudaryto vandens; 
mes tinome, jog dudelese A ir B, kaip<> susinešančiuose 
induose, vandens paviršis bus ant vieno gulščio augitu
mo. Kad surasti, kiek augščiau vienas ut kitų yra du 
ant temes talkai- R ir P, mieruojantis teip ~uri per 
dudelę A, kad vandens paviršiai abiejose dudelese butlĮ 
ant vienos linijos, ir idant drauge ant tos pačios linijos 
AB butlĮ ir spuogas M ant lenteles, temeąnej vietoj pa· 
statytoj. Lentele M yra pritaisyta ant stiebelio OP ir 
gali buti pakeliama augščiaus arba temiaus nuleidtiama. 
Paskui pasigaunant atsvaro pamieruoja aug§tumus AR 
ir MP, skirtumus tarp tą dviej'IĮ aug§tumq. bus OP-
kurs ir bus skirtumu augštumo vietos R. su P. 

Orinis /ygS1Jaris. Oriniu lygsvariu pasinaudoja del 
atradimo gorizontališkos linkm~ jeib kokio tnato pavir
šio arba del atradimo skirtum'IĮ aug§tume dvieją artimlĮ 
vietą. 

Ta prietaisa yra sudaryta iš gulščios stiklo dudeles, 
vandeniu pripildytos. Prieš u!taisynut galą. i dudelę j .. 
leidtia truputį oro, kuris paskui matyt {iaveiksle burbuo
lelio. Tas burbuolelis turi tą ypatybę, kad jis visuomet 
esti augštesniamjam dudeles gale, o viduryj b."k tada, 
kada dudele stovi ~kai gmuontališkai. Dudele yra 
ideta į varinį apvalkalą, ·kuriame paliktas plyšys dalei
dtia matyt oro burbuolelj. 

Kad atrasti, ar stalo pa.virJis yra gorizontali!kas, 
reikia šią prietaių U!deti ant ~talo dviejose kitoniikose 
linkmese: stalo viršus bus gorizontali§kas (patemus), jei 
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ubiejose linkmėse oro b~rbuolelis bus dudeles vidurij, 
Tankiai del to pat reikalo pasinaudoja iš dviejų or:inių 
lygsvarią, k~ium sudurtą: tada vieno utdejimo pakan• 
ka, kad patinti, ar koksai daigtas gorizontali§kai stovi; 
teikia, kad abu oro burbuoleliai butą ant vidurio atsa· 
kančios dudeles. 

ATKOII'ZBOS OB.AS. 
2em6s atmosfera. Mes gyvename ant temes vidu

ryj ~' kursai ·neatbutinai yra reikalingas dėl utlaiky ... 
mo gyvybes musą. ir visokių gyvuli-ą. bei augalų. Tas 
gazas yta tai oras, kuriuom visi kvepuoj a. Pristokus 
oro !mones ir gyvuliai u!dustų, augalai teip-gi neilgai 
taliuotą., jei negautą iš oro dalyką, be kurią negali ap
sieiti. 

Oro apvalkalas, kuriame tetne yra pasinerus, vadi· 
nasi atmosfera. Yra tai oro sluogsnis gana storas: visur; 
kur tik &mogus iškilo, ar tai ant kalnų lipat"t, ar tai or ... 
laiviu augštyn keliantes, vis u!tiko o11Į; bet tas oras juo 
augščians, juo yra retesnis. Pagal mokytą vyrų išroka· 
vimą, jog atstume 7 mylią nuo .temes į vidą oras jau 
turi buti taip retas, jog jau sunku surasti ten jo tenklus. 

Oras yra tai toks daigtas, kurio, teip sakant, negali" 
tna pačiupineti,kaip akmenį ar vandenį. Teip delto yra, jog 
daleles1 i§ kurių oras susidaręs, yra teip smulkios, teip 
lengvos ir, ant galo,. teip lengvai i§ vienos vietos į kitą per
sikeliančios, kad mes tarp j q galime gyventi nematydami 
j"Q paprastuose atsitikimuose. Jei mes iš bonkos ilpilsi· 
me vyną, tai pasakysime, jog bonka yra tuščia; ·bet tai 
ne visi!kai yra teisybe, nes vyno vi~ u&eme otas, ir 
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bonka yra pilna oro. Jog bonka nera tu§čia, tą galima 
numanyti iš to, kad panardinus bonką kaklu kmyn i 
vandenį į ją tik trųputis vandens įeis; kaip giliai bonką 
nebenardytume į vandenį, vis joj liks vieta vandens ne
u.timta.· Kas-gi tada nedaleidtia vandeniui pripildyt visą 
bonką? Tai oras, kurs ten pinniaus įejo; jisai nuo van
dens spaudimo tĮk biskutį pama.tina savo apvalumą, bėt 
visiškai neutleidtia vandens. 

Pripusdami puslę jus gerai matote, jog oras, tai ne 
niekas, tik daigtas, kursai utima vietą; vejas, kursai i§ 

pusles, ją spaudtiant, išeina, teip pat yra daigtas, jusų 

burna pajuntamas. Vejas, kurio pučiami medtiai lin
guoja, ir laivai jures perbega- yra tai ne kas kitas, kaip 
tik suj udintas oras. 

Ir teip mes matome, jog oras yra taine niekas, bet 
tulas daigtas, kurį galime jausti ir dasilyteti. Mes gali
me jį ir matyti, jei jo storumas bus didelis: tiuredami 
giedrioj dienoj į dangų, mes matome, jog jis yra mely
nas - ta spalva tai yra nuo oro,. kursai yra aplink mus 
ir kurį mes atmosfera vadiname; tiurint ištolo ·į 'kalnus, 
jie išrodo teipgi melynais, nors arti priejus jie jums viSai 
kitokiais pasirodys - ir čion melyną spal~ priduoda 
oras. 

Oras )'1'a warus. Kaip kiekvienas daigtas, teip ir 
oras turi tulą svarumą. Tas buvo datirta tiktai XVII 
amtij. Tą sunku buvo daeiti, pakol nebuvo tinonla.s bu
das, kaip padaryti tiirą tuštumą. 

Paimkime stiklinį indą, pilų oro, ir atraskime jo 
svaru~; ištraukime paskui ii' to indo ont (budu, kurs 
bus ~emiaus parodytas) ir vel jį pasverkime. Pamaty-

Free Hand

Free Hand



sim, jog indas be oro ja~ ma!iaus sveria, kaip sv!re bu
damas pilnas oro. Prileiskime vel į. tą indą oro, o pa
matysim, kad jis vel tiek sveria, kiek pi.rmą syk' svėre. 
Tokiu budu daejo, kad oras yra S'llar'US, ir apskaite, kad 
viena jo bačka arba 100 kvortų sveria 10 ~ loto, arba, 
apskritai sakant, 1 o I otą. Kas iš m lJS nera meginęs ger .. 
ti per šiaudelį, turint vieną jo galą burnoj, o kitą kokiam 
nors skystime? Bet ar kiekvienas iJ mųs utklause sa
vęs, delko tai čiulpiant vien~ šiaudo galą skystimas atei
na i mt~s burmt? Dabar jau tmones tino, jog panerųs 
šiaudo galą vandenij delto vanduo n'ei11a į jį augštyn, 
kad šiaude yra oras, kurio spaudimas ant vandens 
lygus su spaudimu oro iš vir§aus esančio. 
Pradedant gi Ori:\ iš šiaudo b:aukti, spaudimas ant 
vandens viduryj §iaudo susimatina, ir tada oras iš lauko 
Iiaudo esantys .savo svarumu jvaro vandeni Į šiaudą, o 
per ji ir i mvs bum .. 

Atsitikimas Flormci.i'!J: 1640 metuose del didtiojo 
kunigaikščio fontano buvo padaryta pompa. Pradej us 
pompuoti meisteriai pamate, kad vanduo traukiančioj 
dudoj nenorqo auglčiaus keltiS, kaip apskritai sakant, 
iki 33 pedq.. Jie negalejo suprasti, kas tai darosi, nes 
pompa buvo kuogeriausiai padaryta. Dejuodami jie nuve
jo pas Galilejq., tada jau 76 metą senelį, pagarsėjusį ant 
viso svieto savo mokslu. Ir pats Galilej us, apie tai ut
klaustas, klaidingai jiems aiškino, delko vauduo nenori 
aug§čiaus kilti. Tik paskiaus, gerai tą klausymą i§tyręs, 
atrado tik11l to prie.tasti -· o tai: Ol'll iš dudos ištraukus 
vanduo į dudą esti įvaromas oro spaudimu ant vandens 
i§ lauko puses, 'bet kaip tik į dudą jeis tiek vandenio, 
kad jis atsvers oro spaudimą i§ lauko, vanduo jau augš-
aaus dudoj nekils. Apie tai Galilejus pasake savo mo
kintiniui Toričelli'ui, kursai padaręs tame dalyke datyri
mus darode teisingumą savo mokintojo mislies. 
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TuričeUt'o datyr,.mas. Štai pamatinis Toričelli'o da
tyrimas. Visi patįsta gyvųJį sidabrą, kuriuom esti nu
trinta apatine veidrodtio puse. Gyvojo sidabro tirštu
mas yra be mat-ko t 3 " kartą didėsnis ut vandens tiii
tumą, t y. vienokis apvalumas gyvojo sidabro sveria 

19 PAV. 
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I 3 ~ kartq daugia us ne kad vandens. Toričelli, pa!
męs stiklinę dudą puses sieksnio ilgumo, sklidinai pripy
le ją gyvuoju sidabru. Paskui u~dfjęs piri~ ant viršu
tinio dudos galo ir ' apvertęs dudą ( 19 pav.) 
jis· ją Įstat! į stiklinį indą, teip- pat gyvuoju 
sidabru pripildytą. Atitraukęs pirštą jis pamate, jog gy
vasis sidabras truputį pasi~emino ir apsistojo ant 30 co
lių aug§tumo nuo pavir§io gyvojo sidabro inde. Kas gi 

tada neduoda visam gyvam sidab
rui į indą subegti? Tai svarumas 
oro, gulančio ant paviršio gyvojo 
sidabro inde. · Kada tyrinėtojas 
muiaus arba daugiaus dudelę i 
~į sidabrą inde nardino, tai ir 
dudelej sidabras ~emiaus arba aug
ščiaus kilo, bet visados teip, kad jo 
paviriis dudelej niekad nebuvo 
per 30 coliq aug§čiaus nuo 
paviriio inde. Tokiu budu mato
me, jog 30 colių stulpas gyvojo si
dabro atsveria oro svarumą; jei no
r!tume oro svarumą- arba spaudi
mą vandeniu atsverti, tai, nes van
duo yra 13 "' kartų lengvesnis ut; 
gyvfljį sidabrą, jo stulpelis turetą 
13,5 kartų. buti augštesnis, t y., 
turėtų but 33 pedų augščio. 

Bar01'1'Utras . . Toričelli'o dudele 
su gyvuoju sidabru ir su indeliu 
apačioj, atsakančiai aptaisyta (kaip 
matyt ant 2o pav.) vadinasi baro
tltttru. Orui atsimainant, atsimaino 

20 PAV. ir jo svarumas, delto ir·gyvasis si-
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dabras dudelej arba kyla arba leidtiasi temyn. Yra da
tirta, jog gyvamjam sidabrui barometro stulpelij kylant 
augštyn rėikia laikti grataus giedr~. oro. o nusileidus jam 
kokį colį temyn iš paprasto~ vietos(t. y. kada jis sto
vi ant arti 29 colią augštumo) reikia laukti lietaus 
arba audros. Teip datniausiai esti, bet ne visuomet: kar
tais barometrui ir augštai stovint, rodant 3 I colį, pasi
taiko lietus. 

Ir teip mes !inome,jog stulpelis gyvojo sidabro 30 
colių augščio atsveria oro svarumą. Delto tai norint 
das~inoti, su kokia pajiega oras spaudtia ant kvadrati
nes pedos bus gana apskaityti, kiek sveria gyvoj o sidab
ro šmotas, turintys dugne kvadratin~ (ketvirtain~) pedą, 
o augštumą 30 colią. Apskaitymas parodo, jog toksai 
šmotas sveria penkiasdesimtis aštuonis ir pusę pudą., ar
ba I 17 pundelių (?). Vidutinio !mogaus pavidis išne
ša I 5 kvadratinią pedą, tai oro spaudimas ant vidutinio 

!mogaus yra lygus 877 pudams, ar
ba 87 birkavams ir 7 pudams. Jus, 
gal, paklausite, kaip toksai didelis 
svarumas netik nesugniutdo !mo
gaus, bet jis ne nejaučia jo? Atsa
kymas - delto, jog oras yra ir 

fii~j.alijilll~~~"" tmogaus viduryj, jis ir iš vidurio 
spaudtia su tokia pat pajiega, ir tos 
dvi paj iegos, bu damos viena kitai 
priešingos, viena kitą pra
:tudo ir tokiu budu :tmogaus ne
įveikia. Visiškai butę kitaip, jei i§ 
tmogaus butlĮ ištrauktas oras: tada 
su j uom butą lygiai tėip, kaip su 

2 I PAV. pusle, u:trišta ant indo, parodyto 
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ant 21 pav. Tas indas stovi ant stalelio, per kurio 
apačią į indo vidą įeina maa dudel~. Jei ta dudel~ bus 
sujungta su orine pompa, ir jei mes prad~ime pompuoti, 
tai oras inde kas sykis eis retyn. Orui praretejus, jis jau 
neturi tokios pajiegos, kaip pirmiaus, ir mes pamatysim, 
kad nuo spaudimo oro i§ lauko pu~ pusl~ įdubs, o pa
skui, praretejus dar labjaus orui indo viduryj, ir visiškai 
persprogs. 

Panašus datyrimas gali buti padarytas ir su Magde
burginerns puskulkemis, teip vadinamomis nuo miesto 

Magdeburg, kur tas datyrimas pirmą 
kar1:a\ buvo darytas. 

Ant 22 pav. matyt varines puskul
kes, kurią vidurys yra tuščias. Sude
j us tas pul\fulkes briaunomis labai len~ 
gva atitraukti vieną nuo kitos vel at
gal. Bet teip yra tik tada, jei viduryj 
puskulkią yra oras. Tegul-gi puskul
kes sudejus i§trauksime i§ ją vidurio 
Of\ per bĮ galaĮ, kur yra pritaisytas kra
nas, tada utsukus kraną ir atemus pus
kulkes nuo pompos pamatysime, jog 

22 PAV. jos teip dručiai viena prie kitos prisi-
spaudę, jog du tvirčiausi vyrai traukdami į prie~mgus 
lonus nevalios jv vieną nuo kitos atitraukti. Lengva 
suprasti, delko teip bus: jei kulkos pavir§is turi vieną 

kvadratinę perlą. kulkos bus suspaustos viena prie kttos 
su I 17 pudq pajiega, kuri yra per didele, kad ją du vy
rai valio~ pergalet. 

Pompos. Čiulpianti pompa. Jau auglčiaus buvo 
pasakyta, jog vanduo Į pompą Įeina deka oro spaudimui. 
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Ta prietaisa yra labai naudinga, ir jos sutaisymą lengva 
suprasti i§ 23 pav. 

Pompa yra sudeta iš cilinderio su kamščiu viduryj, 
kursai su pagelba tam tikros lazdos' gali buti pakeliamas 
augštyn arba temyn nuleid!iamas. Prie apatinio cilinderio · 
galo yra pritaisyta čiulpianti udele,apatiniu galu į vandeni 
Įstatyta. Kamštij yra skyle, utdengta lietiuveliu, atsi
darančiu ·iš apačios į viršų.; kitas lietiuvelis, teipgi iš apa
čios į viršų atsidarantis, yra apačioj cilind~rio, ant čiul-
piančios dudeles. Viršutiniam cilinderio gale yra pritai
syta kita dudele del išbegimo vandens. pompos pakelto. 

Tegul dabar kamštis bus apatiniam 
cilinderio gale; jo lietiuvelis per savo 
locnfi svarumfl bus utsida~s. Jei ut 
lazdos pradesime kamšti augštyn kel
ti, tai jo lietiuveliui esant utsidariu
siam kamščio apačioj atsiras tuštuma. 
Pasidarius cilinderij po kamščiu tuš
tumai ir oro spaudimas ant vandens, 
esančio čiulpiančioj dudelej, bus ma
tesnis, negu oro spaudimas ·ant .van
dens, esančio iš lauko dudeles, delto 
vandens dalis bus, teip sakant, įstum
ta į čiulpiančifl· dudelę ir pats spalis 
augštyn esantį dudelej orą, nuo ko 
Iieiiuvelis. dudelę pridengiantis, atsi
darys ir įleis orą į cilinderį. Grątinki-

:?~!~~~~me dabar kamštį atgal temyn - pa-1 matysim, kad vanduo, į aulpiančią 
dudelę įejęs, ii jos negrįtš, nes esan-

23 PAV. tys po kam.ščiu oras spaudimo temyn 
yra suspaustas ir utdaro apatinį lietiuvelį; tas pats oras 
atidaro viršutinį lietiuvelį,esantį paaam kamštij, ir pro jĮ 
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pats suspaustasis po kam§čiu oras išeina i viršutin'Į cilin
derio pusę. 

Tokiu budu kamštis vel gales buti nuspaustas i ci
linderio apačią. Keliant antrusyk kamštį aug§tyn, van
duo čiulpiančioj dudelej pakils dar aug§čiaus, ir teip su 
kiekvienu pakelimu ir nuleidimu kAm§čio vanduo vis eis 
augštyn, pakol, ant galo, nepripildys cilinderio. Tad~ 

gr~inant kamštį temyn, jau vanduo, ne oras, j>akels 
kamščio lietiuvelį ir per tokiu budu pasidarusią skylę pe-
reis į vir§utininę ėilinderio pusę. Atsiminkime, kad van
duo, keliantes kamščiui augštyn, utdaro jo lietiuvelj ir 
neduoda vandeniui iš vidutines cihnderio puses pereiti į 
apatinę; šulinio-gi vanduo, stumiamas oro svarumu i§ 
lauko, kyla į čiulpiančią dudelę, i§ ten, pro lietiuvelį 

kamitij, į vidutinę ir teip toliaus kil damas daeina iki du
del ei del vandenio nuleidimo paskirtai, ir per ją nubega 
i tam tyčia pakišt4 indą. 

Stu11zianti pompa. Kartais pompa yra reikalinga 
tik del i§metimo vandenio iki nekuriam augščiui; tada 
pompos cilinderis esti 
tiesiok j vandenį pa
nardinamas ir neturi 
čiulpiančios dudeles 
(24 pav.)! čion kam
štis neturi jokio lidiu
velio; jam augštyn 
kylant, vanduo, atida-

ręs lietiuvelį, ant ci-~~~~~~~~~-linderio dugno esantį, 
įeina į cilinderį; kada 
kamštis eina temyn, 
jo spaudtiama• van
duo utdaro lie!iuvelį 

" dlinderio apačioj, o 24 PAV. 
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atidaro kitą, esantį pradtioj einančios į viršą dudeles, ir 
pripildo ją:·· tai ir yra teip vadinama stumiančioji pompa. 
Pompos del sodą laistymo ir del ugnele.s gesinimo yra 
stumiančios. 

Bet jus galit pasakyt, kad stumiančioj pompoj van
duo tik tada esti išmetamas laukan, kada kamštis eina 
2emyn, o tuom tarpu ugneles pompos meta vandenį be 
pertrukio. Teip yra delto, kad ugneles pompoj vanduo 
(kaip matyt aut 25 pav.) n'eina tiesiok laukan. bet esti 
suvaromas į utda~ indą, oru pripildytą. Suspaustas 

25 PAV. 

vandenio, kurs, į indų ateina su kotnu kamščio 
sudavimu, oras stumia Ui patį vandenį į 

rankovę ten įmerktą. Renkoves galas, oro pusej esan-
tys, datniausiai esti varinis ir daleidtia atgrę.tti vandenį į 
patinkamą vietą. Tokiu budu oras, noredamas prasis
kesti, bė paliovos varo vandenį laukan. Apart to ugne
tes pompos tankiausiai esti d~lypines, kaip ir ant mųs 
paveiksl~lio parodyta: yra du cilinderiai, kurių. kamšaai, 
prie vienos svirties pritaisyti, vaildčioja priešingai, t. y., 
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kada vienas kyla aug§tyn~ tai kitas tuom pačiu tarpu lei
dtiasi *emyn, abu laike savo leidimosi temyn stumdami 
vandenį i tą patį ut~ indą, į kurį yra įlei~tas ran- . 
koves galas. 

Čiulpianti ir stumianti pompa. Mes !inome, jog su 
paprasta čiulpianlSaja pompa negalima vandėnj pakelti 
aug§čiaus kaip iki 33 pedv, nes vandenio stulpas 33 pe
dq atsveria OiO spaudimą. Jei reikia pakelti vandenį 
aug§čiaus, tada pasigauna pompos čiulpiančios jr stu-
miančios (26 pav.). Šioje pompoj dlinderio kamštis ne
tur lietiuvelio. 

Kamščiui augštyn kylant, atsidaro lie
liuvėlis cilinderio apačioj, ir vaduo jei
na į cilinderio apačią; kada kamštis ei
na lemyn, dugno lietiuvelis nuo van
dens spaudimo utsidaro, o atsida ręs 
kitas lietiuvelis daleidtia stunliamam 
vandeniui įeiti į einančią augštyn dudą, 
i§ kurios vanduo nor!damas sugritti 
atgal į cilinderį pats savo svarumu ut
daro lieliuvelj. Tokiu budu kilnojant 
kamštį galima pakelti vandenį ant pa
geidauto auglčio. 

Laidojimas per ~Wą. Oras yra teip 
teip pat skystimas, kaip ir vanduo, tik 
jo tirštumas yra daug muesnis. Kaip 
vandenij lengvesni u! jį daigtai kyla 
aug§tyn nuo dugno ir plauko, teip ly
giai yra ir ore su daigtais, lengvesniais 
\1t o~ Daigtq, lengvesniq ut ora, 
reikia pajie§koti - jq yra ne daug; 

26 PAV. pasirodo, kad keletas gazlĮ (dują) yra 
lengvesni'Q u& ont- Teip gazas, vadinamas vandnuiaris 
ar vandgimdis ( oxygenas) yra 14 kartll lengvesnis ut 
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orą. Jei atsakantį daugumą to gazo prileisime i kokĮ 
indi\, tai tas indas gales ne tik pats pakilti, bet pakeis ir 
prie jo prikabintos daigtus. Ant to pamato yra įtaisy
tas prietaisas d~l lakstymo, vadinamas aerostatais arl::&l 
balionais. Didelis, sandarus mai§a.s esti pripildytas leng
vesnio ut orą gazo, prie to mailo prikabintas luotelis
tai ir aerostatas; i luoteli seda tmogus arba ir keli, pri
pildyt:ą lengvu gazu mai§ą paleidtia nuo virvių, prie ku
rių. jis buvo priri!tas, jis drauge su !monemis kyla į vir
ŠlĮ - tokiu budu su pagelba aerostato :amones laksto. 
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BJL'11JU.. 

Šiluma. Kas do daigtas §ziluma, nereikia sakyti 
- apie tai visi !ino. Čion tik pasakysim, kad svarbes
niejie §ilumos §altiniai yra: saule, ugnis ir trynimas. Vi
si girdejom~ jog laukiniai tmones, kurie neturi ne bretu
kų, ne skiltuvo, ugnį i§gauna trindami vien~ medtio §mo
~ į ki~ Ir mt"S patys, noredami atlildyt su§alusias 
rankas, triname vieną į kitą. Teip-gi yra tinia, kad mu
lant priekal~ su plaktuku, ir priekalas ir plaktukas Įkai
sta: ilgiaus mušant jie teip esti šilti, jpg prie j'Q negalima 
ne rankos prikišti. Arčiaus pristebeję į tuos apsireiški
mus mes matome, jog nekuriam darbui pragaišus atsi
randa šiluma; medtius trinant daug darbo esti išaikvota; 
kol jo vietoj atsiranda šiluma, medtius utdeganti; reikia 
teipgi nematai pajiegos ir darbo padeti, . kol įkaista prie
kalas nuo mušimo plaktuku. Tas viskas mums rodo, 
jog darbas j šilumą gali buti paverstas. Tad, iraUagariai, 
turime tiesą manyti, jog šiluma darbą duoda. Patvirti
nimą, jog teip yra, matome ant garini'Q mašin'Q: ten del 
pavertimo vandens į garą ir pridavimo jam pajiegos, ku
ri vet.a sunkius vebt1us ir kitokį darbų atlieka, mes iš
leidtiame daug lilumos, ir ta šiluma atlieka darbą, teip 
sakant j darbą pavirsta. Palikdami mokintiems tyrineto
jams klausymą, kas tai yra §iluma, mes tik tiek pasaky-
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sim, jog moksle yra priimta ut teisybę, kad §iluma paei
na nuo susij udinimo dalelių, daigtą sudedančią. 

Dabar per!iuresim svarbesnes §ilumos ypatybes ir 
pradesime nuo teip vadinamo ilsisketimo. 

Kietų tlaigtų išsisketimas. Visi daigtai, ar jie butJ~ 
kieti, skysti arba paveiksle gazo, nuo lilumos pasididina" 
išsiskečia; kada šiluma matinasi, jie susitraukia. Ne visi 
daigtai vienodai nuo šilumos i§siskečia, o atvesdami susi
traukia - vieni daugiaus, kiti matiaus: labjausiai i!sis
kečia arba susitraukia gazai, paskui juos eina skystimai, 
o kieti daigtai matiausiai ilsiskečia. 

Bet ir daigtai to pačio skyriaus ne visi lygiai ske
čiasi. Teip, cinas labjaus skečiasi ut šviną, švinas lab
jaus ut sidabrą, sidabras labjaus ut varį, varis labjaus ut 
geletj. Teip, jei paimt i§ visą tlĮ naugią lazdas vieno 
ilgio ir vienaip kaityt, tai pamatysim, kad jos ne visoa 
vienaip pasiilgjs: kada gele!ine lazda pasiilgis ant 12 li
nij 1J *), varine lazda pasiilgjs ant I s liniją, sidabrine -
ant 19 1., švinine - ant 28 ir cinine - ant 31 linijos. 
Mes čion kalbej om tik apie lazd-q pasiilginimą į ilgi; di
dinasi jos nuo šilumos ir į storĮ, bet kad jq storis nera 
labai didelis, tai ir pasisketimas i storį nelabai patymus. 

Kad daigtai pa!ymiai prasiskestq~ reikia, kad jie 
patektų į patym-q karštį; nuo paprastą· oro atmainą 
daigtai nesiskečia arba nesusitraukia dideliai, bet visgi 
reikia neutsiniiršti apie tą j q ypatybę statant ką i§ yvai
rią. daigtų: naugems reikia palikti daugiaus ruimo, kad 
orui atsimainius turetą kur skestis. Delto tai visados 

*) LiniJa vadina.si deszimta colio dalis. 
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ant geletinkelio terp r!lių. (plienvetių.) galų. esti palieka
mi plyšiai, nes r!l!ms ·nuo §ilumos prasiskečiant jos su
sir!m~ savo galais iškiltų. augštyn arba į šoną išsilenktų., 
per tai trukis galetv nuo jų. nusiversti. 

Kad suprasti, kiek daigtai prasiskečia nuo paprastą 
Oro atmainą, utteks-pasakyti, kad gele2ine lazda 1 o siek
snią ilgio per gerus šalčius, vasaros karštij pasiilgįs ant 
5 linijų., t. y., ant puses colio. 

Del aii
kaus pa
rodymo, 
kad viso
ki daig
tai nuo 
šilumos 
skečia si 
netik į il
gį, bet ir 
į visus šo 
nus gali 

27 PAV. pasigauti 

datyrimų. su prietaisa, parodyta ant 27 pav. Ten yra 
varine kulka, kuri lengvai iilenda per tiedą, kada ji yra 
§alta; bet jei mes kulką gerai įkaitysim, ji per tiedą jau 
neišlys, tik įstrigs jame. Kulka vesdama trauksis atgal, 
ant galo, kada visai atves, vel išlys per !iedą ir nupuls į 
duobu~, ant paveikslelio parodytą. 

Pakaks apsakyti· šį vieną atsitikimą, kad parodyti, 
su kokia pajiega daigtai traukiasi arba skečiasi nuo tem
peraturos atmainos. Parytiuj yra dideli ir gratus rumai, 

,, kuriuose yra surinkti del utlaikymo visoki dailos daig-
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tai. Tų. rumų. sienos iš lauko puses buvo pradej~ teip 
linkti, jog aišku buvo, kad muras netrukus sugrius. Del 
išgelbejimo nuo griuvimo buvo nutarta skersai per ru
mus nuo vienos sienos iki kitai perleisti geletines lazdas 
teip, kad abudu jų. galai butų iš oro puses. Ant lazdų. 
galų buvo išpjauti gvintai. Inkaitinę lazdas gerai iš vi
daus, ant j 'Q. galų iš lauko užsuko muterkes; atvesdamos 
lazdos pradejo trauktis ir traukesi su tokia pajiega, kad 
ištaise pašlijusias sienas ir išgelbejo jas nuo griuvimo. 

Skystimų. išsisketimas. Jau pirmiaus sakeme, kad 
skystimai labjaus &iskečia ut kietus daigtus. Tą leng
vai gali patemyt, šildant vandeni stikliniam inde, kurio 
yra ilgas ir laibas kaklas. Kaip tik vanduo prades šilti, 
jisai drauge kelsis ir augštyn. 

Jei skystimas keliasi angštyn, tai aišku, kad jisai 
labjaus skečiasi ut stiklinį indą, kuriame ji šildome. Jei 
ir stiklas lygiai su vandeniu skesttĮsi, tai skystimas indo 
kakle stovetų. vis ant to pačio augščio; jeigu-gi indas 
labjaus ut vandenį skestųsi, tai vandens paviršis ~eistųsi 
temyn indo kakle. 

Trumpai pasakysim, jog vanduo kšiolikl} ir pust 
kartlJ labjaus nuo šilumos skečiasi, kaip stiklas, ir jei 
mes paimsim 7 I kvortą vandens, it ui ant jo pradej us uz
sideti, ir sušildysim tą vandė11į teip, kad jis ką tik nepra
des virti, tai vietoj 7 I kvortos apturesim 7 4 kvortas. 
Nekurie skystimai dar labjaus ut vandenį išsiskečia. 

Gazų išsisketimas. Labjausiai nuo šilumos išsiskečia 
gazai. Teip, jei vietoj vandens galetume paimti 71 kvor
tą oro, tai jis nuo tokios šilumos, nuo kurios vanduo iš
siskečia iki 74 kvortų, išsiskes iki 95 kvortų. 
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Didelį gazę nuo §ilumos ihisketimą ai§kiai gali 

šiuom budu matyti: paimkime puslt ir iki pusei pripus
kime jll oru; paskui gerai skyl' utspaudę pradekime ją 
prie ugnies §ildyti; pamatysim, kad pusle prades skestis, 
tarsi į jos vidurį kas pustų naujų OJ1t. Paskui atitraukę 
nuo ugnies pamatysim, jog ji prades slugti, matintis ir, 
ant galo, pasiliks vel· tokia, kaip i!pradtią buvo. 

Tirštumo atsimainymas. Atsimainant §ilumai ko
kio nors daigto - kieto, skysto arba gazo - ir jo ap
valumas atsimaino: pasididina jam liltyn einant ir pasi;. 
muina atvestant. Tokiu budu suprantama, kad ir 
daigtę tirštumas nuo šilumos atsimaino, nes tirštumu 
mes vadinam nekurio ·apvalumo svarumą, palyginant su 
svarumu tokio pat vandens apvalumo. Delto tai moks
linčiai nutare tidtumu vadinti tik palyginimą daigtą 
svarumo su svarumu tokio pat apvalumo vandens, kur
sai turi §ilumą, atsakančilt ledo tirpimui. Bet kad kietą 
daigtą ilsisketimas nuo §ilumos nera dideliai patymus, 
tai. be dideles klaidos galima naudotis i§ aug§čiaus pa
tenklintlĮ skaitlinią; parodančią yvairią kietą daigtlĮ tir
štumą, nepaisant ant tos §ilumos, kokią tie daigtai turi. 

T mtUJmetrai. Termometrais vadinasi pabukles 
(instrumentai), paskirti del saikavimo (mieravimo) §ilu
mos laipsnią. 

Daejus, jog visoki daigtai nuo šilumos skečiasi, pa
gal laipsnį ją i§sisketimo lengva spręsti apie pasididinimą 
šilumos. Kieti daigtaj permatai nuo iilumos išsiskečia, 
kad pagal ją išsisketimą butą galima spręsti apie &!u
rnos laipsnį. Gazai nuo šilumos perdaug skečiasi. Sky
stimai geriausiai tam siekui tinka, ypač gyvasis sidabras, 

Free Hand



-SI-

kurs dideliai vienodai ibiskečia šilumai augant. 
Tnmometras su gyuut!ju sidabru. Jisai (28 pav.) 

yra tokiu budu padirbtas: i§pradtių. iŲla matą stiklini in
delį su ilgu stikliniu kaklu. Čion primename, jog dide
liai yra svarbus dalykas, idant vidurys kaklelio, prilyg-

stantis cilindrinei dudelei, visur butų. vieno
do didumo, visur turetą vienodą skersinį 

(dijametrą)- kaip moksle sakosi. Toliaus 
pripildo indelį ir pači~ dudel~ iki viršui gy
vuoju sidabru. Prieš kaklelio uttaisymll 
gerai virina gyvąjį sidabrą ant spiritines lem
peles, kad visiškai išvaryti orą kaip iš pa
čio indo, teip ir i§ dudeles. Kada nuo 
karščio gyvasis sidabras pakyla iki pačiam 
dudeles viršui, dudel~ išvir§aus aklinai ut-

"' nituoja- tokiu budu dudelej ir inde n'esti 
ne biskio oro, tik vienas gyvasis sidabras. 

Ant galo noredami padalinti dudelę i ly
gias daleles, laipsniais vadinamas, išpradtios 
įdeda tennometrą į indą •. pridefll tirpstan
čių. ledą, o paskui į indą su verdančiu van
deniu; vietoje, kur gyvasis sidabras buvn 
apsistojęs, kada termometras buvo tirpstan
čiuos leduose, statosi nkkas arba litro, toje 
- gi vietoj, ku~ gyvasis sidabras apsistojo 
dudelej, kada termometras buvo verdančiam 

28 PAV. vandenij, statosi 8o. Tarpą tarp tą dviejų. 
vietų. padalina ant 8o lygią dalią, laipsniais, kaip buvo 
pasakyta, vadinamą. Žemiaus nieko arba sero taipgi du-

Free Hand

Free Hand



-52-

delę dalina į laipsnius tokio pat didumo. Laipsniai aug
lčiau zero rodo §ilumą, temiaus zero - šalti. Vietoj 
todtio "laipsnis., tankiai vartojo matą rateluką (0

). 

Tokiu tad budu jei gyvasis sidabras apsistos toj 
vietoj dudeles, kur augščiaus zero stovi skaitline 25, tai 
yra sakoma, kad termometras rodo 2 5 laipsnius šilu
mos. Jeigu-gi jis apsisos temiaus zero prie skaitlines 
20, tai tas rodys, jog turime 20 laipsniq šalčio. 

Labai tankiai, vietoj todtiu rašyti šiluma, stato tenk
leij t (daugiaus), o vietoj todtio šaltis vartoja tenklelį 

- (rriatiaus). Tad parašius "t 25° vis tiek reiškia, kaip . 
kad para§ytume: 2 5 laipsniai šilumos, o parašas: - 20° 

:tenklina: 20 laipsniq šalčio. 
Mateme, jog gyvojo sidabro išsisketimą, paeina nti 

nuo lilumos, skaitant nuo ledo tirpimo iki vandens viri
mui, padalinom · ant 8o lygią dalią arba laipsniv; su
prantama, kad tokiu pat budu buvo galima padalyt ant · 
daugiaus ar ma!iaus dalią, tada tik laipsniai butą mates
ni arba didesni Delko tai yra termometrai su kitoniš
ku padalinimu, kaip augščiaus aprašytas. 

Termometras, augščiaus aprašytas, kuriame 
tarpas nuo ledo tirpimo iki vandens virimui yra 
padalytas ant 8o dalią, vadinasi Reaumur o termometru; 
jis yra Maskolijoj vartojamas. Kitas su gyvuoju sidab
ru termometras, vartojamas Prancuzijoj, Vokietijoj ir 
kitose Europos šaly~. vadinasi Celsi.iaus arba šimt/aip
sniniu termometru;· jame tarpas tarp ledo tirpimo ir van
dens virimo yra padalytaS ant 100 dalią. Tokią budu 
Celsijaus laipsniai bus matesni US Reaumuro laipsnius, 
nes tame pačiam tarpe ją telpa daugiaus. Kada Reau-

Free Hand

Free Hand



- S3-

muro termometras rodys 4 °, Celsijaus prie tos pačios 

Jilumos rodys jau S 0 , kada Rea~muro term. rodys t 
24°, Celsijaus rodys t 30°. 

Kad atskirti, pagal kurį termometf1l. yra skaitomi 
laipsniai, yra nutarta paskui Reaumuro laipsnius statyti 
raidę R., o paskei Celsijaus laiPsnius- raidi} C. Tokiu 
budu t 24 ° R. bus ta. pati §iluma, kaip ir t 30° C. 

Netik i§ vieno gyvojo sidabro daro termometrus~ 
kaip kada vietoj sidabro i dudukę pripila nudatyto spi· 
rito, vienok gyvoj o sidabro tankiaus pasigauna .del ter-
mometrą dirbimo, kaip spirito. 

Šilumosjausmas. Termometrui rodant 12° R. aug
Jčiaus zero, mes sakome, jog oras yra vidutinis- ne 
šiltas, ne §altas. Jei gyvasis sidabras pasikelia aug§čiau 
per 16 laipsnių, mes jaučiame šilumą, o kada yra t 24 ° 
R., mes sakome, kad jau yra daug §ilumos. Nuo 24° 
iki 3 2° R. mes sakome, kad yra nei§kenčiama §iluma, 
nors §iltuose kra§tuose, apie ekvatorių, labai damai esti 
40 laipsnių. §ilumos. 

Vienok kaip §alčio, teip ir §ilumos iveikimai daug 
priguli nuo oro. Teip, tiemos laike kelią. laipsnių §altis 
mųs teip neįveikia, jei nera vejo, kaip kelių laipsnių Jilu
ma, jei prie jos pučia dtrus §iaurinis vejas. Teipgi ir 
vasaros didtiausias kaitinimas nebus mums per sunkus, 
jei pus vejelis. 

Šaltis. Pinniaus nek eiti toliaus, turime paai§kint 
vieną todį, kurio jau keletą kartq. pasigavome. Tas 
todis - "§al tis". Mums iJrodo, kad Jaltis tai yra kas 
kita, kaip Jiluma. Bet ar i§tikro teip yra? Vtduryje 
vasaros, pasimatinus šilumai,kada jos esti 10 arba I I R., 
visi pradeda dejuoti: "ak, kaip §iądien bltal" Velybo 
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gi rudens dien-t, kada kartais šiluma pakyla iki 1 o ar 
1 I 0 R., vi.CJi sako: "Kokia šilta dienelė!" Iš to matote, 
jog tą pačią §ilumą vasaros laike vadiname §alčiu, ru
dens laike - iiluma. To negana - kur vienam ~:mo
gui pasirodo šilta, kitas gali jausti §alŲ- a~iurint ant 
sveikatos ir ant to, prie kokios šilumos yra pripratęs. 

Delto tai laltis yra ne kas daugiaus, kaip iiluma, 
kurios neu!tenka, kad pakaktinai musų kuną sušildytq. 
Ir jeigu mes sakome, kad yra 5 laipsniai §alčio, 

tai tas reiškia, kad yra §iluma, ant 5 laip-,nių maf:esne us 
tą, pri~ kurios ledas tirpsta. 

·Netikėtas atsitiktinas su vandens tšsisketimu. Mes 
jau sakem, kad skystimai, §ilumai pasididinant, ~siskečia 
ir padidina savo apvalum'- Teip yra su visais skystimais, 
iJskyrus tik vieną vandenį. Paimkime vandens ledui 
tirpstant, t. y. tokio, kuris turi O 0 , įpilkim ji i stiklinį 
indą su laibu kaklu ir palengva jį §ildykim, o pamaty
sim, kad vanduo, vietoj skėstis ir kilti augštyn ·indo kak
lelij, prades leistis !emyn ir nuolatos leisis, kol mes van
denį nesušildysim iki t 3°; jei mes dar ir ilgiaus šildy-
sim, tai vanduo prades jau skėstis ir kilti kaklelij augš
tyn: kada bus sušildytas iki 4 laipsni'Q - stoves kaklelij 
ant to pačio augščio, kaip-stovejo prie 2 °, prie 6 ° . ant 
to pačio augščio, kaip pradėjus šildyt. Jei mes ir ilgiaus 
tą vandenį šildysim, jau jis toliaus nuolatos skėsis ir skė
sis ir kils indo kaklelij augštyn. Tokiu budu matome, 
jog muiausias vandenio apvalumas bus tada, kaip jis tu
res 3 laipsnius šilumos, tada ir jo svarumas arba tirštu-
inas bus didtiausias. Su tuom svarumu ir yra palygina
mi svarumai visi kitų daigtlĮ, del paknklinimo jų tirš
tumo. 
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Tvpimas. Visi &inome, kas tai yra tirpimas. O 

tai noredami kokį dai~ sutarpinti (sutirpdinti) .mes 
pradedame jį iildyti; nuo §ildymo tas daigtas pradeda 
skestis, didina savo ap~-aluJŲ ir,·· antgalo, jis visi§kai 
skystu pasidaro. Visiems tinia, kad daleles kieto daigto 
tvirtai laikosi vienos prie kit'Q kruvoj, teip kad nelengva 
jas perskirti arba daigtą perplelti ar sutrupinti; sutirpu
siam-gi daigte jo matos daleles arba molekulos visi§kai 
tarp sav~ ~ra suri§tos, lengviausiai slankioja vienos pro 
kitas. Tokiu budu matome, jog del sutirpdinimo kietą 
daigtą reikia pasigauti nekurio pragumo, kursai tarsi tarp 
savęs suriltas kieto daigto molekulas i§luosuotą, ilrištlĮ, 
reikia, teip sakant, sutraukyti nematomą surOOmą tlĮ da
lelių. Tą atlieka liluma. Suprantama, jog juo tvirčiaus 
kietam daigte jo daleles tarp savęs sukibt buvo, juo 
mums reikia daugiaus §ilumos, nuo kurios tas daigtas 
titpsta. Štai yra toblyčia, parodanti, prie kiek laipsnią 
(pagal Reaumurą) nekurie daigtai tirpsta: 

Ledas tirpsta prie 0° _Varis tirpsta prie 76o 0 

Lajus " " 26° Sidabras " " · 8oo 
Fosforas " " 3 S Špitas " " g6o 
V alkas " ,. 54 Auksas " " I.ooo 
Stearinine bake 56 Plienas " " 1080 

Sera " " 89 Geletis " " 1200 

Švinas " " 267 Platina " " 16oo 
Cinas ,, " 3J8 

Jus, gal, pasakysit, kad netik nuo §ilumos daigtai 
tirpsta, nes druska ir cukrus ir vanden.ij sutirpsta. Jum 
reik atsakyt, kad jus §iame atsitikime negerai kalbos pa
sigaunat, nes druska ir cukrus vandenij nes9tirpsta, tik 
pasileidtia, prasiskiedtia; teisybe - ir čionais dalelilĮ su-

Free Hand

Free Hand



-s6-
rmmas, kaip ir tirpime, yra i§naikintos ir praskiesto daig
to daleles yra liuosai su skystimu susimaišę. 

Sukieteji'mas. Augščiaus buvo toblytele, rodanti 
§ilumą prad!ios tirpimo nekurilJ daigtq. Paimkime val
ką- pagal pirmiaus padet:ą toblytelę matome, jog jeigu 
§iluma bus biskį didesne u~ 54 ° R., tada valkas sutirps, 
pavirs i skystimą; jeigu gi §iluma pasimatįs ir bus biskį 
muesne u~ 54 ° R., tada va§kas prades kietet, su§als, 
kaip paprastai yra sakoma. ypač apie vandenĮ. Taigi 
matome, jog kaip daigtui duodant šilumą jis i§ kieto pa
'\irsta i skystą, teip ir attagariai- sum~inant !ilumą ii 
skysto daigto galime padaryt kietą. 

Pandms sušalimas. Jus !inote, jog skystam daig
tui į kietą pavirstant pasima!ina laipsniai jo šilumos, ar
ba, kaip paprastai moksle sakosi, pasima!ina jo tempe
ratura. Kasgi tada tur atsitikti? O tai, jog drauge su 
daigto sukietejimu tur pasimuint ir jo. apvalumas, t. y. 
§ii urnai pasimuinant daigtas tur susitraukti, kaip papras
tinai sakosi. Tokiu budu, jei paimtume kvortą skysto, 
ištirpusio špito, tai špi!ui ataušus netik jis sukietetQ, bet 
dar ir jo apvalumas susimazintq, jis susitrauktq ir leng
vai butą iš kvortosi§imamas, nes jos jau nepripildys. Teip 
turi but ir teip yra ir su kitais daigtais, ·nes šil urnai pasididi
nant daigtai išsiskečia, o jai pasimwnant - susitraukia 
Teipt'. sakau, yra su visais daigtas, tik ne su vandeniu. 
Jis sušaldamas padidina savo apvalumą. Jau mes trupu
tį augščiaus sakem, kad vanduo sušildamas nuo 0° iki 
t3° ne padidina, tik pama!ina savo apvalumą, delto ir 
atgal nuo t 3° prie 0° einant jis, vietoj susitraukti, išsi-
skečia Ta vandens ypaty~ išaiškjs mums nekuriuos 
atsitikimus, kurie ant pirmo pa!velgimo mums pasirodys 
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nesuprastinais. Iš datyrimo !inia, kad ledas plaukia vir-

. šum vandens; jei paimtume kietJi šp~o šmotelį ir įmestu
me į ištirpusį špiŲ, tai kietas špims nusk~; iš to matom, 
jog ledas savo skystime plaukia, o špitas -skęsta. Del
ko teip pra? Delto, jog vanduo pavirsdamas i kiettl 
išsiskečia, o špi!as -susitraukia. Paimkim vandens 
kubin~ ~d!l ir sušaldykim tll vandenį į ledą - !inome, 
jog ledas u~ms jau daugiaus vietos, kaip kubin~ pedą, 
bet svarumas liko tas pats, t. y.ledas svers tiek pat, kiek 
pirma svere vanduo. Panerkime dabar tą ledą i vande-
nį. Mes !iDom, jug panertas vandenij koks nors daig
tas tiek savo svarumo p!Uudo, kiek sveria jo išspaustas 
skystimas. Tada ir ledas, vandenij panardintas, tures 
pratudyt truputį daugiaus svarumo, kiek sveria kubine 
vandens peda, o kad tame lede yra tik lygiai tiek svaru
mo, kiek vandens kub. peda sveria, tai tas ledas vande
nyj pratudys daugiaus svarumo, kaip jisai pats sveria -
delto tai ledas nesk~ vandenij, bet plauks. Špitas at
vesdamas susitraukia, jgauna matesnį apvalumą, o sva
rumas tas pats lieka, delto sustingęs špi!as skęsta ištir
pusiam š~e. Didele yra Dievo meile, kad ledas van
denij. neskęsta, nes u~jus ~emai visos upes ir ~ 
iki dugnui utšaltll, kadangi, nuskendus ledui i dugną, 
išviršaus vel vanduo šaltą. 

Ir teip vanduo sušaldamas išsiskeaa Delto tai jei 
vanduo esti temej ir ten sušala, tai savo išsisketimu jis 
mums išardo ir išpurina tem~. Tos vandens ypatybes 
pasigauna teipgi del išmeginimo akmenlĮ tvirtumo. Me
ginamą akmenį palieka dregnoj vietoj ant !iemos. Iš 
rudens, jeigu akmuo yra skyletas, jis prisigeria vandens, 
o nuo tiemos šalči'Q tas vanduo sušala ir perskelia akme-
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nį - tada sako, kad tas akmuo neatlaiko blčio, ir tinka 
i murtt tik tokiose vietose, kur §altis neprigriebia; jeigu 
meginamas akmuo nesuskyla, tada sako, kad akmuo da
laiko §altį - toksai· akmuo tinka į murą ir iš lauko pu
ses. 

Garavimas. Kaip kietus daigtus šiluma į skysti
mą paverčta, teip skystimus - i garą. Pripilkim stikli
ni indtt vandenio ir pradekim virinti, kaip paprastinai sa
kosi. Palaukus nekurj laiką išgirsim, jog vanduo pra
deda čypti, pradeda dre~ti; i§ indo apačios · pradeda 
keltis burbuoleliai, kurie daeję iki viršui sprogsta; beper
trukio ugnį gerai k urinant pamatysim, jog tie burbuole
liai kas kartas darosi didesni, ir, antgalo, visas vanduo 
ima burbuli uoti smarkiai judindamasis, o garas, kurį ir 
pirmiaus jau ·galejom po biskį u!matyti, pradeda smar
kiai verstis. Jei i tokį verdantį vandenį įdetume Reau
mur'o tennometrą, tai jis rodytų t 8o0

• Toliaus vande
nį virinant ir !iurint į termometn\ u!temysim, kad jo iki 

.visiškam i§garavimui vis yra ta pati temperatura, t.y. 
kad verdantys vanduo vis turit 8o0

• Insidemekim ge
rai tą ·atsitikimą, jog ir kastin kaip kaitinant indą su van
deniu, ir kas-tin kiek malkų. deginant, šiluma vandenio 
daugiaus nepasididįs ir termometras visuomet rodys tik 
8o laipsnių.*). Toliaus pamatysim, jog šilumos pervir
šis eina ant garų. sutaisymo. 

Ir teip matome, jog vanduo gali buti paverstas į 

gaJ1. Lengva suprasti, jog ir kitus skystimus galima 
paversti į garą, tik ne su vienokia šiluma. Teip, jau ne-

•] NB., jetgntndas, kuriame vanduo verda, bu atviras, ne-
., uld&rJtu. Korektoriaus pasarga. 
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uttenka 8o laipsnių., kaip del vandens, kad. paversti vitri
j olią i gaf1l. Kad paversti į ga~ naug~, kaip ipitaĮ, ge· 
Ietį, nepalygintinai turi buti didesne §iluma. Mokslo vy
rai laiko ut teisybę, jog visi daigtai; koki tik yra ant te
mes, gali buti paversti į skystimų, o ii skystimo j gant, 
jei tik bus pakaktinai §ilumos. 

Čia mes pertiurfjom vandens garavitnųjam verdant, 
dabargi pertiurekim jo palengvų garavimų. 

Kad galetumet suprasti tą garavimų, turim pasakyti, 
jog jei vandens bliudelį pavottume po stikliniu indu ir 
i§ ten orų pradetume ištraukti, i§pumpuoti, kaip tai daro 
mokinti vyrai, tai pamatytume, jog drauge su tuom, 
kaip pradesim orą i§traukti, jį praretinti, vanduo. prades 
garuoti, ir, orą visiškai ištraukus, vanduo pavirs į~ 
tarsi, kad butume jį išvirinę. Tas aiikiai mums rodo, 
jog vat:tduo delto pirmiaųs negaravo, jog buvo prislegtas 
oro, viduj jo esančio: kaip tik ti\ prisl!gimų mes su
matiname, tai vandens dalis i§garuoja, ir, ant galo, ji vi
są pra§alinus, ir vanduo visi§kai išgaruoja. Tas atsitiki
mas teipgi duos mums suprasti, delko verdantys. vanduo 
duoda kylantį aug§tyn gat1t. Verdantys vanduo tur 
vidum sa~ o~, spau~iaritį ant jo .pavitiio; jei garų 
keliasi aug§tyn, tai jis tur pergal!ti tą spaudimą. Ir tai 
tikra teisybe, nes mokslo vyrai daejo, jog verdančio van
dens garas tur pajiegų, lygią pajiegai oro spaudimo. Jie 
teip-pat da!jo, jog §ilumai pasididinus pajiega vandens 
garo bus didesne ut atmosferos oro spaudimų; teip-pat 
jie daejo, jog jei §iluma bus matesne ut verdanao van
dens §ilumų, tai ir vandens garo pajiega bus ma!esn! u& 
atmosferos oro spauditnų. · 

~inodami tą, jus galite paklausti, kokiu tad budu 
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apy§altis vanduo, kurio garo pajiega yra matesne ui 
slegiančio jį atmosferos . oro pajiegą, gali garuoti. Tai · 
teisybe, jog i§syk tas nelengva suprasti. Bet pinniaus 
mes mateme, jog, nepaisant ant vandens §iltumo, jis tuo-
jaus garuoja, jei tik ant jo pavidio nera slegiančio oro, 
t. y., jog vanduo, koks jo JiltU:mas nebebutų, turi atsa
kantĮ garą, kurio pajiega yra matesne ut pajiegą atmos
feros oro spaudimo, jei vandens §iluma yra matesne ut 

8o0 R. Paimkim tad drungno vandens bhudelį. Ant 
jo pavidio pakyla truputis garo, bet tas garas negal aug
ityn ~kilti, nes yra oro prislegtas; nepaisant ant to jis 
truputį pasikelia ir prie pat vandens pavitiio susimai§o 
su oru. Tegul vejas nupus t,. orą, kursai yra prie van-
dens pa.Vidio, tada nupučiamasis oras drauge su savim 
nusine§ ir vandens garą, su juom susimai§iusį. Su pas-
kiaus utej usiu ant vandens oro sluogsniu atsikartos tas 

pats, tai yra, dalis vandens garo su j uom susimai§ius teip
pat bus vejo nupusta. · I§ to galite lengvai suprasti, jog 
ir drungnas vanduo gali visas i.§garuoti, kaip ir verdan
tys vanduo, - gali, kaip paprastai sakosi, i§d!iuti. Leng
va suprasti, jog juo vanduo bus §iltesnis, juo jo garo 
pajiega bus didesne, ir juo jis greičiaus iigaruos. Gara
vimo greitumas, kaip nesunku suprasti, eis teip-gi pagal 
indo paviršio ir vejo. didumą. Juo.indo paviršis bus di
desnis, teip pat kaip ir vejas, juo garavimas bus smar-
kesnis. Štai prietastis, del kurios vej ui pučiant vis~ki 
daigtai greičiau dtiusta, ir dflko d!iovinant drapanas jas 
nesumeta į Jo uvą, tik ištiesia. 

Garo nukysteftmas. Kaip vanduo arba kiti skysti-
mai nuo §ilumos išgaruoja, teip ir garai, jei mes nuo jų 
šilumą atimsim, pavirsta vel į skystimus. ViSiems ti-
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nia, jog jei vandeniui verdant į gal1\ įdesim kokį daigtą, 
tai tas daigtas §ušlaps. Delko teip? O tai d~lto, jog 
garas, budamas šiltas, prisilytedams prie §alto daigto 
pratudo dal~ savo šilumos; pratudęs-gi dali §ilumos jau 
negali išsilaikyti garo paveiksle ir pasiverčia atgal i van
denį, kurs ir sušlapina minetą daigtą. Gazas tai vis ly
giai, kaip garas. Kaip garas gal buti paverstas, pama·. 
tinant šilumą, i skystimą, o paskui ir j kietą daigtą (iš 
vandens apturime ledą), teip. ir gazai gal buti paversti ne 
tik i skystimą, bet ir į kietą daJgtą. 2inome, jog skys .. 
timą šildant jis išsiskečia, t. y. jo daleles atsitolina vie
nos nuo kitų, o jam pradėjus garuoti jo daleles, teip sa
kant, skrenda į visas puses. Aišku tad, jog jeigu mes 
galetume paemę kokj gazą arba gal'l\ teip priartinti jo 
daleles vienas prie kitų, kaip jos' buvo skystime, tada i§ 
gazo arba garo apturetume skystimą. U to galima su· 
prasti, kad ne tik vienu sušaldymu, bet ir suspaudimo 
galime gazą paversti j skystimą. Jei mes drauge. pasi
gausime abiejų budų., t. y. jei spausime ir kartu šaldysi
me gazą, tada lengviaus galesime gazą arba garą į van
denį paversti. Tokiu tai budu, pasigaunant didelio spau
dimo ir drauge didelio šalčio, 1877 m. mokslo vyrams 
pasiseke apversti orą į skystimą. Ir teip tą skystimą 

pavertus i kietą daigtą, mes su nusistebejimu galetume 
matyt orą trijuose paveiksluose. 

Garo spaztdimas. Pirmiaus matem, jog verdančio 
vandens garas turi pajiegą lygią atmosferinio oro spaudi
mui, o §ilumai esant didesnei arba matesnei ut verdan
čio vandens šilumą, ir garo pajiega bus didesne arba ma
tesnč ut atmosf. oro spaudimą. 

2iurekim, kas i§ to gal atsitikti. Paimkime cilinde-
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rj,·kurio vienas galas visiškai uttaisytas, o per dugną ki· 
to galo i cillnderio vidurį yra Įleista lazda su kamščiu, 
visiškai prie cilinderio prisiliečiančiu. Tokiu budu kam
Jtis cilinderio vidą padalys į dvi pusi. Toliaus- tegul 
mes turime tą cilinderį teip jtaisytą, kad galime į vien~ 
cilinderio pusę per nekurį langelį įleisti vandens ga· 
rą, o tuom pačiu tarpu kad kitoj cilinderio pusėj atsida
ryttl kitas langelis, kurs daleistq susine§ti orui §ioj antro· 
joj cilinderio pusej esančiam su lauko oru. Dabar jeigu 
jleisto garo spaudimas bus didesnis ufl oro spaudimą, tai 
kam§tis, iš vienos puses labjaus stumiamas kaip iJ kitos, 
prades slinkti ir varys i§ kitos puses orą laukan per lan
gelį. Kada kam§tis ateis kone iki cilinderio galui, mes, 
nustoję garą leisti į pirmąją, dabar didęję, cilinderio pu
sę, pradekim jj leisti i antrą pusę. Didfliojoj pusej lan
geliui atidarytam esant garas iš ten iibegs, ir ten bus 
spaudimas, lygus oro spandimui, tada kaip garas iš ki
tos puses leid:aiamas tures didesnį u:a tą spaudimą, ir 
kamštis prades eiti atgal. Ir teip įleidtiant per prideran
aus langelius vandens garą tai j vieną, tai į kitą cilinde
rio pusę, kamšti§ vaikščios nuo-vieno cilinderio galo prie 
kito, o su kamščiu vaikščios drauge ir jo lazda. Jei da· 
bar prie tos lazdos priderančiu budu bus pritaisyti rataiy 
tai ji j odindamasi prades sukti tuos ratus. 

Tai ant tokio pamato yra įtaisytas garines mašinos. 
Prisotinimas. Ditl#muias spaudimas. Pirmiaus 

mes matem, jog pavotus vandens bliųdelį po atsakančiu 
stikliniu indu, i§ kurio galima ištraukti orą, kaip oras bus 
iltrauktas, vanduo iš bliudelio i§garuos ir garu pripildys 
indą, po kuriuom yra pavo!tas. Bet visas vanduo tik 
tada.išgaruas, jei ii to vandenio pasidarys tik tiek gaJ11, 
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kiek reikia del visiško prisotinimo indo įtalpos. Tegul 
kokia norint įtalpa, koks norint apvalumas turi savij tiek 
garo, kiek jo reikia del prisotinimo to apvalumo, tada 
yra sakoma, jog tas apvalumas yra prisotintas. Jeigu 
mes megintume į prisotintą viettl daugiaus garo įstumti, 
tada pamatytume, jog įstumtasis garas suskystetų., kaipo 
rasa utsidetų ant indo sieną. 

Daugumas garo, reikalingo del prisotinimo kokios 
nors vietos, atsimaino su §iluma: jei §iluma bus didesne, 
tai toj vietoj patilps daugiaus garo, jeigu-gi šiluma toj 
vietoj pasima.tįs, tada garo dalis pavirs i skystimą. 

Jau po keletą kartų. mes kalbėjom apie garo arba 
gazo spauditną, apie jo norą išskėsti, išplėšti sienas indo, 
kuriame yra utdarytas. Del ko teip· yra? Vietoj atsa
kymo, palygįsim dar sykį visus tris daigtlĮ stovius: kie-
bljj, skysbijį ir garinį . .Zinome, kad kietų. daigtų m.a!iau
sios daleles teip yra tarp savęs susiri§ę, kad reikia kartais 
·labai dideles pajiegos, idant jas perskirti, daigtą per
traukiant arba nulautiant. Kas kita yra su skystimo 
dalelėmis; jos nera tarp savęs susirišę, jos yra liuosos ir, 
teip sakant, be matiausios pajiegos slenka vienos pro 
kitas: norint kad jos visiškai neišsiskirstytq, reikia jas 
laikyti, supilti į indą, kursai iš viršaus gali buti atideng
tas. Del garo arba gazo neuttenka ir tokio indo, nes 
jei inde bus nors matiausia skylele, tai garas arba gazas 
išskries. Iš to matyt, kad gazo arba garo daleles netik 
nera tarp savęs susirišę, bet jos viena nuo kitos dar šali
nasi, viena nuo kitos skrieja. Delto tai jeigu mes utda
rysim gazą į kokį indlĮ, k. a. puslę, tai jos, šalindamosi 
vienos nuo kitų, remsis į pusles ~ienas ir padarys tai, kad 
pusle bus išpusta, jog ji tures atlaikyti nekurį spaudimą 
iš vidurio nuo utdaryto joje gazo. Juo daugiaus gazo da-
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lelią bus kokiam inde, juo tų spaudimas bus didesnis, 
delto tai apie ~"garu priecJtinta, kuri jau daugiaus n! 
vienos daleles garo paveiksle negal priimti, yra &akoma, 
jog tur didsiauSW, spauliitų, arba ma4\.imum spaudimo. 

Ii to, kas augščiaus buvo pasakyta, gali suprasti, 
jog juo §iluma bus matesne, juo ir garo spaudimas bus 
matesnis, nes tada jo daleles bu damos ar& us skystimo 
paveikslo netures tokio palinkimo prie skriedimo, su ma
tesne pajiega rems į sienas indo, garą utlaikančio. Teip 
- garo spaudimas prie 16 laipsnių. bus 44 kartus mates
nis, ne ~aip spaudimas prie 8o laipsnių, ir prie 122 laips
nių ~paudimas bus 5 kartus didesnis, ne kaip prie 8o0

• t. 
y. 5 kartus bus didesnis, kaip spaudimas atmosferos 
oro. 

Baigdami kalbeti apie garą dar turime pridurti, jog 
jeigu suspausime prisotintą garą, tai jo dalis pavirs i 
skystimą; jeigu vietą garu prisotintą arba jos §ilumą pa
didįsime, tada garas pavirs j neprisotintą, ir ten gales 
įtilpti dar nekuri garo dalis. 

Kas darosi su suspaustu garu, suvis kitaip yra su 
spaud!iamu gazu. Suspaustas gazas- čion nekalbam 
apie labai didelį suspaudimą - nepavirsta i skystimą, 
bet tik padidina savo spaudimą i§ vid urio. Jei gazo ap
valumą mes sumatisim du, tris, keturis kartus, tai ir jo 
spaudimas i§ vidaus pasididĮs du, tris, keturis kartus. 

Vienok reikia priminti, jog ir vandeninį garą įkaiti-
nos daug daugiaus, ne kaip jis yra prie 80°, tada .ir van
dens garas turi tas pačias ypatybes, kaip ir gazas, t. y. 
gali pama!inti jo apvalumą nepaverčiant i skystimą ir 
padidinant jo spaudimą. Toksai garas vadinasi pu·§il-
dintu. 
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Pirmiaus mes paemem bliudelį su· vandeniu ir pa

votem po indu, iš kurio buvo ištrauktas oras. Čion dar 
turime pasakyti.· jog vietoj, kokiu ~ors gazu pripildytoj, 
pareina tiek pat garo, kiek jo pareitq, jeigu ten visiškai 
to gazo nebutq, ir jog kokioj nors vietoj turint sumaišius 
keletą ·gazq jq spaudimas ant indo sienq bus lygus vi
sam labui spaudimq tlĮ gazlĮ skyrium. 

Šilumos perlt!idimas. Ne visi daigtai vienodai šilu
mą perleidtia. Mes atskyrium pertiuresim, kaip šilumą 
perleid~ia daigtai kieti, skysti ir gazai. 

Paimkime tris vieno ·ilgumo lazdeles: vieną vario, 
kitą gele~ies, o trečią sauso medtio ir laikydami jas ut 
vieno galo, kitą jq galą įkiškim į ugnį. Truputį palaikę 

vario lazdelę jus pal eisite, nes jums ranka nudegs; paskui 
pajusite, kad gele~ine lazdele darosi šilta ir, antgalo, teip 
įkaista, kad ir ją reikia paleisti. Ilgiausiai galesit išlai
kyti medtio lazdelę, nors ji degdama kartas nuo karto 
darysis striukesne. Tas matas datyrimas jums parodys, 
jog medis, geletis ir varis nevienodai šilumą perlei~ia. 

IštieslĮ daigtai perleidtia šilumą nuo vienos savo daleles 
ant kitos, bet ne su vienodu gTeitumu. Yra daigtai, ku
rie, rodos, iš k;.trto šilumą perleid~ia, teip pat kaip yra 
vel toki, kurie, rodosi, visiškai šilumos neperleidtia. Tarp 
pirmqjq galime priskaityt nekurias nauges, kaip tai: auk
są, sidabrą, varį; tarp antrųjq-gi- plytas, stiklą, medį. 

Bet grįzkime prie medzio. Kartais pasitaiko, jog 
utdegdami šakalį arba bretuką negalin1 jo ilgiaus išlai
kyti, - piritus nudegam, kaip sakoma. Argi tai delto, 
jog medis teip pat greitai,kaip ir nauges, §i] umą perleisty? 
Ne; tai tik delto, jog utdegtasis medis nera visiškai sau
sas; tada vandeninis garas, pasidaręs utdegtam medzio 
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gale, persigeria per medtio gyslas ir nudegina mqs pirštus. 
Štai toblytele, kuri · ai§kiaus mums parodys, kaip 

nevienodai daigtai perleidtia §ilumą. Sidabro perleidi· 
mas, kaipo didtiausias, yra patenklintas per 1 ooo. 

Šilumos perleidimas: 

Sidabras 1000 Švinas 8 5 
Varis 7 76 Platina 84 
Auksas S 32 Porcelenas 6 
Cinas 193 Stiklas 4 
Gele~ 119 

Dabar prisitiurekim skystimams. Kaip vanduo, 
teip ir kiti skystimai yra blogi iilumos perleidejai. Tai 
teisybe, jog vanduo katile šildomas netik greitai su§yla, 
bet ir utverda. Bet tas paeina ne nuo gerumo vandens 
perleidimo §ilumos, bet nuo to, jog apatines vandens da
leles budamos sulildytos pasidaro lengvesnes ir aug§tyn 
pasikelia, pavesdamos savo vietą kitoms dalelems. Jei
gu mes noretume vandenį i§ viliaus šildyti, tai ilgai reik
tą laukti, pakol apatines daleles sušiltq tiek, kaip dale
les i§ viršaus. Jeigu vanduo šilumą, o tai vis viena 
ir šaltį, gerai perleistą, tada tiemos laike upes iki dugnui 
i§§altų. 

Gasai teippat blogai šilumą perleidtia. Bet kad 
gazlJ daleles Visuomet skraido, tad §ildant gazą vienoj 
vietoj visas gazas greitai su§yla, nes kiekviena jo dalele, 
atmu§dama nuo indo sienų, ateina į §ildomą vietą. Jei
gu dalelilJ skraidym~ sulaikysim, tai ir šilumos perleidi
mas taps matesnis. · Teip vatos eile, apdeta apie koki 
norint kuną, gina ji nuo šilumos arba šalčio įveikimo, 
nes vata utlaiko savij ploną oro eilę, kursai labai men-

<, kai šilumą perleidsia. 
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Sniegas teip pat blogai §ilumą perleid!ia. Tokiu 
budu pridengdamas nesu§alusią temę jis gina ją nuo ve
lesnių. §alčią, arba vel pridengdamas suial-usię !em~ jis 
neduoda jai greitai su§ilti. Dideil ir ilgai prasitęsianti 
Iaičiai tik delto tolynų. nt-iJialdo, jog jie yra pridengti 
sniegu. Netik vienas sniegas, bet ir visi kiti dulkems 
prilygstanti daigtai blogai §ilumą perleidtia. 

Budas· §ilumos uUaikymo. Kad utlaikyti §ilumą, 

reikia daigtą apdeti dalykais, blogai §ilumą pedeidtian
čiais. Teip, noredami tiemo.c; laike kuoilgiausiai utlai
kyti !ilumą grinčiose, mes jdedame dvejis langus, gerai 
juos utklijuodami ir uttaisydami. Tada oro siuogsnis, 
esantys tarp dviej-q langą ir nesusine!antys kaip su oru 
i§ lauko, teip ir i§ grinčios, neperleidtia šilumos iJ vidaus 
į oro pusę. Jeigu-gi langai butų. blogai. uttaisyti, tai 
tas jokios naudos neatne!tų., nes tegul abiejuose languo
se bus po ply!elį, tada oras i§ tarpulanges visas, kaipo 
!iltesnis, i!begs laukan, o jo vietą u!ims !altesnis oras, 
kurį kaskartas grinčios §iluma §ildys, pati matindamasi, 
jei mes čion nepaskaitysime to, jog tada Jiltas oras i! 
grinčios per tuos ply§ius prades verttis laukan. 

Šilumą teip-pat gerai utlaiko plunksnos, vilnos ir 
plaukuoti kailiai §iaurinių. tverią, kaip tai: vilko, mt-!kos, 
lapes ir t.t. Sodininkai, noredami .vopius (delikatnus) 
medelius apginti nuo !alčio, pridengia juos teip pat daig
tais, blogai §ilumą perleid!iančiais, kaip tai: sausais lapais, 
samanomis, Iiaudais ir t.t. 

Šilumos spindulitruimas. Mes tikką mateme, jog 
šiluma kiekvienam daigte pereina nuo vienos daleles į 
kitą su kitoni!ku del kotno daigto greitumu. Bet §ilu
ma teip-pat gal pareiti nuo vieno daigto ant kito, nerei-
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kalaudama, kad tie daigtai butų. prisilyt!ję vienas prie 
kito. Ji gali pereiti nuo vieno daigto ant kito ir tada. 
kada tie daigtai yra dideliam viens nuo kito attokume. 
Saule tame dalyke duoda gerą paveikslą. Milijonai my· 
lią skiria mus nuo tos tvai~des, ir tarpas tarp saules it 
temes, neskaitant atmosferos oro, kurs yra apie temę 

(kuri pati, sulyginus su tokiu attokumu, yra tik krislelis), 
tada sakau, jog tarpas tarp saules ir mųs temes yra vi
siškai tuščias, o vienok kaip tik saule utteka, kaip tik ji 
pasirodo ant musą pa2emes, mes tuojaus pajuntame jos 
įtekmę. 

Teip-pat ištiesiant ranką prieš kurinamą ugnj mes 
išsyk pajuntam šilumą. Bet jus galite pamislyt, jog ta ... 
me atsitikime šiluma ateina prie rankos nešama oro, kur
sai šilumą nuo vienos daleles perleidtia ant kitos. Vie
nok lengva parodyt. jog tas dedasi kitaip, nes jei tarp 
mqs rankos ir ugneles pastatysim kokį dangtį, ar tai 
popieros, ar tai medzio, ar geleties, tai pajusime, jog ši
luma urnai prapuls ir vel urnai atsiras, kaip tik atimsim 
dangtį. Aišku, jog oras negali teip greitai ne sušilti, ne 
ataušti, o juo labjaus, kad oras yra blogas šilumos per
leidejas. 

Tas urnas šilumos per erdvę išsiplčtojimas vadinasi 
spiJululiavimu, nes jis prilygsta. bud ui šviesos išsiplatini
mo. Spinduliai, kaip §viesos teip ir šilumos, eina prisi
laikydami tiesios linijos. Jus tinote, jog jei tarp jqs 
akies ir tibančio daigto bus pastatytas koks nors reper
matonas daigtas, tai tiburys tuojaus jums pastos nema
tomu. Teip-pat, jei ant tiesios linijos, einančios nuo ju
SlJ rankos prie ugneles bus pastatytas dangtis, tai šiluma, 

. , kaip jau pirmiaus buvo pasakyta, neprisieks j qs rankos. 

Free Hand

Free Hand

Free Hand



-69-
Nor!dami tą dar geriaus išaiškinti, paimkim du 

dangčiu ir kiekvienam ją. išpjaukim apvalią skylę; pas
kui tuos dangčius pastatykim prieš ugnelę teip, kad 
pridej us akį prie tolesnio dangčio ·galetume matyt ugnį 
per c;kylę antram dangtij. Teip padarę padekim vietoj 
akies termometrą, o pamatysim, jog jo gyvasis sidabras, 
ugneles šilumos įveiktas, prad!s keltis aug§tyn ir rodys 
mums temperaturos pasiaugštinimą. Dabar pastumekim 
biskį į šalį vieną dangtį teip, kad termometras ir dvi 
skyles nebutq ant vienos tiesios linijos, tada pamatysim, 
jog gyvasis sidabras nusileis temyn ir rodys, jog ugne .. 
les šiluma prie jo neateina. 

Nereikia ne sakyt, jog spinduliavimo pajiega eina 
pagal tidino arba krosnies didumą ir pagal jo artumą. 

Juo tidinas bus didesnis, juo ir spinduliavimo pajiega 
bus didesne ir tai tiek kartų, kiek kartų bus didesnis ti
.dinas. Juo spinduliavimo tolumas bus didesnis, juo jo 
pajiega bus matt-sne, ir tai §iuom budu: jei spinduliavi
mo tolumas bus 2, 3, s, 10 kartų didesnis, tai spindulia
vimo pajiega, tai yra sulildymas tokios pat vietos, bus 
4, g, 25, 100 kartų. matesnis. 

Ir teip, jei mą.s !eme butų du kartu arčiaus nuo 
s~ules, kaip ji dabar yra, tai saule suteiktą. temei. keturis 
kartus daugiaus šilumos, kaip ji dabąr suteikia; ir jeigu 
2eme butų 1 o kartą. toliaus nuo saules, ne kaip dabar, 
tai šiluma ant temes butą 100 kartą matesne, ir tada 
kas-tin ar galetume ant temes gyventi, o jei galetume, 
tai kaip mes, teip ir viskas, kas yra aplink mus, butą. ki
toniško budo. 

/Ueidtianti pajiega. Jus patys to nejausdami su· 
prantate, jog netik saule arba kurenantisi ugnele išlei-
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dtia mlumą per spinduliavimą, bet teip-pat ir kiti daigtai. 
Teip kalvej i§ krosnies ištrauktas raudonas geldies §mo
tas teip pat duoda spinduliuojančią §ilumą ir tai netikt 
tada, kaip jis yra raudonas, bet dar ir paskiaus, jau gerai 
jam praau§us. Verdantys vanduo arba kitas apyšiltis 
skystimas teippat i§leidtia iš sav~ spinduliavimo šilumą. 
Jus numanote, jog jei koks daigtas išleidtia i§ savęs šilu
mą, tai jo paties šiluma turi ma.eintis. Kaip-gi tada, jus 
pasakysit, gal buti, jog ugneles ir saules šiluma nepasi
matina? Ugneles šiluma delto nepasima:&ina, jog ją ku
rinant kartas nuo karto malkų pridedame, kas-gi saules 
lytisi, tai teipgi yra daeita, jog jos šiluma greitai pradetą. 
matintis, jei kas metai prie jos neprisidetų dalis šilumos 
lygi tai, kokia esti išleidtiama. Paklausite gal, kas tą 
šilumą prideda, kas saulę kurina? Dievo Apveizda, at
sakysim, nes ji teip sutaise, kad neu!gestų tas šaltinis ir 
priet.astis visos ant !elnes gyvybos. O tai yra daeita, 
jog kas metai iš erdves, esančios apie saulę, ant jos krin
ta didele daugybe daigtq, ir tas kritimas suteikia saulei 
tiek šilumos, kiek ji i§leid:tia per spinduliavim-. Jog 
suturetas puolimas persimaino į šilumų, galite iš to nu
manyti, jog. priekalas, mu§amas su plaktuku, pasidaro 
šiltas. 

Ir teip, daigtai išleisdami spinduliavimo šilumą, pa
tys atvesta. · Greitumas šilumos išleidimo yra nevieno
das: daigtai, kurie greičiaus šilumą išleid.eia, greičiaus ją 
ir priima budami kitŲ daigtų šildomi. Yra daeita, jog 
ko.enam daigte pafte.ra, šilumą sui'manti yra lygi išlei
dtiančiai pafogai, t y., kiekvienas daigtas kaip greitai 
gali buti sušildintas, teip g~ ir ataušintas. Dabar, jei 
pasakYsim, jog tamsus daigtai greičiaus suima, o per tai 
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ir išleidtia šilumą, ne kaip šviesus; o teipgi daigtai su ne
lygum, gruobletu pavidiu suima, o pertai ir išleidtia grei
čiaus šilumą, kaip daigtai su lygum, palieru.oti paviršiu, 
tada suprasime, delko paviršiai pu~dų, kuriuose verda 
valgį, esti juodi, nepalieruoti, o bliudai, kuriuose valgis 
ant stalo dedasi, turi paviršį baltą ir nupalieruotą. 

Šilu111os lygsvary!Je. Jeigu mes įnešime į grinčią 
koki nors šiltą daigtą, tai jis prades iš savęs šilumą leisti 
į visas puses ir prades šildyti kitus apie jį esančius daig
tus. Tie daigtai iš savo puses teipgi išleidtia šilumą ir 
šildo įneštąj ~ daigtą. Teisybe, jog įneštasis daigtas išpra
dtios ir iki nekuriam laikui paskiaus apturi matiaus šilu
mos, ne kaip pats išleidtia. Ant galo tas daigtas, kaip 
ir kiti, tiek pat išsiunčia, kiek ir gauna šilumos- tada 
visi daigtai grinčioj turi vienodą šilumą, ir mes apturesi
me teip vadinamą šilumos lygsvary!Ję. 

Dregnumo mieravimas arba ltigr011utrz}a. Mus ap
semiantis oras visados turi nekurią dalį vandens garo; tie 
garai nera matomi; jie ore yra pasileidę mat-daųg kaip 
druska arba cukrus vandenij. Daugumas garo ore esan
čio eina kaip pagal oro šilumą, teip ir pagal artumą vie
tų, turinčių daug vandens, ir, antgalo, pagal vejų linkmę. 
Galite gerai suprasti, jog vietose pelketose arba tutin
čiose daug upių ir eterų bus oras dregnesnis, ne kaip 
vietose smiltetose, neturinčiose upių ne eterų. Marios, 
nuo kurių paviršio nuolatos keliasi garas, pripildys dreg
numu orą temių, prie marių kraštų esančių. Antgalo 
vejas, einantys nuo marių puse~, visuomet su savim at
neša garą ir padidina .oro dregnumą. 

Abelnai sakant, šilti vejai visuomet savij daugiau~ 
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dr~gnumo utlaiko, ne kaip §al ti v~jai, nes juo oras yra 
§iltesnis, juo jame daugiaus garo gali išsitekti. D~lto 
tai neteisybe, buk tiemos oras utturi savij daugiaus drėg
numo, kaip vasaros oras. Šalant oras yra sausas, nes jo 
ternperatura daleidtia jam tada utlaikyti tik nedaugel 
garo, ir pats garavimas, šalčiui esant, yra suturetas. Va
sarą-gi, kada pati šiluma ragina vandenį j garą pavirsti, 
oras kartais utturi savij didelę garo daugybę. 

Ant 29 paveikslėlio matom prietai-
"ii=~ ....... .a; .. A. d 1 . . są e m1eraV1mo oro dregnumo. Ta 

prietaisa yra išmislyta mokinto \'yro, 
vardu Sosiuro, 1799 m. ir vadinasi 
plaukiniu lzigrometru arba tiesiok hi
grometru Sosiuro. Mineta prietaisa 
yra sud~ta i§ kertuotą nauginių stak
lelią AABB, kurią viršutinėj lentel~j 

yra iJgrętta skylele, į kurią yra įsuk
tas §riubelis a. Ant Jriubelio galo 

~ :1 yra matas kablelis, prie kurio esti 
29 PAV. pririštas plauko galas. Antrasis 

plauko galas yra apj uostas ir pritaisytas prie matiutes 
Jpuleles !J. Ant tos pačios špuleles, bet tik į kitą pusę, 
yra apvyniotas plonas šilkinis siulelis su prikabintu matu 
prieJsvareliu, kurs visuomet laiko plauką įtempęs. Prie 
Jpuleles yra pritaisyta ilga adata, kurios galas gal vaikš
čioti pagal padalytą į skyrelius lankelį ef. Ta adata ro
dys mums, į kurią p~sę §pulele yra pasisukus. 

Špuleles sukinimasis paeina, kaip jus patys galite 
numanyti, nuo pasiilginimo ir pasitrump~nimo plauko. 
Plaukas pasitrumpindamas pasuks Jpulelę į vieną pusę, 

:, pakeldamas augštyn pridsvarelį; pasiilgindamas plaukas 
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atleid:tia špulelę, kurią į kitą pusę pradeda sukti priešsva
rt:lis, pats eidamas :temyn, ir adatele eis tada i kitą pusę. 
lr teip plaukas pasiilgina arba pasi~~umpina, pagal ma
!esni arba didesnĮ oro dregnumą arba sausumą, nes 
plaukas yra kigruskopinis daigtas, t. y., toks daigtas, kur
sai gali i savę sutraukti daugiaus arba matiaus drėgnu
mo, drauge su tuom pama:tindamas arba padidindamas 
savo apvalumą. 

Kad pa.tenklinti ant lankelio skyrius, higrometrą 

pastato vietoj visiškai garais prisotintoj -ten plaukas 
tures did:tiausią ilgumą; vietą, kurioj apsistoja adatą, pa
tenklina skaitline 1 oo. Visiškai-gi sausoj vietoj plaukas 
tures matiausią ilgumą. Čion vietą ties adatos galu pa
:tenklina su O. Paskui tarpą tarp O ir I oo padalina 
ant 1 oo lygių. dalelių.. 

Tokiu budu padaryta prietaisa gales mums rodyti 
didesnį arba ma.tesnį oro drėgnumą pagal tai, ar adata 
bus toliaus, ar arčia us apsistoj us nuo I oo. 

Ruka11a (mtglos). Pamenate, jog buvo pasakyta, 
kad vieta garais prisotinta negal daugiaus jų. priimti, ir 
jog juo oras bus šaltesnis, juo matiaus garo reikia prie 
jo prisotinimo. Delto tai tankiai pasitaiko, jog atvesda
mas oras jau negal savij u.tlaikyt tų visų. garų, kuriuos 
turejo savij budamas šiltesniu. 2iemą jus beveik kasdien 
galite prisistebet i tą atsitikimą. Atsikėlę iš ryto jus ma
tote apšalusius langus. Ledas ant langų tai ne kas dau
giaus, kaip dalis vandeninio garo grinčioj buvusio. Grin
čios oras prie langų, kurie iš lauko puses yra šalčio įvei
kiami, atšala ir negaledamas Viso garo savij u:tlaikyt, jo 
dalį, rasos paveiksle, sudeda ant stiklų, ir jei šaltis yra 
gana didelis, tai ta rasa sušaldama į ledą pa virsta. Die-
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nos laike, kada šiluma kaip i§ lauko pus~s teip ir iš vi
daus pasididina, ledas pradeda tirpti, ir jo dalis v~l pavir
sta į nematomų garų. 

Rukana (miglos}, kuri kartais labai urnai pasidaro, 
teip-pat paeina nuo oro atv~simo pagal temes pavidi. 

Debesiai. Lietus. Debesiai tai ne kas kits, kaip 
rukana (miglos) augštesniuose oro sluogsniuose. Jų. 

keisti paveikslai paeina kaip nuo j'Q. didumo ir storumo, 
teip pat ir nuo budo, kuriuom juos saule apšviečia. De
besiai pasidaro tokiu pat budu, kaip ir rukana, tai yra 
per atšalimų oro ir tai augštesniuose jo sluogsniuose. 
Kaip rukana teip ir debesiai yra susidarę iš matiausiq. 
vandens lašeliq., kurie daugia us sveria ut aplink juos 
esantį o.-.. Del ko tad ant temes nenu krinta? - jus pa
klausite. Teisyb!, turetq. temyn nukristi, ir ištikro jie 
iipalengvos !emyn krinta, jei tik vejai nekelia jq. iš apa
čios vel augštyn Jeigu mums kartais rodosi, kad debe
siai ant vietos stovi, tai tas paeina nuo to, jog apatine j q. 
dalis temyn nusileisdama ir sutikdama šiltesnį orą vel 
i nematomų gat1i pavirsta ir ore prasiskiedtia, kada tuom 
pačiu tarpu iš atšalusio viršuj oro bepaliovos darosi ru
kana, temyn besileidtianti ir pripildanti tas vietas, ku
riose rukana į garą pavirsta. 

Kada augštesniejie oro sluogsniai labai atšala, tada 
rukanos lašeliai tampa didesni ir kartais gana dideli ir 
paveiksle lietaus krinta ant tem~s. n to jus matote, 
kad lietus yra tai vanduo nuo temes, paimtas iš marių., 
eterų., peikią, upių., - vanduo, kursai garo paveiksle 
buvo išsikelęs į augštesnius oro sluogsnius, kuriems at
aušus, o garui i lašus pavirtus, jisai vel krinta ant temes, 
nuo kurios pirmiaus buvo pasikelęs. 
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Rasa. lnn~ į §iltę grinC.. uzbowt ( ą.~~<>tį) iš §alto 
skiepo jus pamatysit, jog jo paviršis apsidengs daugybe 
ma!yčių. vandens la§elių., !odtiu sakant- aprasos. Jus 
~note, jog tas paeina nuo to, jog ·Jiltas grinčios oras, 
apsemdamas §altą uzbo~ pats at§ala ir negaledamas ·sa
vij utlaikyt visą garą, kurį pinniaus turęjo, jo dali sude
da ant uzbono pavir§io paveiksle rasos. 

Ant temes rasa atsiranda lygiai tokiu budu. Tegul 
dabar saule bus nusileidus, · ir blaivus dangus tvaigtde-

. mis !ibes. Daigtai, ant !emes pavidio esantiejie, per 
dien' saules su§ildyti, pradeda atvesti, spinduliavimu iš 
savęs §ilumų išleisdami. Kadangi ant dangaus nera 
debesių., kurie galetų. i§leistus §ilumos spindulius atgal 
atmušti ir tiems patiems daigtams sugrąmtti, delto tie 
daigtai valanda nuo valandos darosi vesesniais. Jiems 
atves us, atvesta ir oras, prie jų. pavidio prisilytintys. At
vesdamas oras ant pavir§io daiktą, prie kurių. jis buvo, 
atides raų budu jau mums tinomu. Tie daigtai, kurie 
greičiaus at§ala, kaip tai visokios toles, labjaus ir OJ1l at· 
šaldo, delto ant ją ir rasos bus daugiausiai. 
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TIICIII 1111111. 

:BALSAS. 
Kas tai yra balsas -jus patys tinote. 2mogui 

kalbant, muzikai grie.tiant, upeliui sriovenant, griausti
niui griaudtiant, ir t. t., jus girdite bals~ Bet kaip tas 
balsas yra neviedodasl Vieną sykį jis patinka jusą au ... 
sims, kit:4-gi sykį geriaus butll jo negirdft, toliaus vel
kartais silpnas, panaAus į utimą. 

Mano siekis yra i§aiškinti, i§ kur balsas imasi ir nuo 
ko priguli jo nevienodumas. 

Utspauskime spaustuvuose vieną galą plonos gele .. 
&ines arba plienines lazdeles, paskui pridėję pirštą prie 
antro galo palenkkime lazdelę ir antgalo ją paleiskime; 
tada mes išgirsime balsą,kurs bus didesnis arba ma.tesnis 
- pagal lazdeles ilgumą. Negana to, mes teip pat pamaty· 
sim, jog lazdele linguoja iš vienos puses j kitą, ir tai juo ji 
striukesne, juo lingavimų greitumas bus didesnis. Pa
prastinai yra sakoma, jog lazdele dreba ir kiekviena jos 
kelione nuo dešines puses į kairęję ir atgal duoda vieną 
drebejimą. Jei lazdele bus gana ilga- nuo puses sieks
nio iki sieksniui, tada mes ai§kiai galesim įtiureti kiek
vieną jos drebėjimą atskyrium; bet tada balsas yra teip 
matas, kad ji mes vargiai galime girdet. Lazdelei arba 
bletelei esant striukesnei, balsas pasididina, bet tada dre
bejimui pasididinus mes negalim įtiuret atskyrių lingavi
mą. · Akis antsyk mato visus bleteles drebejimus, ir 
mums teip rodosi, kaip kad bletele butą iš pačios į vir
Ią pasistorinus. ~~·teip su pagelba paminetos bleteles 
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arba. lazdeles mes atrasime liuos du daigtu: pirma, kad 
balsas paeina nuo lingavimo arba dreb!jimo uttenkančai 
smarkaus; antra, jog balsas eina pagallingavimo greitu~: 
juo lingavimas bus didesnis, juo baiSas bus aug§tesnis. 

Utemptas ir piritu utgautas ~ulas parodytą mums 
t.t patį atsitikilmĮ, teip kaip ir striunos (stygos) smuiko, 
ar kito kokio panašaus instrumento. Stiklinis stiklelis, 
jei per jo kraitą patrauksim §myčel'-. dreba lygiai teip, 
kaip bletele arba iltemptas siulas, iJduodamas balų pa
gal savo didum~Į. Tą. dre~jiDuĮ galim jausti piritą prie 
stiklelio prikišdami, nuo ko dreb!jimas tuojaus nustoja 
ir balsas pasibaigia. 

Ir teip abelnai galim pasakyt, jog nera balso be 
drebejimo kokio nors daigto. Tas drebantys daigtas 
gali buti kietas, skystas arba gazas (duja). 

Drebejimo ypatybe yra apdovanoti visi daigtai, . bet 
ta. ypatybe vienuose daigtuose yra didesne, kituose ma
.tesne. Tas drebejimo nevienodumas paeina nuo nevie
nodumo pajiegos, su kuria ma!iausios daigto daleles, 
atitolintas nuo savo paprasto tarp savts padejimo, ulima 
vel tą patį padeji~. kaip tik pąsiliauja prietastis, iš~ 
dusi jas iJ pirmutinio, paprastoj o padejimo. Palenktas 
ir paleistas medis toliai linguos, koliai neapsistos visiškai 
teip pat, kaip prie§ palenkimą buvo. D;t"ebejimo ypaty-; 
be ir tarp daigtą. to paties skyriaus yra didei nevienoda; 
delto tai niekas nemegįs atlieti i§ Jvino varpelį, tik paims 
dfl to atsakantesnius maišalus kitą naugią. 

Daigtai, neturinti ypatybes ilgo drebejimo, mu§ami 
išduoda trumpą balsą, arba, geriaus sakant, pok§fjimą. 
Prie tokią daigtą tur buti priskaityti: medis, akmuo ir 
teme. 
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Balso i§siplatinimas. Norint, idant balsas iš tos 
vietos, kur jis yra pakilęs, ateitų~ iki mąs ausiai, reikia, 
kad tarp tos vietos ir mųs ausies butų koksai nors daig
tas kietas, skystas arba gazas. . Tuščioj vietoj balso ne
gali buti: · drebejimą utgauto daigto galime akia matyti, 
bet ausis jo negirdes. Tegul apie mus nebutlĮ oro, tai 
šalia mųs ir iš armotos šaujant nieko negirdetume. 

Paimkime kokj nors stiklinį indą, kurio viduryj ga ... 
Ii prikabint varpelį. Tegul dabar viskas bus teip sutai
syta, kad varpeliui po indu esant pavottam mes galetu-
. me iš ten orą i§traukti ir varpelį j udint. Su nusistebeji
mu tada pamatysim, jog ištraukus orą, nors šerdele ir 
muštų į varpelio sienas, bet mes jokio balso negirdesim. 
Inleiskime truputį oro - tada mes išgirsime tyką skam
bej imą, tarsi iš toli ateinantį, kurs pasididĮs ir bus aiš
Jdai girdimas, kaip tik mes daugiaus oro įleisime. 

Kiti gazai (dujos), teip pat kaip ir oras, duoda bal
sui išsiplatint 

Ant augštų kalnų oras yra retesnis, ne teip tirštas, 
kaip temose vietose, delto ir balso pajiega ten yra daug 
menkesne. 2mones, kuriems teko keliauti per augštus 
kalnus, gerai atsimena, jog ten reikia daug garsiaus kal
beti, ne kaip temose vietose, norint susišneketi. 

Vanduo ir kiti skysti daigtai geria us balsą perleidtia 
ut orą ir gazus. ~emčiugų tvejai, kurie kartais labai 
giliai nusileidtia į marias, kuogeriausiai girdi, kas dedasi 
vandenyj, ant laivo. arba ant marią pakraščio. 

Kieti daigtai dar ir ut skystus geriaus duoda balsui 
išsiplatinti. Paskrebenkit truputį galą ilgo sienojo, tada 
priki§ta ausis prie antro sienojo galo išgirs tą skrebenimą 
daug geria us, nek jus patys skrebendami. Vuiuojantį ve .. 
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timą arba zovada jojanti tmogų kietai sumu§tu plentu iš
tolo išgirsime priki§ę ausi prie kelio. 

Kaulai, iš kurių. yra sudfta mų.s galva, labai leng· 
vai prileidtia balsą prie ausies: du· tmones, turedami dan
tyse įsikandę ilgą medtio lazdą, gal tarp savęs susikalbe
ti labai tykum balsu. Tokiu budu pasilengvina susikal
bejimas su apkurtusiomis ypatomis. 

I§ kitos vel pusfS toki daigtai, kaip vata, divonai, 
popiera dideliai balsą sulaiko, numarina; grinčia išmušta 
popieromis ir kurios asla divonais (karpetomis) išklota, 
nelengvai daleidtia trinktelejimui kaip iš lauko dasigauti, 
teip ir iš vidurio laukan išeiti. 

Balso greitumas. Jums ištikro nekartą teko ištolo 
matyt tmogq. medį kertant. Jei teip, tai jus turite atsi
minti, jog valanda, kurioj jus išgirstate pokštelejimą, ne
ra toj pati, kurioj kirvis me<hio prisiliečia. Pagal tolu
mą, kokiam jus esate nuo kirtiko, taukštelejimą jus išgir
state arba toj valandoj, kurioj kirvis nuo kelmo atsitrau
kia, arba kada jis yra kuoaugščiausiai ore iškeltas, arba 
vel kada jau jis išnaujo rengiasi kelmą pateisti .. Gal at
sitikti ir teip, jog antras kirtimas gali buti. atliktas pir
miaus, ne kaip jus pirmą kaukštelejimą išgirsite. Tą 

geriausiai galima įsidemeti prisitiurint darbininkui valan
doj, kurioj jis darbą pabaigia - tada tankiai atsitinka, 
jog matydami darbininką kirvį ant temes dedant, mes 
netiketai išgirstame paskutinį taukštelejimą. 

Teip-pat prisiveizedami į arm otų.. šovimą jus išpra
dtios pamatote ugnį ir dumus ir palaukus išgirstate 
trenksmą. Teip pat laike audros išpradtios jus pamato
te taibą, o paskiaus išgirstate .griaustinį, nors tie du atsi
tikimai, kaip paskiaus pamatysime, atsiranda viename 
laike. 
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Tas visas jums rodo, jog balsas ore nei§karto ~si
platina. Patyrimai daryti kart-kartemis mokintiems tmo
nems parode, jog balsas laike vienoa sekundos per otą 
perbega t6o sieksnią, apskritai imant; del to.tai, jeigu i§ 

annotos Jaut nuo musą atstume vieno viorsto. tai trenk
sm• i§girsime tiktai po 3 sekundą. Jeigu nuo taibo pa
sirodymo iki i!girdimui griaustinio pra!jo 10 sekundl}, ta
da laiba vimo atstumas nuo· muslJ bus truputi dides
nis ut 3 viorstus. 

Toksai, kaip buvo pasakyta balso, greitumas ore; 
vandenije balsas greičiaus išsiplatina ir laike vienos~
kundos perbega 705 sieksnius. 

Balso ihiplatinimas ki~tuose daigtuose, atsi!iurint į 
ją ypatybes, yra nuo 6 iki 18 kaftll didesnis, ne kad 
ore. 

Balso alsUmi§imas. .Ec/10 (aidas). Jeigu jus pa
leisite gumelastikos kamuolj prid koki nors lyg'Q. pavir.
§į, tai kamuolys at§oks atgal ir tame at§okime laikysis 
tulos linkmes, kuri priguli nuo to, kaip kamuolys buvo 
paleistas prieJ paminetą pavidi; mestas tiesiai jis ir at
šoks tiesiai nuo mineto pavidio; mestas pasiulniai jis teip 
pat nuo pavidio atJoks paiiulniai ir tai tokiu budu, jog 
abidvi kamuolio linkmes prie§ ir po paviriio utgavimui 
bus vienodai link pavir§io pasilenkf. Šviesos spindulys, 
krisdamas ant nupoleruoto pavidio., pasituri to pačio bu
do ir tas yra atsinuišimu šviesos vadinama, apie ką pas
kiaus bus kalba. Balsas teip pat sutikdamas kliudymą 
atsimula ir duoda bĮ, ką mes ezid14 .( ec.io) vadiname. 

Taigi aidas nera kas kits, kaip balsas atsimu§ęs 
nuo kokios norint kliuties. Jis atsimu§damas, jeigu tik
tai netiesiai buvo kritęs ant kliuties, permaina savo link-
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mę, ir mes tuom apgauti jielkome balso pridastie. ne 
ten, ii kur jis yra ilejp. Teip mums prie kalnelio pri
privuiavus ir girdint varpą skam~jim•, ateinanti nuo 
delines puses, mes pasitikime ii tos pus& sod!ią arba 
miestelį pamatyti, kuomet tas randasi i§ kaires puses. 

Mes jau esame pasakę, jog jeigu balsas tiesiai puo
la ant kokios nors pakaktino didumo kluties, kaip tai 
ant murą, kuriais miestas yra apjuostas, ant koryčios 
griuvenose stovinčios, ant med!ią ir t. t., tada atsimul
damas jis teip pat tiesiai ir atgal sugri!ta. Jeigu tada 
noretumem išgirsti atsigarsejim• musą pačią. balso, tai 
reikia atsistoti tiesiai prie§ kliudantį daigtą, kurs tur at
multi musą. balų ir tai pritinkančiame atstume. Atsi
minkime tada, jog balsas per sekund• perbega 16o siek
sni'Q, o teip pat ir ant to, jog norint, idant muslĮ suluki
mas ir tas pats sulukimas garsu atkartotas nesusimai§y
tę, reikia, idant tarp jlĮ i ausį atejimo butlĮ laiko tarpas 
lygus penktai daliai vienos sekundos. Laike gi penktos 
dalies sekundos balsas parbegs 32 si~ksnius. 

Toliaus, kadųgi tame laike balsas nuo musę tur ateiti iki 
kliučiai ir atgal sugri&ti,ta~ ailku, jog musę nuo lduties 
atstumas tur buti lygus pusei 32 sieksnią, tai yra 16 
sieksnilJ. 

Štai atstumas reikalingas del atsikartojimo vieno 
§uktelejimo, vienos lilebos, kaip paprastai sakoma. Del 
atkartojimo dviejų, trijlĮ arba keturię silebv. reiktę, idant 
tas atstumas butą du, tris arba keturis kartus didesnis, ir 
teip toliaus. 2inomas daigtas, ir tą be sakymo lengva 
suprasti, jog pamineta.sis atstumas teip pat eina pagal 
greitumą silebą i§tarimo. Teip, norint ilgirsti aide at
muitą todi ka-la-rie-ko, iJreto vidutiniJkai, reikia, idant 
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atstumas kliuties nuo musų butų. keturi kartai po 16 
sieksniu, tai yra 64 sieksniai. 

Kada balsas atsimušdamas sutinka ne vieną, bet 
keletą kliudančių. daigtų, tada mes girdime jo aid~t arba 
atsiliepimą keletą kartų.. Teip, Italijoj, arti miesto Mila
no yra vieta, kur pištalieto Juvis atsiliepia iki 6o kartų.. 
Ilgas griaustinio griaudimas, labjausiai kalnuose, teip pat 
paeina nuo daugkartinio balso atsimušimo tarp temes ir 
debesią. 

Balso ypaty!Jfs. Jus tinote, jog balsas ar tai tmo
gaus, ar kokio instrumento, tur kaip savo suoką, teip pat 
ir savo pajiegą. Viena ir ta pati suoka gal buti tyki ir 
balsi, teip pat kaip ji gal buti augštesne, arba temesne. 
Nuo ko paeina tas nelygumas, galite manęs paklausti? 
I§ to, kas aug§čiaus buvo pasakyta, man rodosi, jog jus 
patys galesite t.o prietastį suprasti. Paimkime smuiką 
ir pradekime su smičelu braukyti pirmą striuną, jos pirštu 
neprispausdami. Juo mes labjaus striuną smičelu ut
gausime, juo balsas bus didesnis, bet suoka vis ta pati, o 
nes balsas paeina nuo striunos drebejimu, tada galime 
pasakyti, jog,· suokai neatsimainant, ir skaitlius drebeji
mu laike vienos sekundos tur neatsimamyti, tiktai kartą 
tie dre~jimai bus didesni, o per tą ir smagesni, o kitą 
kartą trumpesni, o per tą palengvesni. Ir iš tikro teip 
yra, nes mokintų. vyrų. yra atsekta, jog suokos augštu
mas eina pagal daugumtt drebejimų. laike vienos sekun
dos, tai yra,juo drebejimų. bus daugiausjuo ir suoka bus 
augšteąne; suokos-gi pajiega paeina nuo diduma tų. dre
bejimų.. Teip balsas striunos smičelu utgautos iš pra
dtios yra didesnis, ne kad pabaigoj, tas gi nuo to paeina, 

~- jog striuna tuojaus po utgavimui tur didesnius drebeji-
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mus arba lingavimus, ne kad pabaigoj, nors ją. skaitlius 
per sekundą yra vienas ir tas pats, kaip pradsioj, teip ir 
pabaigoj. 

• • 
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SVDIU.. 
Šviesos '§alti11iai. K-. mes §viesa vadiname, tai tas 

visiems yra ~inoma. Mums utteks priminti tiktai neku .. 
riuos lviesos §altinius, kaip tai: saule, tvaig~d!S, taibas, 
utdegta ugnis, arba tvake. Mes čia nieko nepasakeme 
apie menes;, nes jis pats i§ saytS nei§leidtia Jviesos spin· 
dulią, . ir jeigu jis yra matomas, tai tiktai delto, jog iki 
mumis atmub. šviesos spindulius nuo saules apturetus. 
Jus tinote, jog saule be jokio palyginimo duoda dau
giaus lviesos, ne kad kiti mineti §altiniai. Del palygini
mo §viesos pajiegos paminetą daigtą u!teks pasakyti, 
jog kad aptureti saules Jvieų, reiktq, idant ant dangaus 
butą dtuoni iimtai tukstančią menuli'Q pilnačio laike, 
ir jog iviesa lviesiausios ant dangaus tvaig!des, Sirijuso, 
yra §e§is milijonus kartlĮ muesne, u! saules mes •. 

Šviesos i§siplatinitnas. Sviesa, kaip ir spinduliuo
janti iiluma, iisiplatina per tu§čias vietas, ·per vietas du
jomis (gazais) pripildytas, per vandenį ir kitus daigtus. 
Oras geriausiai iviesą perleid!ia, nekurie gi kieti daigtai, 
kaip medis, nauges ir temes jo visiškai neperleidtia. 
Vienok tai pasilieka teisybe, kada pamineti daigtai yra 
gana stori, nes yra patirta, jog didei plona aukso bletele 
teip pat iviesą perleid!ia. 

VISuose tuose 'daigtuose Jviesa platindamasi laikosi 
tiesios linkmes. Ttt a.iikiai mes galime matyti prisitiu
redami pundeliui saules spindulilĮ, įeinančių į visi§kai 
tarnŲ grinčią per tnaŲ skylelę, u!darytoj langinyaoj 
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i§pjautą. Tai viena, antrą gi sykį tas, kas Yra matęs it 
isidemej~s, kaip saul~ spinduliai i§eina i§ visą pusią debe
sio, saul~ visiškai pridengusio, tas. pasakys, jog tai teisy
bf, jog šviesos spinduliai eidami laikosi tiesios linkmes 
arba tiesios linijos. · · 

~inodami tą l~gvai suprasime, delko daigtai §vie .. 
sos neperlei<Uianti tur apšviestą tiktai tą pu~, kuri yra 
mesos link atgrętta, kita-gi jlJ puse . yra neap§viesta ir 
pasilieka §delįje. Atsimindami tai, jog §viesos spindu .. 
liai laikosi tiesios linkmes, o teip pat atsitiuredami į pa
dėjimą tarp savęs šviesos §altinio ir ap§viečiamo daigto, 
šviesos neperleidtiančio, galime lengvai išreiškšti atsimai
nymą kaip diduma, teip ir padėjimo šešelio. 

Šviesos greitumas. Ilgai buvo rukuojama, jog 
šviesa iš karto išsiplatina, tai yra, drauge su tuom, kaip 
ir kur norint butą u~degta, mes ją pamatome pačioj ut
degimo valandoj. Teip ir ištikro yra, jegu mes neim
sime kitą. daigtq., kaip tiktai ant temes esančius. Bet 
jeigu mes noresime toliaus pasikeiti, tai tas jaų bus ne~ 
teisy~. Teip, idant saules spindulys iki muslJ ateitų, 

tai reikia delto 8 minutą. ir 13· sekund'Q., tai yra, jeigu 
saule u~gestlJ, tai mes to nepajustume, kaip tiktai iš!jus 
laikui nuo to atsitikimo 8 minutą. ir 13 sekundą: nuo 
menesio iki musą. šviesa ateina per vieų sekunc:flt; kad 
ateiti-gi §viesai iki muslJ nuo arčiausią. tvaigsd!ią., tai 
matiausiai reikia keleto metą. Yta naigtdes, kurioms 
u~gesus arba prapuolus mes to nepasigestume per trejis, 
dešimtį, dvideiimtį arba ir pe~ trisde§imtį metą, mulO$ 
vis išrodytll, jog jos dar tiba. 

Iš to galime numanyti ~ neaprokuojcuų tolumą 
nuo musą tvaigtd&ių, tą begalį svieto platumą, jeigu pa-
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sakysime, jog mokintų vyrą yra datirta, kad §viesa laike 
vienos sekundos perbega ·keturiasde!imtis tukstančių my
lių. 

Šviesos atsimušimas. Šviesos spinduliai, 'teip pat 
kaip ir balso arba šLlumos, atsimuša nuo tų daigtą, ant 
kurią jie krinta. Tas atsimušimas nera vienodas: teip, 
nuo daigt11 visiškai šviesią, perled!iančiqją, spinduliai, 
gali sakyti, neatsimuša visiškai, nes jie esti perleid!iami; 
daigtai, matiaus spindulią perleid.tiantiejie, dalį spindulių: 
perleid!ia ·ir dalį j q atmuša, daigtai gi visiškai spindulitĮ 
neperle~d!iantiejie tur visus tuos spindulius atmušti. Vie
nok čia reikia pasakyti, jog, jeigu paviršis daigto, šviesos 
spindulius atmušančio, nebus lygus, poleruotas, tada tie 

· spinduliai, budami nevienodai visais nelygumais atmušti, 
iJsiskiria, ir mes j 1Į nematome, delto tai apie daigtus su 
nelygum paviršiu yra sakoma, jie praryJa šviesos spin
dulius. Kas kita yra, jeigu paviršis daigto, šviesos ne
perleid.tiančio, bus visiškai nupoleruotas. Tada .tiburio 
spinduliai ant jo kritę visi atsimuš vienodai ir tokiu budu 
permainę savo linkmę atsieks musų akį. Jeigu dabar 

30 PAV. 

mes pasakysi
me, jog musų. 
akis yra pripra
tus jieškoti švie
sos šaltinio toj 
linkmej, kurioj 
spinduliai i ją 
ateina, tada ne
sunku bus su
prasti, delko 
šaltininį šviesos, 
tiuredami ant 
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nupoleruoto daigto, mes matome kitoj vietoj, nekad jis 
yra ii teisybes. 

2iuredami ant 30 paveikslelio mes matome, jog ten 
nuo viršutinio ta!kelio tvakes liepsnos iJeina puodelis 
lviesos spindulių, pa.tulniai krintantis ant prieiais stovin
čios nupoleruotos lenteles; tas puodelis po tuom pačiu pa
tiulnumu atsimušdamas įeina paskiaus į !mogaus akį, 
tiurinčio ne į tvak~, bet į nupoleruotą lentel~. Akis ta
da jieško §viesos bltinio toj pačioj linkmej, kurioj spin
duliai į ją atejo ir atranda jį ut lentos ten, kur spinduliai 
į vienų ta!kelį susieina,kaip jie buvo iš vieno taškelio ūe
j t· Tokiu budu kotnas taškelis tvakes ir tibintuvo -
nes daigtai nedegantiejie, bet kuriuos mes matome, teip 
pat išle idtia !viesos spindulius - atsiras utpakalije po
leruotas lenteles, tokiame pat atstume, kaip tvake su ti
bintuvu stovi prieš paminetą lentelt. 

Tas prastas datyrimas daleis mums suprasti, delko 
stovedami pagal prudo arba dero kraštlt su didtiai. tykum 
pavir§iu, mes vandenije pamatysime kaip savt, teip dan_ 

gą. ir aplink stovinčius medsius. · Čia spinduliai atsirilu§a 
nuo tykaus vandens pavidio. Toliaus, iš to suprasime, 
delko sayt matome veidrodyj. Ten Jviesos spinduliai, 
pereidami per stiklt, .kurs, kaip tiname, juos perleidtia, 
sutinka poleruo~ pavidį gyvojo sidabro, kuriuomi stik
las yra nutrintas ir atsimu§dami atgal ateina į musą akj, 
permaino savo pirmutint linkm~ ir jeigu tai buvo šviesa 
puolanti nuo musą. pačilJ., tai zerkole mes sav~ ir pama
tysime. 

Čia mes per&iur~jome plokla~t poleruo~ lentelt ar
ba zerkol~t, bet yra teip pat veidrodtiai ( zerkolai) i§lenkti 
i vieną, arba į kitą Post· Ten Jviesa atsimušdama ir 

'~ 
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ateidama į mus"Q. akis rodo mums daigtus, nuo kurię 
Jviesa buvo atejus ant tq. zerkolų, didesniais arba maks
niais, priešais arba utpakalije tų daigtų, ir tai Vis eina, 
kaip pagal veidrodtių įlinkimą, teip ir pagal daigtų nuo 
ją atstumą. N ušveistas varinis guzikas gal buti pridur
tas čia kaipo paveikslas tą zerkolų. 

Šviesos persiiaut.imas. Šviesos spinduliai iš vieno 
daigto, tegul vandens, įeidami i kitą ~. tegul orą, 
persilaut.ia. Tą galime iš to numanyti, jog lazda i van
denį įkišta, nors ji nuo to neperlut.ta, bet išrodo mums 
pagal. paviršį vandens perlut.usia ir į vandens paviršį iš
sikelusia. 

Tasgi paeina nuo to, jog spinduliai, tegul nuo galo 
lazdos, iš vandenio eidami į orą, pagal vandens paviršį 
persilaut.ią labjaus į šį paskutinį palinkdami ir akį atsie
kę paskiaus išrodo, buk tai jie esą išej~ iš vietos, padetos 
paskutiniq spinduli'Q. linkmej, truputį augščiaus. Tas 
teip pat mums rodo, delko upes ant . pat.iuros yra ma
tiaus gilios, ne kad išteisybes, nes spinduliq persilauti
mas ant pat.iuros pakelia ją dugną augštyn. 

Šviesos išskyrimas. Tas atsitikimas, jog šviesos 
spinduliai iš vieno daigto į kitą įeidami persilaut.ia, duoda 
mums budą parodyti, jog balta saules šviesa yra, teip 
sakant, maišalas iš §i'Q. septynių parv'Q.: raudonos, orant.i
nes, geltonos, ulios, melynos, indigines ir fij oletines. 

Tą galime parodyti paemę stiklinę prizmą P. (t.iur. 
3 I pav.), kuri prilygsta stiklams ant batnyčios liktorių. 
kabantiems, ir perleid~ per jiĮ pundelį SS saules spindu
liq. Mes jau t.inome, jog spinduliai iš oro i stikl' įeida
mi persilau!ia, tai viena, antra, jie persilautš iš stiklo į 

;., ont įeidami tolymesniame kele. Tokiu budu spinduliai 
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bus atkreipti nuo pirmutinės savo linkmes. Negana to, 
spinduliai prizmoj nevtenodą kelią tur perbegti; tie kurie 
yra arčiaus apač1os, bus stikle ilgiaus, n! kad tie, kurie 
prie jos nugaros, ir to uttenka, idant jie nevienu kartu 
iš prizmos išeidami atmestq ant priešais pastatytos lente-

31 PAV. 

les gratią tarsi laumes juostą, sudetą iš augščiaus pri
mintų, aiškiai matomlĮj'Q septynilĮ parvlĮ, iš kurilĮ raudo
noji bus apačioj, o kitos eis augštyn toj pačioj tvarkoj, 
kaip pirmiaus buvo pasakyta, ir pasibaigs fijoletine par
va. Tai yra teip vadinamas saules spektras. 

Iš to mes matome, jog saules šviesa gal buti išskir
ta į septynias skirtingas parvas. 

Bet teip pat nesunku parodyti, jog su dedant visas 
tas parvas į vieną vietą, teip sakant jas sumaišant, mes 
apturesime vel baltą šviesą. Tas darosi šiuom budu: iš 
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gana storos popieros išpJauja .ratą; t~ ratą paskiaus kri!
mais pa.dalina i keturias lygias dalis; toliaus kiekvieną iš 
tą keturią dalią padalina l septynias nelygias dalis. ir tai 
pagal tą, kaip nelygumas parvlĮ eina saules spektre, ir 
pas1daus tos dalys esti atsakančiai nuparvintos, tai yra: 
raudonai, oransiniai, geltonai, .taliai, melynai, indigo ir 
fijoletiniai. Ant galo tą popierinį ratelį pritaisę ant aše
les pradedame sukti. Kol da sukame i§lengvo, tai at
skyrium matome visas piarvas, bėt pradejus umai sukti, 
mes pamatome, jog parvos išnyksta, ir mes vietoj rai
nuoto rato matome baltų ratą sukantįsi. Tas.gi paeina 
nuo palvą. susimai§ymo, ir tą galime leip išaiškinti: jus 
atsimenat. jog paemus ktt tik u!gesintą lakalį ir dar su 
angliu &ibančiu jeigu jus jj pradedate sukti, tai matote, 
jog aplink jus pasidaro ugninis ratas, tarsi lead komoj 
vietoj butą anglis. Tas-gi nuo to paeina, jog jųs akys 
ir smegenys ant nekurios sekundos dalies u!laiko atsi
minitŲ matyto daigto, ir jeigu daigtas atgal i tą pačią 
viebt sugrftta pirmiaus pra&uvimo to atsiminimo, tai 
mums išrodys, jog mes jį nuolatai komoj vietoj matome. 
Teip ir čia su parvomis. ~uslJ akyse ir smagenyse 
smagiai sukant pasidaro atsiminimas septynią paminetlĮ 

rato parv11, ir tie visi atsiminimai, viename laike budami, 
pridengia vieni kitus, susimailo ir duoda vieną baltą par-

~ 
Laumes juosta. Kaip stiklo prizma saules švieų 

išskiria, teip pat tą patį daro ir nekurie kiti daigtai; prie 
toki1Į daigtą priklausO ir vanduo. Saules spinduliai teip 
pat esti i§skiriami apskriči1Į vandens lašelią. Kas iš 
muslĮ n'era ma., kaip po lietui saules spinduliai, perei-

. darni per vandens lašus, ant med!ilĮ kybančius, nudaro 
'~ 
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šiuos paskutinius teip, jog dalis jų yra m!lyna, geltona 
ir dalis raudona. Tas paeina nuo išsiskyrimo saules 
šviesos per vandens lašeli pereinan~ Jeigu mes čia ne
matome visų septynią. parvą.,. tai tiktai delto, jog kitos 
parvos paeina nuo šią trijų svarbesniq. 

2inant tą, mes lengvai suprasime, iš kur randasi 
ant dangaus laumes juosta. Tegul teip atsitinka, jog 
mums kokioj vietoj stovint iš vienos puses mes turesime 
saulę, o iš kitos gana dideliam atstume nuo musų lietų. 
Atsigrętkime i šį lietaus šoną teip, kad saule butų musą. 
utpakalije. Tada saules spinduliai, į visas puses eidami, 
atsieks teip pat ir lietaus lašus. Lietaus kritimas teip yra 
palengvas palyginus su šviesos greitumu, jog galime da· 
leisti, jog lietaus lašai laike nekurios sekundos dalies 
kaip ir ant vietos stovi, nesijudina. Tada tegul saules 
spinduliai įeina į kokĮ lašą; įeidami į ten jie persilautia 
ir tolymesniame kele sutinka antrą lašo pusę, kuri, kaip 
ltinome, yra apskriti; čia tų. spindulių dalis išeina per an
trą pusę lašo paviriio į orą ir eina toliaus, ir tų spindulių 
mės nematome, kita-gi dalis paminetą spindulių., atsi
mušdama nuo tos puses lašo- paviršto, kuri yra toliaus 
nuo musų, grįtta atgal i; atsiekia musų. akį. Spin
duliai, budami perlautti, sykį i lašelį įeidami, sykį iš jo 
išeidami, ir toj kelionej išskirti, mums pasirodys kaipo 
matas ruotelis, raudonai i§ apačios nudarytas, viduryje 
geltonas ir iš viršaus melynas. Tarp trijų. tų. svarbiau
sių. parv11 bus ir kitos keturios auglčiaus, kalbant apie 
saules spektrą, priminetos. l;>abar jeigu atsimĮsime ant 
to, jog matytas ruotelis pasididįs, juo daugiaus bus Ia!ų., 
kuriuose spinduliai persilautia, ir jog del apturejimo 
šviesos išskyrimo reikia, idant prigulinčiai spinduliai kris-
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tų ant daigto, kurs tur juos ihkirti, tada suprasime, del
ko laumes juosta yra plati ir eina pagal ratą,- nes tik
tai tame padejime lašai tur ypatybę šviesą išskirti. -· 
Mes pirmiaus esame pasakę, jog iš vienos puses turime 
saulę, o iš kitos lietlJ. Vietoj saules gal buti paimta 
dienos šviesa nuo saules paeinanti, o vietoj lietaus gal 
buti paimti tie smulkus vandens lašelukai, kurie lietui 
nulij us ore atsilieka. 

Nevienodumas daiKIQ jJar"c/'l. Mes tinome, jog ne 
visi daigtai tur vienodą parvą~ teip, vieni daigtai raudoni, 
kiti balti, o vel kiti geltoni ir teip toliaus. Mokinti tmo
nes tą dalyką teip išreiškia: jie sako, jeigu mums auksas 
rodosi geltonu, tai tas nuo to paeina, jog aukso paviršis 
atmuša tiktai geltonąją dalį saules spindulių, o kitas gi 
Ješias spindulių dalis, į kurias jie gal buti i§skirti, jis sa
vij utturi; teip, jeigu mes matome, jog koks nors stiklas 
raudonas, tai tas nuo to paeina, jog paimtasis stiklas da
leidtia iki mumis ateiti tiktai raudonajai spindulią daliai, 
kitas dalis savije utturedamas; baltas daigtas vienodai iki 
mumis atmuša visas dalis, iš kurilJ šviesa yra sudeta. 
Jeigu saule nusileisdama mums išrodo raudona, tai del 
to, jog jos spinduliai eidami pagal temę, tur pereiti per 
didesnį oro sluogsnį, kol mus atsiekia, ne kaip tada, ka
da ji buna pietose. Orui-gi labjaus perleidtiant raudo
nasias saules spindulią dalis ne kaip kitas, aišku, jog juo 
oro sluogsnis bus didesnis del spindulilJ perbegimo, juo 

-tas nevienodumas labjaus bus matomas, ir juo į pavaka
rę saule mums i§rodys raudonesne. Matomas saules 
pasididinimas jai nusileidtiant paeina nuo to, jog jai pa

~- gal temę esant, mes galime jos didumą palyginti su 
daigtais ant temes stovin~iais, tada kaip pietuose to ne-
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galime padaryti. Tad saules didumas tik aklą mQnas, 
ji visuomet yra to pačio didumo; ir jos nuo mus'Q. at
stumas laike vienos dienos teip pat gal buti palaiky-
tas ut neatsimainantį. · · 
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Visiems yra &inoma, jog jeigu mes su sausu vilno
nu pradėsime trinti burkš~ arba ginta,_.., teip pat stikli
llf lazdelę, arba leko §moteli ir paskiaus tuos patrintus 
daigtus priartjsime prie daigtQ didei lengvą, kaip tai 
popieros lmotelię arba plunkmų barzdelių., tai pamaty
sime, jog jie pa§oksta prie auglčia.us pamin~ daigtų ir 
prikimba prie jų ant nekur.io laiko. Aišku, jog tas pdoki
maa lengvą daigtv prie kitą gerai vilnonu patrintl pa
eina nuo kokios prietasties,kuri trinamiems daigtams buvo 
Įduota. T~ prie!astj mes vadiname elektra, nes ji pinnu
&usiai buvo atitilcta pasigaunant gintaro, kurs graikiškai 
vadinasi lkktrt111. lr teip, . elektra yra tula prigimties 
pajiega, teip pat kaip· šiluma, lviesa arba &V"orybe. 
~mas ;, atshmlitluzs. Elektros iveikia-

mi daigtai nevien gal buti pritraukiami, bet teip pat ir 
abtumiami. 

T•lengvai galime parodyti liuom budu: paimkime 
ma&uteli bezdo kamuoleij ir pakabinkime ji u& šilkinio 
siulelio. PaSkiaas paem~ smalos lazdelt ir gerai j~t pa
trynt vilnonu, priartinkim j't prie bezdo kamuolelio, pri
artinkim aalcau, bet neprikiikime; tada pamatysime, jog 
bezdo kamuolelis nori prisiartinti prie smalos lazdeles, ir 
jejgu mes ~ lazdelt pradesime vackioti, tada paskui jtl 

. bezdo kamuolelis ~des, tani jis yra pririltas. Čia mes 
matome elektnt daigtus pritraukiančią. 

Bet daleiskime syki kamuoleliui lazdeles dasilyteti 
ir patysime, jog viskas iš karto persimainys. Kamuol!lis, 
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lazdeles prisilietęs, tuojaus, kaip įdurtas, nuo jos atšoks 
ir paskiaus no~ pamdi su lazdele kamuolelj atsiek
ti pamatysime, jog jis tarsi bijodamas lazdeles, vis nuo 
jos atsitolina. Tas vel mums ~odo elektnl daigtus 
atstumiančifl. 

Negana to. Vietoj smalines arba leko lazdeles pa
·imkime stiklo lazdelę ir j~ vilnonu patrynę meginkime j-. 
priartinti prie musą bezdo kamuole~o, kurs paskutinia
me atsitikime bego nuo smalines lazdeles. Pamatysime, 
jog jis vietoj begti nuo stiklines lazdel!s, nores prie jos 
prisiartinti; jeigu dabar vel vietoj stiklin!s lazde~s paim
tume pirmutinę lazdelę, tai yra smalinę, tai pamatytume, 
jog ji teip pat kaip ir pinniaus bega nuo §ios paskutines. 
Tegul gi dabar bezdo kamuolelis dasilyti stiklo lazdeles, 
prie kurios jis pirmiaus norejo prisiartinti. Tada viskas 
atsimaino: kamuolelis atšoka, kaip nudegintas, nuo 
stiklo lazdeles ir bega nuo jos, tada kaip prie smalin~ 
lazdeles jis nor prisiartinti. II to paskutinio atsitikimo 
galime numanyti, jog elektra amalines lazdeles yra vi
si§kai prie§inga elektrai stiklines lazdeles, nes kada Ii 
Jmkutine kamuolelį pritraukia, tada pirmutine ji atstu
mia. 

Kad atskirti tas dvi prieiingas elektras, stiklines 
lauleles elektrybe nutarta vadinti elektra po.8ityviška, 
o elektrą smalines lazdeles - elektra negatyv~Ua. 

Kitą daigtą elektra, jeigu ji prilygsta elektrai 
stiklo lazdeles, teip pat vadinasi pozityviika elektra, o 
jeigu prilygsta elektrai amalines lazdeles- tai vadįsis 
negatyvi§ka elektra. 

Geri ir !Jlogi pavedejai. Kaip šilumų, balsų arba 
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meų nevienodai daigtai perleid!ia, teip pat ir elek
trą. Del to visi gamtos daigtai tame atsitikime dali
nasi į du skyrius: blogus ir gerus elektros pavedejus. 

Gtri pavedejai lie: nauges, vanduo ir jo garas, !e

me, !mogaus lc:unas ir tt. .Zmogaus skura blogas pave
dejas, norint padaryti j'l geru pavedeju, reikia rankas su
§lapinti. 

Blogi pavtdej'ai ~ie: smala, stiklas, siera, ·šilkas, vil
nonas, oras, sausi gazai ir lt Blogi pa.vedejai teip pat 
vadinasi it:oliatoriais. 

Prigimtine elektra. Mės aug~aaus mateme, ko ... 
kiu budu trynimu gali aptureti t-lektrą. Čia gi reikia 
pasakyti, jog pati gamta tur savij dar gerai n~tirtus elek .. 
tros §altinius. Teip mariose yra daug tuvių., kurios 
i~leid!ia ii savęs elektrą. Ta elektra per vandenį, 
kaipo gerą pavedeją, ateina iki orui, ir jame prasiplatina, 
jeigu jis yra dregnas, o ne sausas. Toliaus, debesiai 
kartais savij utturi pozityvišką elektrą, kartais gi ne· 
gatyvišką. 

Budas tkktros iisiplatinimo ant daigtT}. Yra da
eita, jog elektra visuomet pasitur daigtų paviriio, nie .. 
kados jų vidaus neutimdama, ir teip pat, jog ji visuomet 
labjaus susirenka ant smailesnių daigto vietų. Delto jei
gu paimsime kamuolį kokio nors daigto, tai ten, n' esant 
vietą ne labjaus, ne matiaus · smailą, elektra vie· 
nodai i§siplatįs po .~ kamuolelio paviriį. Jeigu-gi 
elektrti įleisime į koki pailgų daigtą, tai daugiausia 
elektros bus ant paviriio to daigto galų.; jeigu-gi tas 

. daigtas bus smailas, kaip cukraus galva, tai elektra 
'' ypačiai susirinks ant pačio smailumos pavidio. 
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2inodami visą tą galime priswureti kitiems elektros 
apsi reiškimams. 

lšrnWmas elektros atsitikim,y. Kad iJreiškšti ir 
išaiškinti elektrinius atsitikimus, mokinti tmones daleidtia, 
jog kiekvienas gamtos daigtas turi savij abidvi elektros 
veisles: pozityvišką ir negatyvišką. Jeigu-gi mes jv. ne
jaučiame, tai tas nuo to paeina, kad kiekvienam daigte 
tos abidvi elektros yra susideję į vieną vietą ir, teip sa
kant, apmi~. Uttenka daigtą gerai patrinti, idant apmi
rusią elekt~ iJtadinti, išskirti vel į sudedančias ją dalis, 
tai yra į ele~ pozityvišką ir negatyvi§ką. Tą pat gali 
padaryti prinešant prie daigto, tegul bezdo kamuolėlio. 
su apmirusia elektra daigtą, kuriame bus viena kokia 
norint elektra, tegul negatyviska,kaip buvo pirmiaus sina
los lazdelej. Tada apmirusi elektra kamuolelij nubus ir 
išsidalįs teip, jog vienoj pusej bus pozityviška elektra, o 
kitoj negatyviška, ir tai teip, jog toj pusej ,kuri yra arčia us 
lazdeles galo, bus kitoniška elektra ne kad lazdelej, tai 
yra pozityviška. Dabar,nes lazdeles negatyviška elektra ir 
elektra pozityviška kamuolelio nori susivienyti, del to tai 
kamuolėlis bus pritraukiamas prie lazdeles. Tegul jis 
jos dasiliečia. Tada visa pozityviška kamuolėlio elektra 
susivienys su atsakančia negatyviška elektros dalia laz
delėj ir duos apmirusią elektrą, tada .kaip atlikusioji dalis 
lazdeles negatyviškos elektros ir atlikusioji to pačio vardo 
elektra kamuolėlio atsiras vieną prieš kitą. Tos abidvi 
elektros, budamos vienos veisles, atsistumia, ir del to ka
muolėlis tu<5jaus atšoka nuo lazdeles. Prineškirne da
bar prie to kamuolėlio stikliitę lazdelę su pozityviška 
elektra. Tada, nes kam.uolelije ir lazdelėj yra elektros 
ne vienos veisles,viena pozityviška,kita negatyviška,delto 
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jos abidvi prisitrauks. Po prisilietimui atsakanti dalis 
pozityvi§ kos elektros lazdeles susivienys su visa negatyviš· 
ka elektra kamuolelio, ir daliai pozityviikos elektros iš 
lazdeles įejus į kamuolelj abejuose daigtuose bus vienos 
veisles elektra, ir delto pamineti daigtai ilsiskirs. 

FJektnška ld!JirkšJis. Jeigu mes du tokius daigtus, 
kaip lazdele smaline ir lazdele stikline, turetumeme atsa
kančio didumo, tai gerai jas vilnonu patrynus ir prine
lus vieų prie kitos teip, idant tarp jų butą nekuris tar
pas, pamatytumem, jog tarp j 11 i§§oka kibirkitis ir gir
deti spragtelejimas. Tas paeina nuo to, jog paimtuose 
daigtuose elektra buvo nevienodas veisles ir delto jos 
nores susivienyti, mes gi turime jas atstume, o oras yra 
blogu elektros pavedeju - tada elektros per gvoltą . per 
011} susivienydamas duoda paminetllją kibirk§tį ir sprag~ 
telejimJl. Juo paimtuose daigtuose bus daugiaus elek
tros, juo kibirkštis ir spragtelejimas bus didesni. 

taibas, griaustinys. Elektriika kibirkštis tarp dvie
j q debesią su elektra nevienodas veisles, arba tarp debe
sio ir temes vadinasi t.ai!m, balsas, nuo to elektrq. susi· 
vienyjimo paeinantis, vadinasi griaustiniu. 

Elektrinis debesys ·i§budina apmirusią elektrą daig-
tq ant temes esančią., tai yra, jeigu jis pats yra su pozi
tyvi§ka elektra, tai ant vidutines daigtq puses j uomi į- . 
veikiamą. bus elektra priešingos veisles, tai yra negatyviJ
ka. Toms elektroms susivienijant pasidarys Ribas; 
Daigtai greičiausiai .. debesio elektrq . įveikiami bus tie, 
kurie yra aug§čiaus padeti, o tai augšti med!iai, varpiny
čios, kalnai ir t.t. Delto tai nei§mintinga ir baisu yra 
per audrą ten jieškoti pagelbos arba apsistoti. 

'1..tzi6o atvtdimas. Del apgynimo namlJ nuo tatbo 
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trenkimo ant stogo stato geletinv lazdą nuo pustrečia 

iki penkių sieksnių ilgumo; vidutinis tos lazdos galas 
tur smailą adatą i§ platinos, apatinis~gi galas susine§a su 
!eme per gele.2inį lenciugll ( ret!tį)~ . arba per kanapinę 
virvę, kurios viduryj yra daug drutų. gele.2inių dratvų. 

Geletį pamaliavoja del apgynimo nuo rudijimo. 
Tada elektrinis debesys vidum namų. budamas iš

tadina elektrą geletin!s lazdos, viena puse tos elektros 
nueina i temę, o kita, sriovenclama per adatą, į debesį ir 
ten susivienydama su elektra pamatina jame §ią paskuti
nę. Vienai elektrai i§ geleties ilej us, ten atsiranda, de
besiui įveikiat, kita, teip, jog geletis gal duoti debesiui 
uttenkančiai elektros prie§ingos veisles ir tokiu budu jo 
elektrą apmarinti. 

Idant pats taibo atvedejas netaptą prietasčia ne
laimes, reikia: I, idant geletis butų visur u:Uenkančio 
drutumo del pavedimo elektros, nes kitoniškai ji bus su
tirpdinta; 2, idant visa prietaisa butq. be jokios pertrukos, 
nes pertrukoj atsirastv. kibirk§tys, galinčios namus ut
degti; 3 idant rete!is . kuogeriausiai su !eme susineštų, 
delto jis datniausiai baigiasi kelatu retetią, kuriuos giliai 
įkasa į dregną temę arba ir į §ulinį įleidtia. 

Kotnas taibo atvedejas gina apie savę paviršį, 

kurio spindulys yra lygus dvejopui lazdos aug§tumui. 

PABAIGA. 
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D W I 

TltUMPAS PASAKOIMAS 

JSZKAtAS. 

PETABUilGAS 
-L PETR~ILIE. ~ 1876. 

r- , 
I. 

JURGIS STBPHNSON' AS. JONS IR ANIUTIA. ! 

II. 

PAS MUMS m HlTUR .. 

PETEHBURGAS 
-

18':1'2 

P. Vileišio knygos, išleistos spaudos draudimo metais lietuvišku raidynu 
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KONSTANCIJA SKIRMUNTT. 

ISTORIJA LIETUWOS 
TRUIPAI APSAKYTA. 

Su trymift linmtapiaifl. 

New York. 
Spauatuwije ,.Lietuwiszkojo Balao". 

1887 . 

• ZMOGUS 

NEPLIUSZKIS. 
Vr~R'n: ISZ SZVEDISZKO 

NE: RIS. 

--·-·-·--·---
1H99. 

CIIICAGO. ILL. 

ARBA 

ŽEMES APRASZYIAS. 
RllTAISJ<; Nlt;RIS. 

f'"'hic•n,eo. 111. 
tSZL€1$TA KASZTAIS AUTORIAUS. 

hflhj. 

MUSU ŽYDAI 
IR 

KAIP NŪ ANU TURIME G{TIESI. 

P. Vileišio knygos, išleistos Jungtinėse Amerikos Valstijose 
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IS KUR AKMENYS 
SAULĖS IR MĖNESIO ANT MUSŲ LAUKŲ 

UŽTEMIMAI. ATSIRADO? 

~ 
liETUVOS 

CENERALINIS !<:J:lSULATAS 
Maskvoj . TILŽĖJE 1898 m. 

. 1T~.r .............. "'.----

TI LŽ ĖJ E 1898 m. 

P. Vileišio gamtos mokslų ir technikos knygos, išleistos Tilžėje 
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VILNIAU-S 
IR 

JO PIR:\IBUVUSIOS AKADE)ll.JOS. 

J~ZLEIDO li&RJt;. 

BITi:~U I~U. 
SPAt:STUVF.JE Jl. JANKAU~. 

Trumpa Gėomėtrija. 

P. N. 

Tlltfje 11100 ••1• .... 
Klita autoriau pu Otto 'f. UaodProdt atąauta. 
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-109-

Praeite 
Vilniaus. 

Biu .... i 190!i m. 
Spa.uda lr bit& K. Ju.bua. 

P. Vileišio knygos, išleistos Tilžėje ir Bitėnuose 
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LE CONFLIT 
POLONO-LITHUANIEN 

PAR 

PIERRE VILEICHIS 

INGENIEUR 

P. Vileišio knyga apie lenkų ir lietuvių santykius, išleista Paryžiuje 
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Šv. Mikalojaus bažnyčia Vilniuje, kurioje P. Vileišio ir kitų pastangomis 
190 I m. buvo įvestos lietuviškos pamaldos. Nuotr. ?.Lileikio 

Pirmoji lietuviška dviklasė mokykla Vilniuje, įkurta P. Vileišio ir kitų 
pastangomis 1907 m. Nuotr. ?.Lileikio 
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P. Vileišio rūmai Antakalnyje- Vilniaus lietuvių kultūrinės veiklos židinys 
Nuotr. A.Maskoliūno 
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Šiame P. Vileišio rūmų pastate veikė "Vilniaus žinių" spaustuvė 
Nuotr. A.Maskoliūno 
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Šviestuvas, pagamintas P. Vileišio geležies dirbinių fabrike "Vilija" . 
Nuotr. A.Maskoliūno 
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Tilto per Vilnelę atramos, išlietas P. Vileišio geležies dirbinių fabrike "Vilija". 
Nuotr. A.Maskoliūno 
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Yileišių koplyčia Vilniaus Rasų kapinėse. Nuotr. A.Maskoliiino 
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Vileišių amžinojo poilsio vieta koplyčioje Vilniaus Rasų kapinėse . 

Nuotr. A . Maskoliūno 
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Paminklas P. Vileišiui- didžiam Lietuvos kėlėjui- Pasvalyje, 
skulptorius Vincas Grybas. Nuotr. A.Maskoliūno 
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Bareljefas Pasvalio Petro Vileišio gimnazijoje, skulptorius Vincas Grybas. 
Nuotr. A.Maskoliūno 
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P. Vileišio biustas Kauno Vytauto Didžiojo muziejaus sodelyje, 
skulptorius Bernardas Bučas. Nuotr. J.Klėmano 
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PETRAS VILEIŠIS IR JO VADOVĖLIS 
"POPULIARISZKAS RANKVEDIS FYZIKOS" 

Dr. J. Basanavičius ir inž. P. Vileišis 
-patys didieji dabartinėje mūsų istorijoje šulai. 

J. Tumas- Vaižganta/ 

nžinierius Petras Vileišis (1851-1926), XIX a. pab. ir XX 
a. pr. lietuvių tautinio atgimimo vienas žymiausių veikėjų, 
autobiografijoje rašė (1922), kad per savo gyvenimą yra 

pastatęs apie šimtą didesnių ar mažesnių tiltų. Pridursime, kad jis 
yra parašęs ir daugiausia savo lėšomis išleidęs taip pat netol šimto 
knygelių. Tarp jų yra ir "Populiariszkas rankvedis fyzikos" ( 1899) 
- pirmasis lietuviškas fizikos vadovėlis. Grąžinant tautinio 
atgimimo laikotarpio, prikėlusio gyvenimui nykstančią lietuvių 

tautą, veiklos paminklus iš užmaršties, P. Vileišio gimimo 150 metų 
sukakties ir vadovėlio išleidimo 1 00 metų sukakties · proga 
parengtas šis faksimilinis jo leidinys. 

P. Vileišio veikla pastaraisiais metais susilaukė didelio 
dėmesio ir gana išsamiai išnagrinėta kelių autorių monografijose2

• 

"Šimtas tiltų" ir šimtai kilometrų Rusijos imperijos platybėse 
nutiestų geležinkelių leido P. Vileišiui XIX a. pab. -XX a. pr. tapti 
dosniu lietuvių tautinio atgimimo ivairiapusiškos veiklos rėmėju, 
iniciatoriumi ir organizatoriumi, o ta veikla jam buvo pareiga ir 
pašaukimas. P. Vileišis, atrodo, labiau negu kas kitas svarbia tos 
veiklos kryptimi laikė paprastam žmogui naudingų mokslo žinių 
skleidimą. Atspausdinęs pirmąsias švietėjiškas knygeles: dar 

1 doc. J.Tumas. Lietuvių literatūros paskaitos. Draudžiamasis laikas. Aušrininkų· 
grupė II- P.Vileišis, Mykolas ir Matas Męžiniai, St. Dagilis, Sil. Gimžauskas".- K., 1924. 

2 Jonas Petronis. Petras Vileišis.- V.: Vaga, 1992.-229 p.; Jonas Aničas. Petras 
Vileišis, 1851-1926.- V.: Alna litera, 1993.-269 p.; Antanas Kučys. Vileišiai. Trijų brolių 
darbai tautai.- St.Petersburg (Florida): Devenių kultūros fondas, 1993.-624 p. 
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priešaušriniais juodžiausiais lietuviškos spaudos draudimo laikais, 
paskui parašęs ir pirmuosius lietuviškus vadovėlius, šioje veikloje 
P. Vileišis tarp savo epochos tautinio atgimimo veikėjų buvo 
neprilygstamas. 

P. Vileišio visuomenines nuostatas ir lietuvio savimonę formavo 
šeima ir vaikystės aplinka. Žinomas faktas, kad P.Vileišis užprotestavo, 
kai, įstojus į Panevėžio realinę mokyklą, jo pavardę norėta suslavinti. 

Kilęs iš šviesios Pasvalio krašto ūkininko šeimos (penkis 
vaikus išleidusios į mokslus), Petrapilyje baigęs dvi aukštąsias 
mokyklas, P. Vileišis įgijo praktišką ir neblogą uždarbį duodančią 
geležinkelių ir tiltų inžinieriaus specialybę. Petrapilyje įsitraukęs į 

lietuvių tautinį judėjimą, P. Vilei šis ėmėsi pozityvaus švietėjiško 

darbo. Dar būdamas studentu, pradėjo kovą prieš spaudos draudimą 
lietuvišku raidynu, pamokomis uždirbtais pinigais legaliais ir 
nelegaliais būdais ėmė spausdinti lietuviškas knygeles3

• 

P. Vileišis parašė ar išvertė ir savo lėšomis išleido 87 knygeles 
(15 iš jų pakartotinų leidimų) įvairiais sodiečiams ir paprastiems 
miesto žmonėms svarbiais klausimais, nepamiršdamas gamtos ir 
matematikos, ekonomikos ir politikos, istorijos ir groz1nes 
literatūros (savo parašytų ir verstų apsakymų bei pasakų), labai 
reikalingų garsiam pasiskaitymui ilgais žiemos vakarais. Tarp tų 
knygelių - fizikos, aritmetikos, geometrijos, fizinės geografijos ir 
istorijos pirmieji vadovėliai lietuvių kalba. 

Iš P. Vileišio bibliografijos4 matyti, kad pagal tematiką 
knygelės pasiskirsto taip: žemdirbystės klausimais - 5 pavadinimų 
knygelės, sodininkystės - 2, gyvulininkystės -5, medicinos ir 
higienos - 6, gamtos mokslų - 7, technikos - 3, amatų - 3, 
matematikos - 3, Lietuvos istorijos - 5, visuotinės istorijos - I, 
krikščionybės - I, politikos ir visuomeninių santykių- 4, santykių 
su lenkais - 5, ekonominių santykių su žydais - 3, ekonomikos - 4, 
grožinės literatūros - I4, žaidimų - I (be pakartotinų leidimų). 
Daugiausia pakartotinų laidų susilaukė knygelės, skirtos 
ūkininkavimui: "Trys pa~okslai apie gaspadoryste del gaspadoriu 
sodiecziu" (5 laidos), "Sodnas, apynei ir bitys" (5 laidos), "Apie 

3 Antanas Tyla Mėginimai legaliai leisti lietuviškus leidinius spaudos draudimo metu 
I Skyrius: P. Vileišio, J. Kymanto ir kt. bandymas apeiti spaudos lietuvišku šriftu draudimą, p. 
23-32// Spauda ir spaustuvės: Iš lietuvių kultūros istorijos.- T. 7.- V.: Mintis, 1972.- P. 7-85. 

4 Petras Vileišis: bibliografua, 1876-1990 I Sudaryt. J. Aničas.- Pavalys, 1991,33 
p.; J. Aničas "Petras Vileišis, 1851-1926".- V.: Alna litera,1993, p. 251-256. 
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arklius ... " (2 laidos.) ir t.t. "Populiariszkas rankvedis fyzikos" 
susilaukė dviejų laidų - 1899 m. ir 1905 m. Kartais minimo 1906 
m. 3-jo leidimo bibliotekose surasti nepavyko; spėjant, kad kai 
kuriose bibliografijose jis minimas klaidingai, galima remtis 
Vaclovu Biržiška, kuris nurodo, kad "Greičiausiai šio leidimo 
nebuvo- tai tas pats 1905 m. leidimas"5

. 

Apie P. Vileišio išleistas knygeles J. Tumas rašė: "Ir susidarė 
ypatingas miniatiūrinis, tiesa, už tai be galo įvairus Petro Neries 
knygynėlis. Pirmai pradžiai jis ir patenkina mūsų sodiečio reikalus. 
Gamta, kosmogonija, medicina, veterinarija, higiena, istorija, 
technika, agronomija, filosofija, matematika, ekonomija, poezija, 
amatai, literatūra, teisė, girininkystė - visa tai tyčia parinkta, apie 
viską po truputį. Tai kolektyvinis darbas, bet pravestas planingai ir 
sumaninga ranka"6

• J. Tumas išvardino ne tik P. Vileišio parašytų, 
bet ir jo pavedimu kitų autorių parašytų ir dažniausiai jo išleistų 
knygelių tematiką. 

Rašydamas populiarinamąsias knygeles, P. Vileišis pasiraši
nėdavo įvairiais slapyvardžiais7

: P. Neris, Nėris, Nerys, Ramojus, 
Giedrius, Gintautas, Svalė ar tik P. N., L., G. Kartais visai 
nepasirašydavo arba nurodydavo savo artimesnių draugų inicialus, 
pavyzdžiui, W.S. (Vladas Stulginskis)8

. Juozas Vileišis aiškina, jog 
P. Vileišis taip darė, norėdamas parodyti rusų valdžiai, jog tos 
knygelės yra ne vieno, bet daugelio asmenų darbas9

. 

P. Vileišio knygelės buvo spausdinamos įvairių leidėjų ir 
spaustuvių. Pirmąsias keturias knygeles jis išspausdino Petrapilyje 
1876-1877 m., gavęs leidimą spausdinti "s naučnoj celju" 
(moksliniais tikslais) lietuvišku raidynu. Didžiąją dalį knygų 

spaudos draudimo laikotarpiu išspausdino keli leidėjai Rytų 

Prūsijoje, penkias - JA V, atgavus spaudą - Vilniuje P.Vileišio 
"Vilniaus žinių" spaustuvė. 

5 Vaclovas Biržiška. Lietuvių bibliografija, IV d. (1905-1914 m.), I tomas (1905-
1909).- Kaunas, 1935, skilt. 1765. · 

6 J. Tumas. Cit. veikalas [1], p. 166. 
7 Lietuviškieji slapyvardžiai. Medžiaga lietuviškųjų slapyvardžių sąvadui I Sudaryt. 

J. Mačiulis. [P. Vileišio slapyvardžiai p. 365].- T. 3.- V.: Lietuvos nacionalinė Martyno 
Mažvydo biblioteka, 1998. 

8 Aničas J. Petras Vileišis: 1851-1926. V., 1993, p. 104. 
9 Vileišis J. Spaudos laisvė ir inž. Petras Vileišis. K., 1929, p. 8. 
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Viena Petrapilyje lietuvišku raidynu išspausdintų knygelių yra 
"Apsakinieimas apej ziamie ir atmajnas ora" (1876). Apie ją 
P. Vileišis 1876 m. balandžio 1 O d. laiške Jonui Basanavičiui rašė: 
"Knygelė nedicka, 4 7 p. Bus pardavinėjama po 1 O kap. Spauda gera 
ir turinys geras: pradžia fizinės geografijos, žemės apskritumas, 
lytus, sniegas, jūrės, upės, rasa; šaltiniai ir kitoki dalykai. Kalba gi 
bjauri" 10

• Ji svarbi todėl, kad tai pirmoji gamtos mokslų knygelė, 
išspausdinta lietuvių kalba. 

Tarp penkių Amerikoje išspausdintų P. Vileišio knygelių (apie 
jas J. Tumas rašė: "Didžioji Lietuva tų leidinių nežino" 11

), yra ir 
Šenandore 12 (Shenandoah, 1899) išleistas "Populiariszkas 
rankvedis fyzikos". Jį autorius pasirašė P. Neri o slapyvardžiu. 
Vadovėlį nusiuntė J. Šliūpui į Ameriką, kad šis "Rankvedį" 
išspausdintų. Tačiau J. Šliūpas, teturėdamas menkutę primityvią 
spaustuvėlę, nesugebėjo P. Vileišio knygos išleisti, tik pasitenkina 
savo "Lietuviškajame balse" išspausdinęs du jos skyrius "Balsas"13 

(t.y. "Garsas") ir "Szwiesa"14
• Tekstai, 1885 m. išspausdinti 

laikraštyje ir daug vėliau "Rankvedyje", sutampa, tik laikraštyje 
straipsnyje "Szwiesa" neišspausdintas iliustracijos. Iš to matyti, kad 
"Rankvedis" buvo parašytas dar prieš 1885 m. Vėliau P. Vileišio 
rankraštis atiteko kunigui A. Milukui, kuris Pensilvanijos mieste 
Šenandore, tuo metu vadintame Amerikos lietuvių sostine15

, buvo 
įsteigęs knygų ir žurnalo "Dirva" leidyklą. A. Milukas 1899 m. ir 
išleido P. Vileišio "Rankvedį". Daliai knygos tiražo A. Milukas 
prieš antraštinį lapą priklijavo dar vieną antraštę su tokiais 
bibliografiniais duomenimis: "Dirva" Nr. 2, kn. 9, balandis, 

10 J .Tumas. Cit. veikalas [1], p. 153. 
11 Ten pat p. 162. 
12 Šenandoras (Shenandoah) - nedidelis kalnakasių miestas Pensilvanijos valstijoje 

(JA V), 1899 m. jame gyveno -7500 lietuvių angliakasių, kurie sudarė daugumą miestelio 
gyventojų, organizavosi i draugijas, profsąjungas. 1890 m. buvo organizuota Amerikos 
angliakasių profsąjungos lietuvių skyrius (4000 narių), veikė lietuvių mokslo draugystės skyrius. 
XX a. pirmoje pusėje uždarius anglių kasyklas lietuvių kolonija sumažėjo, visuomeninė veikla 
sumenko (pagal LTE, t. 10, p.555). 

13 P. Nėrio. Balsas II Lietuwiszkasis balsas (Naujas Jorkas), 1885, rugs. 17, Nr 8, p.31. 
14 P. Nėrys. Szwiesa II Lietuwiszkasis balsas (Naujas Jorkas), 1885, spalio 8, Nr 9, 

p.35; spalio 26, Nr 10, p.39-40. 
15 Pennsylvanijos angliakasių Lietuva I Vladas Būtėnas; nuotraukos Algimanto 

Kezio, SJ; portfolio: Elena Bradūnaitė ir Jurgis Bradūnas.- II. Chicago, Lithuanian Library 
Press, 1977.- 343 p.: iliustr. 
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P. Nerio "Populiariszkas rankvedis fyzikos". Taip knyga virto 
žurnalo numeriu. (A. Miluko išleistas "Rankvedis " turi daug 
priedų, kurie siame faksimiliniame leidinyje nespausdinami. 
Pridedamas tik reklaminis "Dirvos" lapelis ir išleistų knygų 
sąrašas). 

Apie 1899 m. balandžio mėn. išleistą "Rankvedį" iš karto 
pasirodė teigiami atsiliepimai. Viename· jų skaitome: "[Parašė] jį 
senyvas mūsų rasztininkas p. P. Nerys. Paties vardo užtenka 
pasakymui, jog "rankvedis" yra darbu sąziniszku ir geru. Už ydą 
vienok veikalui priskaitome, kad gerbtinas autorius nepadarė jokios 
įžangos, nepaaiszkino, kas tai yra ta fyzika, ir nepadavė jokių 
b I . . . . k I k "16 11 a e nų patemyJimų apie tą mo s o sza ą. · 

Apie pirmąjį "Rankvedžio" leidimą "Lietuvos TSR biblio
grafijoje"1 nurodyta, kad jis išleistas apie 1000 egz. tiražu. Jo tik 
maža dalis pasiekė Lietuvą. Apie tai galima spręsti iš to, kad 
minėtoje bibliografijoje nurodoma, jog Lietuvos bibliotekose tėra 
tik 3 šio leidinio egzemplioriai - vienas Lietuvių literatūros 

institute (LL TI, B5868), antrasis Lietuvos Nacionalinėje Martyno 
Mažvydo bibliotekoje (LRB A47/899) ir trečiasis Vilniaus 
universiteto retųjų leidinių skyriuje (VUB - LR2558), ir dar du eg
zemplioriai (vienas jų defektuotas) yra "Dirvos" bendrovės leidinių 
komplektuose. Tačiau tai, kad "Rankvedis" tuo metu turėjo paklausą 
Lietuvoje, rodo vėlesnis, kiek pataisyta rašyba, 1905 m. antrasis leid
imas, išspausdintas Vilniuje P. Vileišio "Vilniaus žinių" spaustuvėje. 

Rengiant faksimilinį leidinį spaudai buvo bandyta nustatyti, ar 
šis vadovėlis yra originalus P. Vileišio kūrinys, ar seki mas kokiu 
nors tuo metu populiariu fizikos vadovėliu. Pirmiausia 
"Rankvedžio" tekstas buvo lyginamas su kitomis P. Vileišio 
parašytomis gamtos mokslų knygelėmis. Pasikartojimų knygelėse 
ne aptikta. Po to jis buvo lyginamas su XIX a. antrosios pusės 
kaimo mokyklų ir gimnazijų jaunesniųjų klasių fizikos bei gamtos 
pažinimo vadovėliais. Tačiau vadovėlių, kuriuose būtų panašiai 
išdėstyta medžiaga, aptikti irgi nepavyko. Kad jis buvo parašytas 

16 Naujos knygos. Dirva No 2. Populiariszkas rankvedis Fyzikos. Parasze P. Nėris, 
Shenandoah, 1899// Garsas Amerikos lietuvių, 1899, bai. 27, Nr 17, p. 124. 

17 A. Kaulakienės straipsnis šioje knygoje. 
18 Lietuvos TSR biliografija. Ser. A, Knygos lietuvių kalba. T. 2, kn. 2, R-Ž. -

Vilnius: Mintis, 1988, p.302. 
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paties P. Vilei šio, o nėra kokio nors užsieni etiško vadovėlio 
vertimas ar sekimas, liudytų dar ir tai, kad kai kuriose kitose savo 
knygutėse P.Vileišis nurodo: "pagal I.Lysovski, ... pagal J. Genčą ir 
K. Prošinskį, ... versta iš K. Skirmuntaitės kn. " 19 ar panašiai. Tad 
galima manyti, kad P. V.ileišis, 1870-1874 m. studijavęs 
Peterburgo universiteto Matematikos fakultete ir įgijęs tuometinio 
matematikos mokslų kandidato (bakalauro) laipsni, galėjo, 

remdamasis jam patikusiu vadovėliu, atrinkti tas fizikos žinias, 
kurios, jo manymu, buvo pačios svarbiausios ir reikalingiausios 
pradedančiam mokslus eiti Lietuvos jaunuoliui, pats imtis rašyti 
fizikos vadovėlį pradinei mokyklai. Tačiau visa tai tik spėlionės, 
kurias turėtų patvirtinti ar paneigti kiti pedagoginės literatūros 
tyrinėtojai. 

P. Vileišio "Rankvedis " yra vertingas ne tik kaip švietimo 
istorijos paminklas. Jame galima rasti ir fizikos metodikos 
pavyzdžių. Fizikos dėsniai vadovėlyje aiškinami paprastai, 
ypatingas dėmesys atkreipiamas į praktišką jų panaudojimą, dėsniai 
lyginami, analizuojami. Tokios analizės dažnai nėra netgi 
dabartiniuose fizikos vadovėliuose. P. Vileišio knygutėje siūloma 
kai kuriuos dėsnius patikrinti eksperimentu. Tad šią knygutę įdomu 
ne tik paskaityti, ji gali sukelti naujų minčių ir mokytojams, 
dėstantiems fiziką šiuolaikinėje mokykloje. 

Šis leidinys turėtų būti puiki dovana visiems, besidomintiems 
lietuviškų vadovėlių istorija, fizikos mokslo kalbos ir jos terminų 
raida. 

Eglė Makariūnienė 

19 Petras Vileišis. Cit. veikalas [3], p.27-28. 
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SVARBIAUSIOS PETRO VILEIŠIO GYVENIMO 
IR VEIKLOS DATOS20 

1851.01.25 -gimė tuometinės Panevėžio apskrities Skrebotiškio 
valsčiaus Medinių kaimo ūkininkų Vincento ir Agotos 
Vileišių šeimoje. 

1870- baigė Šiaulių gimnaziją aukso medaliu. 
1870.06.12- atvyko į Peterburgą, pasiryžęs stoti į Karo medicinos 

akademiją. 

1870.08 -stojo i Peterburgo kelių institutą, tačiau kaip katalikas 
nebuvo priimtas. 

1870-1871 - laisvojo klausytojo teisėmis mokėsi Peterburgo 
universiteto matematikos fakultete. 

1870- susikūrė Peterburge besimokančių lietuvių būrelis, kuriam 
priklausė Česlovas Pančežinskis, Stasys Lukša, Juozas 
Brazaitis, Mykolas Abramavičius, Konstantinas Dobrovols
kas, broliai Adolfas ir Feliksas Muizos, Juozas Grigiškis, 
Petras Vileišis ir kt. 

1871.09.02 - priimtas tikruoju studentu i Peterburgo universiteto 
matematikos fakultetą. 

1873.02.08 - studentų mokslinių darbų konkurse laimėjo sidabro 
medalį. 

18 7 5. O 1.13 - matematikos kandidato (bakalauro) laipsniu baigė 

Peterburgo universitetą. 
1875.09- be egzaminų įstojo į Peterburgo kelių inžinierių institutą. 

2° Kiek sutrumpinta pagal J.Aničo sudarytą leidinį "Petras Vileišis. Bibliografija, 
1876-1990".- Pasvalys: [Vilniaus pasvaliečių bendrija, Petro Vileišio fondas, Pasvalio rąjono 
centrinė biblioteka], 1991, p. 4-7 ir iš Jono Aničo knygos "Petras Vileišis, 1851-1926".- V.: 
Alna litera,1993, p. 251-256. 
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1876-1878 -pradėjo kovą už lietuvių spaudos laisvę, parase u 
legaliai Peterburge išleido knygeles lietuvišku raidynu: 
"Apsakinėjimai apie Žemę ir atmainas oro", "Dvi labai 
naudingos šnekos ir trumpas pasakojimas apie iškalas", 
"1. Jurgis Stefensonas. II. Pas mus ir kitur", "Jons ir Aniuta". 

1878-1883 -kartu su bendraminčiais vykdė akciją lietuvių spaudos 
draudimui panaikinti: keletą kartų kreipėsi į aukštuosius 
caro pareigūnus, reikalaudamas laisvės spaus-dinti leidinius 
lotynišku raidynu. Peterburgo cenzūros komitetui įteikė 

keletą savo rankraščių, tačiau leidimo spausdinti negavo. 
1880- įsitraukė į Maskvos lietuvių inteligentų veiklą, kurioje, be 

J. Basanavičiaus, dalyvavo J. Šliūpas, J. Jablonskis, V. Pieta
ris, J. Spudulis ir kt.; kartu su pažangiais rusų mokslininkais 
siekė įkurti legalią mokslinę organizaciją- Lietuvių filologi
jos draugiją. 

1881 -baigė Peterburgo kelių inžinierių institutą, gavo tarnybą 
Maskvos-Kursko geležinkelio valdyboje ir apsigyveno 
Maskvoje. 

1883 - Susisiekimo ministerija pasiuntė į Belgiją susipažinti su 
metalinių tiltų statybos naujovėmis. 

1883-1904 -rėmė nelegalią lietuvių spaudą, rašė straipsnius 
"Aušrai", "Garsui", "Nemuno sargui", "Varpui", teikė mate
rialinę paramą: savo lėšomis išleido netol 100 šviečiamojo 
turinio knygelių, iš kurių 87 (su pakartotinais leidimais) 
parašė pats arba išvertė iš kitų kalbų. 

1883-1886- išleido keletą knygelių Otono fon Mauderodės 

spaustuvėje Tilžėje. 

1885.03.09- paskirtas Samaros-Ufos geležinkelio ruožo viršininku 
ir gavo pavedimą statyti tiltą per Be lajos upę. 

1885.04 -vedė bajoraitę Eleną (Aliną) Moščinskaitę, kilusią iš 
Mogiliovo gubernijos Oršos apskrities. 

1886.06.24- Vilniuje gimė sūnus Jonas. 
1886- pradėjo susirašinėti su Mažosios Lietuvos visuomenės 

veikėju, spaudos darbuotoju ir literatu Martynu Jankumi, 
kurio spaustuvė išleido daug P. Vileišio knygelių. 

1887.11.11 - Ufoje gimė sūnus Vytautas. 
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I887-I899- J. Šliūpo rūpescm Amerikoje išspausdintos penkios 
P. Vileišio knygelės, tarp jų ir pirmasis lietuviškas fizikos 
vadovėlis "Populiariszkas rankvedis fyzikos". 

I889.05.0I -paskirtas Ufos-Zlatousto geležinkelio tiesimo pirmos 
eilės ruožo viršininku. 

I889.08.25 -gimė duktė Elena. 
I889- kreipėsi į Vyriausios spaudos valdybos viršininką dėl 

lietuvių spaudos. 
I890.12.08 -gavo Susisiekimo ministro padėką už Ufos-Zlatousto 

geležinkelio tiesimą. 
I891.0 1.13 -gimė duktė Marija. 
I89I.07 .07 -pradėjo dirbti Maskvos-Riazanės geležinkelio ben

drovėje jos tiesiamo Riazanės-Kazanės geležinkelio ruožo 
viršininku. 

I892.0 I -buvo išvykęs į Hamburgą. 
I892.08.09 -gimė sūnus Petras. 
I894.05.30- gimė duktė Kazimiera Birutė. 
I895-I897 -dirbo Rygos-Pskovo geležinkelių tiltų projektavimo 

ir statybos darbus, statė tiltą per Narevo upę netoli Varšuvos. 
I896- įteikė memorandumą dėl lietuvių spaudos Varšuvos 

generalgubernatoriaus padėjėjui kunigaikščiui A. Obolens
kiui. 

1897- dėl lietuvių spaudos kreipėsi į vidaus reikalų ministrą. 
I898 - statė atramas tiltui per Doneco upę ties Lugansku. 
I898-I903 -kaip rangovas su broliu Anupru statė tiltus per 

Donecą (ties Lisičansku), Krasnają, Dauguvą (Vitebske ir 
ties Jakabpiliu), Dnieprą (ties Žlobinu), Lielupę (Mintau
joje) ir kitur. 

I899- persikėlė į Vilnių tautiniam darbui plėtoti, atsiveždamas 
830 tūkstančių rublių kapitalą. 

I899-I900- įsitraukė į "Dvylikos Vilniaus apaštalų" slapto 
būrelio veiklą kovai už lietuvių kalbos teises Vilniuje. 

1900- dėl lietuvių kalbos kreipėsi į finansų ministrą S. Vitę. 
I90 I - įteikė prašymą dėl lietuvių· kalbos vidaus reikalų ministro 

pavaduotojui P. Durnovui. 
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1901.12.08 -iškovotas lietuviškos pamaldos Šv. Mikalojaus baž
nyčioje Vilniuje. 

1901 -Vilniuje įkūrė geležies dirbinių fabriką "Viliją". 
1902.03.22- dėl lietuvių spaudos vėl kreipėsi į finansų ministrą 

S.Vitę. 

1902.05.31 -dėl lietuvių spaudos parašė prašymą vidaus reikalų 
ministrui V. Plėvei. 

1903-1905 - su broliu Anupru Polocko-Sedlcų geležinkelio 100 
km ruože atliko visus statybos darbus. 

1903.11.14- dėl lietuvių spaudos parašė prašymą Ministrų 

komiteto pirmininkui S. Vitei. 
1904.05.07- caras panaikino lietuvių spaudos draudimą. 
1904.08.17 -mirė sūnus Petras, pirmasis palaidotas naujai pasta

tytoje Vileišių šeimos koplyčioje Vilniaus Rasų kapinėse. 
1904.09.07- gavo leidimą įkurti Vilniuje spaustuvę ir lietuvių 

knygyną. 

1904-1907 - P. Vileišio kviečiami tautiniam darbui dirbti ir 
"Vilniaus žinių" dienraščiui leisti į Vilnių atvyko P. Višins
kis, A. Smetona, J. Tumas-Vaižgantas, M. Biržiška, G. Pet
kevičaitė-Bitė, Žemaitė ir nemaža kitų lietuvių inteligentų. 

1904-1906- pagal inžinieriaus A. Kleino projektą Vilniuje Anta
kalnyje pastatė namus, tapusius miesto lietuvių kultūrinės 

veiklos centru. 
1904.12.1 O - išėjo pirmasis "Vilniaus žinių" dienraščio numeris. 
1905.07.20- P. Vileišio kviečiamas, išbuvęs užsienyje 25 metus, į 

Vilnių grįžo J. Basanavičius. 
1905.11.21-23- dalyvavo Didžiajame Vilniaus seime, rengė jo 

dokumentus. 
1905.12- su J. Basanavičiumi, A. Vileišiu, E. Vileišiene, kun. 

J. Ambraziejumi ir kitais paskelbė Tautiškosios lietuvių 

demokratų partijos įkūrimą. 
1906. vasario mėn._: ·su J. Basanavičiumi, G. Landsbergiu

Žemkalniu, M. Davainiu-Silvestraičiu ir kitais parase 
memorandumą popiežiui Pijui X dėl lenkų kalbos Lietuvos 
bažnyčiose. 
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1906.03.17- su J. Vileišiu, kun. J. Ambraziejumi, P. Matulioniu ir 
kitais įkūrė Lietuvių kalbos mokymo komitetą, turėjusį 
rūpintis, kad būtų mokoma lietuvių kalba Vilniaus miesto ir 
Vilniaus mokslo apygardos mokyklose. 

1906.10.09 - išrinktas Pirmosios lietuvių dailės parodos komiteto 
pirmininku. . . 

1907 .O 1.09- atidarė Pirmąją lietuvių dailės parodą. 

1907.03.25 - su J. Basanavičiumi, P. Matulioniu, J. Vileišiu, 
A. Vileišiu, J. Tumu-Vaižgantu A. Smetona ir J. Bagdona
vičiumi išrinktas į pirmąją Lietuvių mokslo draugijos 
valdybą. 

1907.08.16 - su A. Vileišiu, P. Matulioniu ir kitais įsteigė pirmąją 
lietuvišką mokyklą Vilniuje - Vilniaus lietuvių dviklasę 

mokyklą. 

1908- išsekus lėšoms, vėl išvyko į Rusiją statyti tiltų. 
1909.03.04 - "Vilniaus žinios", kurių buvo išleista 117 5 numeriai, 

nustojo eiti. 
1910.03.01- baigė pagal sutartį numatytus darbus Volgos

Bugulmos geležinkelyje. 
1915-1919 - statė laikinus medinius ir akmeninius tiltus Juodosios 

jūros geležinkelio Tuapsės-Novosenakų ruože. 
1917.05 -Peterburge P. Vileišio pinigais buvo išleistas Pirmojo 

Lietuvos mokytojų suvažiavimo ( 1917. 04. 07 -09) laikraštis 
"Laisvoji Lietuvos mokykla", į laikinąją redakciją buvo 
išrinkti J. Murka ir A. Klimas. 

1917.12.27-30- dalyvavo Kaukazo lietuvių organizacijų atstovų 

suvažiavime Tiflise, buvo išrinktas suvažiavimo garbės 

pirmininku, pasakė kalbą, konsoliduojančią Lietuvos nepri
klausomybės šalininkus. 

1919.04.09- Vilniuje mirė Petro brolis gydytojas Antanas Vileišis, 
palaidotas Vileišių šeimos koplyčioje Vilniaus Rasų kapi
nėse. 

1921.02.17- grįžo į Kauną iš Ti:(liso per Konstantinopolį, Sofiją, 
Belgradą, Prahą, Berlyną. 

1921 kovo-liepos mėn. - rašo pareiškimus Steigiamajam seimui ir 
Ministrų kabinetui, siūlydamas savo paslaugas Lietuvos 
geležinkeliams tvarkyti. 
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1921 birželio-rugsėjo mėn. -norėdamas pateikti Vakarų visuome
nei objektyvią informaciją apie Lietuvos-Lenkijos konfliktą 
dėl Vilniaus, vyksta į Paryžių ir ten išleidžia knygelę "Le 
Conflit Polono - Lithuanien" ("Lietuvos - Lenkijos konflik
tas"). 

1922.02.02- paskirtas susisiekimo ministru Ernesto Galvanausko 
kabinete. 

1922.03.15 -parašė autobiografiją, kurioje tarp kitų savo darbų 
nurodo, kad yra pastatęs apie šimtą didesnių ir mažesnių 
tiltų. 

1922.06.13 -atleistas iš susisiekimo ministro pareigų. 
1922.07.28- Steigiamojo seimo nariai J. Valickis, J. Marčiulionis 

ir A. Šilgalis pateikė paklausimą ministrui pirmininkui dėl 
P. Vileišio atleidimo iš susisiekimo ministro pareigų. 

1923.02.24- Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų 

fakultetas iškilmingai pripažino lietuvių literatūros garbės 

daktaru. 
1923.10.01 -paskirtas inžinierių tarybos prie Susisiekimo ministe

rijos pirmininku. 
1924- Lietuvos inžinierių technikų draugija išrinko savo garbės 

pirmininku. 
1924- išleista doc. J. Tumo knyga: "Lietuvių literatūros paskaitos. 

Draudžiamasis laikas. Aušrininkų grupė II - P. Vileišis, 
Mykolas ir Matas Męžiniai, St. Dagilis, Sil. Gimžauskas" 
[P. Vileišiui skirtas straipsnis p. 131-181].- K, 1924. 

1925.05- paminėta 50 metų, kai P. Vileišis spaudos draudimo 
sąlygomis Peterburge legaliai išleido pirmąsias knygeles 
lietuvišku raidynu. 

1925.05.15- Lietuvos universiteto Technikos fakultetas iškil-
mingai suteikė garbės daktaro - inžinieriaus vardą. 

1925.10.30- parašė atsiminimus. 
1926.08.12 -staiga mirė Palangoje. 
1926.08.16- nesant diplomatinių santykių su Lenkija, laikinai 

palaidotas Kauno Katedros rūsyje. 
1929.10.30- iškilmingai atidarytas P. Vileišio tiltas per Nerį 

Kaune. 
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1930.12.28 - Vilniuje mtre žmona Elena (Alina) Vileišienė

Moščinskaitė. Palaidota Vileišių šeimos koplyčioje Vilniaus 
Rasų kapinėse. 

1934.06.17- Švietimo ministerijos sprendimu Pasvalio aukštes
nioji komercinė mokykla pavadinta Petro Vileišio vardu. 

193 5.03.21 - P. Vileišio palaikai perlaidoti Vileišių šeimos koply
čioje Vilniaus Rasų kapinėse. 

1935.09.15 -Pasvalyje atidengtas Vinco ·Grybo sukurtas paminklas 
P. Vileišiui. 

1936.08.31 - Švietimo ministerijos sprendimu Pasvalio aukštes
nioji komercinė mokykla pertvarkyta į Pasvalio Petro 
Vileišio valstybinę gimnaziją. 

1939.09.08- Kauno Vytauto Didžiojo muziejaus sodelyje atideng
tas skulptoriaus B. Bučo sukurtas paminklinis P. Vileišio 
biustas, atstatytas 1989 m. birželio 9 d. 

1991 sausio-vasario mėn. Vilniuje ir Pasvalyje iškilmingai 
paminėta P. Vileišio 140 metų sukaktis. 

1991 - išleista "Petro Vileišio. Bibliografija, 1876-1990"/ Sudaryt. 
J. Aničas. -Pasvalys: [Vilniaus pasvaliečių bendrija, Petro 
Vileišio fondas, Pasvalio rajono centrinė biblioteka], 1991, 
33 p. 

1992- išleista Jono Petronio knyga "Petras Vileišis". - V.: Vaga, 
1992. - 229 p.: iliustr.; P. Vileišio darbų bibliogr.: p. 214-
223; pavardžių r-klė: p. 224-228. 

1993 -išleista Jono Aničo knyga "Petras Vileišis, I 851-1926". -
V.: Alna litera, 1993.- 269 p.: iliustr.; šaltiniai ir literatūra: 
p. 218-251; pavardžių r-klė: p. 260-270. 

1993 - išleista knyga: Antanas Kučys "Vilei šiai. Trijų brolių darbai 
tautai" [Apie P. Vileišį p. 15-213]. - St.Petersburg (Florida): 
Devenių kultūros fondas, 1993.- 624 p.: iliustr. 

1999.10.21 - P. Vileišio vadovėlio "Populiariszkas rankvedis 
fyzikos" šimtmetis paminėtas Vilniaus pedagoginiame 
universitete. 
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Jonas Algirdas Martišius 
Vilniaus pedagoginis universitetas 

LIETUVIŠKŲ FIZIKOS VADOVĖLIŲ ŠIMTO METŲ 
KELIAS 

raėjus keliolikai metų po P.Vileišio fizikos vadovėlio 

"Populiariszkas rankvedis fyzikos" pirmosios 1 899 m. 
laidos pasirodė ir kitų autorių vadovėliai, kuriuose 

bandoma sistemingai dėstyti fizikos žinias. Dalis tų leidinių buvo 
skirta ne tik fizikai, bet ir kitiems 
gamtos mokslams. Pavyzdžiui, peda
gogo ir kalbininko Jono Murkos 
vadovėlis "Vaikų darbymečiui" 

(pradinei mokyklai), nuo 1916 iki 
1935 m. buvo išleistas kelis kartus. 

J. Murka gimė 1889 m. spalio 
21 d. Juodžiūnų sodžiuje, Šimonių 
vis., Panevėžio aps. 1909 m. baigė 

Panevėžio mokytojų seminariją, 1909-
1915 m. mokytojavo Auksučių pradi
nėje mokykloje (Šiaulių aps.). I 
pasaulinio karo metu apkaltintas 
šnipinėjimu vokiečiams 5 mėnesius 

kalėjo rusų kalėjime. 1916-1918 m. 
dėstė lietuvių kalbą nuo karo Jonas Murka 

nukentėjusiąjų komiteto kursuose 
Petrapilyje, M. Yčo mergaičių gimnazijoje Voroneže, o 1918-1931 
m. - lietuvių kalbą Šiaulių gimnazijoje, Dotnuvos vidurinėje žemės 
ir miškų ūkio mokykloje, Šiaulių vidurinėje mokykloje 
suaugusiems, Šiaulių mokytojų seminarijoje. Joje dar mokė ir 
lietuvių kalbos metodikos, pedagogikos ir jos istorijos, logikos. 
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1923-1928 m. išklausė 8 semestrų kursą Lietuvos universiteto 
Humanitarinių mokslų fakultete, o 1932 m. parašė diplomini darbą 
apie lietuvių kalbos mokytojo pasirengimą. Įgijo net tris (pradinės, 
vidurinės ir aukštesniosios mokyklos) mokytojo kvalifikacijas. 
Susirašinėjo su Ciūricho universitetu. "Curriculum vitae" 1931 m. 
1. Murka rašė apie galimybes dirbti mokslini darbą Ciūricho 

universitete. Mokėjo 6 kalbas, spausdina straipsnius ivairioje 
periodinėje spaudoje. Be "Vaikų darbymečiui", išspausdino 
"Metodikos etiudus", "Lietuvių kalbos vadovėli", "Diktantus 
pradžios mokyklai". Mirė 1945 m. lapkričio 13 d. Šiauliuose. 

Svictimo Ministerijos knygų leidimo Komisijos leidinys 

J. Murka. 

Uaikų Darbymečiui. 
Trečioji dalis. 

Knygos lll·jam pradžios mokyklos skyriui. 

Beletristika ir gamta. 

Antroji laida. 
Svietimo Ministerijos Komisionieris ,.Svyturio" Bendrovė. 

lwt •. 

"Vaikų darbymečiui" buvo kelios 
dalys. Jose nagrinėtus fizikos klau
simus aptarsime remdamiesi 1921 m. 
leidiniu "Beletristika ir gamta" III 
pradinės mokyklos skyriui 1 ir 1932 m. 
leidiniu "Gamta ir namai" IV pradinės 
mokyklos skyriui2

• 1921 m. leidinyje 
fizikai skirta apie 50 puslapių. Nagri
nėjamas daiktų kitimas, šilima, termo
metras, daiktų mažėjimas ir didėjimas, 
šilimos leidėjai, oras, barometro 
pradžia, oro šiltis, vėjas, vandens 
slėgimas, žaibas ir griausmas. Vaiz-
džiai vaikams aiškinama gana abstrak
ti sąvoka- reiškiniai: "Taip gyvi, taip 
negyvi daiktai keičiasi. Ežero vanduo 
čia plynas kaip stiklas, čia putoja 

plaka, dangus čia žydras, čia apsiniaukęs, oras čia šiltas, čia šaltas, 
čia drėgnas, čia sausas, medžiai čia skleidžia lapus ir žaliuoja, čia 
gelsta ir krinta lapus. Visur daiktai keičiasi, kinta. Gamtoje daiktų 
kitimą vadina gamtos reiškiniais". Gamtos jėgas ir reiškinius 
autorius lygina su gražiausiomis pasakomis ir pastebi, kad daugelis 
žmonių visą amžių nugyvena tų jėgų nematę. Autoriaus vartojamas 
mechanikos terminas sunkis, duotas ir kitame jo leidinyje "Gamta 
ir namai", tačiau fizikų ilgą laiką nebuvo pripažintas ir tik ne per 
seniausiai jis grižo i lietuvišką fizikos iiteratūrą. 

1 J. Murka. Vaikų darbymečiui. Beletristika ir gamta.- Tilžė, 1921. 
2 J. Murka. Vaikų darbymečiui. Gamta ir namai.- Kaunas, 1932. 
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IV pradinės mokyklos skyriaus vadovėlyje fizikai skirta pati 
didžiausia pirmoj i knygos dal is (80 puslapių), po to pateiktos 
atskiros chemijos, biologijos, kitokio turinio dalys. Tiesa, pačių 
terminų fizika, chemija, biologija autorius nevartoja, nagrinėja tik 
konkrečius klausimus . Taigi čia randame įvairių mechanikos, 
šilumos, d ujų (oro), garso, šviesos, elektros, magnetizmo klausimų, 
keletas uždavinių apie įvairių svertų (dalbų) panaudojimą. Daug 
iliustracijų ir "tyrimų" aprašymų; nurodoma, kaip galima patiems 
daug ką pasidaryti. Kai kurie apibrėžimai visai šiuolaikiški: "Jėga, 
kuri traukia daiktą prie žemės, vadinasi daikto sunkis arba svoris". 
Aptarta slaptoji lydymosi ir garavimo šiluma, vandens turbinos, 
spindulių atspindžio ir lūžio dėsniai, rezonansas, iškilojo stiklo 
židinys, mikroskopas, teleskopas, spektras, elektros magnetai ir 
skambutis, telegrafas, duota šviesos greičio vertė, atstumas iki 
Saulės. Kaip ir kitų tuometinių autorių panašiuose leidiniuose, jame 
matematinių formulių irgi nėra. 

Vartojami terminai: stačioji, gulsčioji, 
semtukas (pipetė), alkūnė (sifonas) , 
purkštukas (pulverizatorius), daiktinis, 
akinis stiklas (objektyvas, okuliaras), 
paveikslų žibintas (diaprojektorius). 
Tuometine nauj iena autori us laiko tai , 
kad "dabar iš Lietuvos galima pasikal
bėti telefonu ir su Berlynu", o mūsų 
XX amžių vadina elektros amžiumi. 

1916-1921 m. fizikas ir kraštoty
rininkas Ignas Končius parašė visoms 
gimnazijos klasėms skirtą didelės 

apimties vadovėlį "Fizika"3 Jis liko 
neišspausdintas, rankraštis saugomas 
Vilniaus universiteto bibliotekoje. I. 
Končius gimė 1886 m. liepos 31 d. 

Ignas Končius 

Purvaičių km., Žarėnų vis., Telšių aps. (dabar Plungės raj.). 1903 
m. baigė Palangos berniukų progimnaziją, 1907 m. - Liepojos 
gimnaziją, 1913 m.- Petrapilio universiteto fizikos skyrių. 1913 m. 
dėstė fiziką ir matematiką Palangos mergaičių gimnazijoje, 1914 m. 
dėl karo pasitraukė į Petrapi Iį, o nuo 1915 m. vėl pradėjo dirbti toje 

3 I. Končius. Fizika.- VUB rankraščių skyrius, Fl- F 1039. 
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pačioje gimnazijoje, kuri taip pat dėl karo iš pradžių buvo 
atsikėlusi į Verro miestą Estijoje, o vėliau į Stavropolį pietų 

Rusijoje. Čia jis dar dirbo Stavropolio žemės ūkio institute 
asistentu. 1921 m. I. Končius grįžo į Lietuvą, iki 1924 m. dėstė 

fiziką Dotnuvos žemės ūkio ir miškų mokykloje, po to iki 1926 m. 
buvo Dotnuvos žemės ūkio akademijos docentas. Nuo 1926 iki 
1944 m. buvo Lietuvos universiteto Kaune ir VDU Fizikos katedros 
docentas, profesorius, vedėjas, turėjo ir kitų pareigų, dėstė 

eksperimentinę fiziką, nuo 1930 m. aktyvus fizikos terminų 

komisijos narys. 1939.XI.20 -1940.1.15 dirbo Vilniaus universiteto 
valdytoju, perimant Universitetą iš lenkų administracijos. 1941 m. 
gegužės ir birželio mėn. bolševikai I. Končių buvo areštavę, vos 
nesušaudė Červenėje prie Minsko. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 
vertėsi savo gamybos medžio suvenyrais, mokytojavo amatų 

mokyklose. Nuo 1949 m. gyveno JA V, per 1 O metų dirbo Bostone 
Tufts unive'rsiteto fizikos tyrimų laboratorijose. 

I. Končius rengė kraštotyrininkų ekspedicijas, JA V redagavo 
"Lietuvių enciklopediją". Išleido 13 knygų, iš kurių 5 fizikos ir 8 
kraštotyros tematika, paskelbė apie 300 straipsnių. Daug vertė ir 
redagavo knygų. Svarbiausi šie leidiniai: "Fizikos paskaitų 

turinys", "Eksperimentinės fizikos paskaitos", "50 fizikos praktikos 
darbų", "Meteorologija", "Ūkininko dangus", "Žemaičių šnekos". 
Taigi I. Končius buvo fizikas, pedagogas, kraštotyrininkas, 
tautodailininkas, visuomenės veikėjas - universalas. Mirė 1975 m. 
vasario 19 d. Putname (JA V), buvo palaidotas Čikagos šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse, o 1996 m. rugsėjo 8 d. drauge su 
dviem sūnumis perlaidotas Vilniaus Rasų kapinėse kur ilsisi ir 
profesoriaus žmona Marija. 

I. Končiaus ranka rašyta "Fizika"2 turi 312 puslapių ir dar kelis 
taip pat ranka gražiai perrašytus skyrius. Pradžioje pateikta plati 
įžanga, toliau seka "Mechanika", "Kietieji kūnai", "Skystimai", 
"Dujos", "Šilima", "Garsas", "Šviesa", "Magnetizmas", "Elektra" 
(nebaigtas skyrius). Vis'Ų skyrių pabaigoje yra klausimų ir 
uždavinių. Autoriaus nuomone "įvatnų įvatnausius gamtos 
apsireiškimus galima padalyti į dvi dalis: fiziški < ... > ir chemiški". 
Pabrėžtas skirtumas tarp fizinio dydžio ir jo skaitinės reikšmės 
(įvairūs autoriai tai retai daro). Iškeltas matematikos vaidmuo: 

Free Hand
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"Visi fizikoj nagrinėjami dydžiai kamantinėjami pagal tam tikras 
matematikos taisykles. Fizikoj nėra dydžio, kuriam neprilygtų 

matematikos išvados". Yra matematinių įrodymų. Pirmoji formulė 
I. Končiaus "Fizikoje" susieja svarumą (svori) p, dalinį svarumą 

(savitąjį svori) d ir apimtį (tūri) V. Sudėtingesnės formulės 

vartojamos tamprumo moduliui, veidrodžio čiukurui (židiniui), 
kitiems dydžiams ir dėsniams išreikšti. Fizikos dėsnis vadinamas 
įstatu, pateikiamas ir jo apibrėžimas: ·;,Nuoseklus, matematikos 
formula išreikštas visų aplinkybių, tarp kurių apsireiškimas 
įvyksta, ?, vadinamas fizikos įstatu". Autorius, matyt, nežinojo, 
kokį žodį klaustuku pažymėtoje vietoje įrašyti. Apibrėžta ir teorijos 
sąvoka: "Visa eilė tokių įstatų, išvadų ir faktų, paimtų iš 
viengiminių apsireiškimų grupos, sudaro fizikos teoriją". 

Nemaža dėmesio skirta vektorių sąvokai, veiksmams su jais. 
Vaizdžiais palyginimais aiškinama molekulių gipoteza. Autorius 
siekia, kad nebūtų painiojamos skirtingos sąvokos. Pavyzdžiui, 
blandumas (tankis): "d = m/V < ... > blandumas juk nėra nei 
svarumas, nei masa, bet tam tikras fiziškas dydis ir turi savo 
vienetą". Aptariami gana nauji fizikos klausimai: fotografija, 
spektrinė analizė, katodiniai spinduliai, Rentgeno spinduliai, 
elektronų teorija, "radioaktingieji apsireiškimai". Dar nėra atomo 
fizikos skyriaus. Yra gražių istorinių ir su lietuvių tautos realijomis 
susijusių intarpų: "Netol Paryžiaus < ... > Tarptautiniam mastų ir 
svarų biure dideliai atsargiai laikomas iš stiprios negendančios 

medžiagos (iš iridijaus su platina) padarytas 1889 metais brūklis, 
ant kurio pažymėtas tikras metro ilgis". "Lietuviai senovėj (ir dabar 
dar galima pastebėti Žemaičiuose) vartojo į sienotarpį įkištą sausą 
eglėšakę; jos pakumpimas sprendžia apie oro drėgmę". 

"Fizikoje" nurodyta apie 1 O panaudotų tuometinių rusiškų ir 
vokiškų leidinių. Taigi šis rankraštis yra pakankamo tuometinio 
mokslo lygio. 

Kitas I. Končiaus leidinys "50 fizikos praktikos darbų"4 • Jame 
aprašyta 50 mechanikos ir šilumos skyrių laboratorinių darbų, 

skirtų vidurinei mokyklai. Autorius nurodo gausią išleistą nuo 1909 
iki 1927 m. literatūrą rusų, vokiečiŲ ir prancūzų kalbomis (iš viso 
20 šaltinių). Aiškiai nurodyta, kaip kiekvieną darbą atlikti, kokiu 
būdu surašyti matavimų duomenis. Dydžiai pažymėti raidėmis, 

4 Ig. Končius. 50 fizikos praktikos darbų.- Kaunas, 1928.- 84 p.: iliustr. 
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ieškomasis per išmatuotuosius 
išreiškiamas algebrine formule. Yra 
paprastų darbelių, yra ir tokių, kuriuos 
atlikti nelengva. Pavyzdžiui, darbas 
"Riralų sūdrumas" (tankis) pnes 
kelerius metus buvo duotas fizikos 
olimpiados dalyviams. 

1941 m. išėjo I. Končiaus ir A. 
Juškos redaguotas " Fizikos kursas" 5

, 

III dalis - elektra ir IV dalis - optika. 
Knygoje nurodyti tik redaktoriai, 
autoriai nenurodyti. Tai vyresniųjų 

klasių vadovėlis. Jame aukštoku lygiu 
nagrinėjamas elektros laukas, elektros 
srovės dėsniai , magneto laukas, 
kintamoji elektros srovė, elektromag

netiniai virpesiai, atomo sudarymas, šviesos sklidimas, šviesos 
pngimtis. Iš sudėtingesnių klausimų paminėtini šie: varžos 
priklausomybės nuo temperatūros formulė , mišrusis srovės 

elementų jungimas, Uitstono (Wheatstone'o) tiltelis , sferinio 

Stasys Matjošaitis 

veidrodžio ir lęšio formulės , sviesos 
poliarizacija, šviesos kvanto suprati
mas , šviesos teorijų apžvalga. Minimi 
Zėmano ir Štarko efektai. Šis 
vadovėlis , išėjęs 1941 m. , kai okupa
ciją iš rytų Lietuvoje pakeitė okupa
CIJa iš vakarų, labiau pritaikytas 
pastarosios metui. 

1917-1942 m. Esmaičio slapyvar
džiu buvo leidžiamas pedagogo ir 
visuomenininko Stasio Matjošaičio 8 
dalių "Sakalėlis " pradinei mokyklai. 
"Sakalėlyje" yra gana nemažai fizikos 
žinių. S. Matjošaitis gimė 1877 m. 
lapkričio 15 d. Padrečiuose (Kraujučių 
viensėdyje) , Veiverių vls. , Marijampo-

5 Fizikos kursas I Red. Ig. Končius , A. Juška. III d.- Kaunas , 1941.- 187 p.; 
IV d. - Kaunas, 1941 . -88 p. 
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lės aps. 1897 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją, 1897-1933 
m. su pertraukomis mokytojavo Lenkijoje pradinėse mokyklose (8 
metus), Žemaitkiemio (Ukmergės aps.), Šančių (Kaune), Rygos 
lietuvių, Šiupylių (Šiaulių aps.) pradinėse mokyklose, lietuvių 
mergaičių ir Vytauto Didžiojo gimnazijose Vilniuje. 1908 m. jis 
dirbo "Vilniaus žinių" redakcijoje, 191 O m. redagavo "Rygos 
garsą", 1914-1917 m. buvo mobilizuotas į rusų kariuomenę, 1918-
1920 m. dirbo "Darbo balso", "Nepriklausomos Lietuvos", 
"Vilniaus aido", "Vyrų žygių" redakcijose, Švietimo liaudies 
komisariate. Pasirašinėjo slapyvardžiais, aktyviai dalyvavo lietuvių 
organizacijose, todėl 1933 m. buvo lenkų iš Vilniaus ištremtas ir 
apsigyveno Kaune. Čia 1945-194 7 m. buvo Pedagoginės literatūros 
leidyklos redaktorius. Knygų "Veidrodėlis" (piešimo pradžiamoks
lis), "Pedagogikos istorija", "Lietuvos istorijėlė" ir kt. autorius. 
Mirė S. Matjošaitis Kaune 1949 m. vasario 6 d. 

S. Matjošaičio vadovėlį pristatysime pagal 1938 m. laidas - V 
pradinės mokyklos skyriui6 ir VI pradinės mokyklos skyriui 7

• 

"Sakalėlyje" (V pradinės mokyklos skyriui) fizikos klausimai 
išspausdinti pirmajame skyriuje "Negyvoji gamta" (3-28 psl.). 
Toliau seka didesni skyriai "Chemija" ir "Gyvoji gamta". Visa 
knygos apimtis 221 psl. "Negyvojoje gamtoje" aiškinami 
elementarūs, bet gana įvairūs mechanikos klausimai. Terminai 
beveik šiuolaikiniai. Algebrinių formulių, kaip ir P. Vileišio bei J. 
Murkos vadovėliuose, nėra, bet yra skaičiavimų, pagrįstų 

aritmetika. Štai pora jo pateiktų dėsningumų: "Kiek kartų vienas 
svirties petys ilgesnis už antrąjį, tiek kartų mažesnis svoris reikia 
ant jo dėti, kad svirtis laikytų pusiausvyrą". "Kiek kartų 
nuožulniosios plokštumos aukštis mažesnis už jos ilgį, tiek kartų 
mažesnės jėgos reikės ir svoriui atsverti". Fizikos klausimai 
nagrinėjami 14-oje skirsnių. Prie dvylikos skirsnių išspausdinti 
pratimai - klausimai ir uždaviniai. Tai palyginti daug. Štai: 
"Akmuo, mestas iš bokšto viršūnės, po 4 sekundžių pasiekė žemę. 
Kaip aukštas tas bokštas? " "Surask trikampio svorio centrą". Tai 
dalykiški V pradinės mokyklos skyriaus klausimai. Labai vaizdžiai 
pasakojama apie Archimedą. ·Chemijos skyriuje, remiantis 

6 Esmaitis. Sakalėlis VI; Gamtos dalykai.- Kaunas, 1938. 
7 Esmaitis. Sakalėlis VII; Gamtos dalykai. -Kaunas, 1938. 
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molekulių ir atomų sąvokomis, gana griežtai apibūdinta, kokius 
reiškinius vadinafiziškais ir kokius chemiškais. 

"Sakalėlis" VI pradinės mokyklos skyriui fizikos klausimams 
skiria pirmuosius 58 puslapius - 2 kartus daugiau, negu 
"Sakalėlyje" (VI). Iš viso knygoje 285 puslapiai. Neminint optikos 
termino, čia kalbama apie šviesą, jos savybes, optinius prietaisus, 
apie magnetą, elektrą, elektros magnetą ir elektros prietaisus. 
Pačioje pradžioje vaizdžiai aptarta svarbi reiškinių sąvoka: 

"Apsižvalgę aplinkui, matome gyvulius krutant, augalus augant, 
vandenį šąlant, sniegą tirpstant, matome žaibuojant, girdime 
griaudžiojant, vėją stūgaujant, medžių lapus šlamant ir t.t. Visus 
gamtos kitimus vadiname gamtos reiškiniais". 

ESMAITIS 

NEGYVOJ! GAMTA 

VADOVEUS KETVIRTAJAM PRADINĖS 

MOKYLOS SKYRIUI 

B "SakoMllo"" IV dal. 

Dillingena1 ties Dunojum. 

Aprašytas šviesos greitis, spindu
lių eiga per lęšį, vaizdo susidarymas, 
didinimas, mikroskopas, zmronai, 
fotografija. Paaiškinta, kaip pačiam 

pasidaryti elektros mašiną ( elektro
forinę), aptartas elektrono krūvio 

didumas, yra kulono, volto, omo, 
ampero apibrėžimai, Morzės abėcėlė, 
aprašyti Franklino, Galvanio, Voltos 
bandymai. Autorius aiškina taip pat 
įtakos srovę (elektromagnetinę induk
ciją), kintamosios srovės dinamo 
masmą, žaibininką (perkūnsargį), 

radiją, fototelegrafiją. Verta pabrėžti, 
kad yra ir televizijos apmatas. "Dabar 
jau ir televizijų (televeikslų) kai kurie 

radijo imtuvai duoda. Televizija - tai tie erdve siunčiami reginiai, 
kuriuos radijo siųstuvai gali leisti tam tikrais prietaisais". 
Nubraižyta ir aiškinama televizijos schema. 193 8 m., kada 
vadovėlis išleistas, tai buvo mokslo ir technikos naujovė. Jame dar 
parašyta: "Greitas įvairių kraštų ir žmonių susižinojimas labai 
padeda kultūrai, ūkiui ir žmoniškam susigyvenimui kilti". 
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Po II pasaulinio karo kai kurios "Sakalėlio" dalys buvo 
išleistos Vokietijoje8

. 

Nuo 1920 iki 1935 m. vadovėlį pradinės mokyklai "Gamtos 
pradžiamokslis" leido pedagogas gamtininkas Jonas Baronas. Jis 
gimė 1873 m. vasario 9 d. Kratiškių km., Biržų aps. Baigė Šiaulių 
gimnaziją, studijavo gamtą ir geografiją Maskvos universitete, kurį 
baigė 1900 m. 1900-1906 m. dirbo Vilniaus komercijos banke, 
1906-1915 m. - Liepojos komercijos mokykloje mokytoju, 1918-
1919 m. mokytojavo Panevėžio gimnazijoje, 1919-1926 m. dirbo 
Ukmergės gimnazijos direktoriumi, 1926-1928 m. - Švietimo 
mmistenJOJe tarėju, 1928-1936 m. Kauno III gimnazijos 
direktoriumi. Dar 1899 m. J. Baronas darė antropologinius lietuvių 
tyrinėjimus ir rezultatus paskelbė 

Rusijos antropologijos žurnale. Išleido 
rusų-lietuvių kalbų žodyną. Jo 
"Gamtos pradžiamokslis" buvo 3 
dalių: 1) Žemė, vanduo, oras, 2) 
Augalas ir jo gyvenimas, 3) Žmogaus 
kūnas. Taigi sandara panaši į S. 
Matjošaičio "Sakalėlio" sandarą. 

Tiktai J. Baronas kiekvienai daliai dar 
išleido praktikos darbų vadovą: "Kaip 
tirti gamta" , "Botanikos darbeliai", 
"Anatomijos ir fiziologijos darbeliai". 
Mums nežinomi lietuviški anksčiau už 
šiuos išleisti praktikos darbai pradinei 
mokyklai. J. Baronas mirė Vilniuje 
1952 m. spalio 16 d. 

Jonas Baronas 

Fizikos klausimai aprašyti "Gamtos pradžiamokslio" l dalyje 9
. 

Tam skirti 3 skyriai: "Žemė", " Vanduo" , "Oras" . Įžangoje 
J. Baronas kiek kitokiais vaizdais, negu jau minėti kiti autoriai , 
aiškina gamtos reiškinių sąvoką: "Mes matome saulę tekant ir 
leidžiantis, sniegą tirpstant ir lietų lyjant < ... > pavasarį upės 

patvinsta ir nuslūgsta; auga žolės , o numirę pūva; trupa ir subyra 

8 Esmaitis. Negyvoj i gamta; Vadovėlis ketvirtajam pradinės mokyklos skyriui I Iš 
"Sakalėlis" IV d .. - Dillingenas ties Dunojumi, 1946. Gamtos mokslas. III pradinės mokyklos 
skyriui I Iš "Sakalėlio" III d.- M unchen, 

9 J. Baronas. Gamtos pradžiamokslis : I dalis ; Negyvoji gamta: žemė, vanduo, 
oras . -Tilžė , I 920 . 



-144-

akmenys, o vėjas ir vanduo jų daleles išnešioja". Skyriuje "Žemė" 
fizikos beveik nėra. Skyriuje "Vanduo" kalbama apie vandens 
kitimus, kintant temperatūrai, termometrą, slaptąsias šilumas, apie 
4°C vandens ypatybes, kūnų svori. Yra klausimų ir uždavinių. 
Pavyzdžiui: "Kiek sveria vandeny gryno aukso daiktas 1 O kub. 
centm. tūrio? toks pat sidabrinis?" Skyriuje "Oras" fizikai 
priskirtina bendra oro pažintis, oro slėgis, jo matavimas. Dėstymo 
lygi iliustruoja toks uždavinys: "Kurio ilgumo būtų spiritinis 
barometras, jeigu spirito lyginamasis svoris 4/5?" Ryškesnis 
aiškinimo pavyzdėlis: "Oras slėgė visada, kai mūsų dar nebuvo 
pasauly; orui slėgiant gimė ir augo žmonės; slėgimas nesiliovė ir 
nesiliauna nė minutės; prie jo mes ipratom ir negalim be jo būti, 
kaip nevalgę ir nekvėpavę". 

Svietimo Ministerijos knyfų leidimo Komisijos leidinys 

Gamtos Pradžiamokslis 
ldolll 

Negyvoji gamta: 

žemė, vanduo, oras. 

Pardė J. Baronas. 

• 'I . 

Svietimo Ministerijos komisionėris .Svyturio• 8-\·ė. 
Qao,.MMI~=--UIIIIIri.TIIlijt'. 

vandens lašo tūri ir svori. 

J. Barono vadovėlyje fizikos 
maziau, negu J. Murkos ar S. Matjo
šaičio leidiniuose, ji elementaresnė, 

bet J. Baronas išleido dar minėtą 

praktikos darbų vadovą10 • Šioje 
knygelėje aprašyti 32 fizikos ir 23 
chemijos laboratoriniai darbeliai. 
Prakalboje autorius rašo, kad "pažinti 
gamtą iš vienų vadovėlių ir knygų 

negalima. < ... > Reikia isi taisyti 
atskira gamtamokslio klasė, apsirūpin
ti reikalingomis darbeliams priemonė
mis ir rasti ji ems laiko valanda dvi 
savaitėje". Atrodo, kad ta pagrista 
nuostata iki šiol pradinėse klasėse 
neigyvendinta. Paminėsime vieną 

J.Barono fizikos užduoti - ivertinti 

Tais pačiais 1920 m., kai išėjo J. Barono "Gamtos pradžia
mokslis", pasirodė ir ·pirmasis lietuviškas gimnazijų fizikos 
vadovėlis. Tai K. Šakenio "Fizika". Inžinierius, pedagogas, 
istorikas, publicistas, vertėjas, valstybės veikėjas Konstantinas 
Šakenis gimė 1881 m. lapkričio 27 d. Veleniškių k. Vabalninko 
vis., Biržų aps. 1900 m. baigė Šiaulių gimnaziją, 1900-1902 m. 

10 J. Baronas. Kaip tirti gamta.- Klaipėda, 1924.-80 p. 
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studijavo Petrapilio universiteto matematikos skyriuje, po to perėjo 
į Petrapilio technologijos institutą, kurį baigė 191 O m., apgynęs 
diplominį projektą apie Prūsijos geležinkelių prekinį garvežį. 

1911-1912 m. dėstė fiziką Vilniaus I berniukų gimnazijoje, 1912 
m. dirbo Kauno "Saulės" gimnazijos rūmų statybos inžinieriumi, 
1912-1915 m. vėl dėstė fiziką 

Vilniaus I berniukų (Imperatoriaus 
Aleksandro pirmojo) gimnaZiJOJe, 
Vilniaus apygardos mergaičių gimna
zijoje dar dėstė ir kosmografiją. 1915-
1918 m. K. Šakenis dėstė fiziką 
M. Yčo mergaičių gimnazijoje ir M. 
Yčo lietuvių berniukų (bet dar 
nelietuviškoje) gimnazijoje Voroneže, 
buvo jos inspektorius, direktorius, tik 
vieną fizikos pamoką aiškino 
lietuviškai. 1918-1919 m. dėstė fiziką 
ir matematiką lietuvių gimnazijoje 
(vis dar rusiškai) Vilniuje. 1919-1925 

m. dirbo Lietuvos gelžkelių valdybos Konstantinas Šakenis 
Traukos tarnyboje, Važiuotės tarnybo-
je viršininku, kartu dėstė fiziką ir gelžkelių kursą Aukštesnioje 
technikos mokykloje Kaune. 1925-1926 m.- Panevėžio valstybi
nės gimnazijos fizikos mokytojas ir direktorius ir Apskrities 
savivaldybės gimnazijos mokytojas. 

1926 m. K. Šakenis Lietuvos Seimo narys, 1927-1934 m. 
Švietimo ministeris, 1934-1940 m. Valstybės kontrolierius, 1936-
1940 m. Seimo pirmininkas. Be to, buvo Vytauto Didžiojo 
komiteto pirmininkas, Vytauto Didžiojo ordino tarybos 
pirmininkas, Inžinierių draugijos pirmininkas. Bendradarbiavo 
įvairioje spaudoje ir dalyvavo įvairioje lietuviškoje veikloje. 
Išleido "Auš ra ir jos gadynė", "Vabalninkas ir jo apylinkė 

praeityje", išvertė A.Mickevičius poemą "Ponas Tadas". Po mirties 
išėjo "Iki vaizdų ir minčių nelaisvėje" (1997), "Vaizdai ir mintys 
nelaisvėje" ( 1995). 1941-1956 m. K·. Šakenis su šeima pergyveno 
rūsčią bolševikinę tremtį Sibire. Neturėdamas sąlygLĮ savo mintims 
užrašinėti, nelaisvėje jis mmtmai kūrė tūkstančius eilučių 

pergyvenimų ir prisiminimų eiliuoto teksto. Į Lietuvą grįžo 
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pakirstos sveikatos, gyveno pusiau legaliai Troškūnuose, tvarkė 
memuarus, ten ir mirė 1959 m. liepos 7 d. Palaidotas Vabalninke, 
šeimos kape. Pagrindinė Vabalninko gatvė pavadinta jo vardu. 

'"'· ~. SAKENIS K. Šakenio "Fizika" buvo lei-

FIZIKA 

Bangų mokslas 

Garsas 

Šiluma 

džiama nuo 1920 iki 1940 m. ir buvo 
vienintelis tuo laikotarpiu vyresniųjų 
klasių vadovėlis. Taigi jis turi svarbią 
kultūrinę istorinę vertę. "Fizika" buvo 
3 dalių. I dalis skirta mechanikai, 
beveik visų leidimų II dalis - magne-
tiniams ir elektriniams reiškiniams 
nagrinėti, o III dalis - šviesos, garso, 
darbo ir energijos temoms. Konkre
čiau aptarsime K. Šakenio "Fizikos" 
paskutiniuosius leidimus. 

Pirmųjų leidimų I dalyje dar buvo 
chemijos ir meteorologijos skyriai. 
Paskutiniame 1939 m. jos leidime 11 

yra platus įžanginis skyrius, po to -
mechanika, skysčiai ir dujos. Jau 6-me psl. aptariama molekulės 
sąvoka. Pateikta paprasčiausia pirmoji formulė - apie ryšį tarp 
svorio, tūrio ir lyginamojo svorio, o sudėtingiausias formulės, kai 
nagrinėjamas įžulnia kryptimi sviestųjų kūnų judėjimas, stangrus 
rutulių smūgis, virbalo pusiausvyra (kai veikia kelios jėgos), 

kūginė švytuoklė. Nagrinėjamos įvairios švytuoklės - fizinė, 
apverčiamoji, matematinė. Aprašyta sklandymo mokykla Nidoje, 
papasakota apie S. Dariaus, S. Girėno ir F. Vaitkaus skrydžius. 

Antroje "Fizikos" dalyje 12 pradžioje dėstomi magnetiniai, po to 
elektriniai ir elektromagnetiniai reiškiniai. Knygos pabaigoje yra 
skyrius "Oro elektra". Jame aptariamas žaibas, griausmas, 
žaibolaidis, kuris vadinamas perkūno vadelėmis. Išdėstomas tuo 
metu gana naujas radioaktyvumo reiškinys, pateikti duomenys apie 
pirmąsias telefono ir telegrafo linijas Lietuvoje. Elektrinio lauko 
įrąžos (stiprio) apibrėžimas yra artimas gradiento sąvokai. 

Pateiktos ir paaiškintas srovės stiprio formulės, kai grandinėje 

11 K. Šalrenis. Fizika: I dalis; Įžanga. Mechanika. Skysčiai. Dujos. - Kaunas
Marijampolė, 1939. 

12 K. Šakenis. Fizika: II dalis; Magnetas. Elektra. -Kaunas-Marijampolė, 1936. 
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nuosekliai arba lygiagrečiai sujungta n srovės elementų. 
Išnagrinėtas ir pavyzdys, kai elementai sujungti mišriai, įrodyta ir 
pateikta išvada, kad "stipriausios srovės mes pasieksime tada, kada 
išorės atsparumas bus lygus vidaus atsparumui" (atsparumas 
reiškia varžą). Su šiuo reiškiniu susiję uždaviniai pokario laikais ne 
kartą buvo duoti per fizikos olimpiadas. Galima rasti ir mokslinių 
senienų, pavyzdžiui, Kulono dėsnis magnetinių polių sąveikai. 

1940 m. antroj i "Fizikos" dalis buvo žymiai pakeista ir skirta 
bangų mokslui, garsui ir šilumai 13

. Čia nagrinėjamas Hiuigenso 
pradas (principas), muzikos teorija ir instrumentai, entropijos 
dėsnis, antrosios rūšies perpetum mobile. Šie klausimai vidurinėse 
mokyklose dabar beveik neaptariami. Yra informacijos apie 
pirmuosius geležinkelius. "Lietuvoje pirmas geležinkelis atidarytas 
balandžio mėn. 28 d. 1861 m. Tai buvo Kauno-Virbalio ruožas. 
Kitų metų gegužės mėn. 9 d. buvo atidarytas Daugapilio-Vilniaus
Lentvario-Kauno ruožas". Galima manyti, kad apie tai K. Šakenis 
rašė su malonumu, nes pats buvo garvežių inžinierius. 

Trečioje K. Šakenio "Fizikos" dalyje išdėstytos minėtos 
šviesos, garso, darbo ir energijos temos 1939 m. buvo papildytos 
skyriumi apie elektromagnetines bangas 14

• Pateikti taip pat kietojo 
kūno dinamikos elementai (jų buvo ir I dalyje). Nagrinėjamas 

giroskopas, Žemės precesija (dabar tai dėstoma "Fizikos Olimpo" 
mokykloje). Įdomu, kad plačiau, negu dabartiniuose vadovėliuose, 
aptariama reliatyvumo teorija- "Santykybės pradas". Čia yra ne tik 
specialioji reliatyvumo teorija, pateikta kūno temperatūros 

priklausomybė nuo greičio (reliatyvistinės termodinamikos sritis), 
bet netgi aprašyta "Bendroj i santykybės teorij a", "Minkausko 
keturių matavimų visata" ir fundamentalioji erdvėlaikio lygybė: p2 

+ 2 + 2 + 2 2 2 2 + 2 v• • • K • k • q r s = p 1 + ą1 + r1 s1 , cia s = zct, s1 = zct1• at unas 
kitas naujas fizikos šakas autorius mažiau aptarė, pavyzdžiui, 
vadovėlyje beveik nėra atomo fizikos ir kvantų teorijos. 

Naujų K. Šakenio "Fizikos" leidimų turinys ir dėstymo 
metodai labai keitėsi. Pavyzdžiui, I dalies pirmųjų dviejų 1920 ir 
1921 m. leidimų tekste algebriškai buvo užrašyti tiktai keli 

13 K. Šakenis. Fizika: II dalis; Bangų mokslas. Garsas. Šiluma. - Vilnius-Kaunas
Marijampolė, 1940. 

14 K. Šakenis. Fizika: III dalis; Šviesa. Garsas. Elektromagnetinės bangos. Darbas ir 
energija. - Kaunas-Marijampolė, 1939. 
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paprasčiausi santykiai, dėsningumai pasakomi žodžiais 
aritmetiškai, o paskutiniame leidime 1939 m. algebros jau buvo 
apstu. Tas tinka ir kitoms vadovėlio dalims. Pirmųjų leidimų 

pratimų klausimai buvo nesudėtingi, o uždavinių buvo nedaug, o 
paskutiniuose leidimuose uždavinių ir klausimų buvo apie 500, jie 
algebrizuoti (dydžiai pažymeti raidėmis), atsakymai parašyti 
algebrinėmis formulėmis ir skaičiais. Susipažinkime su vienu 
uždaviniu. "Kokiame aukštyje H, skaitant nuo Žemės rutulio 
centro, pakilęs kūnas dėl išcentrinės jėgos galėtų netekti viso savo 
svorio? Žemės rutulio radiusą R laikyti lygiu 6000 km ir krintančio 
kūno greitėjimą g = 980 cm/s2

". Čia reikia atidžiai atlikti algebros 
ir aritmetikos veiksmus. Be to, verta pastebėti, kad šiais laikais tai 
uždavinys apie nuostovioje dirbtinio Žemės palydovo judėjimą. 

Vadovėlyje daug fizikos istorijos duomenų, nurodytos visų 

tekste paminėtų mokslininkų pavardės ir vardai originalo kalba, 
tautybė, gyvenimo metai, profesija. K. Šakenis vartojo šimtus ką 
tik sukurtų lietuviškų fizikos terminų, pats dalyvavo juos kuriant. 
Paminėkime tik keletą jau nebevartojamų terminų iš jo "Fizikos": 
šeštainis centimetras, šlampamumas, naugės, plaukalaibumas ir 
keletą iki šiol išlikusių terminų: tiesiaeigis, tolyginis, pusiausvyra, 
švytuoklė, laidumas. Platesnis terminų nagrinėjimas būtų atskira 
studija. Visos trys "Fizikos" dalys sudarė apie 600 psl. Tai pats 
didžiausias lietuviškas vyresniųjų klasių fizikos vadovėlis. Iš jo 
mokėsi dešimtys abiturientų laidų. Daugelį metų dėstęs rusiškai, 
K. Šakenis, aišku, naudojosi zmomu to meto rusišku 
K. Krajevičiaus vadovėliu ir jo iliustracijomis, kitais vadovėliais, 
nes mokėjo dar lenkų, vokiečių kalbas. Tačiau jo "Fizika" yra 
pakankamai originalus veikalas. 1925 m. jis buvo gerai įvertintas 
Lietuvos universitete Kaune. Kiekvienas naujas leidimas buvo vis 
tobulesnis. Šis vadovėlis paliko ryškų pėdsaką lietuviškoje 
pedagoginėje raštijoje. 

1922 m. fizikos vadovėlį vidurinei mokyklai išleido įvairių 

matematikos ir fizikos knygų autorius, pedagogas bei žinomas 
rašytojas Pranas Mašiotas. Jis gimė 1863 m. gruodžio 19 d. 
Pūstelninkuose, Naumiesčio aps. (dabar Vilkaviškio raj.). 1883 m. 
baigė Marijampolės gimnaziją, o 1887 m. - Maskvos universiteto 
Matematikos-fizikos fakultetą, įgijęs kandidato laipsnį. 1887-1889 
m. dirbo Lenkijoje Lomžos iždo rūmų ypatingų reikalų valdininku, 
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1889-1891 m. -Rygos mokslo apygardos kanceliarijoje, 1891-
1915 m.- Rygos vokiečių realinės 

mokyklos matematikos mokytoju. Nuo 
1915 m. dirbo lietuvių įstaigose: iki 
1918 m. M. Yčo gimnazijos Voroneže 
mokytojas, direktorius, 1918 m. 
Lietuvos Tarybos Švietimo komisijos 
skyriaus vedėjas, Švietimo 
ministerijos patarėjas, 1919-1923 m. 
Švietimo viceministras, kartu iki 1922 
m. Aukštesniojo mokslo departamento 
direktorius, 1924-1929 m. Klaipėdos 

lietuvių gimnazijos direktorius. 1929 
m. išėjo į pensiją. Mokėjo rusų, lenkų, 

vokiečių, prancūzų kalbas. Mirė 1940 
m. rugsėjo 14 d. Kaune, palaidotas 
Petrašiūnų kapinėse. Pranas Mašiotas 

P. Mašiotas bendradarbiavo "Auš-
roje", "Varpe", "Rygos garse", kitoje I ietuviškoje spaudoje. 
Pasirašinėjo slapyvardžiais. Rūpinosi lietuvybe Klaipėdoje ir 
Rygoje. Išleido apie 150 knygų vaikams, iš jų apie 30 yra 
originalios. Parengė ir išleido matematikos vadovėlius "Plokštumos 
trigonometrija", "Trigono-metrijos uždavinynas", "Aritmetikos 
uždavinynas", "Algebros uždavinynas", "Žemosios matematikos 
istorija", populiarino įvairius kitus mokslus. Fizikos žinių 

išspausdinta knygelėse "Mokslo pasakos", "Kaip žmogus Žemėje 
įsigalėjo ", "lšradėjai ir išradimai". 

P. Mašioto fizikos vadovėlio buvo 2 leidimai- 1922 ir 1930 m. 
Jie skiriasi nedaug, tik skyriai pateikti kita tvarka. Todėl toliau 
remsimės antruoju 1930 m. leidimu 15

. Jame yra šie skyriai: 
traukiamoji Žemės jėga; mašinos; skysčiai; dujos; garsas,· šilima,· 
šviesa,· magnetas ir elektra; oro reiškiniai. Iš viso yra 127 psl. 
Naujesnių klausimų daugiau duota magneto ir elektros skyriuje: 
dinama masma, radiofonas, Rentgeno spinduliai. Vienintelė 

formulė- Omo dėsnis grandinės daliai: I= EIR. Paminėkime keletą 
uždavinių. "Sunkus daiktas, mestas stačiai aukštyn, nukrito i žemę 
po 20 sekundų. Kaip aukštai buvo tas daiktas iškilęs? " "Geležies 

15 Pr. Mašiotas. Fizikos vadovėlis vidurinei mokyklai .- Kaunas-Marijampolė , 1930. 
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gabalas, nugramzdintas į indą, pilną gyvojo sidabro, išpylė jo 272 
gramus. Kiek svėrė tas geležies gabalas ore?" "Suvokti ir 
patikrinti, kaip eis šviesos spinduliai kitapus iškilojo stiklo, 
paleidus į jį šviesą iš jo židinio?" Vadovėlyje randame 47 
demonstracijas ir laboratorinius darbus: Toričelio tuštuma, Boilio ir 
Marioto dėsnis, elektros srovė ir magneto rodyklė ir kt. Be to, 
nurodyta, kad būtina apžiūrėti malūnus, elektros, geležinkelio, 
telefono ir telegrafo stotis, garo mašinas. Vadovėlis buvo skirtas 
pirmam fizikos koncentrui. Kai kuriose vietose jis nedaug skiriasi 
nuo vyresniųjų klasių kurso. 

Rašytojo P. Mašioto vadovėlyje gausu vaizdingų ryškių 

buities, gamtos reiškinių vaizdų, pavyzdžiui: "Garsas < ... > Kaip 
plinta ore virpėjimas, lengvai gali suprast tas, kas yra matęs štai ką. 
Stovi stotyje prie viens kito eilė vagonų. Atvaro tais pačiais bėgiais 
dar vieną vagoną. Tas vagonas atsimuša į pirmąjį eilėje stovintį ir 
pats sustoja. Užgautasis vagonas stumtelia antrąjį ir pats sustoja, 
antrasis trečiąjį, taip ir toliau - ligi paskutinio. Per visus vagonus 
nueina klegėjimas iki pat eilės galo". Tikrai gražus bangų analogas. 
Vaizdingi pasakoj imai apie "žiemių pašvaistę", apie Archimedą, 
Magdeburgo pusrutulius, brolius Mongolfjerus, vokietį Cepelyną, 
Frankliną, Rentgeną. Viršelyje ir tekste A. Gustaičio 
konstrukcijos orlaivio Anbo II nuotrauka. Yra gražių, bet dabar 
nevartojamų terminų: striukesnis, vilgantieji, purpsta, daiktinis 
stiklas (objektyvas), akinis stiklas (okuliaras), tvaksėjimai, žibelė, 
smyčiolas ir kt. Autorius nemmeJo molekulių, elektronų, 
nenagrinėjo atomo, kai kuriuos klausimus ne visai tiksliai aiškino, 
tačiau P .Mašioto "Fizikos vadovėlis" vidurinei mokyklai buvo 
ryški ga1re lietuviškų vadovėlių raidoje. Po P. Vileišio 
"Rankvedžio" 23 metų pertraukos tai buvo pirmasis vadovėlis 

vidurinės mokyklos jaunesnių klasių mokiniams. 
1925 m. pasirodė Juozo Dragašiaus "Fizikos vadovėlis 

pradžios mokyklai". Apie autorių turime nedaug žinių. J. Dragašius 
buvo inžinierius ir pedagogas. Jis gimė 1899 m. lapkričio 14 d. 
Angininkuose, Simno apyl., Alytaus aps. Mokėsi Simno pradinėje 
mokykloje, po to 1916-1921 m. - "Saulės" mokytojų seminarijoje 
Voroneže ir Kaune, 1923-1929 m. studijavo Lietuvos universiteto 
Technikos fakultete. Mokytojavo Kaune pradinėje mokykloje, buvo 
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Kauno aps., Marijampolės miesto ir aps. inžinierius, sauskelių 

direktorius. Bendradarbiavo spaudoje. 
J. Dragašiaus "Fizikos vadovėlis pradžios mokyklai" 16 skirtas 

mokytojams. Apie tai galima spręsti iš pratarmės žodžių: "< ... > 
medžiagos šykštėti nenorėjau, nes, man rodos, siaurai apkarpytas 
vadovėlis tik vadovėliu ir pasilieka. 
Tačiau mokytojas juk yra laisvas ir 
gali plačiau ar siauriau naudoti čia 

patiekiamą medžiagą". Tol iau autorius 
dėkoja prof. Vincui Čepinskiui "savo 
nurodymais padėjusiam < > šį 

darbelį patobulinti". Vadovėlį sudaro 
skyriai: žymiausios daiktų ypatybės; 

paprasctausios mašinos; skystimai; 
atmosfera; šilima; garsas; sviesa; 
magnetas; elektra; chemija. Iš viso yra 
132 psl. Atominės-molekulinės me
džiagos sandaros J. Dragašius nenag
rinėja, nėra ir formulių. Pateikti tik 
aritmetiniai veiksmai, daug siaip 
įvairiOS informacijos. Uždaviniams Juozas Dragašius 

spręsti reikia veiksmų, kurie remiasi formulėmis s = ·ut, F = fS, 
v = A.v, tiktai jos algebriškai neužrašytos. Taip rašė ne tik 
J. Dragašius, bet ir kiti tuometinių vadovėlių autoriai . 

Pateiksime įdomesnes J. Dragašiaus vadovėlio vietas. Šviesos 
greičio nustatymas aiškinamas, remiantis "Jupiterio mėnulio" 

užtemimų savybėmis , panašiai dabar aiškinama XII klasėje. 

Nagrinėjama virimo temperatūros priklausomybė nuo slėgio. 

Aiškinamas spalvynas (spektras), kalbama apie suskystintą orą. 

Gana daug nuorodų, kaip atlikti bandymus, patiems ką nors 
pasigaminti - elektros mašiną, kompasą. Patariama, kaip elgtis 
perkūnijos metu, kaip nusipirkus termometrą jį patikrinti. Gražūs 
teiginiai ir klausimai: "Skystimai garuodami < ... > vagia šilimą", 
"Per 1 sekundę šviesos spinduliai gali 12 kartų nueiti į Ameriką ir 
tiek pat kartų iš ten sugrįžti", "Kodėl karštą vasaros dieną palijus 
darosi vėsu? " "Ar paukščiai ir dūmai sveria?" Keli uždaviniai, kur 

16 J. Dragašius. Fizikos vadovėlis pradžios mokyklai . - Kaunas-Marijampolė, 1925. 
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reikia daugiau pagalvoti, paskaičiuoti: "Kaip ilgai eitų garsas nuo 
Mėnulio ligi Žemės? Bet ar galėtų ateiti garsas nuo Mėnulio?" 
"Išskaičiuokite šviesos metų didumą kilometrais", "Valtis sveria 
150 kilogramų. Jos tūris II /2 kub. metrų. Įlipus į ją 5 žmonėms, ji 
vienu trečdaliu nugrimsta vandenin. Kiek sveria 5 plaukėjai?" 

Yra įvairių lietuviškų motyvų: "Visi mes esame Saulei didžiai 
įsiskolinę. Būkime užtat jai dėkingi. Jau senovės lietuviai ir kitos 
tautos tai gerai suprato ir meldėsi Saulei". Autorius taip rašo apie 
garo mašiną: "Kad kas atimtų iš mūsų garo mašiną, tas uždėtų 
mums baudžiavą < ... > . Ir kuriam mūsų yra skirta ta garo mašina 
valdyti, privalome ją gerinti, tobulinti". J. Dragašius taip pat 
vaizdžiai kaip P. Mašiotas aprašo kai kuriuos bandymus: "Štai aš 
turiu rankoje raudonai nudažytą, baltais galais metalinę lazdelę. 

Paimkite lapą popieriaus, o aš užpilsiu ant jo geležinių vinučių 
< ... >. Aš vedžioju lazdelę po lapo apačia: vinutės dūksta popieryje 
- tik šarša, šliaužioja. Šita lazdelė vadinasi magnetas". Pradinės 
mokyklos mokiniui visą šį vadovėlį suprasti būtų per sunku. 

1928 m. išleistas Antano Juškos 
astronomijos vadovėlis. A. Juška gimė 
1902 m . sausio 27 d. Geležiuose, 
Panevėžio raj., augo Naujadvario 
dvarelyje arti Ramygalos. Mokėsi 

Panevėžio realinėje mokykloje, 1919 
m. baigė Vilniaus "Ryto" gimnaziją. 

Dėstė istoriją, prancūzų kalbą, fizinį 

lavinimą Ramygalos progimnazijoje , 
dalyvavo lietuviškoje visuomeninėje 

veikloje. 1920 m. įstojo į Berlyno 
universitetą, po kurio laiko perėjo į 

garsųjį Getingeno universitetą, 

kuriame dėstė daug pasaulinio mokslo 
garsenybių. Čia 1929 m. už disertaciją 

Antanas Juška "Regimasis šviesumo pasiskirstymas 
Saulės diske" įgijo filosofijos daktaro 

laipsnį ir tais pačiais metais Kauno universiteto Teologijos
filosofijos fakultete apgynė privatdocento vardą, tačiau ir toli au 
dirbo vidurinėse mokyklose. 1925-1934 m. buvo Pasvalio, 
Vilkaviškio, Biržų gimnazijų direktorius, 1934-1937 m. Kultūros 
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departamento, 1937-1939 m. Kauno V gimnazijos, 1939-1940 m. 
Valstybės teatro Kaune direktorius, 1941-1944 m. VDU docentas, 
Matematikos katedros vedėjas, kurį laiką dar Mokslo ir meno 
departamento direktorius, Ramygalos gimnazijos mokytojas. 1945-
1963 m. A. Juška dirbo Vilniaus miškų technikume, o nuo 1958 m. 
iki paskutinių gyvenimo metų dar dirbo ir Vilniaus pedagoginiame 
institute. Aukštosiose mokyklose dėstė astronomiją, jos metodiką ir 
matematiką, o vidurinėse - daugiausia· fiziką ir matematiką. Jis 
parašė per 300 knygų, brošiūrų, straipsnių. Tarp jų "Kelionė po 
Saulės sistemą", "Mėnulis", "Saulės sistema ir jos vystymasis", 
"Mikalojus Kopernikas", "Nuo Žemės iki Plutono", "Mūsų 
žvaigždė - Saulė", "Venera", "Žvaigždynų pasauliai", "Raudonoji 
planeta", "Nauja pažintis su Venera", "Astronomijos enciklope
dinis žodynas", "Saulės šeima", "Astrofizika" (su kitais), "Jaunoj o 
astronomo žinynas" (su kitais), "Matematinės analizės pagrindai", 
"Matematika" (su kitais). Mirė A. Juška 1985 m. kovo 18 d. 
Vilniuje, palaidotas Rokantiškėse. 

A. Juškos "Astronomijos vadovėlis" 17 buvo pirmasis lietu
viškas vidurinės mokyklos astronomijos vadovėlis. Juo buvo 
užpildyta didelė spraga, nes, kaip rašo pats autorius prakalboje, 
Lietuvoje "panašių vadovėlių nelabai rasime ir svetimomis 
kalbomis". Vadovėlyje trumpai nagrinėjama ne tik sferiškoji 
astronomija, kuri iki tol buvo dėstoma per kosmografijos pamokas, 
bet visas astronomijos kursas. Su fizika labiausiai susijęs nedidelis 
11 psl. dangaus mechanikos skyrius. Jame aiškinami Keplerio 
dėsniai, Niutono gravitacijos dėsnis, tikrieji planetų keliai, kometų, 
mėnulių ir meteorų keliai, precesija ir nutacija, naujausi Niutono 
dėsnio patikrinimai, reliatyvybės teorija. Autorius rašo apie 
Merkūro, Veneros, Marso periheliaus sukimąsi ir teigia, kad 
mėginant sukurti naują gravitacijos teoriją, "žymiausią vietą užima 
reliatyvybės teorija, gavusi pirmuosius pradus IS Lorenco, 
Poincare', aleksotiškio Minkauskio ir galutinai Einsteino išugdyta". 
Tai bene pirmas reliatyvumo teorijos atgarsis lietuviškame 
mokykliniame vadovėlyje. Kalbėdamas apie žvaigždžių 

spinduliavimo šaltinius, A. Juška· taip pat remiasi reliatyvumo 
teorija- masės ir energijos ryšiu. 

17 A.Juška. Astronomijos vadovėlis.- Kaunas, 1928.- 151 p. 
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1940 m. pasirodė A. Juškos fizikos vadovėlis vidurinei 
mokyklai "Fizika" 18

• Tai gana glaustas vyresniųjų klasių 
mechanikos vadovėlis. Jame yra tokie skyriai: pagrindinės kūnų 
savybės; kieti kūnai; skysčiai; dujos; tiesiaeigis judėjimas; jėga; 
vektorių sudėtis ir skaidymas; pusiausvyra; darbas, smūgis ir 
energija. Įdomu, kad inercijos· dėsnis, pagrindinis dinamikos dėsnis 
ir veiksmo bei atoveiksmio dėsniai aiškinami neminint Niutono 
pavardės, nėra termino Niutono dėsniai. Lietuviška terminija 
beveik šiuolaikinė. Kiekviename skyriuje yra uždavinių, iš viso jų 
95, o knygos gale yra skaitmeniniai atsakymai. Pavyzdys: "Vieną 
lietingą dieną visoje Lietuvoje iškrito vidutiniškai 20 mm lietaus. 
Kiek traukinių reikėtų tos dienos lietaus vandeniui atvežti iš jūros, 
jei vienas traukinys pavežtų 1000 tonų?" Vienas skirsnis 
pavadintas "Technikos pagrindai", tačiau ten kalbama tik apie 
techninę matų sistemą. Autorius nevengia mažybių 11/, L1s, L1t, L1v. 
Šis vadovėlis labai skiriasi nuo kitų lietuviškų mechanikos 
vadovėlių. Atrodo, kad jis pasirodė paskutiniais Nepriklausomos 
Lietuvos mėnesiais. Prakalboje nurodyta daugiausia naudota 
literatūra- du šaltiniai rusų ir keturi vokiečių kalba. 

Trumpai paminėkime A. Juškos redaguotą ir su A. Kalinausku 
iš vokiečių kalbos išverstą Emilio Braunweilerio knygą "Fizika be 
formulių" 19 • Tai populiarus visos fizikos išdėstymas, nagrinėjami 
naujausi fizikos klausimai ir technikos taikymai, taip pat trumpa, 
bet turininga fizikos istorija. Ji pasirodė palyginti dideliu 4200 egz. 
tiražu pirmaisiais hitlerinės okupacijos mėnesiais 1941 m. Sunku 
pasakyti, ar karo sąlygomis ji buvo kiek plačiau skaitoma. 

1934 m. pasirodė Augustino (Augusto) Jakučionio "Pirmo
sios gamtos pamokos" III pradinės mokyklos skyriui. Pedagogas 
A. Jakučionis gimė 1884 m. rugpjūčio 22 d., Alytaus apskrities ir 
valsčiaus Daugirdėlių sodžiuje. 1904 m. baigė Veiverių mokytojų 
seminariją, 1905-1918 m. mokytojavo Blendos (Suvalkų aps.), 
Gulbinų, Panemunėlio, ,Žiobiškio, Vilniaus pradinėse mokyklose. 
1918-1919 m. dirbo Švietimo ministerijoje ir Švietimo liaudies 
komisariate, buvo lenkų areštuotas. 1920-1929 m. mokytojavo 
Kauno I "Aušros" gimnazijoje, studijavo Lietuvos universiteto 

18 A. Juška. Fizika: I dalis; Mechanika I.- Kaunas, 1940.-94 p. 
19 Emil Braunweiler. Fizika be formulių I Vertė A Juška ir A Kalinauskas; 

red. AJuška.- Kaunas, 1941.-220 p. 
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Matematikos-gamtos fakultete. 1940-
1941 m. dirbo Švietimo liaudies 
komisariate, o po II pasaulinio karo -
Pedagoginės literatūros leidykloje. 
Bendradarbiavo įvairiuose lietuviš
kuose leidiniuose, pasirašydavo 
slapyvardžiais. Išleido nemaža 
vadovėlių pradinėms mokykloms ir 
gimnazijų pirmosioms klasėms: 

"Kelias į šviesą", "Aplinka ir kraštas", 
"Augalai" ir kt. Kai kurių buvo keli 
leidimai. Yra 2 knygelės, skirtos tik 
fizikos klausimams. Tai minėtos 

"Pirmosios gamtos pamokos" ir 
"Negyvoji gamta". A. Jakučionis mirė 
Kaune 1969 m. kovo 5 d. 

"Pirmosios gamtos pamokos" 20 
-

Augustinas Jakučionis 

nedidelė 32 psl. knygelė, skirta pradinės mokyklos III skyriui, taip 
pat ir I gimnazijos klasei. Joje rašoma apie kietuosius, skystuosius 
daiktus, dujas, trejopą vandens ir kitų daiktų būklę, apie daiktų 
matavimą Ir tūrį, Saulę, daiktų 

plėtimąsi nuo šilimos, šilimos 
(temperatūros) matavimą, Reomiūro ir 
Celsijaus termometrus, apie šilimos 
laidininkus. A. Jakučionis, kaip ir kiti 
autoriai, ieško gražių žodžių gamtos 
reiškiniams apibūdinti: "Rytą, prieš 
eidamas į mokyklą, tu sėdaisi 

pusryčiauti. Sėsdamas netyčia užkliu-
dei greta stovinčią kėdę; kėdė 

parvirto . Tau padavė karštos arbatos. 
Arbata garuoja. Į arbatą tu įdėjai 

cukraus. Cukrus ištirpo. Bevalgyda
mas išgirdai gretimam kambary 
pokšterėj imą. Tai vėjas užtrenkė atvirą 
langelį < ... >. Matome, kad daiktuose 
nuolat vyksta atmainos. Įvairios 

A . .IAKUCIONIS 

NEGYVOJI 
GAMTA 

VI PRADZIOS MOKl:.HLOS SKYRIUI 

20 A. Jakučion is. Pirmosios gamtos pamokos.- Kaunas, 1934. 
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atmainos, kurios įvyksta daiktuose, vadinasi reiškiniai". Yra ir 
daugiau buities, daugiausia kaimo, vaizdelių. 

1936 m. buvo išleista minėta A. Jakučionio "Negyvoji gamta" 
VI pradinės mokyklos skyriui21 

. Tai daug išsamesnis už "Pirmąsias 
gamtos pamokas" fizikos vadovėlis. Jis apima 80 puslapių. 

"Negyvąją gamtą" sudaro šviesos (platesnis negu dabar IX klasės 
vadovėlyje), magnetizmo ir elektros skyriai. Nagrinėjamos 

pagrindinės lęšių teorijos sąvokos, jais paremti prietaisai, elektros 
srovės įtakos magnetinei rodyklei taisyklės, potencialas, indukcinė 
srovė, elektromagnetiniai prietaisai, radijas. Šiuo metu per 
moksleivių fizikos olimpiadas kyla diskusijos dėl to, kad X klasių 
moksleiviams nedėstoma potencialo sąvoka. Įdomu, kaip ją 

suvokdavo anuometiniai šeštokai? 
1936 m. buvo priimta nauja 6-metės pradinės mokyklos 

programa. A.Jakučionis pažymi, kad VI skyriaus negyvosios 
gamtos programa turi labai sudėtingų dalykų. Tai galima buvo 
aptikti ir Esmaičio "Sakalėlyje", skirtame VI skyriui, kuriame buvo 
aiškinama net televizija. Antanas Žv i ronas 193 8 m. tokių temų 
įtraukimą į programą pavadino skandalu. "To net iš abiturientų 

nereikalauja",- rašė jis. Taigi būta įvairių nuomonių. 
1931 m. Geručio slapyvardžiu 

išėjo Mečislovo Vasiliausko "Rūtelė" 
III pradinės mokyklos skyriui . 
Pedagogas M. Vasiliauskas gimė 

Liudvinave, Marijampolės aps. 
1877 m. lapkričio 20 d. 1898 m. baigė 
Veiverių mokytojų seminariją, moky
tojavo Lenkijoje, už lietuvišką veiklą 
1899 m. buvo suimtas, ištremtas į 

Odesą, 1904- 1906 m. dirbo pradinėse 
mokyklose Maskvoje, Kaune , 1907-
1915 m.- Skrebotiškyje, Pasvalio raj., 
1915-1917 m. lietuvių tremtinių 

mokykloje Maskvoje. 1918 m. grįžo į 

Lietuvą, 1919 m. dirbo Liaudies 
švietimo komisariate, taip pat 1919 m. 

Mečislovas Vasiliauskas - Jurbarko, 1920-1925 m. Biržų ir 

21 A. Jakučionis . Negyvoji gamta.- Kaunas , 1936. 
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Pasvalio pradinių mokyklų inspektorius, nuo 1925 m. - Šiaulių 
mokytojų seminarijos pradinės mokyklos vedėjas, 1940-1945 m. 
tos pat seminarijos mokytojas, 1945-1957 m. Stačiūnų (Pakruojo 
raj.) vidurinės mokyklos direktorius. Jo darbovietės ir darbo laikas 
nurodomi kiek skirtingai. Išleido knygas "Trumpa aritmetikos 
pradedamojo mokslo metodika", "Pažinkite mus" (su J. Janušoniu), 
"Ištisinio mokymo praktika", "Lietuvių. kalbos pradžios mokslo 
metodika" (Rygoje, Šiauliuose), "Žibutė" ·c elementorius), "Rūtelė" 
(1, II, III, IV, V skyriams). Fizikos klausimų yra "Rūtelės" III ir IV 
skyrių vėlesniuose leidimuose. M. Vasiliauskas mirė 1957 m. 
gegužės 19 d. Stačiūnuose. 

Kaip jau buvo minėta, 1936 m. 
buvo paskelbta 6-erių metų pradinės 
mokyklos programa. Joje buvo platus 
4 metų fizikos kursas, pradedant 
trečiuoju mokyklos skyriumi. Taigi 
"Rūtelės" IV leidime22 fizikos klausi
mams skirta 27 psl. Aiškinamos gana 
įvairios oro savybės, barometras, trys 
kūnų būsenos ir apie tai, kaip galima 
padaryti skystą orą, kai kurie šilumos 
klausimai, termometras. Aptartos 4 °C 
vandens savybės, slaptoji šiluma. Yra 
I mėnesio vidudienio temperatūros 

"kreivoji" ir užduotis mokiniams 
pagal tą pavyzdį nubrėžti tokią 

"kreivąją", remiantis pačių atliktais 

GERUTIS 

RUTELĖ 
SKAITYMAI IR GAMTA 

IV-juo PRADŽIOS MOKYKLOS SKYRIUI 

IV•IIioo dali .. 1-oioo knygoo ~ 

···---~ .. - I 
~ 

llllll!lll ~ 
.,DIRVDS" B-VtS LEIDI.YS [o 

m KAUNAS - 1935 -. - MARIJAMP<>Lt ~~ 
-~~"<~:.:.~:~-~~~~~~;=.._;:,.:....;_. 

matavimais. Formulių nėra. Vienas skirsnis (4 puslapiai) skirtas 
elektrai. Aprašyta "žaibolaida, perkunsargis, žaibo vadelės" - trys 
to paties įrenginio terminai. 

"Rūtelės" IV dalį sudarė dvi knygos: I - skaitymai ir gamta ir 
II - geografija ir krašto mokslas. II knygoje 1933 m. dalykiniu 
stiliumi su gražiomis iliustracijomis išdėstytos tokios temos: Žemės 
sukimasis aplink savo ašį, Žemė pasaulio erdvėje, Saulės ir 
Mėnulio aptemimai. Nurodyta, kurie. žvaigždynų pavadinimai yra 
lietuviški, yra uždavinių, kuriuos norint išspręsti reikia skaičiuoti, 

22 Gerutis. Rūtelė: III pradžios mokyklos skyriui; Skaitymai, Gamta ir Tėvynės 
mokslas.- Kaunas-Marijampolė, 1937. 
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pavyzdžiui, "apskaičiuokite, kokiu greitumu sukasi kiekvienas 
pusiaujo taškas". Fizikos klausimų daugiau buvo "Rūtelės" IV 
dalies I knygoje23

. Čia 43-se puslapiuose aiškinami įvairūs 
mechanikos, dujų, garso, šviesos, magneto ir elektros klausimai. 
Vaizdžiai aprašomi gamtos reiškiniai: "Matome, kaip dieną 

pakeičia naktis, o naktį - ·diena; matome, kaip kinta metų laikai: 
žiema, pavasaris, vasara ir ruduo; pastebime įvairias oro atmainas: 
giedrą, lietų, vėją, žaibą, sniegą ir t.t.; juntame šaltį ir šilumą; 
girdime griaudžiant, vėją ūžiant, paukščius giedant ir t.t. ir t.t. 
Visos tokios atmainos gamtoje vadinasi gamtos reiškiniai". 

Aptariamoje "Rūtelėje" nurodyta, kad nustatinėjant kūnų 

lyginamąjį svorį, vanduo turi būti 4 °C. Paaiškinta, kaip tinkamai 
pasverti daiktą netiksliomis svarstyklėmis. Dėstomos iškiliuoju 
stiklu gaunamų tikrųjų ir menamųjų vaizdų sąvokos. Kalbama apie 
Franklino ratą, "elektros krušą", apie molekules ir atomus, 
technikos naujovę - telegrafą paprastomis raidėmis. Skirsnis 
"Fizikos ir chemijos reiškiniai" panašus į S. Matjošaičio 

vadovėlio 10 • Autorius pateikia tokius teiginius: "Atmainas, kurios 
vyksta gamtos kūnuose, nekintant pačiai medžiagai, jos sudėčiai, 
tiria gamtos mokslas fizika, o tas atmainas, kurios pakeičia pačią 
kūnų sudėtį- chemija". Yra ir keli uždaviniai - klausimai toms 
sąvokoms įtvirtinti. Kalbama ir apie elementus, kurių "gamtoje 
priskaitoma per 80". Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad šis vadovėlis 
pasirodė dar prieš 1936 m. reformą. Dauguma pradinių mokyklų 
vadovėlių autorių, nagrinėdami fizikos ir chemijos reiškinius, pačių 
sąvokų "fizika" ir "chemija" nevartojo. 

193 7 m. buvo išleistas dar vienas vadovėlis IV pradinės 

mokyklos skyriui. Tai Jono Trinkūno "Spindulėlis"24 • J. Trinkūnas 
gimė 1893 m. vasario 15 d. Ryliškių kaime, Tauragnų vls., Utenos 
aps. 1914-1917 m. tarnavo Rusijos armijoje aviacijos mechaniku, 
1920 m. - Lietuvos savanoris. 1921 m. pradėjo mokytojauti Šiaulių 
IV pradinėje mokykloje, 1924 m. baigė du Šiaulių mokytojų 
seminarijos kursus. 1929 q1. J. Trinkūnui buvo pripažintas pradinės 
mokyklos mokytojo cenzas ir vardas, 1937 m. jis buvo pakeltas į II 

23 Gerutis. Rūtelė: IV pradžios mokyklos skyriui; Skaitymai ir gamta. - Kaunas
Marijampolė, 1935. 

24 J. Trinkonas. Spindulėlis: IV-jam pradžios mokyklos skyriui; Skaitymai, Gamta, 
Istorija ir Geografija.- Kaunas, 1937. 
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laipsnio vyresniuosius mokytojus, 
1940 m. paskirtas Šiaulių III pradinės 
mokyklos vedėju. 1947 m. spalio mėn. 
paskirtas Šiaulių mokytojų seminari
jos pedagoginių dalykų mokytoju. 
Savo pavarde ir Ryliškėno slapyvar
džiu parašė ir išleido lietuvių kalbos 
gramatikos, skaičiavimo, gamtos 
pažinimo vadovėlių pradinės mokyk
los I - VI klasėms. J. Trinkūnas buvo 
apdovanotas Lietuvos nepriklausomy
bės 1 O metų medaliu, kūrėjų-savanorių 
medaliu. Į pensiją išėjo 1957 m. Mirė 
1967 m. gruodžio 3 d . Vilniuje, palai
dotas Vilniaus Saltoniškių kapinėse. 

Aptarsime jo vadovėlį "Spindu
Jonas Trinkūnas 

lėlis". Jis apima 575 psl. ir sudarytas IS tokių skyrių: skaitymai; 
negyvoji gamta; augalai ir gyvuliai; žmogus; Lietuvos istorija ir 
geografija; bendroji geografija. Negyvajai gamtai skirti 86 psl., iš 
kurių 59 psl. -fizikos, kiti -chemijos klausimams. Terminųfizika 
ar chemija neaptikome. Abiejų mokslų 
klausimai sumaišyti. Fizikos klausimai 
maždaug tokie: oras, lyginamieji 
svoriai, vanduo Ir įrengimai arba 
prietaisai su skysčiais, garsas, šviesa, 
optiniai prietaisai, spalvynas, 
magnetas, elektra ir prietaisai, 
rezonansas, radijas. Dėstymo seka 
panaši į A. Jakučionio vadovėlio20 , kai 
kas į M. Vasiliausko "Rūtelę"22 . 
Mokymo prasme yra įdomus darbelis 
moksleiviams - remiantis lyginamųjų 
svorių lentele, siūloma patiems 
sugalvoti uždavinių. Vienas įdomesnis 
klausimas: "Kodėl teatrų scenas taiso 
pusiau perpiauto varpo pavidalo?" 

J. TRINKŪNAS 

SPINDULĖLIS 
SKAITYMAI, GAMTĄ ISTORIJA 

IR GEOGRAFIJA 

IV-jom pradžios mokyklos skyriui 

SPAUDOS FONDAS 
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Be S. Matjošaičio vadovėlio visiems keturiems (III, IV, V ir 
VI) pradinės mokyklos skyriams, kuriuose nuo 1936 m. buvo 
plačiau dėstomi fizikos klausimai, taip pat visiems tiems pradinės 
mokyklos skyriams vadovėlius išleido Vincas Ruzgas. Jo parašyti 
skyriai vadovėlyje "A ušrelė" 193 7- 1940 m. ir atskiras "Gamtos 

Vincas Ruzgas 

vadovėlis" 1938- 1940 m. Pedagogas 
ir bibliotekininkas V. Ruzgas gimė 

1890 m. sausio 24 d. Plepešiškių k., 
Užpalių vis., Utenos aps. 1922-1972 
m. Kauno pedagoginio muzieJaus 
direktorius, 1925-1940 m. Kauno V. 
Kudirkos bibliotekos vedėjas. Vienas 
žurnalo "Mokykla !f visuomenė" 

steigėjų, 1936-1940 m. Lietuvos 
mokytojų profesinės draugijos pirmi
ninkas. 1940-1941 m. ir 1944-1946 
m. Kauno miesto švietimo skyriaus 
vedėjas. Dėstė įvairiuose mokytojų 

kursuose gamtos metodiką, rankų 

darbelius. Bendradarbiavo įvairiuose 

leidiniuose, pasirašydavo slapyvar
džiu. Išleido šiuos leidinius: "Kartono 

ir knygrišystės darbų vadovėlis", "Gamtos rinkinių gaminimas", 
"Mokomosios ekskursijos", "Gamtos mokslo metodika", "Medžio 
ir metalo darbai". Dirbo vertėjo , redaktoriaus darbą. Mirė V. 
Ruzgas 1972 m. gegužės 26 d. Kaune. 

Jurgis Ambraška, Stepas Zobarskas, Peliksas Šinkūnas ir 
Vincas Ruzgas yra vadovėlio "Aušrelė" autoriai. Vadovėlio III 
dalis buvo skirta pradinės mokyklos ITI skyriui, o IV dalis - IV 
skyriui. Abiejų dalių skyrių "Gamta", kuriame tarp kitų 

nagrinėjami ir fizikos klausimai, parašė V. Ruzgas. 1938 m. 
leidime skyriuje "Gamta", skirtame III pradinės mokyklos 
skyriui 25

, aiškinama pati gamtos sąvoka, trejopas kūnų pavidalas, 
nesudėtingi šilumos klausimai, oro ir vandens savybės. Tai 
išdėstyta 15-oje puslapių. Kai kurios teksto vietos primena Geručio 
"Rūtelę". Apskritai V. Ruzgo tekstas paprastesnis ir trumpesnis. 

25 J. Ambraška, Stp. Zobarskas, P. Šinkūnas ir V. Ruzgas. Aušrelė: III dalis; 
Vadovėlis III pr. mokyklos skyriui.- Kaunas, 1938. 
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Beveik toks pat jis buvo 1937 m. bei 1939 m. "Aušrelės" 
leidimuose. 

193 7 m. leidimo "Aušrelės" IV dalyje26 fizikos klausimų 
žymiai daugiau nei III dalyje. Jie užima 39 psl. ir yra duodami 
pramaišiui su chemijos klausimais panašiai kaip J. Trinkūno 
"Spindulėlyje"23 • Yra gana įvairių užduočių, pavyzdžiui, apžiūrėti 
kurį nors radijo į taisymą. . . 

Minėtas V. Ruzgo "Gamtos vadovėlis" skiriasi nuo "Aušrelės". 
1938, 1939 ir 1940 m. jis buvo leidžiamas V pradinės mokyklos 
skyriui. I leidimo įžangoje, kuri buvo perspausdinta ir vėliau, 
autorius dėkoja dr. A. Žvironui už nurodymus ir patarimus, už 
rankraščio patikrinimą. Tai, aišku, padėjo pagerinti teksto kokybę, 
išvengti netikslumų. Vadovėlio I skyrius pavadintas "Fiziniai 
reiškiniai", o II skyrius - "Cheminiai reiškiniai". Fizikos skyriuje 
(36 psl.) nagrinėjami mechanikos klausimai. 1940 m. leidimas27 

beveik nesiskiria nuo 1938 m. leidimo. 1940 m. leidime randame 
gana subtilų to amžiaus mokiniams klausimą apie tai, kad 
lyginamasis svoris yra bevardis*, o tankumas - vardinis dydis. 
Nurodytas 400 tūkstančių cheminių junginių skaičius. Minima, kad 
mokslininkams pavyko "molekulas" suskaldyti į atomus, o atomą
į elektronus, protonus ir kt. Gana vaizdžiai aiškinama "medžiagos 
amžinybė, pastovumas". 

193 8 ir 1940 m. buvo išleistas V. Ruzgo gamtos vadovėlis VI 
pradinės mokyklos skyriui28

• Jame taip pat padėkota dr. A. Žvironui 
už naudingus patarimus ir nurodymus bei rankraščio patikrinimą. 
Fizikos klausimams čia skirta 59 psl. Nagrinėjami šviesos, 
magnetizmo, elektros klausimai. Paskutinė tema - radijas. Dėstymo 
stilius dalykinis, be literatūrinių vaizdinių. Jau 8-me psl. yra 
uždavinys, kuriam reikalinga šviesos greičio vertė. Algebrinių 

formulių nėra. Gvildenama daug sąvokų, reiškinių, prietaisų. 

Rašoma apie Amerikoje gaminamą 5 m skersmens teleskopo lęšį. 

Gana smulkiai aiškinama potencialo sąvoka. Telegrafo tema susieta 
su Lietuvos miestų vardais, o radijo tema su Kauno radijo stoties 

26 J. Ambraška, Stp. Zobarskas, P. Šinkūnas ir V. Ruzgas. Aušrelė: IV dalis; 
Vadovėlis IV pr. mokyklos skyriui.- Kaunas, 1937. 

27 V. Ruzgas. Gamtos vadovėlis V pradinės mokyklos skyriui. -Kaunas, 1940. 
• Lyginamuoju svoriu čia, kaip ir daugelio kitų to meto autorių leidiniuose, buvo 

vadinamas duotojo kūno svorio ir tokio pat tūrio vandens svorio santykis. Tai bevardis dydis. 
28 V. Ruzgas. Gamtos vadovėlis VI pradinės mokyklos skyriui. -Kaunas, 1938. 
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duomenimis. Paaiškinta, kokios yra ilgos, vidutinės, trumpos ir 
ultratrumpos radijo bangos. Istorinių duomenų nedaug. Fizikos 
klausimai, kaip ir Esmaičio "Sakalėlyje"7 , baigiami televizijos 
poteme, tiktai V. Ruzgas tam skyrė vos kelias eilutes ir visai 
neaiškino schemos. Iš viso "Aušrelėje" ir "Gamtos vadovėlyje" 
minėtiems keturiems pradines mokyklos skyriams V. Ruzgas 
fizikos klausimams paskyrė apie 150 psl. Tai nemažas žinių 

bagažas. Lietuvoje 193 8 m. pradinėse mokyklose mokėsi apie 
290000 mokinių. Sunku pasakyti, kaip pavyko per kelerius metus 
iki karo tas naujas pradinių mokyklų programas igyvendinti. 

1940 m. dienos šviesą išvydo trečiasis lietuviškas fizikos 
vadovėlis (po K. Šakenio ir A. Juškos vadovėlių), skirtas vyres
nėms klasėms. Tai "Fizika" (mechanika, garsas, šiluma) IV ir V 
gimnazijos klasėms. Jo autoriai - Matas Krikščiūnas, Kostas 
Rindzevičius ir Kazimieras Baršauskas. 

M. Krikščiūnas buvo pedagogas ir visuomenininkas. Jis gimė 
1886 m. gruodžio 31 d. Ašmintos k., Prienų vis., Marijampolės aps. 
1906 m. baigė Marijampolės gimnaziją, o 1915 m. - Petrapilio 
universiteto astronomijos skyrių. 1915-1921 m. dėstė matematiką, 
fiziką, kosmografiją, topografiją Tūlos gubernijos Bogorodicko 
keliose gimnazijose ir ten evakuotoje Dotnuvos ūkio mokykloje. 
1921-1941 buvo tų pačių dalykų dėstytojas ir Marijampolės 

Rygiškių Jono gimnazijos direktoriaus pavaduotojas, taip pat Biržų, 
Vilkaviškio, Kauno "Aušros" berniukų, Jurbarko gimnazijų 

direktorius. Marijampolės mokytojų seminarijoje dėstė matema
tikos metodiką. Dar gimnazijoje įsitraukė į lietuvių visuomeninę 

veiklą. Lietuvoje ir Petrapilyje jo bute ne kartą vyko kratos. 
Aktyviai bendradarbiavo įvairioje spaudoje. 1941-1942 m. dirbo 
Pedagoginiame departamente, o 1942-1944 m. buvo Vilniaus 
pedagoginio instituto vyr. lektorius ir direktoriaus pavaduotojas. 
1944-1950 m. ėjo įvairias su lietuvių mokyklomis susietas pareigas 
Vokietijoje, o nuo 1950 m. - panašias pareigas JA V. 1954 m. buvo 
Lietuvos profesorių Am.ėrikoje draugijos valdybos pirmininkas. 
Bendradarbiavo lietuviškose enciklopedijose. Mirė M. Krikščiūnas 
1957 m. vasario 7 d. Čikagoje. 

K. Rindzevičius, matematikas ir pedagogas, gimė 1909 m. 
birželio 8 d. Paliepės dvare, Deltuvos vis., Ukmergės aps. 1928 m. 
baigė Ukmergės gimnaziją, o 1934 m. - VDU Matematikos-gamtos 
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fakulteto matematikos skyrių. 1934-
1942 m. dėstė matematiką ir fiziką 

Kauno suaugusiŲJŲ bei Kauno II 
"Aušros" mergaičių ir III gimnazijose. 
Be to, 1940-1941 m. buvo Vilniaus 
technikumo matematikos ir fizikos 
mokytojas bei inspektorius, 1941-
1942 m. - Vilniaus pedagoginio insti
tuto lektorius, taip pat 1940-1944 m. 
- VDU lektorius, vyr. asistentas. 
Dėstė įvairius matematikos dalykus. 
1946-1949 m. Pabaltijo universiteto 
Hamburge ir Pineberge matematikos 
lektorius, lietuvių gimnazijų Vokieti
joje matematikos ir fizikos mokytojas. 
1950 m. išvyko į Australiją. 

Kostas Rindzevičius 

K. Baršauskas gimė 1904 m. gegužės 13 d. Gižuose, 
Vilkaviškio raj. Baigęs Marijampolės realinę gimnaziją, 1925 m. 
įstojo į Lietuvos universitetą Kaune ir 1930 m. baigė VDU 
Matematikos-gamtos fakulteto fizikos skyrių. Nuo to laiko dirbo 
VDU (vėliau KPI) Fizikos katedroje. 1936 m. stažavosi Berlyno 
universitete, 1938 m. VDU apgynė daktaro disertaciją "Antrinių 

kosminių spindulių pasiskirstymo 
klausimu". Vėliau su savo mokiniais 
bandė spręsti puslaidininkių, ui tra
garso , magnetrnro branduolinio 
rezonanso problemas. Nuo 1940 m. 
Kauno valstybinio universiteto profe
sorius. 1941 m. ir nuo 1944 m. Fizikos 
katedros vedėjas. 194 7 m. Technolo
gijos fakulteto, 194 7-1950 m. Elektro
technikos fakulteto dekanas. 1950-
1964 m. Kauno politechnikos instituto 
rektorius. Nuo 1956 m. akademikas. 
Išleido stas knygas: "Kosminiai 
spinduliai", "Fizika klausimais ir 
atsakymais", kelis fizikos vadovėlius 
(su kitais), vieno jų išėjo vertimas į Kazimieras Baršauskas 
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lenkų kalbą. Paskelbė per 60 mokslinių, daug kitokių straipsnių 
lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Mirė K. Baršauskas 1964 m. 
gegužės 24 d. Vilniuje, palaidotas Kauno Petrašiūnų kapinėse. 

M. Krikščiūno, K. Rindzevičiaus ir K. Baršausko vadovėlyje 
"Fizika" (mechanika, garsas, šiluma)29 pakankamu lygiu 
nagrinėjami knygos pavadinime nurodyti klausimai. Pratarmėje 
autoriai dėkoja privat. doc. dr. A. Žvironui, perskaičiusiam 
rankraščius ir davusiam vertingų nurodymų. Vadovėlyje nurodyta 
naudota literatūra: 4 lietuviški, 1 O vokiškų, 8 rusiški, 1 angliškas ir 
1 lenkiškas šaltinis. Tai rimtas pagrindas gero tarptautinio lygio 
vadovėliui. Jame nagrinėjami, pavyzdžiui, tokie kietojo kūno 

dinamikos elementai: inercijos momentas, kietojo kūno sukimosi 
dinamikos lygtis, fizinė svyruoklė, redukuotas svyruoklės ilgis, 
laisvoji ašis, vilkelis, precesija. Aiškinamas Doplerio principas, 
stygų virpėjimo dėsniai. Nemaža algebrinių irodymų. Vadovėlyje 
yra 121 ivairaus sunkumo uždavinys. Dalykinis lygis artimas 
K. Šakenio vadovėlių lygiui, tiktai tekstas naujesnis, labiau 
nugludintas. Yra 22 istorinės nuorodos apie mokslininkus, 8 
uždaviniams panaudoti lietuviški duomenys. Vadovėlio apimtis 264 
psl. Vėlesni leidimai mažai skyrėsi nuo pirmojo. 1941 m. antras 
leidimas išėjo dar tų pačių 3 autorių vardu. 1945-1950 m. buvo dar 
6 jau vieno autoriaus K. Baršausko leidimai. 

1947 m. pasirodė K. Baršausko "Fizika" III-IV (elektra, 
atomistika, šviesa)30

• Jau antrame skirsnyje ielektrinimas trinties 
būdu aiškinamas remiantis elektronų sistema atomuose, ir 
pavaizduoti ivairių atomų elektronų sluoksniai. Kalbama apie 
"antlaidumą" (superlaidumą). Kai kur vartojama išvestinės sąvoka. 
Pateikta ir Uau kitur matyta) seniena - Kulono dėsnis magnetinei 
sąveikai. Aiškinamas prietaisų šuntavimas, taip pat "elementarinio 
elektros kiekio" sąvoka, elektrono, pozitrono savybės, katodiniai, 
anodiniai, Rentgeno spinduliai, radioaktingumas, izotopai, 
kosminiai spinduliai, nėutronas. Yra šviesos kvanto formulė, 
spinduliuojamos energijos Planko formulė. Taigi 230 psl. vadovėlis 
buvo pakankamai šiuolaikiškas. Vėlesni 1948-1950 m. leidimai 
mažai kuo skyrėsi nuo pirmojo. Abiejų vadovėlių28 • 29 apimtis 1950 

29 M. Krikščinnas, K. Rindzevičius, K. Baršauskas. Fizika: Pirmoji dalis; 
Mechanika, garsas, šiluma.- Kaunas, 1940. 

30 K. Baršauskas. Fizika III-IV; Elektra, atomistika, šviesa.- Kaunas, 1947. 
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m. buvo per 500 psl. ir gražiai pratęsė K. Šakenio darbą. Gaila, kad 
nuo tų metų savi vadovėliai vyresnėms klasėms buvo pakeisti 
verstiniais, ir tik po Atgimimo Nepriklausomoje Lietuvoje vėl 

pradėti rengti originalūs vadovėliai. 
Savitu vyresnių klasių vadovėlio pakaitalu galima laikyti 

minėtą K. Baršausko 179 psl. knygą "Fizika klausimais ir 
atsakymais", išleistą Kaune 1947 m. Joje yra 556 klausimai ir 
atsakymai iš viso fizikos kurso. Nemaža iliustracijų paimta iš to 
paties autoriaus mokyklinio vadovėlio. 

1941 m. buvo išleistas K. Rindzevičiaus ir A. Juškos 
redaguotas leidinys "Fizika antrai klasei" 3

t. Jo 180 psl. nagrinėjami 
mechanikos elementai (įskaitant skysčius ir dujas), šiluma ir 
akustika. Autorius nenurodytas. Vadovėlis panašus į rusišką 

A. Pioryškino, G. Falejevo ir V. Krauklio leidinį. Jį galima gretinti 
su I. Končiaus ir A. Juškos redaguotais vadovėliais9 , kurie taip pat 
buvo išleisti, vienai okupacijai keičiant kitą Lietuvoje. 

1958 m. išėjo K. Baršausko ir A. Puodžiukyno "Fizika VII 
klasei". Fizikas ir pedagogas Antanas Puodžiukynas gimė 1898 
m. vasario 5 d. Gulioniškėje, Kazlų Rūdos vis., Marijampolės aps. 
1922 m. eksternu baigė Kauno "Saulės" gimnaziją, kartu nuo 
1921 m. studijuodamas ir A ukš tuo
siuose kursuose. 1922-1923 m. 
studijavo Mi unsterio, 1923-1927 m. -
Vienos universitete. Ten 1927 m. 
apgynė daktaro laipsnį už darbą apie 
metalų elektrinio laidumo kitimą, 

jiems absorbuojant dujas. 1927-1928 
m. fizikos ir matematikos mokytojas 
Plungės gimnazijoje , dar direktoriavo 
Utenos gimnazijoje . 1928-1940 m. ir 
1945-1950 m. dirbo VDU, dėstė 

Žemės ūkio akademijoje, mokytojavo, 
o 1940-1945 m. Vilniaus universitete. 
Būdamas Vilniuje, dirbo dar Pedago
giniame institute. 1950-1986 m. dėstė 
tr buvo profesoriumi-konsultantu Antanas Puodžiukynas 

Kauno politechnikos institute, 1950-

3 1 Fizika antrai klasei I Red. K. Rindzev i č ius ir A Juška.- Kaunas, 1941. 



-166-

1965 m. dar ir Kauno medicinos instituto Fizikos katedros vedėjas. 
1942-1944 m. ir nuo 1958 m. profesorius. Parašė knygas 
"Energijos šaltiniai", "Atominiai reaktoriai ir atominės elektrinės", 
mokomųjų leidinių studentams, daug straipsnių. Mirė A. Puodžiu
kynas Kaune 1986 m. spalio 1 O d., palaidotas Višakio Rūdoje. 

K. Baršausko ir A. Puodžiukyno vadovėlis VII klasei buvo 
išleistas 3 kartus: 1958, 1959 ir 1960 m. Visi 167 psl. leidimai 
vienodi. Vadovėlis išleistas ir lenkų kalba. Pavartysime 1959 m. 
leidimą32 . Vadovėlis lyg 3 dalių: Pirmosios žinios apie mechaniką; 
Šiluma; Elektra. Šio vadovėlio, kaip ir K. Baršausko "Fizikos" III
IV28, tekste atsispindi tarybinis laikotarpis. Iš 22 istorinių intarpų 
14 susiję su rusų istorinėmis realijomis. Tačiau neradome pagyrimų 
komunistų partijai, nepastebėjome antireliginio turinio apraiškų. 

Tiesa, medžiagos, susietos su Lietuva, taip pat nedaug. Minima tik, 
kad į Lietuvą iš Ukrainos atvedamos natūralios dujos, kad 1959 m. 
pradės tiekti elektros srovę Kauno hidroelektrinė, kad numatoma 
statyti keletas hidroelektrinių prie Nemuno ir Neries. Apskritai 
tekstas, pnesmgai P. Mašioto 14 vadovėliui, dalykiškas, be 
literatūrinių vaizdų ar personažų. Dalykiniu dėstymo lygiu 
K. Baršausko ir A. Puodžiukyno vadovėlis pranoksta anksčiau 

išleistų tai klasei vadovėlių lygį. K.Baršausko ir A. Puodžiukyno 
vadovėlyje duoti 99 uždaviniai, aprašyta 1 O laboratorinių darbų. 
Jame kalbama apie atominę elektros prigimtį, pozitroną, jėgų 

linijas, potencialą, molekulinius magnetus. Šis vadovėlis, atrodo, 
techniškiausias tarp aptartų lietuviškų vadovėlių. Gaila, kad tai 
buvo paskutinis lietuviškas fizikos vadovėlis tarybiniu laikotarpiu. 
Nuo 1960 m. net ir jaunesniųjų klasių mokiniams buvo leidžiami 
tik versti iš rusų kalbos vadovėliai, o tai sustabdė lietuviškų fizikos 
vadovėlių raidą. 

Kaip išimtis tarp verstų vadovėlių buvo po 25 metų pertraukos 
atsitiktinai 1986 m. išėjęs VII klasės vadovėlio priedas - 32 
puslapių Zigmundo Ramanausko knygelė "Šviesos reiškiniai"33 . 
Pedagogas fizikas Z. Ramanauskas gimė 1932 m. gegužės 29 d. 
Kaune. 1941 m. ištremtas į Altajaus kraštą. Ten baigė vidurinę 
mokyklą, Bijsko mokytojų institutą, keletą metų buvo fizikos 
mokytoju, 1958 m. baigė Bijsko pedagoginį institutą ir, grįžęs į 

32 K. Baršauskas ir A. Puodžiukynas. Fizika: Vadovėlis VII klasei.- Kaunas, 1959. 
33 Z. Ramanauskas. Šviesos reiškiniai.- Kaunas, 1986. 
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Lietuvą, dėstė fiziką ir mašinų mokslą 
(tuo metu vadinamą mašinžinystę) 

Lentvario vidurinėje mokykloje. 1968 
m. pradėjo dirbti Pedagogikos 
institute Vilniuje, vėliau perėjo į 

Respublikinį mokytojų tobulinimosi 
institutą (dabar Lietuvos pedagogų 

kvalifikacijos institutas) ir jame dirba 
iki šiol. 1979 m. apgynė pedagogikos 
mokslų kandidato laipsnį. Parašė 

keletą metodinių knygų apie fizikos 
mokymą. Apie gerą knygelės "Šviesos 
reiškiniai" dėstymo lygį galima spręsti 
iš tokio pavyzdžio: aiškinama, kaip 
rasti lęšiu gaunamą atvaizdą, daiktui 
esant bet kokiu atstumu nuo lęšio. 

Z. Ramanauskas 

ŠVIESOS 
REIŠKINIAI 

MOKYMO PRIEMONE VII KLASEI 

FIZII<.OS VADOVEUO VI-VII KLASEI PR.IEDAS 

i 
I(AUNAS SVIESA 1986 

Aprašyti du laboratoriniai darbai. Metodiškai medžiaga pateikta 
profesionaliai. Keliose vietose vartojami duomenys iš Lietuvos. 

Kiek pažeisdami chronologinę tvarką, pratęsime VII klasės 

temą. 1998 m. pasirodė Laimos Galkutės ir Vlado Valentina
vičiaus fizikos vadovėlis VII klasei. Mokytoja L. Galkutė gimė 
tremtyje Uchtoje (Komijos A TSR). 1979 m. baigė VVU, 1988 m. 
apgynė fizikos ir matematikos mokslų kandidato disertaciją 

"Daugiakomponenčių paviršių, veikiamų inertinėmis dujomis, 
kinetika". Pradėjusi mokyto jauti greta fizikos ėmė domėtis ir 
ekologijos klausimais. Turi didelę pedagoginio darbo patirtį. 

Pedagogas fizikas V. Valentinavičius gimė 1929 m. spalio 5 d. 
Vaidatoniuose (Kelmės raj.). Dirbo mokykloje. 1957 m. baigė 

Vilniaus pedagoginį institutą ir jame dirbo iki pensijos. 1967-1978 
m. Fizikos ir matematikos metodikos katedros vedėjas, nuo 1983 
m. iki 1990 m. buvo Fizikos metodikos katedros vedėjas. 1964 m. 
Maskvoje apgynė pedagogikos mokslų kandidato laipsnį tema 
"Paprasčiausių prietaisų ir modelių eksperimentiniai uždaviniai 
kaip metodas mokant fizikos aštuonmetėje mokykloje". Nuo 1985 
m. profesorius. Išleido knygą "Pradedančiam fizikos mokytojui", o 
kartu su bendraautoriais: "Didaktinę medžiagą aštuonmetės 

mokyklos fizikos kursui", "Fizikos dėstymo metodiką", "Fizikos 
mokymo metodiką" ir kt. 
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L. Galkutės ir V. Valentinavičiaus vadovėlis34 parengtas pagal 
daug paprastesnę programą negu K. Baršausko ir A. Puodžiukyno 
arba Z. Ramanausko vadovėliai tai pačiai VII klasei. Nurodyta 
naudota angliška (net japonų autorių) literatūra. Leidinio tekstas 
įdomus, išspausdintas kelio.mis spalvomis, puikios nuotraukos ir 
popierius, gera poligrafijos kokybė, kieti viršeliai. Vadovėlį (126 
psl.) sudaro skyriai: "Šviesos reiškiniai", "Garsas", "Medžiagų 
savybės", "Apie šilumą", "Elektra tarnauja žmogui". Trumpai 
pristatysime skyrių apie medžiagų savybes. Čia vaizdžiai apibū
dinti cheminiai elementai, atomų sandara, taip pat elektronai, 
protonai, neutronai, elektronų "debesėlis", vandens molekulė, 
minima cheminių ryšių sąvoka. Puiki analogija tarp raidžių ir 
elementų, tarp rašto ir cheminių junginių. Vadovėlyje radome 
Saulės simboliką baltų ornamentuose, informaciją apie Klaipėdos 
geoterminę jėgainę, Kauno HE nuotrauką. Vadovėlis tikrai geras, 
nors dar nenagrinėjami fizikos dydžiai ir dėsniai, maža matema
tikos žinių. 

1992 m. išėjo iš spaudos V. Valentinavičiaus fizikos vadovėlis 
VIII klasei35

. Chronologiškai tai buvo pirmas originalus lietuviškas 
vadovėlis vidurinei mokyklai, išleistas atgimusioje Nepriklauso
moje Lietuvoje. Jame (192 psl.), be įvairų mechanikos skyrių, 

taip pat yra "Medžiagos būsenos", "Slėgis", "Atmosfera", "Kūnai 
skysčiuose (dujose)" skyriai. Dalykinis lygis maždaug toks, kaip 
K. Baršausko ir A. Puodžiukyno VII klasės vadovėlio31 . Vartojami 
skaičiavimai, algebrinės formulės, yra didaktinių panašumų. Tačiau 
V. Valentinavičiaus vadovėlio tekstas laisvesnis, dinamiškesnis, 
įvairesnis. Kiekvieno skyriaus gale yra vieno puslapio santrauka. 
Įterptos pastraipėlės "Tai įdomu". Iš vadovėlio aiškiai matyti, kad 
jis skirtas Lietuvos moksleiviui. Radome 21 ilgesnį ar trumpesnį 
pasakojimą, susietą su Lietuva. Pavyzdžiui, elektra Rietave, 
didžiausi Lietuvos tvenkiniai, istoriniai matavimo vienetai 
Lietuvoje ir kt. Tai mūsų fizikos vadovėlių naujovė. 

34 L. Galkutė, V. Valentinavičius. Fizika; Vadovėlis VII klasei.- Kaunas, 1998. 
35 V. Valentinavičius. Fizika; Bandomoji mokomoji knyga VIII klasei.

Kaunas, 1992. 
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1994 m. pasirodė V. Valentinavičiaus fizikos vadovėlis IX 
klasei36

. IX klasės vadovėlio turinys: "Šiluma", "Elektra", "Gar
sas", "Šviesos reiškiniai". Apie šį vadovėlį galima būtų pasakyti tą 
patį, kas buvo sakyta apie VIII klasės vadovėlį. Paminėsime tik 
porą įdomesnių intarpų, susijusių su Lietuva: "A. Gricius ir 
telefono kabelis miške per I pasaulinį karą"; "Tumasonių- Subatės 
magnetinė anomalija". 1996 m. išėjo V. Valentinavičiaus vadovėlio 
VIII klasei, o 1997 m. - IX klasei antrieji ,leidimai. Jie nedaug kuo 
skiriasi nuo pirmųjų, jų poligrafijos kokybė, kaip ir VII klasės 

vadovėlio33 , puiki. 
Paskutinis šios serijos vadovėlis - V. Valentinavičiaus "Fizika" 

(X klasei)37
• Jo turinys gana įvairus: "Mechaniniai svyravimai ir 

bangos", "Garsas", "Elektromagnetiniai virpesiai ir bangos", 
"Šviesos sklidimas, atspindys bei lūžimas", "Lęšiai ir optiniai 
prietaisai", "Šviesos banginės savybės", "Atomo sandara", "Astro
nomijos pradmenys". Šiuo vadovėliu baigiamas pertvarkytos 
dešimties metų pagrindinės mokyklos fizikos kursas, kuriame, 
regis, pirmą kartą yra ir nemažas 60 psl. astronomijos skyrius. 
Anksčiau šiame lygyje taip pat nebuvo nagrinėjami svyravimai ir 
bangos. Pačioje pradžioje autorius pateikia VII - IX klasių fizikos 
dydžius ir dėsnius (nepaminėti tiktai elektromagnetinės indukcijos 
ir kintamosios srovės dydžiai ir formulės). Tai padeda geriau 
matyti visą pagrindinės mokyklos ketverių metų fizikos vaizdą. 

Griežtumo, įrodymų, algebrinių santykių vartojimo prasme 
sudėtingiausiai, kaip abiturientams, pateiktos optikos temos: lęšio 
formulė, interferencija, difrakcija. Kiti klausimai dėstomi 

paprasčiau. X klasės moksleivių matematinis pasirengimas leistų 

nagrinėti daugiau sudėtingesnių temų bei klausimų. Elektromag
netinių virpesių ir bangų skyriuje smulkiai aiškinamos elektroninės 
lempos - diodas ir triodas. Dabar mokiniai tų lempų, bent jau 
buityje, gali ir nepamatyti. Visur naudojama naujoviška technika. 
Autorius, matyt, turėjo savus motyvus ir pasitenkino klasikinės 
radiotechnikos elementais. 

X klasės vadovėlyje autorius rašo apie ultragarso tyrimus 
Lietuvoje, Sudervės bažnyčios akusti~os savybes, apie astronomiją 
Lietuvoje, pateikia Ignalinos atominės elektrinės aprašymą ir 

36 V. Valentinavičius. Fizika; Vadovėlis IX klasei.- Kaunas, 1994. 
37 V. Valentinavičius. Fizika; Vadovėlis X klasei.- Kaunas, 1999.-252 p. 
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schemą, radioaktyviųjų medžiagų paplitimo po Černobylio avarijos 
žemėlapius, visiško Saulės užtemimo Lietuvoje 1954 m. žemėlapį, 
daugumą lietuviškų pavadinimų kosmose. Šie ir kiti įdomūs 
nacionaliniai bei istoriniai intarpai, teksto įvairovė, temų ir išvadų 
paryškinimas, panaudotos šiuo~aikinės poligrafijos galimybės daro 
vadovėlį patrauklų ir vertą gerų žodžių, kaip ir kiti V. Valentina
vičiaus vadovėliai. 

Visų pirmosios pakopos keturių klasių (VII-X) fizikos 
vadovėlių apimtis yra 829 puslapiai. Tai vertingas indėlis į lietuviš
ką mokomąją literatūrą. 

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, dar naudojant verstinį 

B. Voroncovo-Veljaminovo astronomijos vadovėlį, 1992 m. buvo 
išleista 32 psl. knygelė, to vadovėlio priedas. Jame A. Ažusienis, 
V. Kaminskas, A. Pučinskas, V. Straižys, J. Sūdžius ir V. Žitke
vičius pateikė naują ir svarbią medžiagą apie observatorijas ir 
teleskopus, naujausius Saulės sistemos tyrimus, astronomiją 
Lietuvoje, lietuviškus vardus dangaus kūnuose. 

Kitais 1993 m. pasirodė ir savas Vytauto Straižio astrono
mijos vadovėlis38 . V.Straižys gimė 1936 m. rugpjūčio 20 d. 
Utenoje, baigė Vilniaus universitetą (1959 m.), apgynė fizikos ir 
matematikos kandidato (1963 m.) ir daktaro ( 1971 m.) disertacijas. 
V. Straižys nuo 1976 m. profesorius, Teorinės fizikos ir 
astronomijos instituto Astrofizikos skyriaus vedėjas, Lietuvos 
astronomų draugijos pirmininkas (1973-1976 m.), Tarptautinės 

astronomų sąjungos Žvaigždžių klasifikacijos komisijos 
viceprezidentas (1982-1985 m.). Jis - Vilniaus daugiaspalvės 

astrofotometrinės sistemos kūrėjas, kelių monografijų ir knygų 
autorius. Astronomijos žurnalų lietuvių ir anglų kalbomis 
redaktorius ir redakcijų kolegijų narys. Dirbo mokslinį darbą 
daugelyje žymių pasaulio astronomijos observatorijų. 

V. Straižio "Astronomijos" vadovėlyje dėstoma nemažai 
klasikinės ir šiuolaikinė.s fizikos klausimų. Kaip antai, dangaus 
mechanikos skyriuje yra naujos temos apie kosminius greičius, 
dirbtinių Žemės palydovų periodus. Nemažai ztmų apie 
šiuolaikinius fizikos įrenginius refraktorius, reflektorius, 
radioteleskopus, spektrografus, fotodaugintuvus, elektroninio 

38 V.Straižys. Astronomija: Bandomoji mokomoji knyga XII klasei.- Kaunas, 1993. 
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vaizdo stiprintuvus, astrofotometrus, kosminius teleskopus. Plačiai 
paaiškinama kaip fotografuojamas dangus, registruojami 
ultravioletiniai, Rentgeno, gama, infraraudonieji spinduliai. 
Aptariami klasikinės optikos metodai ir elementariųjų dalelių 

skaitiklių panaudojimas. Rašomos branduolinių reakcijų žvaigždėse 
lygtys, ryšys tarp masės ir energijos, iliustruojamas to ryšio 
taikymas. Nagrinėjami žvaigždžių spektrai. Pateikiami uždaviniai. 
Štai vieno uždavinio pavyzdys:" Saulės prQtuberantas kyla aukštyn 
500 km/s greičiu. Ar išlėks jį sudaranti medžiaga į tarpplanetinę 

erdvę?" Vadovėlyje nemažai pateikta lietuviškų ir istorinių 

pavyzdžių. Aprašytos Lietuvos observatorijos, pateiktos net 188 
svarbiausios, daugiausia XX a., astronomijos datos. Nurodyta net 
39 rekomenduojamos literatūros šaltiniai lietuvių ir rusų kalbomis. 
Tenka tik apgailestauti, kad iki 2000 m. nepasirodė naujas šio 
vadovėlio leidimas. Pirmojo tiražas jau seniai išsisėmęs. 

1999-2000 mokslo metais, regis, pirmą kartą lietuviškoje 
mokykloje astronomija buvo dėstoma dviejose pakopose - X ir XII 
klasėse. Derinti tų pakopų tarpusavyje dar nereikėjo, nes dar 
nebuvo moksleivių, kuriuos abu etapai būtų palietę. 

Dar 1976 m. buvo išleisti Vytauto Tarasonio "Fizikos 
laboratoriniai darbai technikumams". V ėliau jie buvo papildyti ir 
1981 m. pasirodė "Fizikos laboratoriniai darbai specialiosioms 
vidurinėms mokykloms". Tai vyresniųjų klasių lygio darbai. 1990 
m. nedideliu 250 egz. tiražu buvo padaugintas V. Tarasonio fizikos 
vadovėlio specialiosioms vidurinėms mokykloms mašinraštis. Tai 5 
knygelės, kuriose yra 6 vadovėlio dalys: molekulinė fizika ir 
šiluma; elektra; elektromagnetizmas; optika; atomo branduolio 
fizika ir astrofizika. Pagaliau 1995 m. dienos šviesą išvydo 316 psl. 
fizikos vadovėlis vyresnios ioms klasėms - V. Tarasonio "Fizika" 
Xl-XII klasei39

. Tai pataisytas ir viena dalimi (reliatyvumo teorija) 
papildytas minėtas mašinraštinis leidinys. Pedagogas V. Tarasonis 
gimė 1925 m. spalio 19 d. Kaune. 1931-1941 m. gyveno Vilkaviš
kyje, mokėsi gimnazijoje. 1941 m. ištremtas į Sibirą. Dirbo įvairius 
fizinius darbus, baigė vidurinę mokyklą, Bijsko mokytojų institutą, 
mokytojavo. 1955 m. grįžo į Lietuvą, baigė Vilniaus pedagoginį 
institutą ir Vilniaus universitetą, įgijo fizikos mokytojo ir 
matematiko kvalifikacijas. 1958-1996 m. dėstė fiziką, elektro-

39 V. Tarasonis. Fizika; Vadovėlis XI-XII klasei.- Vilnius, 1995. 
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techniką ir kitus technikos dalykus Vilniaus lengvosios pramonės 
technikume ir Vilniaus aukštesniojoje statybos mokykloje. 

Apie V. Tarasonio "Fiziką" galima pasakyti tą patį, kas jau 
buvo užsiminta apie V. Valentinavičiaus vadovėlius - teksto 
laisvumas, įdomūs nacionaliniai, didaktiniai ir kitokie paįvairi

nimai, puiki poligrafijos kokybė ir pan. Savo mintis kiek 
pratęskime "Mokslo" leidyklos šviesios atminties redaktorės 

E. Juškienės žodžiais: "Čia pateikiama daug faktų, pavyzdžių, 
palyginimų < ... > epigramos, nestandartiškos antraštės, gyva kalba, 
daug klausimų ir uždavinių < ... > skatinti mąstymą, analizuoti 
padeda savo 1smonėmis ir "Simas Klaidelė" < ... >. Daug 
dešimtmečių Lietuvos vaikai mokėsi fizikos vien iš verstinių 

vadovėlių. Todėl šis fizikos vadovėlis - neeilinis įvykis pedago
ginės literatūros leidyboje". 

Visas vadovėlio skirsnis yra apie fiziką Lietuvoje. Tokio 
skirsnio anksčiau nebuvo nė viename mokykliniame vadovėlyje. 
Svarbu, kad kalbama apie mokslinius tyrimus Lietuvoje. Įdomūs 
dailininko S. Ikamo Lietuvos ir kitų šalių fizikų portretai. Iš viso 
radome 50 su Lietuva susijusių intarpų ir 75 - su kitomis šalimis; 
daugiausia apie mokslininkus. Yra bent 4 ištraukėlės iš P. Vileišio 
pirmojo lietuviško vadovėlio, kurio garbei rašomas šis tekstas. 
Žinoma, visada galima ir pageidavimų pasakyti. Pavyzdžiui, 
nekenktų reliatyvumo teorijos dalyje ir apie H. Minkovskį šį tą 
nurodyti. Apie jį savo vadovėlyje, kaip matėme, dar 1939 m. rašė 
K. Šakenis, 1928 m. - A. Juška, o Aleksote panemune vingiuojanti 
gatvė pavadinta brolių H. ir O. Minkovskių vardu. V. Tarasonis 
pateikia algebrinę induktyviosios varžos, talpinės varžos išraišką ir 
bendrą reaktyvinę varžą. Tik kelių eilučių trūksta iki visos varžos 
kintamos srovės grandinėje aptarimo. Žengti tą žingsnį ar ne? 
Galima buvo nurodyti pagrindinę naudotą literatūrą. 

Dalis V. Tarasonio vadovėlio (iki elektromagnetinės induk
cijos) 1997 m. išleista at~kirai XI klasei, o likusioji dalis 1998 m. -
XII klasei. Jie beveik nesiskiria nuo 1995 m. leidimo. Dabar 
dar trūksta lietuviško mechanikos vadovėlio vyresniųjų klasių 

moksleiviams. 
1996 ir 1997 m. buvo išspausdintas R. Karazijos 2 dalių 

vadovėlis "Fizika humanitarams". Romualdas Karazija, studijavęs 
fiziką Vilniaus universitete, apgynęs fizikos ir matematikos mokslų 
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kandidato disertaciją "Kai kurie energijos operatoriaus matricinių 
elementų skaičiavimo sudėtingiems atomams klausimai" (1967 m.) 
ir habilituoto mokslų daktaro disertaciją "Laisvųjų atomų 

konfigūracijos su vidinėmis vakansijomis ir Rentgeno bei Ožė 
spektrų savybės" (1993 m.), išleidęs keletą monografijų rusų ir 
anglų kalbomis, į_gijo aukščiausią fiziko kvalifikaciją. Sudėtin
giausius fizikos klausimus suprantamai ir įdomiai platesniam 
skaitytojų ratui pateikdavo mokslo p9puliarinimo knygutėse 

("Šimtas fizikos mįslių", "Linksmoji · fizika", "Neregimųjų 
spindulių pėdsakais", "Vaivorykštės spalvos", "Kaip pakelti 
Žemę?", "Kasdienės paslaptys"). Tad turėdamas ir aukštą 
kvalifikaciją, ir fizikos populiarintojo dovaną ėmėsi rašyti gana 
sudėtingą fizikos vadovėlį - "Fiziką humanitarams"40

'
41

• Jis labai 
skiriasi nuo visų aptartų lietuviškų fizikos vadovėlių - tai 
šiuolaikinės fizikos vadovėlis. Jame svorio centras perkeliamas iš 
klasikinės į šiuolaikinę fiziką. Dėstomoji medžiaga yra papildyta 
fizikos skaitiniais. Dėl to ir mokinys, ir mokytojas gali pats 
pasirinkti jį dominančius klausimus ir juos pastudijuoti išsamiau. 
Regis, kad autorius vadovėlį rašė, nesilaikydamas kokios nors 
oficialios programos. Tai matyti ir iš II dalies įžangos žodžių: 

"Naudodamasis šiuo vadovėliu mokytojas turėtų pats susidaryti 
programą". Autoriaus nuomone, galima praleisti net atskirus 
skyrius, galima papildyti kursą žiniomis iš kitų vadovėlių. Taigi 
rašyta tai, kas atrodė aktualiausia ir įdomiausia vyresniųjų klasių 
"humanitarams". Pateiktos tik būtiniausios matematinės formulės, 
tačiau klausimai dėstomi patys naujausi, patys sudėtingiausi. 

Skaityti reikia pasiruošus ir atidžiai. Tik tada bus didelė nauda ir 
"humanitarui", ir gamtos mokslų profilio skaitytojui. 

Pirmąją R. Karazijos vadovėlio dalį sudaro įprasti mokykloje 
dėstomų dalykų klausimai, o antrąją dalį - XX a. fizikos temos: 
reliatyvumo teorija, atomo, atomų branduolių ir elementariųjų 

dalelių fizika, kietasis kūnas, lazeriai, šiuolaikinė astronomija. 
Paminėkime keletą temų: "Fizikos atradimai ir sveikas protas", 
"Entropija ir jos didėjimo dėsnis", "Visatos šiluminė mirtis", 
"Gėtės spalvų teorija", "Neapibrėžtump principas ir neapibrėžtumų 
ryšys", "Papildomumo principas", "Antropinis principas", "Nilsas 

40 R. Karazija. Fizika humanitarams: I; Klasikinė fizika. -Vilnius, 1996. 
41 R. Karazija. Fizika humanitarams: II; Šiuolaikinė fizika.- Vilnius, 1997. 
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Boras ir "fizikų darželis", "Saulės ciklai, ligų epidemijos ir Azijos 
klajoklių antpuoliai", "Ozono sluoksnis ir skylės jame", 
"Etnokosmologija", "Moterys ir fizika", "Telepatija ir telekinezė 
fiziko akimis", "Fizika, filosofija ir religija", "A. Jucys ir jo 
teorinė mokykla", "Lazerių ·centras Vilniaus universitete" ir kt. 
Lietuviškų temų nemažai ir jos įvairiai pateikiamos. Visų fizikos 
klausimų, aišku, neįmanoma aptarti leidinyje. Vienam gali atrodyti, 
kad vertėjo aptarti ir gravitacinių bangų temą, kitam - kokią nors 
kitą. Autorius turi, kaip anksčiau buvo minėta, atsakymą- galima 
patiems viską papildyti. 

R. Karazija vaizdžiai pateikia svarbiausias fizikos istorijos 
datas nuo 500 m. pr. Kr. iki 1995 m. Labai naudingos ir įdomios 
įvairių epochų suvestinės, kuriose šalia mokslininkų duodami ir 
svarbiausi tų laikų istoriniai įvykiai, politiniai, visuomenės 

veikėjai, keliautojai, rašytojai, menininkai - visas tos epochos 
pasaulio visuomeninis kultūrinis veidrodis. Nurodyta taip pat gausi 
ir įvairi naudota literatūra, iš viso 78 knygos, įvairūs žurnalai. Tiek 
daug šaltinių nėra nurodęs joks kitas mūsų vadovėlių autorius. 
R. Karazijos 51 O psl. apimties, puikios poligrafijos kokybės kūrinį 
"Fizika humanitarams" galima pavadinti ne tik savita didaktine 
fizikos monografija, bet ir kultūriniu įvykiu Lietuvoje. 

Pristatėme pagrindinius lietuviškus mokyklinius fizikos 
leidinius - vadovėlius, išleistus per šimtą metų. Liko neaptartos 
įvairios kitos mokomosios priemonės - didaktinė medžiaga, 
uždavinynai, kurie būtų atskiros studijos tema. Lietuviško fizikos 
vadovėlio šimtmetis -svarbi sukaktis mūsų kultūros raidoje. 





Šiuolaikiniai fizikos vadovėliai. Nuotr. V.Til!uckienės 



Angelė Kaulakienė 

Lietuvių kalbos institutas 

VADOVĖLIO "POPULIARISZKAS RANKVEDIS 
FYZIKOS" TERMINIJA 

~ avienių fizikos terminų, tiksliau žodžių, kurie vėliau virto 
~ terminais, pavyzdžiui, akis, banga, darbas, kampas, 

macis, mylia ir kt., galima aptikti jau XVI-XVII a. mūsų 
bendrinės kalbos kūrėjų J. Bretkūno, M. Daukšos, D. Kleino, 
J. Rėzos, S. Vaišnoro, B. Vilento raštuose. Ypač didelę įtaką 

bendrinės kalbos leksikos plėtotei turėjo K.Sirvydo trikalbis (lenkų 
- lotynų - lietuvių k.) žodynas "Dictionarum trium linguarum", 
kurio pirmasis leidimas išėjo apie 1620 m., o penktasis beveik po 
šimtmečio, t.y. 1713 m. 

"Dictionarum ... " naujadarai yra įvairūs terminai, įvairių 

gyvenimo sričių bei reiškinių pavadinimai 1. Dalį jų būtų galima 
laikyti technikos ir fizikos terminais, pvz.: būvas "būvis", forma, 
garas, geležiatraukis "kuris traukia geležį", inkrova, karštis, 
laidas, materija, medžiaga, tolygumas, velenas ir kt. 

Tačiau pirmuoju fizikos terminijos formavimosi tarpsniu 
reikėtų laikyti XIX a. vid. - XIX a. pab., kai pasirodė pirmieJI 
fizikos populiarinamieji straipsniai, spausdinti "Keleivyje" (1849-
1880)2 ir "Aušroje" (1883-1886)3 Antrajame tarpsnyje (XIX a. pab. 

XX a. pr.), be fizikos populiarinamųjų straipsnių, pasirodė 

1 Pakai ka K. K. Širvydo žodyno istorijos metmenys. Pirmasis lietuvių kalbos 
žodynas. V., 1979, p. 62. 

2 Plačiau apie tai žr. Kaulakienė A. Mokslo kalbos užuomazgos "Keleiyyje" 
II Lietuvių kalbotyros klausimai. Lietuvių leksikos ir terminologijos problemos. V., 1991, 
t. 29, p. 80-90 

3 Kaulakienė A. "Aušros" fizikos populiarinimo straipsnių terminija II Lietuvių 
kalbotyros klausimai. Kalbos normalizacijos klausimai. V., 1994, t.31 p. 131-141. 
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pirmieji originalūs ir verstiniai lietuviški fizikos vadovėliai. 

Trečiasis (XX a. pr.- XX a. vid.) tarpsnis apima ir fizikos populia
rinamuosius, ir mokslinius straipsnius, ir vadovėlius (vidurinėms 
bei aukštosioms mokykloms), ir fizikos terminų žodynus4

• 

P. Vile iš i o vadovėlis, išleistas 1899 m., buvo palankiai 
įvertintas. Laikraštyje "Tėvynė" 1899 m. buvo rašoma: "Yra tai 
svarbi ir naudinga knigele, su daugeliu paveikslėlių. Ją galima butu 
vartoti kaipo rankvedį iszkalose, o lietuviszkų iszkalų neturint, 
szeip ją perskaityti gali kiekvienas su didele nauda"5

. 

O laikraštyje "Vienybė Lietuvninkų" taip pat 1899 m. ne tik 
pasidžiaugiama šio vadovėlio pasirodymu, bet ir trumpai aptariama 
jo sandara. "Bent kartą sulaukėme ir rankvedį Fyzikos, nors 
trumpą. Skaitytojas isz szios knygos patirs nors paprastus 
apsireiszkimus pajėgos, kuri randasi kiekviename daikte. Knyga 
yra padalinta į 5 skyrius: Pirmame skyriuje apraszo apie svarybę 
(sunkumą), antrame apie szilumą, trecziame apie balsą, ketvirtame 
apie szviesą ir penktame apie elektrą. Knyga yra labai naudinga ir 
linkėtina, kad kiekvienas ją perskaitytu norėdamas pažinti pajiegą, 
užsilaikanczią visiise daiktiise"6

. 

Be abejo, tuometinėmis sąlygomis iš tikrųjų tai buvo gražiai 
išleista, gausiai iliustruota, didoka, I 00 puslapių apimties, ir ilgą 
laiką bene vienintelė knyga, kurioje paprastai ir suprantamai 
paaiškinta daugelis fizikinių reiškinių. Štai, pavyzdžiui, kaip 
aiškinamas garavimas ir šaltis7

: "pripilkim stiklinį indą vandens ir 
pradėkim virinti, kaip paprastai sakome. Palaukus kurį laiką 
išgirsim, jog vanduo pradeda čypti, pradeda drebėti, iš indo apačios 
pradeda keltis burbulėliai, kurie priėję iki viršaus sprogsta; be 
pertrukio ugnį gerai kurinant pamatysim, jog tie burbulėliai kas 
kartas darosi didesni, ir, antgalo, visas vanduo ima burbuliuoti 
smarkiai judėdamas, o garas, kurį ir pirmiaus jau galėjom po 
truputį užmatyti, pradeda. ~markiai verstis" (p. 56). "Mums išrodo, 

4 Plačiau apie antrojo ir trečiojo tarpsnio fizikos leidinius žr.: Makariūnienė E. 
Fizikos leidiniai- terminų žodyno pagrindas// Terminologija. V., 1995, Nr. 2, p. 20-26 

5 Tėvynė. Mėnesinis laikraštis. Organas susivienijimo lietuviu Amerikoj. Plymouth. 
Pa, 1899, Nr. 5. P. 148. Ištraukų tekstas visur šiame straipsnyje paliktas autentiškas. 

6 Vienybė Lietuvninkų. Literatūros, mokslo ir polytikos sanvaitinis laikrasztis. 
Plymouth. Pa. USA, 1899, Nr. 7. P. 205. 

7 Žr. Populiariškas rankvedis fyzikos. V., 1905. 100 p. 
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kad šaltis tai yra kas kita, kaip šiluma. Bet ar ištikro teip yra? 
Viduryje vasaros, pasimažinus ši 1 urnai, kad jos esti 1 O arba 11 o, 

visi pradeda dejuoti: ak, kaip šiandien šalta. Vėlybą gi rudens 
dieną, kada kartais šiluma pak i la iki 1 O ar 11 o, visi sako: "Kokia 
šilta dienelė"! Iš to matome, jog tą pačią šilumą vasaros laiku 
vadiname šalčiu, rudens laiku - šiluma. Dėlto tai šaltis yra ne kas 
daugiaus, kaip šiluma, kurios neužtenka, kad pakaktinai musų kūną 
sušildytų" (p. 51 ). 

Iš šių ištraukėlių matyti autoriaus noras kiek imanoma verstis 
savais lietuviškais žodžiais. Todėl ir dauguma vadovėlio terminų 
yra paimti iš tarmių, senųjų raštų (pvz.: aidas 80, ašis 11, balsas 
74, daiktas 63, debesiai 71, medega 3, sluoksnys 65, stipinas 13, 
šaltinis 44, šviesa 82, tirpimas 52, ukana 71, žaibas 96 ir t.t.), 
fizikos terminijos pirmtakų, t.y. "Keleivio", "Aušros" fizikos 
populiarinamųjų straipsnių, pvz.: apvalumas 19 "tūris", pajiega 12 
(pajėga 57) "jėga", naugės 82 "metalai", svarybė 3 "svoris" ir t.t., 
ar paties P. Vileišio sudaryti, pvz.: atvedė jas 97 "perkūnsargis", 
perleidėjas 94 "laidininkas" ir kt. Nemažai P. Vileišio vadovėlio 
terminų išliko iki šių dienų, pvz.: aidas 80, plg. FTŽ8

, dalelė 41, 
šviesos lūžimas 173, židinys 396 ir t.t. Visa tai rodo, kad autorius 
sugebėjo tinkamai parinkti daugeli terminų. 

Iš 150 vadovėlyje pateiktų pagrindinių sąvokų pavadinimų 11 O 
yra lietuviškų ir tik 40 skolintų. Tad lietuviški terminai sudarytų 
73%, o skolinti 27% visų minėtų pavadinimų. Dauguma skolintų 
terminų yra graikų ar lotynų kilmės, pvz.: aerostatas 43, plg. gr. 
aer "oras" ir statos "stovintis", elektra 92, plg. gr. elektron 
"gintaras", molekula 21, plg. lot. moles "masė" ir mažybinė 
priesaga -cula, spektras 88, plg. lot. spectrum "vaizdinys, vaizdas". 
Tik keletas terminų pasiskolinta iš prancūzų, slavų ar kt. kalbų, 

pvz.: izoliatorius 94, plg. pranc. isolateur "ne laidininkas", syla 3, 
plg. rus. cUJZa, kuris jėgos reikšme pavartotas tik vieną kartą, 

pavyzdžiui, aš imu knygą; dėl jos prilaikymo reikia didesnės ar 
mažesnės pajiegos (sylos), ir tai pagal jos didumą. O šiaip tokiais 
atvejais visur teikiamas terminas pajiega. Matyt, P. Vileišis buvo 
susipažinęs su K. Obelaičio straipsniu, kuriame abejojama, ar 
tikslinga vartoti sylą pajiegos reikšme9

• Be to, terminas syla 

8 Fizikos terminų žodynas. V., 1979.-677 p. 
9 Obelaitis K Kalbos dalykai II V arpas. 1892, Nr. 8, p. 114-115. 
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pateiktas kaip pajiegos sinonimas tik skliaustuose. Apskritai 
vadovėlyje gana dažnai greta skolinio pateiktas ir lietuviškas 
atitikmuo, plg. dar dijametras (skersinis) 49, gazas (dujos) 43, 
sfera (skritulys) 4 ir t.t. Vadinasi, vadovėlio terminija, kaip ir 
apskritai· tuometinė fizikos terminija (čia turima omenyje 
"Keleivio" ir "Aušros" fizikos populiarinamųjų straipsnių termi
nai), rėmėsi tvirtu pamatu - lietuviška leksika. 

Jos žodžius darybos atžvilgiu galima suskirstyti į tam tikras 
darybos kategorijas, kuriomis paprastai nusakomos ir pačių terminų 
kategorijos. Šiuo atveju galima išskirti veiksmų, ypatybių, 
reiškinių, daiktų ir dimensijų kategorijas, kurios sietinos su tam 
tikrais nominacijos ypatumais. Vienas jų - sąvokų pavadinimų 
sinonimiškumas. Paprastai sąvoka pavadinama dviem, kartais trim 
vienažodžiais ar sudėtiniais terminais, kurie vienas nuo kito 
skiriami kableliu, skliaustais. Dažniausiai, kaip jau minėta, tai esti 
skolinys ir jo lietuviškas atitikmuo, plg. dar linija (brėžis) 4, 
metalas (naugės) 45, stričkė (špulė, skridinys) 11 ir t.t. Yra atvejų, 
kai du sinonimai sujungti jungtuku arba, pvz.: drėgnumo 

matavimas arba higrometrija 69, šaltinis arba verdenė 27, vidurys 
arba centras 4 ir kt. Tokio sinonimų pateikimo ištakų, matyt, 
reikėtų ieškoti "Keleivyje", plg. elektromagnetiški to/rašei arba 
telegrafai (1854, 14, 56)10

, šilkinė puslė arba orkulkė (1860, 47, 
188), žaibinysis pustas arba telegrafas (1865, 22, 88), ir "Aušroje", 
plg. klystugnė arba žaltvykslė (1886, I, 25), naugės arba metalai 
(1883, 10, 256) ir t.t. 

Antrasis vadovėlio terminų ypatumas - kategorinis daugia
reikšmiškumas. Juo pasižymi pavadinimai tokių sąvokų, kurios 
apima požymius, vienu metu priklausančius dviem loginėms 

kategorijoms. Dažniausiai tai esti ypatybės ir dydžio ar kiekybinio 
parametro, kiek rečiau veiksmo ir rezultato loginės kategorijos. 
Ypatybė ir dydis vadovėlyje vadinami priesagos -urnas vediniais, 
pvz.: visi daiktai, puldami tuščioj erdvėj, turi vienodą greitumą 19; 
< ... >šiluma kiekviename daikte pereina nuo vienos dalelės į kitą su 
kitonišku dėl kiekvieno daikto greitumu 65. Tada visos linijos < ... > 
bus stipinai vieno ilgumo 4 ir pan. Nors yra atvejų, kai priesagos -
urnas vediniais pavadinamas tik kiekybinis parametras, tam tikras 
tūris, pvz.: jisai tada išspaus tokį, kaip pats, vandens apvalumą, 

10 Skliausteliuose nurodyti laikraščio metai, numeris ir puslapis. 
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t.y. kubišką pėdą 17; < ... > reikia juos svarstyti imant abiejų tą patį 
apvalumą, tegul tai bus kvorta 15. Matyt, terminas apvalumas 
kiekybinio parametro, tam tikro tūrio reikšme P. Vileišio buvo 
vartojamas nusižiūrėjus į "Aušrą", plg. liesa vopna nepadidina 
daugi aus savo apvalumo, kaip tiktai du kartu (1884, 10-11, 3 53 ), 
gipsinė tešla džiudama nepamažina savo apvalumo (1884, 12, 415) 
ir t.t. 

Kartais ypatybė ir dydis ar kiekybini~ parametras pavadinamas 
ir priesagos -urnas, ir galūnės -is vediniais, pvz.: cilindre vanduo 
turėtų pakilti lygiai ant jo aukščio, kaip jisai aukštai stovi inde 26, 
< ... > vanduo abiejuoe induose lygiai pasiskirstys ir pakils iki 
vienam aukštumui 22 ir t.t. 

Šio kategorinio daugiareikšmiškumo buvo bandyta atsisakyti 
tik vėliau, XX a. pirmaisiais dešimtmečiais. Prof. Ig. Končiaus 
sąraše "Terminai fizikos reikalams", išspausdintame laikraštyje 
"Lietuva" 1923-1924 m., minėti terminai paaiškinti taip: 1138. 
greitis, -čia- cKopocmb (KaK sen11ą11Ha), o 1137. greitumas, -o
cKopocmb (pa3Mop cKopocTH), 305. ilgis, -ia - onuHa (KaK 
sen11ą11Ha), o 306. ilgumas- onuHa (pa3Mop senHąHHbi) ir t.t. 

Trečiasis vadovėlio terminų ypatumas - gimininių ir rūšinių 
terminų skyrimas, pvz.: daiktas: higroskopinis daiktas 70, kietasis 
daiktas 77, skįstasis daiktas 76 ar skįstimas 21-22, 43, 58; elektra: 
negatyviškoji elektra 93, pozityviškoji elektra 93, prigimtinė elektra 
94; fontanas: prigimtinis fontanas 27, pramanytasis fontanas 27; 
garas: pasotintasis garas 62, peršildintasis garas 62, suspaustasis 
garas 62, vandens (vandeninis) garas 69; perleidėjai: gerieji 
perleidėjai 94, blogieji perleidėjai 94; pompa: čiulpiamoji pompa 
40, stumiamoji pompa 39. Kaip matyti iš šių pavyzdžių, beveik visi 
būdvardžiai ir dalyviai (daugiausia neveikiamosios rūšies esamojo 
laiko), einantys sudėtinių terminų rūšiniais dėmenimis, yra 
įvardžiuotiniai, išskyrus vieną kitą, pvz.: pajiega (pajėga): 

iš leidžianti pajėga 67, traukianti pajiega 12 ir pan. Vadinasi, jau 
tuomet autorius buvo įsitikinęs būdvardžio ar dalyvio įvardžiuo
tinių formų, apibrėžiančių išskiriamąjį ar rūšinį sąvokos požymį, 
vartosenos tikslingumu. Antra vertųs, tokiai autoriaus nuostatai 
galėjo turėti įtakos jau "Keleivyje" vartoti terminai elektriškoji 
srovė (1851, 11, 43), galvaniškoji sylė (1851, 13, 50), degantieji 
garai (1854, 13, 52), voltaiškoji baterija (1851, 11, 43) ir kt. 
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Tad galima teigti, kad "Populiariszkame rankvedyje fyzikos" 
esama ir tam tikrų terminijos norminimo užuomazgų. Pirma, 
tarptautiniams terminams ar skoliniams stengtasi parinkti lietuviškų 
atitikmenų ar greta tarptautinių pateikti lietuviškų terminų. Antra, 
dauguma rūšinių sąvokų pavadįntos būdvardžiais ar neveikiamosios 
rūšies esamojo laiko dalyviais, turinčiais įvardžiuotines formas. 
Šios norminimo užuomazgos, be abejo, turėjo įtakos ir tolesnei 
fizikos terminijos raidai. 
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