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KAS TAI YRA GARSAS? 

(Pabaiga). 
Dabar trumpai peržiūrė- 

kime kame skiriasi vienas 

garsas nuo kito, pav. vieną 
žmogų galima atskirti nuo 

kito pagal balsą arba, kame 

skirtumas garse įvairių mu- 

zikalinių instrumentų. Iš 
šio atžvilgio balsas turi se- 

kančias ypatybes: 1) pama- 
tinis tono augštis, 2) 
intempimas ir 3) kokybė. 
Žemiaus kiekvieną garso 
ypatybę atskirai paimsime. 

Pamatinis tono augštis 
muzikališkos notos yra ap- 
sklembiamas skaitliu virpė- 
j imu per sekundą, išduotų 
kunu, padarančiu notą. 
Kitais žodžiais sakant, 
augštumas arba žemumas 

garso priklauso nuo skai- 
čiaus vilnių, kurios įeiną ar- 

ba pasiekia ausį per vieną 
sekundą. Sakysime, kad 
tūlas smuiko stygos užgavi- 
mas, padaro 300 suvirpėji- 
mų arba vilnelių per se- 

kundą, o antras užgavimas 
— 320, tai pastarojo gar- 
sas arba tonas bus daug 
augštesnis, negu pirmojo, 
esant kitiems dalykams 
tais pačiais. Iš čia ma- 

tome, kad juo daugiau vir- 

pėjimų ore yra padaroma, 
tuo augštesnis tonas, o at- 
bulai — žemesnis. 

Intempimas, kaip papras- 
tai vartojimas, yra garsu- 
mas notos. Ši balso ypa- 
tybė priklauso nuo energi- 
jos, kurią neša vilnis. Šia- 
me atsitikime augštumas 
tono priklauso ne nuo 

skaitliaus garsiniu Vilnių, 
išduotų per sekundą, bet 
nuo platumo arba didumo 

tų vilnių, tirštumo medžia- 
gos, kurioje šios vilnįs yra 
siunčiamos ir didumo pa- 
čio kūno, išduodančio gar- 
są. Taip, gali rastis du ar 

daugiau virpančių kūnų, 
kurie išduoda vieną ir tą 
patį vilnių skaitlių per se- 

kundą, bet, nuo augščiaus 
minėtų priežasčių, vienas 
išduos geresnį balsą, o ant- 
ras ne tokį garsų. 

Kokybė gavso tai yrra 
ypatybė, pagal kurią, esant 
tam pačiam tono augščiui 
ir tam pačiam intempimui, 
galima atskirti vieną bal- 

są nuo kito. Tas priklau- 
so nuo formos vilnių. Pas- 

taroji garso ypatybė mums 

inteikia spėką atskirti vie- 
no žmogaus balsą nuo kito, 
nematant to žmogaus, ar- 

ba, liuosai atskiriame gar- 
są vieno muzikalinio instru- 
mento nuo kito. Taipgi 
kartais pagal šią, garso ypa- 
tybę vieninteliai tegalime 
atskirti merginos balsą 
nuo vyro. 

Be čia minėtų garso ypa- 
tybių, dar jis gali būti at- 

mušamas, kaip saulės spin- 
duliai atspindžiam!. Šis 
atmuštas garsas nuo kokio- 
nors namo, kalnelio arba 

šiaipjau kūno yra vadina- 
mas aidu. Kadangi garso 
pajautimas užsilaiko ausy- 
je 1-10 (vieną dešimtą) se- 

kundos dalį ir garso vilnįs 
ore keliauja su greitumu 
apie 1093 pėdas per sekun- 
dą, tai jaigu atmušantis kū- 
nas yra užtektinai toli, kad 
reikalauja daugiau negu 
vieną dešimtį sekundos lai- 
ko su vaikščiojimui vilnių 
ten ir atgal, aido nebus. 
Tas štai ką reiškia, jaigu 
atmušantis balsą kūnas ran- 

dasi ne arčiaus 17 metrų 
nuo ausies, tai aidas bus 
girdžiamas, o atbulai — ne- 

girdžiamas; šiame atsitiki- 
me atmuštas balsas vien 

tik sutvirtins pradinį arba 
originališką, balsą. Šiame 
dalyke ir randasi priežastis 
arba išaiškinimas, kodėl ne- 

dideliuose kambariuose yra 
lengviau kalbėti, negu di- 
deliuose. 

Jaigu mes paimsime ka- 
mertoną (tuniny fork — 

pailgas dvišakis plieno 
šmotelis pagimdymui tam 

tikrų garsinių vilnių) ir 
leisime jam virpėti uždėję 
ant tuščios stiklinės triu- 

bos, kurios viršus yra at- 

daras, o apačia su pakelia- 
mu ir nuleidžiamu dugnu, 
tai galime nutaikinti taip, 
kad oras toje triuboje irgi 
virpės tuo pačiu periodu,, 
kaip ir augščiaus minėtas 
kamertonas. Tam ištikus 

garsas žymiai sustiprės, ir 
tas virpėjimas arba garso 
darymas yra vadinamas re- 

zonansu arba atgarsiu, o ta 
triuba šiame atsitikime va- 

dinama rezonatu. Kiek- 
vienas muzikališkas instru- 
mentas turi tam tikrą re- 

zonatą, kuris, žinoma, neat- 
būtinas išdavimui tam pa- 
geidaujamo garso. 

Šiame atvejyje gali būti 
svarbu atkreipus atydą į tą, 
kokiu budu žmogus padaro 
balsą, ty. kalba. Gerklės 
gale ir nuo jos žemyn į 
plaučius yra taip vadina- 
mas priekoseris (larynt) 
kiauros triubos formoje. 
Šis priekoseris, einant že- 

myn kosere, susijungia su 

plaučiais, kuriais mes kvė- 

puojame. Tame priekose- 
ryje randasi beveik para- 
lėliškai viena kitai dvi 

plėvės, einančios nuo prie- 
šakio į užpakalį. Šios dvi 

plėvės yra vadinamos gar- 
sinėmis stygomis, kurios 
nevisai susiglausdamos pa- 
lieka protarpį oro įėjimui 
ir išėjimui iš plaučių. 
Garsinės stygos alsuojant 
esti gerokai prasiskėtę, bet 

žmogaus valia jos gali būti 
mažiau ar daugiau suglau- 
džiamos ir ištempiamos, 
padarant tarpe jų mažesnį 
arba, teisingiaus sakant, 
siauresnį protarpį. 

Kada tas plėves ištem- 
piame ir orų iš plaučių stu- 
miame (iškvėpuojame) lau- 

kan, tai josios to oro srio- 
ve yra priverčiamos virpėti 
ir dabar šis virpėjimas pa- 
daro vilnis, kurios Iš ger- 
klės išėję skrieja į visas 

puses. Jaigu tas virpėji- 
mas užtektinai tankus (ne- 
mažiau 16 sykių į sekun- 
dų), tai pradeda girdėtis 
labai žemas balsas, kuris, 
labiau intempiant garsines 
stygas ir tokiu budu išduo- 
dant daugiau virpėjimų per 
sekundą, keliasi augštyn ar- 

ba, kitais žodžiais sakant, 
darosi augštesnis ir, žino- 

ma, labiau girdžiamas. Vie- 
nok nebūtinai reikalinga 
būti augštam tonui, kad to- 
li girdėti. Iš čia matosi, 
kad žmogaus mechanizmas 
išdavimui balso yra labai 
paprastas: virpančias garsi- 
nės stygos išduoda tam tik- 
rą skaitlių vilnelių 
per sekundą. Juo la- 
biau ištempsime tas sty- 
gas ir smarkiau orą leisime 
iš plaučių, tuo balsas bus 

augštesnis, o atbulai — že- 
mesnis. Kadangi skirtingų 
žmonių nevienokios tos plė- 
vės, tai ir balsas vieno 

žmogaus aiškiai skiriasi 
nuo kito. Kaipo taisyklė, 
galima pasakyti, kad vyro 
yra jos ilgesnės ir stores- 
nės, negu merginos, tai pir- 
mojo dėl tos priežasties be- 
veik visuomet balsas yra 
drūtesnis arba storesnis, 
negu pastarosios. Taigi ku- 
ris arba kuri pajėgia tvir- 

tai intempti tas garsines 
stygas — gali augšta nota 
dainuoti, padarydami di- 
delį skaitlių virpėjimų per 
sekundą. 

Girdėjimas irgi panašiai 
subudayotas, tik kurkas la- 
biau sudėtinas. Gale au- 

sies atvaros randasi plona 
plėvė, vadinama būgnine 
plėve. Prie pastarosios vi- 
dujinėj ausyje yra tam tik- 
rais raumenimis prijungtas 
vienas iš trijų ten besiran- 
dančių kaulelių, kurie irgi 
yra tiksliai sujungti tarpe 
savęs atlikimui savo užduo- 
ties ir, toliaus, netiesiogi- 
niai susiduria su galiniais 
girdėjimo dirksniais. Šie 
jau eina į smegenų girdėji- 
mo centrą, kuris tarnauja 
garso pajautimui. 

Dabar, daleiskime, netoli 
musų kas kalbat oro vilnįs 
pasiekia būgninę plėvę, ku- 
ri pastaruoju virpėjimu ir 

priverčiama virpėti ir tas, 
augščiaus minėtais kaule- 

liais, persiduoda galiniams 
girdėjimo dirksniams, ku- 
riais jau minėtas virpėji- 
mas pasiekia savo centrą ir 
čia gimsta pajautimas, taip 
vadinamas garsas. Nors ši 

procesija sudėta, bet visgi 
mechaniška ir įstabi. Ne- 

parankumo delei šiame 

straipsnelyje į šį dalyką 
nesigilinsime. Tik reikia 

pasakyti tą, kad balsas per- 
siduoda grynai fizišku bil- 

du, nors pats pajautimas 
yra grynai dvasiškas arba 
nefiziškas. 

Trumpai peržiūrėję gar- 
są ir jo nekurias ypatybes, 
kaipo išeigą galima pasaky- 
ti, kad jis yra viluįs, sie- 
kiančios nuo 16 iki 41.000 

virpėjimu- per sekundą. 
Mažesnis skaitlius virpėji- 
mų, negu 16 ir didesnis, ne- 

gu 41.000 bus musų ausims 
suvisai negirdžiamąs; taigi 
panašiose aplinkybėse gar- 
so mums nebus. Šiame at- 
sitikime žodį mums imu vi- 
sus žmones, turinčius vi- 
dutiniško jauslumo ausis.— 

i Bet, ar nėra gyvūnų, turin- 

čių labiaus išvystytus gir- 
dėjimo organus? — Taip, 
yrą. Taigi panašus gyvū- 
nai gali girdėti daug augš- 
tesnius garsus, kuriuos mes 

suvisai negirdžiame. Jie 

gali gėrėtis ir džiaugtis to- 
kiais garsais, kurie mums 

yra tyla. Sva joniškai per- 
sikėlę dar toliaus, ty. pa- 
imkime tokį augštą toną, 
kuris tegali būti padaro- 
mas milijonais arba net ir 

bilijonais virpėjimų per se- 

kundą. Pastarasis tūlam 
gali išrodyt perdaug dide- 
lis perdėjimas, bet anaip 
tol, ne. Gamtoje tas ran- 

dasi, nes šviesa irgi suside- 
:da iš panašių Vilnių arba 

virpėjimų, tik su tokiu skir- 

tumu, kad ji (šviesa) pa- 
gimdoma bilijonais virpėji- 
mų per sekundų. — Čia vie- 

toje girdėti, mes beveik tų 
patį dalykų pajaueiame ma- 

tymo organu ir išdavų va- 

diname šviesa. 

Dabar, daleiskime, kad 
mes turėtume taip jauslias 
ausis, kad šviesos vilnis 

girdėjimo organas galėtų 
pajausti — tada mes girdė- 
tume šviesų ir visus kitus 

virpėjimus nuo tikrai gir- 
džiamos augščiausios skait- 
linės virpėjimų iki šviesos 

virpėjimų, ir gal dar augš- 
ciaus. Ia to atžvilgio žiū- 
rint, ar mes turime tiesų 
pasakyti, kad šiame kam- 

baryje absoliutiškai tyla? 
Ne, nes gal randasi toki 
muzika, meliodija, kurių nei 

garsiausias kompozitorius 
nesapnavo, ir gal žinomi ar 

nežinomi žmogui gyvūnai 

tą visą girdsmjf— jie džiau- 

giasi tuomL^kuomet mes nei 
sapne nesapnuojame pana- 
šius gamtos dėsnius. Iš čia 
išeina, kaį žiogus, kaip! 
toks, be įrgnkių, yra bejė- 
gis ir neturį aštrių pajauti- 
mų, kuriuos turi, taip vadi- 
nami, žemesni už jį gyvū- 
nai. Bet jis su įrankiais — 

savo proto išdavė, visus gy- 
vius pralenkdamas palieka 
juos toli, toli užpakalyje 
savęs, pats tapdamas di- 
džiu galiūnu ant žemės ka- 
muolio. 
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ITALŲ POLITIKA. 

Berlyno radikaliniame 
savaitraštyje “Die Welt am 

Montag” randame straips- 
nį, labai aštriai nupeikian- 
tį dabartinės italų vyriau-, 
svbės politiką. 

“Tarpe Alpų — ten ra- 

šoma — ir Viduržeminės 
juros guli valstybė plėšikų 
(Raubstaat). Ačiū geru- 
mui kitų valstybių (Fran- 
ci jos, Vokietijos) augo ji iš- 
vados, nes jos savoji ka- 
riuomenė nuolatos kentėjo 
smūgius nuo priešininkų. 
Net su maža Abisinija ji ne- 

mokėjo pasielgti. Dar 
šiandien ant italų kailio ma- 

tyti ženklai rykščių, ku- 
riomis 1896 metais karalius 
Menelik’as po Aduja plakė 
generolą Bafatieri. Ma- 
žiausiai pėnkiolikai metų 
italų kolionijų užgriebimo 
apetitas toj Šalyj neatsi- 

gaus. 
Bet dabar italai ieško at- 

monijimo. ^iesa, ne Abi- 

sinijai, nes Abisinijos ge- 
ležis pripažinta perdaug 
karšti.'' '''Ita^r-’tiltai ieško 
kur kitur nuvaryti savo 

kerštą. Pagalios surado 

priešininką, kuris yra už- 
tektinai begalis, idant jam 
galima butų išplėšti žemės 
sklypą. “Bosforo žmogus” 
pasirodė jiems užtektinai li- 
gotas, idant jam galima bu- 

tų taisyti vieną sunarį, kar- 
tu išvengus iš jo pusės vi- 
sokio smarkesnio pasiprie- 
šinimo. Patai italai užsi- 
jmoja karo kirviu ant alka- 
no, gyventojais neskaitlin- 

rgo, beveik beginklio Tripo- 
liso. Ha! tai pagalios bus 
liaurų vainikas senosios Ro- 
mos valdytojams! 

Vos tik užgeso gaisras 
Morokke, kaip vėl į pade- 
besius užsiliepsnojo Tripo- 
lise. “Sustabdyti karą!” 
— taip šnabžda sau bailiai į 
ausis kitos valstybės. Be- 
gėdiškas italų teisių per- 
žengimas nieko jas‘ neapei- 
na. Bet mirtina baimė api- 
ma jas tiktai pamąsčius, 
kad Tripoliso kibirkštis ga- 
li pereiti į Europos gaisrą. 
Kaipgi laiminga jaustųsi 
Europa, kuomet turkai at- 

loštų avinėlio frolę, kuris 
nuolankiai pasiduoda mėsi- 
ninko peiliui.. Bet ji žino, 
kad j auna turki ai užtektinai 
turi tvirtą valią, idant ge- 
riau garbingai ; žūti, negu 
gyventi ir būt paže- 
minime. Ir žino taip- 
pat, kad jaigu kar- 
tą jau prasidėtų Turkijos 
žemių dalinimas, tad atsi- 
ras užtektinai šunų, kurių 
kiekvienas norės sau gar- 
desnio kąsnio. Kuomet di- 
delis šuva griebia už ger- 
klės ligotam žmogui, mažes- 
nieji šunes drasko jam ko- 
jas. Valstybės — jaigu 
abelnai galima vadinti jų 
susijungimą tokiuo manda- 
giu vardu —- prisidengusios 
moraline globa tokios Grai- 
kijos arba Juodkalnijos, iš- 

Italijos kareiviai šalia Tripolio šaudo į savo priešus-turkus. 

sižioję laukia tos valandos, 
kuomet be jokio pavojaus 
galima butu apiplėšti Tur- 

kiją. Juk jau nuo senai tos 

šaljš yra vadinamos ban- 

ditų šalimis. 
Su žemiausiu cinizmu ita- 

lai pažemino gyvenimo rei- 
kalus visų tautų ir kryps- 
nių prie visasvietinės ra- 

mybės. Nekalbant jau apie 
teisių peržengimų, patįs- 
italai nemato Tripolise ko- 
kios-nors svarbesnės nau- 

dos. Jaigu gi šalę to nori 
nuo Turkijos tų kraštų 
atimti, tai vietiniu jų tiks- 
lu yra tuštybė ir karo gar- 
bės godumas. 

Viskas, kuomiTRH^ spau- 
da nori apginti savosios vy- 
riausybės politikų, yra kvai- 

lystė. Vienok didžiausia 
kvailyste yra tvirtinimas, 
buk italai Tripolise turi 

“įvesti tvarkų”. Italai ir 
“tvarkos įvedimas!” Te- 

gul tie ponai pirmiau savoj 
šalyj parodo, kad jie gali 
tai padaryti. Juk Camorra 
ir Maffia terorizuoja visų 
šalį, maloniai dalyvaujant 
tame ir pačiai italų vyriau- 
sybei. Juk milijonai be- 
mokslių valkiojasi Itali- 

joj. O kuomet siaučia cho- 
leros epidemija, tai toji 
tamsi minia žudo gydyto- 
jus ir meldžiasi į stebuklin- 

gus paveikslus. Ir negana 
dar to. Kuomet šalį ištin- 

ka baisios nelaimės, vagiama 
ten ir aikvojama labdarin- 

gieji pinigai, kurie užsieny- 
je surenkama nelaimin- 
giems italams. Kuomet gi 
tokis piktadaris kaip Naši, 
užimdamas ministerio vietą 
apiplėšia visą tautą, tuo- 
met jo rinkėją apskritis iš- 

naujo vienbalsiai paskiria jį 
savo atstovu. Sicilija, kuo- 
met-tai buvusi svieto stebu- 
klu, palieka pragaru, įve- 
dus italams ten savo tvar- 

ką. Tūkstančiai darbinin- 
ką žudomi sieros kasyklo- 
se. Latifundija naikina vi- 
są pietinę šalies dalį ir me- 

tai į metus verčia tūkstan- 
čius varguolią emigruoti į 
visus pasviečius. Visuome- 
niniai santikiai visoj šalyj 
šaukia atmonijimo į dangą. 

Ir štai tie patįs italai, 
ypačiai italai, staiga jaučia 
reikalą kitoj, šalyj “įvesti 
tvarką”. 

Turtai ir laikas tik tuo- 
met turi svarbią vertę, kuo- 
met atsakomai sunaudoja- 
mi. r v 

Dr. G. SAUERWEIN’AS! 
— — VILNIUJE. 

G. Sauer\vein’as pas mus 

žinomas tik tuo, jog jis ra- 

šęs lietuvių kalba eiles ir 

agitavęs tarp prusų-lietu- 
viij, idant užlaikius jų kal- 

bų nuo germanizacijos. Ma- 
žiau kam žinoma, kad jis 
buvęs vienas didžiausių ge- 

i nijų, kokių žmonija yra iš- 
davusi! Jojo geniališku- 
mas buvo apsireiškęs ne tik 

daugybės kalbų mokėjimu 
(polyglotia), bet ir tos dau- 

gybės kalbų vartojimu ei- 
les rašant. 

Iš palyglotų senovėje bu- 
vo pagarsėjęs Ponto kara- 
lius Mitridatas, kursai ga- 
lėjęs susikalbėti ar 20 kal- 
bomis. Antras žinomas po- 
lyglotas buvęs kardinolas 

jMezzofanti, miręs 1894 m.; 
jisai mokėjęs susikalbėti 58 
kalbomis, bet kad butų tiek 
kalbų raštuose vartojęs — 

to nežinoma. Filozofijos 
daktaras Jurgis Sauerwei- 

n’as, vienas didžiausių Lie- 
tuvos prietelių, patogiai 
mokėjo kalbėti su viršum 50 
kalbomis, kuriomis jisai 
puikius poetiškus dalykus 
rašė. Tik vienoje jojo kny- 
gelė j*e “Le livre der saluta- 
tions, adresses aux nations 
orientales et occidentales” 

(Leipzig, 1888) yra įvairiu, 
trumpesnių bei ilgesnių, ei- 
lių 30 kalbų rašyta! 

D-rui Sauerwein’ui gruo- 
džio mėnesį 1904 m. Kristi- 
ano j e mirus, dr. J. Basana- 

vičius, asmeniškai labai ar- 

timas velioniui ir ilgus me- 

tus su juo korespondavęs 
norėdamas nuo pragaišties 
išgelbėti savo gerbiamojo 
prieteliaus raštus, vasarų 
1904 m. apsilankė Sauer- 
wein’o gimtinėje, Gronau’o 
miestelyje, Hannovero pro- 
vincijoje ir ten iš S. gimi- 
nių ir pažįstamų surinko 

daug medžiagos jojo bio- 

grafijai. Iš dr. Bauer’lio, 
Sauenveino sesers sunaus, 
jis išgavo visus velionio 
spaudintus raštus įvairiau- 
siose kalbose ir visus tuos 

jojo diarum’us kur tik buvo 
kas lietuvių kalba arba apie 
Lietuvų rašyta. Tarp dau- 

gelio dar niekur nespauz- 
dintų raštų dr. Basanavi- 
čius surado dvi ilgoki hek- 
sametrais rašyti, ne menkos 

vertės, poėmi, kurių viena 
turi vardų “Lietuvos Joni- 
nės”. 

Visus tuos Sauerwein’o 

.rankraščius, kurie nuo 

1905 m. Tilžėje palikti gu- 
lėjo, dr. Basanavičius atga- 
beno Vilniun ir Mokslo 
Draugijai padovanojo. To- 
kiu budu dabar Vilniuje 
randasi daug medžiagos 
Sauervvein’o biografijai ra- 

šyti, pradėjus nuo jo gene- 
alogijos, baigiant Karaliau- 
čiaus universiteto prof. L. 
Stiedos studija apie dr. J. 
Sauenvein’o smegenis. Tai- 
pogi ir beveik visi velionio 
proza ir eilėmis prirengtieji 
raštai lietuvių ir daugelis 
kitomis kalbomis, sudėti M. 
Draugijos archyve, laukia 
dabar darbščių rankų, ku- 
rios juos suvartotų ir spau- 
Moje apskelbtų. To jiaja^ 
bai verti! X. 

“V.” 

REIKALUOSE L. R. K. 
PILNŲJŲ BLAIVININ- 

KŲ A. S. 

Kun. M. Petrauskas dėl 
svarbių priežasčių atsisako 
nuo I vice-pirmininko L. 
R. K. Pilnųjų Blaivininkų 
ir išstoja net iš organizaci- 
jos. Jo vietą užims II 
vice-pirmininkas — klieri- 
kas A. Lapelis. 

Į L. R. K. Pilnųjų Blai- 
vininkų A. Susivienijimų 
atsišaukta iš virš 20 vietų, 
kur jau sutverta kuopos, ar 

tveriamos. Viską, sutvar- 
kius bus pagarsinta. 

Broliai ir Sesutės! Rašy- 
kitės prie Pilnosios Blaivy- 
bės ir vienykite jėgas prieš 
tą prakeiktą girtuoklystės 
sėklą; rašykitės kas pavie- 
niu, kas tverkite kuopas, 
ar mažas, ar dideles. O visi 
ir visi dirbkime blaivybės 
dirvoje, tad nors-kiek savo 

tautiečių ištrauksime iš gir- 
tybės skurdo. 

Kurie norite rašytis, ar 

tverti kuopas, kreipkitės 
prie Centro Sekretoriaus, 
kuris prisius įstojimo paliu- 
dijimus, šiuomi adresu: 

V. Juozas Kovas, 
17 Congress avė., 

Waterbury, Conn. 

Pamokinimas. 
Teisėjas: — Ar tamsta 

matei, kuomet vyras P. su 

pačia susivaidijo. Kokis 
tamstos įspūdis buvo? 

Liudininkas: — Įspūdis 
mano buvo toks, jogei pri- 
sižadėjau nekuomet nesipa- 
čiuoti. ^ 


