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TEKSTILININhO PKOkESIJa.

’ Stambiausioji darlinifikų skaičiumi ’ pramones saka 
Lietuvoje' buvo tekstiles pramone,kuri gamybiniu pajėgumu vis 
sose savo sakose buvo dar.toli nepriaugusi vidaus rinkos

reikalavimams.tekstiles pramone,kaip ir maisto,gimė ir augo
kartu su krašto neprikastus omu gyvenimu, v is 4 laiką ji augo 
neturėdama pakankamai techniškai paruostų kandidatų specia
listų vadovaujamoms pareigoms.

Tekstilininkų,dirbusių carines kūnijos įmonėse,nebu
vo. Neatsirado jų- ir tarp negausitį nmcrikos lietuvių,kurie 
£rįžo prisidėti prie Lietuvos atstatymo.Todėl beveik visų 
laiką technikinį, vadovavimą' savo rankose turėjo įmonininkų 
pakviesti specialistai darbininkai is kaimyninių kraštų.Laz— 
niausiai tai nebuvo nei pirmaeiliai savo srities žinovai,nei 
geri organizatoriai.lramonininkaijkurįe nepriklausomo gyveni
mo metu buvo išimtinai privatus asmens ar jų grupes, o.aznai 
stengdavosi paruosti savo krašto piliečius sibs srities spe
cialistais . Lai tai velke valdžios įstaigų spaudimas,ar noras 
pakeisti brangiai apmokamus užsieniečius,bet sios pastangos 
buve ir nuomone vyravusi priešinga yra neteisinga.Sios pas
tangos buvo visada nesėkmingos'. Ne lengvino to uždavinio patys 
užsieniečiai,bet kartu nesuprantama ir apgailėtina,kad taip 
ilgairraūsų jaunimas buvo abejingas pramonei,kuri'yra bene 
svarbiausioji mūsų vakarų kaimynų gerbūvio ir pažangos prie
žastis.Tiek amatų moiykių auklėtiniai,tiek technikai,tiek 
aukotąsias mokyklas .Lietuvoje• ir užsienyje baigę inžinieriai 
ir chemikai buvo absorbuojami valstybes ir savivaldybes. įs
taigų, bei įmonąų,pirmoje eileje transporto zinybų.Bene.lj>G 
metais pirmasis jaunas inžinierius nuėjo į tekstilę.Tik su
irus Lietuvos valstybiniam gyvenimui,kada paralizuotas vals-
tybes aparatas nebeteike darbo perspektyvų,pramone gavo žy
mesnį techniškai raštingų bendradarbiiį kiekį.Bet ir pasta
ruoju metu nevienas kolega su pasiryžimu,vertu geresnio tiks
lo, laikėsi <u Zimanod vietos valdžios įstaigoje,uz kurios fa
sado nebebuvo jokios funkcijos ar įtakos į pažymėtą įstaigos 

‘ iškaboje tikinę sritį.
Gal tai galima paaiškinti tuo,kad aarbo sąlygos val

džios ir savivaldybes įstaigose buvo lengvesnes,tikresnes. 
*io palyginamai labai trumpo susipažinimo su darbu,dažnai ir 
be jo,technikinese žinybose jauni inžinieriai ir technikai 
jau tur.ejo,bent nominaliai, kuria s nors pareigas.Jos paprastai 
buvo administracine amų. pareigų- a vadinimu, kuris
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suteikdavo tam tikrą autoritetą.Tai žymiai paler.rvind.avo nu
galėti netikrumo jausiu į,kuris gerai pažįstamas kiekvienam ką 
tik is mokyklos išėjusiam technikui.kai pirmą kartą atsisto
jame pries praktiškus uždavinį<s,atrodo,kad jų sprendimai 
mokykloje įgytos žinios perdaug bendrus,arba is visu nepri- 
taikomos. .

iramone,ypač taikos metu,is savu naujų bendraciarbių 
reikalauja pradžioje visiško kuklumu.rramohininkui kiekvie
nas įmones elementas:asmuo,masina a'r įrengimas,'įdomus tiek, 
kiek jis yra ar bus naudingas ir -reikalingas sėkmingam įmo
nes veikimui.Nuo šito vertinimo priklauso ir bendradarbio 
darbo sąlygos,atlyginimas,atsakomybes dalis,darbo ryšio tvį> / 
tumas.irivatiniame ūkyje darbo pastovumo ryšy s, bent Į.asiruo- 
simo laikotarpyje yra slipnesnis,negu valdinėje įstaigoje 
ar įmonėje.

Naujas bendradarbis f abrike ilgesnį laik į privers
tas jaustis stovįs pakraštyje gamybinio sriautu,įkurį įtrau
kiamas tik is lėto.Tuo metu jam kartais atrodo,kau jo teore
tinis pasiruosimas net kliudo, iik gerai susipažinęs su me
džiaga, technologiniu procesu,gamybos priemonėmis ir,svarbiau
sia, su subordinuotų bendradarbių galimybėmis,naujas specia
listas pajunta galįs jau ir pats šiam anksčiau nepažintam 
sriautui suteikti kryptį, ir greitį.paprastai tik tada jis 
įvertina įgyto mokykloje išsilavinimo vertę.šis kietas,daž
nai ir siurkst us,kelias daįgelį atstūmė nuo karjeros pra
monė je .Uždarbio atžvilgiu specialistui nesu varžyta etatais- 
ir tarifais pramone visuose kraštuose suteikia geresnes s ą- 
lygas,kaip valdines įmones.

šiuo metu mes negalime visiškai atmesti mint į,kad 
tecunologams ir mechanikams bus mažai pagundos dirbti vals
tybes įstaigose ar administracijųje.Tekstile,kaip svarbiau
sioji gamybine pramone salia maisto pramones yra bet kuria
me krašte.'Ji verta dėmesio savo labai įvairiomis ir techni
kui įdomiomis darbu galimybėmis..šilinį darbininką tekstile 
visados Vilioja savu svarumu,darbo lengvumu,geru ir ryškiai 
matomu uždarbiu,palyginamai trumpu apmokymu ir aarnia teohr- 
nikinio proceso eiga.Juk kaij) tik pagrindines verpimo,audi
mo ir mezgimo operacijos yra savaime tolydines.Jos neturi 
betgi tų neigiamų savybių darbininkui,pav.judesių- sumechani
ni mo,įvairumo stokos,kurios budingos tolydiniam,perkeltam į 
masinę,pav,mašinų gamybą,gamybos procesui.

Skaitlingose ir labai įvairiose tekstiles pramones 
sakose mechanines technologijos požiūriu galima įžiūrėti 
tris pagrindines grupeszvęrpiragaudimą su jo nėriniais ir 
trikotažą.medžiagos požiūriu skirtinos trys grupestaugalinio 
plaušo,yvulių plaukų ir sintetinių plaušų.Ypač pastarieji 
šiuo metu jau gana tobuli,teikia neapmatomų galimumų atei
čiai •

Konferaijonas-raasine gatavų rūbų gamyba-teikia di
delių darbo galimybių prekybininkams,amatininkams ir eili
niams darbininkams.Technikui ji mažiau įdomi.oi pramones sa
ka .sietuvoje b ivo vos užsimezgusi.

Lygiai tą pa’į galima pasakyti apie tekstilinio pa
tarnavimu piamonę-skalbyklas,ohem.valyklas ir daryklas.

Inžinierių ir technikų .sietuvos tekstiles pramonė
je trūko visose minėtose srityse,tiek pagrindiniam procesui, 
tiek šalutiniams paruosimo ir užbaigimo procesams.Ypač blo-> 
goję padėtyje tuvb trikotažo pramone,kuri neturėjo nevieno 
akademiškai paruosto bendradarbio ir tik vieną kitą techniką.
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' Uzbaiglamieji ir. parnubiaiaieji Cheminiai procesai 
tekstileje,kaip plovimas, aa'zymas, šlapiu ji aperetlia ir spaus
dinimas ...su marginimu^yra plati sritis technologtf-ci.emikų ir- 
Chemikų darbui.Labai elegantiška ir nęairėpiamai įvairi sri
tis technikais su meniskais gabumais yra desinatura-pynimo 
ir rastų technika audimo ir mezgimo proce se.'ųdorai menininkui 
grafikui su technikiniais gabumais margini ,iu ir spausc.inimu 
technika 'ir piešinių kūryba. larametinos aarbu galimybes gry- • 
niesiems mechanikams jone tekstiles mašinų priežiūros,remon
to ir gamybos,kurios daugumoje sudėtingos.Let kurioje viduti
nio dydžio tekstiles įmune-je dėkingų ir plačių darbu dirvų 
ras ir fabriko inžinierius,šiluminiu akiu,ventiliacijus ir 
vandens ūkio vadovas.

žemesni, jį. technikinį personalų tekstiles įmones pap
rastai ruošia sau pačius.Bet ir amatininkams: šaltkalviams, 
elektrotechnikams,staliams si pramone teikia pakankamai darbo 
tiek prie dirbančių mašinų priežiūros,tiek, remonto dirbtuvė
se.kurias būtinai privalo turėti kiekvienas tekstiles fabri
kas.

•y, ■ <- ooUuo -
Lipi.inz.J.DANILIAŲbKAS .

VANDLhS JĖGA LIETUVOS EXvnBtMJuS ŪhYJrj.

piusų kraštas ųera nei energijos kieki;., nei energi
jos šaltiniais, labai turtingas,Turime tris savus energijos 
šaltinius-.m i ūku s, du r p y n u s ir u p e s, is kurių 
tik upių vandens jėgos naudojimas gali-būti skaitomas r ,a- 
cio'naliu naudojimu.

Medis dabar jau yra per brangi medžiaga,kad jų butų 
galima nevaržomai deginti.Tik tam tikra miško medžiagos dalis 
dar gali būti,nenusizengiant tikslingumui,naudojama kurui, 
t.y.ir energetiniams tikslams.Bet malkų kuras pramoniniame 
energetiniame ūkyje nėra labai ir tinkamas.'

Chemijos mokslai skaito,kad artimoje ateityje 
durpes bus galima žymiai tikslingiau sunaudoti,nei jas ■ 
sudeginti.hHrpynause gulinčia s durpes galima laikyti rezer
vu ateičiai,ir tokiu rezervu,kuriu vertigumas tik didėja.

Vandens jėgos naudojimas yra tikslingas tuo,kad 
upes nuotakis yra nuolatinisbesikartojantis savu fazėmis, 
gamtosproces"s.Naudodami vandens jeg |, me S'‘nemažiname jus iš
teklių, nes ji savo pobūdžiu nėra surenkama,ne?a amžiams slen
kant sukrauta.!riešingai,nepanaudota vandens jėga zona,nes 
kiekvienas nutekėjęs vandens lat>as šiame gamtos procese jau 
atliko sa^Ojkad ir nenaudingų,aarbų.Liesa,nenaudm; ai nute
kėjusi vandens joga nemažina ateities galimybių.

• mūšų šiluminiame ūkyje vyravo malkos.Jus:daugiausia 
naudotos namų apyvokai.Tr ateityje si padėtis bus panagi'. Bet 
su sumažėjusiais miškų plotais,sumažės ir natūralūs malkų re— 
zervuaras todėl reikes ieškoti pakaitų.Pramoniniame energe
tiniame ūkyje malkos jokio vaidmens nevaidins jau vien del 
jų mažo kiekio. -

Purpęs energijos reikalams Lietuvoje plačiau pradė
ta naudoti tik paskutinį desimtmetįJ^s prade j u gana sėkmin
gai pakeisti akmens anglis didesniu masto c<nt reliniuose oil— 
dymuose/Universiteto klinikos/ ir elektrinese/1 ekyva,dalinai- 
Petrasianai.Kainos atžvilgiu durpes gana gerai laikėsi greta 
akmens anglių.ravaizdavimui galima paminėti 19i7-i8 m.l k,di 
gamybos,nors ir nepilnas,kamas/prof .Limka, "jtnergijus
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nuro rusis Gazolis Durpes
- Ak.

Anglis
1 kWh suvartota. . . .
1 kg. kaina.........................
1 kWh tenka išlaidų. . 
Užsienin išmokėta dalis

. . kg.

.centų

.centų

. centų

?' 0,97
2G,4
9,8
5,4

2,29
2,1
4,8,

0,GG 
. 8,1

b, 9’
2,9

1 kWh senkantieji kuro ir amortizacijos 
kastri/neųskaitant priežiūros,užlaikomo ir 
t. t./

1 kWh teko. . . v . . . centų 12,9 9,7 9,7
Užsienin išmokėta dalis.centų G,G 5,b G,u

Durpįų pagaminimas priklauso nuo klimatinių sąly
gų. atskirais metais pagaminamas kiekis ir kokybe gali smar
kiai svyruoti.Dar durjių kaip kuro vertę mažina įvairūs ne
parankumai eksploatacij oje.Konkurencija su akmens anglimis 
galima tiek,kiek anglių transportas yra tolimas/ubjektyvi— 
ne priežastis/,ar kiek anglių vartojimas varzomas/subjakty
vinę priežastis/.

Akmens anglių ir durpių verte glu£i jų tinkamume 
sintetinėms medžiagoms gaminti.Bet musų ateities sava
ranki š k a s energetinis ūkis,negales apseiti be cu.r- 
pių naudo jimo. i’as paaiškės nagrinėjant Lietuvos upių vandens 
jėgos savybes.

Vandens jėgos naudojimas žinomas ir gilioje seno
ve iū.Bet ilgai vandens varikliai buvo primityvus.Ir tik 1869- 
1914 m./kranais ,1 eitun/atsirado tobulus ir pajėgios turbinos, 
kurios galėju konkuruoti su garo mašinomis•1914-90 m.turbi
nos pasiekė savo technišku pilnu 10 ir visiškai atatiko moo.er- 
nios elektrotechnikos reikalavimus.

Vandens jenos naudojimas Lietuvoje yra labai ma
žas. Visame krašte yra GOU-700 nedidelių,oazniausia kelioli
kos kW galingumo,vandens jeginių.Vandens jėga daugumoje nau
dojama tiesiog mechaniniam darbui,vadinamuose,vanaens malūnuo
se. ;ių jeginių mechaniniai ir hidrotechniniai įrengimai la
bai primityvus.Didesnes v.jegines yra Ukmergėje ant švento
sios ,mari jampolėje ant šesupes,kurios tiekia energijų mies
tų apšvietimui ir pramonei.

Smulkius vandens jogines,paprastai naudojamos smul
kiajai pramonei-maliina js , lentpidvems,kalvcns-yra vandens jė
gos naudojimo vaikystes amžius.•rasto energijos ūkyje le
miančios reikšmes turi tik didesniosios v.jegines.Vokieti
joje yra smulkiųjų v.jeginių,kurios turi sim-mečių istori
jų. lokių smulkių v.jeginių gadyne čia buvo pries keliasde
šimt s metų.

Imdami pavyzdžius is Vokietijos,turime pažymėti, 
kad Vokietija nėra laikoma tertinga vandens - jėga ir Vokie
tijoje vandens jėgos naudojimas sudaro mažų aaiį bendrame / 
energijos ūkyje.Turime neužmiršti,kad Vokietija buvo’ tre
čiasis akmens anglių tiekėjas pasaulyje,o taip pat,kad yra 
pramones kraštas.Vokietijos vandens jėgos sukoncentruotus 
pietuose-Bavarijojs ir Badene.Bavarijos energijos ūkyje van
dens jėga sudaro žymų procentų. •

talyginkime,kiek Vokietijoje yra smulkių v. jegi— 
nių tarp 1 ir 100 1S galingumo ir kokiam plotui tenka tokia

I
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viena jegine /duomenys is "Die ^asserkraftwirtschaft Leutsch- 
lahds" Lippert ,.Galland,Ludin, Berlin, 19 5U./

Jeginių skaičius____ ^®2k§_£^2tb
'x ' t . - ...

Vokietija 4O.UU1) 11 kng.
Bavarija 11.bodu 7 *’
Rytprūsiai 960 ‘ 79 *
Lietuva " GUO loo ”

Upių pobūdis ir jų gausumas turi daug reikšmes,kaip 
rodo Bavarijos ir Rytprūsių palyginimas ..Lietuva gausesne upė
mis uz Rytprūsius,todei, atatinkamai ir smulkiųjų vandens je- 
ginių pas mus turėtų būti bent dvigubai daugiau.

Vandens variklių bendras galingumas pas mus suda—. 
ro kelis procentus bendro visų krašto variklių galingumo.Vo- 
kietijoje sis procentas buvo lo,Bavanjoje-41,hytprusiuose- 
14. ' .

Bendras musų upiiį vandens jėgos vidutinis /o mt,n. 
trūkl io/ galingumas yra apie 229uuU kWh. Galima skaityti,kad 
fnstoliuotas galingumas sudarys apie jOOUUU kWh. ir metine ga
myba apie 1,2-1,9 milijardo kWh.Taigi,vienam žmogui tenka ga
ilias ateityje upių gamybos apie 400-bUU kWh per metus.Vie- 

. nam gyventojui tenka G,1 kWh valingumo,© teritorijos plotui;, 
1 km^-4,8 k’-',. Vokieti jo i e vandens kiekis jėgos yra 6,9 millj. 
■kW,Bavarij^s-2,71 milli.kW.Atatinkami skaičiai būtųrVokieti- 
jai-U,l kN7 žmogui ir 1'4,9 kW/km^,Bavarijai-O, 56 k’J/žmogui ir 
57 kW/km?.,

Vertindami Lietuvos tin tingumų vandens jėga,deja,, 
negalime laikyti jį dideliu-.Kebūtų teisinga laikyti musų 
kraštų visai šiuo atžvilgiu neturtinguXBendroje klasifikacigj 
joje mūsų kraštas pralenks daugelį kitų regi jonų.Kaimynine .7 
Latvija su lauguvos upe mus kiek pralenkia vandens jėgos gau
sumu.‘fuo tarpu uz visus kitus gretimus regijonus mes su Nemu
nu ir Nerimi esame žymiai geresneje padėtyje.pavyzdžiui,šio 
karo okupacijos metu vokiečių įstaigos ir firmos /m.G/ visu 
rimtumu svarstė ir dare tyrinėjimus panaudoti Nemunų ties 
Birštonu Rytprūsių augančiam elektros suvartojimui padengti.

Turime panagrinėti ir importuotųjų medžiagų vaid
menį mūsų krašto energijos ūkyje, Tai bus naftas produk
tai ir akmens anglys.

Naftos produktai,net ir tuose kraštuose,kur jie 
natūraliai gaunami,negali būti naudojami masiniam krašto ap
rūpini.tiui energija.musų kai kurių elektrinių naudotas gazolis 
krašto ūkio požiūriu turėjo būti kuo greičiau/ziur. lentelę 
anksčiau/ pakeičiamas kitu kuru.kai kuriems Speciales' pagkirr- 
ties varikliams naftos produktai liks ir toliau nepakeičiamu-' 
kuru,o daug kur gales būti išstumti tik krašto elektrifika
cijos. ../.

Lietuvos tolumas nuo visų akmens anglių kasyklų 
yra neigiamas faktorius anglių naudojimui..4ūsų pastangos 
keisti durpėmis davė teigiamus rezultatus.Kai kuriose srityse 
ir ateityje akmens anglys nebus pakeistos,pav.,gelezinkeliuo-’ 
se.Teoretiškai daugumoje mes šiluminiame ar energijos ūkyje 
anglis galime pakeisti durpėmis.xr ieikes ‘stengtis būtinai sį pakeitimų įvykdyti,priklausys krašto ir visos Nuropos eko
nomines padėties.Nesant apsaugomųjų muitų,gali kuri gretima 
valstybe,verčiama savo ūkio sųlygų,tiekti anglį taip,Kad dur
pes neišlaikys konkurencijos.Is viso gali būti naudinga nau
doti.akmens anglį,o durpes palikti rezervu ateičiai.musų
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durpių atsargus nėra dideles.irie esfino nelabai intensyvaus- 
naudojimu skaityta,kad turimų atsargų prie esamos technikus 
užteks bene 1QO metų." • .

Energijos ūkyje ryškus žingsnis būtų krašto 
e lėkt rifi'kaci j a,kuri daug paveiktų musų ekono
minį gyvenimų bei civilizacijų.Be abejo,ji bures būti vykdo
ma planingai dalimis,nes jus ?eikalaujami kapitalai sunkiai 
bus karo sugriauto gyveninio parūpinami.nlektra šiandieninia
me gyvenime užima vien į is svarbiausių vietų tarp kitų ūki
nių faktorių.elektros lankstumas,nesusirisimas su vieta,ats
tumu ir patogumas naudojime dar neturi konkurencijos.

mūsų upių jėgos elektros gamyba sudaro ne daugiau 
poros procentų bendros kraštu elektros gamybos.

Vokietijoje,kur daugumas paremta akmens anglimi, 
vandens jėgai teko 15“/ bendros elektros gamybos.Is bendro 
vandens jėga pagaminto kWh. skaičiaus daugiau puses teko Ba
varijai, kurios 75/ visos elektros gamybos pagaminti v. jėgos.

Krašto elektrifikacija"turi•remtis pirmoje eile- 
je vietiniais energijos šaltiniais,vadinasiLietuvoje van
dens jėga ir durpėmis.Vandens, joga turi sudaryti, pirmųjų pa- . 
grindines ji n e i t> e i k v u j a m a, o durpių yra ribotos 
atsargos,.Kurios ateityje gali būti tik geriau panaudotos.To
liau,vandens jėgos duodama energija yra p i g e s n c uz ši
luma.

Vokiečių vandens ūkiu ir jėgos s-į junga 1955 rn.it>- 
kalkuliavo,kad vandens jegines tiekia energijų pigiau uz ši
lumines akmens anglių jegines.Tuo tarpu durpes prastesne me
džiaga už akmens anglis.

1952-54 m.speciali "Hidroelektros stoties statymo 
reikalu komisija" prie Susisiekimo Ministerijos iskalkulia- 
vo,kad didesne vandens jegine leistų tuoj pat'Visame krašte 
į, 5 kartų sumažinti visus elektros tarifus.1 k. h kaina van
dens jegines transformatoriuje buvo iskalkuliuota 8,'2 cento 
/palyg.duotų anksčiau dalinių savikainų lentelę/.ši,palygin
ti,aukšta kaina gauta priimant labai jau nepalankias vandens 
jegines veikimo sųlygas.eksploatacijos metines išlaidos skai
tyta 15/ /didesnėms vandens jeginems-vokiečių normos 8//, 
skaityta,kad jėgine parduos tik 20-25 / savo visos galimos 
gamybos.

1945-44 m.V,L.U.Statybos fakulteto hidrotechnikos 
Katedra paruošė studijų apie Minijos vandens jėgos naudoji
mą siaurės vakarų Lietuvos elektrifikaci/ai /Kretinga-Tel- 
siai-Mažeikiai-Šiauliai/. Išnagrinėta dvie jiį vandens jeginių 
bendras darbas su tume rajone esa.iomis šiluminėmis elektri
nėmis/ svarbiausia-lekyvus/.Vandens - jegines,atiduodamos be
veik vis į savo gamybų,tiektų į tinklų 1 kWh po 5,4 centu. 
Palyginus su 1957-58 m.duomenimis /ziur.lentelę anksčiau/si 
kaina žymiai mazesneu uz vien kurui tenkančias išlaidas ši
luminėse jeginese. '.

Kaip atrodė vandens jėgos naudojimo padėtis pas 
mūsų artimuosius kaimynus. . - .

Mūsų kaimyne-Latvija savo krašto elektrifikacija 
pradėjo didele vandens jegine - 70.OU0 k»h galingūmo/is kar
to įrengta */4 galingumo/-Kegums ant Bauguvos.Latvįja durpė
mis kelis kartus turtingesne už Lietuvą.

Keikiant Vilniaus .miestui statyti naujų elektri
nę, pradėta’Turniškių vandens jegine ant Neries.Tuometine 
Lenkija,nors akmens anglių turėjo pakankamai,ir skaitė,kad
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trans,t orto kelias iki Vilniaus yra per ilgas. ■ '■
Fytprdšiūoee ant alle upes 1921-;-^ m.pastatytas

dvi vpneens jėgines 10.0U0 k h galingumo ir jo milijonų k’rfh 
lėtines gamybos. * .

I’e-1 kurių objektyvinių ir sųbjektyvinių priežasčių , 
įvyko rau.su krašto atsilikimas energijos ūkyjė-elėktrifikaci- 
joje ual-ia dideles bendros pažangos, šiame straipsnyje nenag
rinėsime ,paliksime šiuo tarpu ir ruoš klausimus kurie liečia 
musų įvairių upių tinkamumo laipsnį ar hidrotechnikinius sta
tybos sunkom-s,kurie jokiu budo neturėjo bet kurios reikšmes, 
mūsų elektrifikacijos nevykdymui.

Darydami is šio straipsnio minčių isvaaas pakar
tosime jau išreikštų,mintį:Lietuvos energijos ūkio,pirmoje 
eileje krašto elektrif ikaci jos, i agnnd^s-vandens jėgos nau
dojimas.

■ * - oouoo - -

, ’ Doc.a.JURŠKIS
MOKSLINIO MINTIJIMO LŪŽIAI.

Lagrange * as yra pasakęs siuos reikšmingus žodžius: 
-“Newtonas buvo netik didžiausias, bet. ir laimingiausias 
mokslininkų tartpė,nes*noksi į apie tasa<lį galima sukurti tik 
vienį kartų" . Šiandien matome ir jaučiame,kad į2grangej_o sam
protavimas b ’vi, per dr įsus.Laime kur i’moks! į apie pasaulį 
teko ne tik Newtonui,bėt ir kitiems,u a ėityje gal teks ir * 
dar caiigr liui. Lagrange^ąs gyyeno rao slo evoliucijos aplinko
je,ir moslines. raįn-ys tada rutuliojosi eraiantis " •virtais“ 
tuometiniais f izi cos para-tais.lagranrp^o manymu tie pamatai 
neturėjo palūžti.Tačiau pa .yrimų eigoje teoriniai samprota
vimai užgulami vis didesnėmis ir painesnėmis problemomis,ku
rių išsprendimas nusistovėjusia mintijimo eiga darosi nebeį
manomas .Teoriniai pagrindai pasigenda naujų “sustiprinimų", 
arba "pasenūsieji“pagrindai griaunami ir kuriami nauji.Teo
rijos nebesuderinamumas .su patyrimų išdavomis ruošia dirvų 
mokslinio mintijimo lūžiams.

Kopernikas palaižė nusistovėjusi-į paziurį apie že
mę, kaip, visatos centrų, .jiaogibka mintis “nuvainikavo“žemes 
pirmumų visatoje.Sakoma,"Kopernikas pažemino žemę ir išaukš
tino žmogų“.Tačiau nūdien reliatyvumu teorijos požiūriu ko- 
perniko_teorija mažai kuo vertesne uz Ptolomėjaus teorijų. 
G-al tik tuo,kad atskirais atvejais patogiau yra samprotauti 
apie spindulių plitimų taikinantis prie saules sistemos sų— 
rangos.

mokslinio mintijimo lūžiai nėra aazni,nes jie te-, 
sukuriami tik didelių ir drųsių, mokslo vyrų.į jų eiles ųskai- 
torai NewtonasxFaradayjus,»bokras.Jie su-z 
kure naujas idėjas,dėjo naujos mokslinius pamatus,kuriais 
remdamasis rutulio jusi.mokslas•

Newtonas-klasikines mec. anikus tev^s... Faradayjus- 
elektromagnetizrao teves...

Netenka kalbėti apie gerai žinomų darnų,sėkmingų • 
ir platų mokslinio nintijirao issiruc liojimų,kuris paremtas ■ 
Newtono ir Faradayj^us klasikinėmis,idėjomis.

klasikine mechanika ir fizika paremta oeterminis- 
tiniais samprotavimo’metodais. It> determiraistinio samprotavi
mo iseina,kad,žinodami būsenos padėtį bei tų būsenų bet ku-
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riuo momentu tvarkančius dosnius,tuo pačiu žinome jos praei
tį ir ateitį.Ir tokiu budu atrodo,kad jei butų susekti visi 
dėsniai,kurie tvarko visus mus supančius reiškinius,tada vi
satos 'sąranga ir pasaulio praeitis bei ateitis butų be pas
lapčių. ..

Determinis tini o mintijimo eigoje sustiprėjo rnecha- 
nistine pažiūra į visatos sąrangą.ragai tekią pdziurą viskas 
yra galutinai nustatyta ir turi vykti pagal galutinius ir new 
atšaukiamus dėsnius. . ' -

, Le ja",XX-jo amziaūs mokslines mintys' pradega laužti
stiprius determinizmo pamatus.Browno_aalelyčių judesio grei
tis deterministiskai nebeįmanoma apibrėžti,o galima susekti 
tik tų greičių vidurkis. ■ . -

Veržia pirmyn ir laužia mintijimo principus nau
jos,galima sakyti,žymiausios XX amz.kvantų ir reliatyvumo te
ori jos. , . • . " . ■ ' ' '

.Klasikine fizika operuoja tik tolydiniais dydžiais* 
laiku, keliu, mase energiją. Šios pagrindines klasikines mecha
nikos sąvokos -tai tolydiniai kitejautieji dydžiai.šiandien 
--'i žinome,kad ne tik elektra,ne tik mase,bet ir energija yra 
trupinines prigimties,kaip sakoma,susidaro is kvantų.

Sinsteinas įprastinį spinduliavimo vaizdą pakeičia 
kvantų emisijos’ir absorbacijos vaizdu.lagal hinsteiną -švie
sa irgi yra energijos kvantų, judesys,kuris plinta sviesos 
greičiu.Kvantų teorija sėkmingai išaiškina f otoelektnnius 
reiškinius,tačiau suklumpa pries difrakcijos reiškinį.Vieni 
reiškiniai rutuliojasi taip,lyg sviesa turi banguojančią pri
gimtį,kiti gi-taip,lyg ji yra fotonų spiečius.Nūdien fizika 
sutinka su tuo dualizmu ir duoda akstiną naujam,giliam ir 
tu.rtingjam mintijimo metodui. , '■

• Kai tiriama makrokosminiai reiškiniai,kai gvilde
nama ,pay.-sviedinio judesio dėsniai,skysčių tekėjimas,fabri
ko energijos balansas,tai kvantų teorijos netenka.taikinti, 
nes remiamasi energijos tolydiskumo sąvoka.Tačiau,kad susieti 
medžiagą ir. spinduliavimą,tenka galvoti apie trupininę bei 
kvantinę energijos prigimtį.

ragai klasikinę fiziką,energija mases neturijmase 
yra nekintama,pasveriama,gi energija yra besvore ir įverti
nama darbo matais . Šiandien pagal ..reliatyvumo teorijos princi
pus cpiemasę bei energiją galvojame visiškai atvirkščiai•apie . 
energiją ir masę jau mintijame kaip apie sinonimus,kurie nu
sako fizines būsenas vienos ir tos pačios sąvokos.

feliatyvumo teorija sako,kad:
. . - energijaenergijos mase - —-----£—d---------5-,/sviesos greitis/^ 

ir atvirkščiai*, _ • ■ -' . .i- -
energija = mase x / sviesos greitis /^.
lavyzdziui,paskaičiuokime kokią energiją turi

1 gr.mases: . ,. . . ,
e = 1. / 5 .IO1-0 /d - y.lO^gr/cm =yuou.lux^kg/m, 

štai ir..."atomines bombos paslaptis"... ,
Klasikinėje mechanikoje kūno mase yra apibrėžtas 

dydiji,o greitis gali būti neribotas .iagal reliatyvumo teori- 
ją-atvirksčiai:greitis yra aprėžtas,omase gali įgauti neri
botą dydį.

Kasdienineje praktikoje neturime reikalo su labai 
dideliais bei artimais sviesos sklidimui greičiais,todei kla
sikine fizika bei mechanika nesutinka kliūčių praktiškoms
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problemoms spręsti*Gi radijacijos reiškinių nagrinėjimas aiš
kiai įtikina,kad mase pareina nuo greičio,ir tuo patvirtina 
rejiatyvumo teorijos išvedžiojimus.

račiau reliatyvumo sąvokos sukelia abejonių del 
absoliutines tikrovės: juk kas reliatyvu, tas netikra.štai..gir 
A.S.nddin'-tono žodžiai toms abejomems isssklaidyti:-’*Prilei- 
dimas,kad reliatyvunfo teorija tvirtina,jog viskas yra relia
tyvu, yra eilinis suklydimas.Tikrumoje ji sako,kad visatoje 
esama absoli.itirių daiktų,^ačiau ieškoti jų reikia giliau... - 
Absoliuto sekimas veda mus į keturių dimensijų .pasaulį'*.

klasikiniai mintijimo metodai nebepritaikomi mik— 
rokosminiara pasauliui. * ’

Bohro teorija palaužia deterministinį galvojimo 
metodų.rar ai Bohrų spinduliavimas vyksta ne elektrono skrie
jimo apibrėžta orbita metu,bet tuo metu kai elektronas kren
ta nuo aukštesnio į zeraesnį/artimesnį protonui/ takų.Tokių,. 
kritimų mėtų atomas nustoja energijos—ji isspinduliuojam fa- 
tonų pavidalu.Bohr o teorija iškėlė inde terministinų sampro
tavimo būdų. - ■

l’agrindinis mikrofizmio derinio stovis arba bū
sena nenusako nei galutines būsenos,nei reiškinio eigos,Ly
giai taip pat neužtenka žinoti galutinę būsenų,kad spręsti 
apie praeitį. .

tf.heisenbergas vykusiai pasako kokioje padėtyje 
atsiduria fizikas taikindamas deterministinius mintijimo bei 
tyrimo metod .s,pavyzdžiui,elektrono būsenai bet kuriuo api
brėžtu momentu nustatyti,Jei jis norėtų fiksuoti skriejan- ■ 
čio aplink ■ i branduolį elektrono padėtį bei greitį,butų rei
kalinga elektronas atatinkamai apsviesti bei nufotografuoti 
ir tuo pačiu metu išmatuoti jo greitį spektraliniu būdu.Ta
čiau jei elektronų apšviesime,tai reiks,kad jį ’’apsaudisime" . 
fOtonais.J Otonui gi su elektronu, susidūrus,dalis fotono ener
gijos persimes į elektronų ir pakeis jo būsenų.kad to išveng
ti,galima elektronu apsviesti ilgų bangų sviesa,kurios foto
nai lengvučiai/mazos mases/.Tačiau tokiu atveju ilga banga 
difraktuos ir neatsispindes nuo elektrono,-matavimas neduos 
rezultatų.Lar vaizdžiau pasako Sir James Jeans:"Stengdamie- 
si ištirti vidujinį atomo mechanizmų,elgemes kaip tas,kuris, 
norėdamas ištirti peteliškes skraidymų,nupiešia jai sparne- ’ 
liūs,arba kaip tas,kuris išgena nuocių,kad išbandytų jų vei-. 
kimų..." '

Gyvename šiandien didžiausiojo mintijimo lūžio 
laikotarpyje.Atsipalaiduojame nuo deterministinių,mechanis- 
tinių bei materialistinių pažiūrų į visatos sųrangų.Ir is 
tikrųjų nūdienių mokslinių pasiekimų akivaizdoje jaučiame 
kiek nepakankama ir aprėžta buvo mechanistine bei materialis
tine pasaulėžiūra, 

mechanistiniąm pasaulyje žmogus yra paprastas, ei
linis išviršinių reiškinių stebėtojas,ir jis’pats tesudaro 
tik apibrėžtų"sudėting į mašinų"tame sudėtingame visatos ag
regate .f okiame pasaulyje žmogus privalėtų jaustis robotų. Au
gaus minties laisve,žmogaus vidiųes emocijos,kurybiskumas ir 
aukštesni dvasinio, tobulėjimo siekimai,-vieninteliai del ko 
yra prasme gyventi,-mechanistiniam pasaulyje vietos -neturi.

žmogaus tariamas išdidumas bei nuveiktų darbų didin
gumas mechanistiniam paša lyje lieka reliatyvus ir pavirsu- 
tiniskas./jmogus buvo gabus mokinys-stebeto jas, rūpestingai pa
žino fizinius reiškinius bei įvykius kiekybiniai ir sėkmingai
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kure materialines vertybes bei g’erybes. Galų fale žmogus. vir
to patyrusiu "amatininku",pradejo didžiuotis savo sugebėji
mais kurti įvairiausius ir "geriausius įnagius",kurie tarnau
ja jo tariamai gerovei bei laimei ir malonumui,tačiau ir... 
viso to sunaikinimui...Gi tuo pačiu metu žmogus užmiršo apie 
s^vo dvasinius vertybes,apie savo "as".smogus tapo dvasiniu 
skurdžiumi ir materialistinio gerbūvio įrankiu.Nūdien žmogus 
jaučiasi daug zinųs apie materijų,apie pasaulį,bet yra dide
lis nemokša pažinti-save,savu dvasinį "as" ir savo pačio min
tį. Ir nenuostabu,kad nūdien žmonija jaučiasi bejege susivok
ti tikroveje.Žmonija atsidūrę socialines krizes ir materia— 
linių vertybių žlugimo akyvaizdoje...

XX-me amžiuje pasix.eisk.ys mokslinio mintijimo lū
žis rodo,kad tikrove, bei pasaulio pažinimas negali būti iš
semtas tais daiktais bei reiškiniais,kuriuos tik stebima bei 
matome. Tikrovei tiksliau pažinti reikalinga drąsių,di- - 
dėlių protų,kurie ad hoc,kaip i lanckas ,mnsteinas,Bohras, sa
vo vidujiniu nujautimu,sayo_mintimi deda pamatus reiškinių 
išaiškinimui.Tai naujas mintijimo būdas,kuris plaukia is žmo
gaus vidaus.Naujas mintijimo būdas atpalaiduoja žmogų nuo 
"nuodėmingos žemes"įtakos.žmogus pajaučia tikrą laisvę ir 
tikrųjų didybę,nes jis tampa ne visatos reiškinių vergas,bit 
kūrėjas. . .A.S.nddingtorias sako:"Musų mintys,musų samprotavį- . 
mai ir susidomėjimai turi žymiai didesnį vaidmenį vaizduojant 
fizinio pasaulio daiktus,nei mums atrodo".

Materializmo. salininkai tvirtina,kad. mintis yra 
materialines prigimties.Tačiau,"jei materija ir miritis yra 
tolygios prigimties,tai kur duomenys,kad. jos /mintis įr ma- 
erija/yra daugiau.materijos,negu minties prigimties."/J. 

Jeans/.Ir toliau^ir James Jeans sako:"Jei šiandien,is viso, 
mokslas apibrėžia dar tam tikrų materijos vaizdų,tai toks 
vaizdas kiekvienu požiūriu atrodo artimesnis minčiai."Gi Sir 
A.S.kddingtonas tų pačių mintį akcentuoja ryškiau:"Tikram fi
zikui sunku sutikti su pažiūra,kad visko pagrindas turi dva
sinį pobūdį.Tačiau niekas- negali uzginčyti,kad dvasia yrat . 
pirminiu ir artimiausiu netarpiniu dalyku manų patyrime"...

Žodžiu,-nūdienio mokslinio mintijimo rezultate 
kuriamas fizinis pasaulis yra susietas su mintytojo sųmone 
ir turi savyje jos atspindį,o ne atvirkščiai. ' 

s Galima-nujausti,kad.artimesnis bei tolimesnes .
ateities žmogiški kuriniai bus žymiai švelnesni,žymiai- sub- 
tilingesni.Eventualiam panašių samprotavimų konkretizavimui 
užtenka giliau pagalvoti apie spinduliuojamos energijos bei 
kūnų radijacijos pritaikymo galimybes. »

Nūdien pergyvenhmęji žmonijos .galgota irgi tamp-. 
riai siejasi su XX-j o amz.mintijimo lūžiu.Eina kova, tarp -žmo
gaus—materializmo vergo, žmogaus gamtos vergo. bei zveries—ir 
tarp žmogaus kurejo—laisvos minties ir- dvasines prigimties 
žmogaus....

Ir prisimena prof.V.Čepinskio žodžiai,pasakyti 
1928.I.5.matematikos ir fizikos mokytojų konferencijoje?.,, 
žmogus yra su potenciniais gabumais išeiti is žvėriškos būk
les, tapti žmogumi ir tuo būdu prisiartinti prie Dievo.-Lai
mingi žmonijos laikai ne. praeityje,bet ateityje..."

ooOoo
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LIETUVOS. ILŽIh'IERlŲ TPjexMTINIu- SUVaŽLkVImi/, .
ĮVYKUSIO 1946 I4STŲT VaSaKIO MEN723-24 D.
WURZBURGE, ' - • . ’ . ' ,

REZOLIUCIJOS. .... •

Suvažiavimas,isklausęs didesnių centrų delegatų 
pratesimus ir apsvarstęs lietuvių inžinierių organizacinius 
bei kūrybinio darbo klausimus,padare sias išvadas:

Į.Visi gyvenantieji istręmime lietuviai inžinie
riai pripaząsra reikalą organizuotis į profesinę Lietuvos 
inžinierių draugiją su centrine būstine bei vadovaujančiais 
centriniais organais ir su, skyriais visose lietuvių gyvena
mose vietovėse. -•

2.Centrine Lietuvos Inžinierių Draugijos vadovybe 
imasi organizuoti ir suburti visą technikos ir jai artmų 
specialybių visuomenęxt.y.,visų specialybių technikus/stu
dentus technikus,statybos bei technologijos specialistus ir 
technikai artimus amatininkus,tikslu įtraukti į bendrą kū
rybos,mokslo ir organizacinį darbą,mosiantis būsimiems Lie
tuvos atstatymo uždaviniams. > .

j. Nei vienas inžinierius neprivalo toliau gyventi 
be kūrybinio darbo,be savo mokslo studijų gilinimo ir be pa
žangos technikos moksle;jie turi dalintis vieni šu kitais 
turimomis žiniomis bei patyrimu,mosdami ir išleisdami tech- ' 
niekos literatūros'kospektus, vadovėlius , mokslo veikalus ir 
inžinierių profesijos žurnalus.

4.Inžinierių pareiga turimas žinias ir praktišką 
patyrimą perduoti lietuvių tremtinių visuomenei,organizuo- . 
jant specialistų-amatininkų kursus,steigiant amatų mokyklas 
ir pamosiant specialios literatūros.

b.Mūsų ištrėmimui užsitęsus,reikia stengtis aprū
pinti darbu inžinierius ir artimus technikai specialistus, 
tuo reikalu glaudžiai.bendradarbiaujant su tomis organiza- 
cijomisjkurios mus globoja ir kurios:vadovauja visuomeninei 
lietuvių veiklai.

Suvažiavimas kviečia visus inžinierius ir techni- 
kos sričių specialistus bei amatininkus į bendrą organizaci
nį ir kūrybinį darbą. . ■

-ooouooo-

LIETUVOS INŽINIERIŲ TREMTINIŲ SUVaLIaVImaS 194b -m... 
vasario 23-24 d.wūrzburge.
Šeštadienį,iskelus stovyklos tautinę vėliavą,inži

nieriai susirinko į bažnyčią,kur buvo atlaikytos pamaldos 
už mirusius kolegas.Iškilmingas suvažiavimo atidarymas įvy
ko UNRRA saleje.Jį atidarė Inžinierių ir Technikų D-jos Whrz- , 
burge pirmininkas dipl.inz.K.Krulikas.Posėdis pradėtas him
nu.UNRRA direkt.W.G.Cargill pasveikino suvažiavusius,linkė
jo nasaus darbo ir prase,ieigu kas is dalyvių pastebėtų ko
kių trukumų stovyklos sutvarkyme,ar turėtų kokių sumanymų, 
jį painformuoti.Toliau suvažiavimą sveikino Lietuvių Komite
to vardu pirmininkas P.Venclova,gimnazijos vardu-direktorius 
Ig.Serapinas,gydytojų vardu-dr.Petukauskas, Wtlrzburgo studen
tų vardu-s'.ud.Dulinskas.Rastu pasveikino wiesbadeno studentai
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technikai.

į garbes prezidiumą pakviesti: UNHRA dir.Cargill, , 
Komiteto pirm.P.Venclova,prof.E.Kolupaila ir stovyklos vedė
jas Narbutas.Darbo nrezidiumą sudarė :dipl.inz.K.Krulikas/Wttrz- 
b 'rp/, dipl. inz. Br .’Galinis/Augsburf/, dipl. inz.Dauk is/Kempten/ 
ir dipl.inz. a.Nasvytis/Gbttingen/.

Tylus minute ir atsistojimu pagerbiami mirusieji 
inžinieriai.

Ilgesnėje kalboje prof .Kolupaila į^aliete musų inži
nierių praeitį,“dabartinį gyvenimų ir ateitį.keletas minčių įs 
sios kalbos.mes išauginome jaunųjų inžinierių kartų,kuri sa
ve visiškai pateisino tiek atliktais ciarbais .Lietuvoje,tiek 
dabartiniais-užsimojimais būti ’organizuotais ir rūpintis ne- 
nutolti nuo bendrų musų visuomenes uždavinių,kurie atsiranda, 
čia išeivijoje.Daug inžinierių pasirodo kaip pirmieji visuo
menininkai ,nors tai nėra 1ų pirmoji pareiga.Tarp inžinierių 
nematome kivirčų ir intrygų.fai gali būti pavyzdžiu ir ki
tiems.Gali tekti ilgiau užtrukti išeivijoje todėl tenka mo
kyti tautiečius amato,pritaikomųjų specialybių.teikia moky
tis ir patiems,stengtis dirbti, savo specialybeje,nes regre- 
suojama,užmirštama tai,kas mūsų išmokta.Gali atsitikti,kaa 
po kelerių metų inžinierius nebus vertas turimo diplomo.hsa- 
me savo specialybe realistai,bet turime- turėti ir romantikos, 
/jei neturėsime romantikos>tai neplanuosime tų darbų,kurie ga
limi tik ateityje.'

Stovyklos vedėjas p.Narbutas pažymėjo,kad atvykus 
lietuviams į stovyklą rasta keletas taikstančių kitokių tau
tybių žmonių,daugiausia is rytų,kurie gyveno7 chaotiškoj, ap- 
-linkpj.Didžiausia nešvara,išdaužyti langai,išverstos durys, 
kiauri stogaitsugadinti santechnikiniai įrengi lai ir 1.1. 
Susitarus su UNKIa vadovybelietuvių bendruumeno- trumpu lai
ku netvarkų likvidavo ir tam darbui inžinieriai būvu nepamai
no ii talkininkai ir vadovai,pav.vien tik juuo langų stiklų 
įdėta,atstatytos dirbtuves ir kitokį technikiniai įrengimai.

Lipl.inz.Krulikas supažindino su Whrzburgu stovyk
loj atliktais technikiniais įrengimais.

Po posėdžio suvažiavusieji apžiurėjo pastatytą 
skalbyklos pastatų ir įrengimus,’mechanines stalių dirbtuves, 
šoferių ir elektromonterių kursų klases,vaikams valgyklą ir 
virtuvę,vaikams karuselę,spurto hale,gimnazijos patalpas/į- 
rengtos rūsyje ir trūksta Šviesos,todėl reikia skaityti bė
dos patalpomis/bei dail;Januso meno studiją.

Popietinis darbo posėdis pradėtas pranešimu is į- 
vairių sričių specialistų suvažiavimu,kur būvu paliesti ir 
Lietuvos statybos,pramones,bei energetiniai klausimai.Refera
vo : Galinis, Drųsutis,pruf. Kolupaila.

Toliau seke pranešimai is vietų apie inžinierių 
susibūrimus ir veiklą.tranesimus paoare 13 atstovų.

nil.. Pranešėjas Vietuvę Inz. Veikimo pobūdis
nr. akaič

1. Krulikas Whrzburg 17 ‘ Draugija nuo 30.11.45-
2. laukus Kėmpten •'52 Draugija nuo vasario

1945-
3- Dr įsutis Hanau 3b Kolektyvas nuo 2.9.45•
4 . Galinis Augsburg 48 Draugija nuo 10.2.4 5._
5-' Jonaitis Ravensburg 21 Grupe
b. Banenas mtinchen 34 • Grupe
7 • švipas Lilingen lb ■Grupe
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Veikimo pobodisP? anesėjas Vietove Inz. 
skaičius

8. šalasevičius Kegensburg 19 Grupe ..
9- Pacevicius tfiesbaden . 1b Lraugija nuo 

1b.2.4b.
10. Tomasiunaš Seligenstadt 7 Grupe
11. ■ Paukštys Biberach 1b Grupe
12. Barnijonaitis Mhhldorf' 7 Grupe
15. Burba. ' Ntlrtingcn 8 Grupe

Buvo atstovų ir is Thbingen,Schweinfurt,Landshut, 
Gunzenhausen,Ingolstadt,Stutrgart,larmstadt ir is kitur.97 
suvažiavimo dalyviai atstovavo~aaugiau 920 inžinierių.Atro

do,kad visose i zonose inžinierių ir dipl. inžinierių skai
čius' sieks 900. T

Toliau dipl.inz. J.Lanilr-auskas referavo organiza
cines komisijos Augsburge paruostus d-jos įstatus.Išsitarus 
eilei kalbėtojų įstatai buvo priimti vienbalsiai. .

I'raugijos centru siūlyta uanau,Aiir s burbas ir feitūi- 
ch.nas.Kitos vietoves yra nuošaliai arba turi per mažai in- 
zinierių.Nu'arta pasirinkti\A.ugsbu.rgą.Toliai; nutarta,kad 
Centro Valdybą sudarys Augsburgas;C.Bevizi.los Komisijų-ha- 
na i ir Gaz-bes Teisnų-Kemptenas.

■ Inž.Ė.Baublys,kalbėdamas apie amatininkų ruošimų.,
patiekė įdomios statistines medžiagos apie tremtinių profe
sinį pasiskirstymą.Pagal dalinio su rašymo /12.uo(J asmenų/ 
duomenis galima išskirti tokias tris stambias grupes:

I pasyviosios p'rofesi jos/namų seimininke s, vaikai 
ir pan./. . ... '............... .... 40 //

II nepritaikomosios išeivijoje profesijos 98 °/> 
III 'aktyviosios profesijos/gydyto jai, -inžinieriai, 

amatininkai ir pan./. ......... ............... 1b %
Sekmadienio darbo posėdyje svarstyta spaudos rei

kalai.Nutarta leisti vieną Draugijos rotatoriumi ar spaus
tuvėje spausdinamą zurnalą,kuriame tilptų profesinius reika
lus liečianti medžiaga ir^siauresni techniški staripsniai. 
Skyriai gali ir leisti atskirus leidinius,tik sį darbą ko
ordinuoja Centro Valdyba.Techniškos populiarizacijos straips
nius ir pan.rekomenduojama talpinti į esamus laikraščius ir 
žurnalus.

įvertinant tftirzburgo inžinierių iniciatyvą tech
niškos spaudos ir organizacine je srityje,!, raugi jos žurnalas 
leidžiamas Taip tąsa h Inžinieriaus Kelio''.

Vis.-se stovyklose vyksta bei planuojami 'įvairus 
technikos -kursai.ši sritis turės būti C. Valdybos koordinuo
jama, naruisiama standartines programos,rūpinamasi konspek
tų leidimų.

Pasisakyta del žinių surinkimo apie mirusius,žu
vusius ,išvežtus,nukankintus,koncentracij os st ovyklose buvu
sius inžinierius.

Nutarta suregistruoti.inžinierių turimą technišką 
lietuvių ar ir kitomis Kalbomis literatur.į,kao butų galima 
pasikeitimo keliu ja plačiau-pasinaudoti.

e Iškilmingas suvažiavimo uždarymas įvyko 1b vai. 
Priimta suformuluoti suvažiavimo nutarimai/ziureti atskirai/. 
Toliau nutarta pasveikinti Lietuvių Tremtinių vadovaujamuo
sius 'organus ir pavesti Centrui parsiųsti pasveikinimą Ame
rikos lietuviams.Be to,suvažiavimas įpareigojo prezidiumą 
aplankyti UNB'Ka direktorių W-. G. Cargill ir padėkoti jam uz
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leidimą suruošti tftlrzburge inžinierių suvažiavimu ir-paramą 
jį vykdant. Suvažiavimas baigtas Tautos himnu. •.

Pabaigoje tenka pasidžiaugti meniskais įtarpiais, 
kuriuos atliko Jtlrzburgu bendruomenes dramos kolektyvas ,vai- 
teatras ir_paskiri menininkai per atsisveikinimo pobūvį.

Šeštadienį gėrėjomės darniu "Ausros Sūnų” pastaty
mu, rež.Pr. Zenkevičius . III veiksmo dekoracijos,aail.Janusu 
darbas,sulaukė dalyvių katučių.*

Sekmadienį mateme vaikų teatro, pasirodymą-puikus 
vaikai ir puikios vadoves ponios V.Janušiene ir k.Narbutie
nė,kurios sukūre taip gražų vaikų meno kolektyvą.Lamus kos
tiumai ir originalūs pastatymai.

Baigiamajame pobūvyje paskae kalbas UNKRa direkt. • 
pav.hoekstra ir Komiteto'pirm.r.Venclova.Suvažiavimu dalyvių 
vardu atsake ir dėkojo rengėjams uz .gerą suvažiavimo sumo
simą dipl.inz.-kasvytis ir prof .Kolupaila. Pobūvy j e meninę da
lį atliko p.p.Nairyte,Variakojiene,Sčepavičiene ir bakutis 
/smuikas/.Akompanavo p.p.Miniukiene ir Babickaite.

Is suvažiavusių prof .Kolupaila atsilygino wilrzbur- 
giskiAms gražių spalvuo-tų Lietuvos vaizdų pademonstravimu.

Br. Galinis •
. * . • 4

LIETUVOS. INŽINIERIŲ TREMTINIŲ. DRAUGIJOS- ųSTaTaI

I. Tikslas ir priemones.
1 § Draugijos tikslas-jungti Lietuvos inžinierius tremtinius, 

populiarinti ir ugdyti techniką tremtinių tarpe lenkin
ti inžinierių,profesinius reikalus,teikti jiems paramos 
ir rūpintis kitais inžinierius liečiančiais reikalais.

'2 § Tikslui siekti Draugija-. ’ .
a/ steigia savo padalinius, 
b/ registruoja Lietuvos inžinierius tremtinius, 
c/ imasi priemonių pries neteisėtai savmančiuosius- 

dipl.inžinieriaus,inžinieriaus ar techniko vardą, 
d/ tarpininkauja narių aprūpinime darbu ir teikia 

jiems medžiagines paramos,
e/ rūpinasi suorganizuoti visų sričių technikus dar

buoto jus , technikos amatininkus-, darbininkus specia
listus ir tarpininkauja jų aprūpinime darbu, 

f/ rūpinasi inžinierių profesine pažanga,
g/ organizuoja visokeriopą tremtinių technikinį švie

timą ir apmokymą, . »
h/ leidžia leidinius,
i/ palaiko rysiąs su kitų tautų inžinieriais, 
j/ atlieka kitus inžinierius liečiančius reikalus.

II^JDiaugi jos_ųiąriaiA
§ Draugijos nariu gali būti kiekvienas uietuvus dipl.in

žinierius, inžinierius ar technikas tremtinys,kuris ga
li įrodyti Lietuvos universitetu technikinių fakultetų, 

‘ar AUkstesniosius Technikos mokyklos Kaune,ar Ankstes
niosios Kulturtechnikos ir Geodezijos Mokyklos Kėdai
niuos e, arba joms tolygių mokyklų baigimą.

4 § Draugijos nariu negali būti asmuo,kurio elgesys
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nesuderinamas su žmogaus garbe,arba kuris yra kenkęs 
Lietuvos reikalui,ar lietuvių laisves kovai.

* ,L : - - ■

5 Draugijos narius priima Draugijos skyriaus valdyba,kuriai 
asmuo,norįs būti nariu,paduoda pareiškimų rastu.Skyriaus 
Valdybai atsisakius prašytojų priimti nariu,jis gali per 
vieną mėnesį skųstis Draugijos Centro Valdybai,kurios 
sprendimas galutinis.

G § Draugijos dariai moka Draugijos visuotino .susirinkimo 
nustatytą mokestį,.Skyriaus Valdyba,nariui prašant,gali 
nuo-mokesčio mokėjimo atleisti.

•y Nustoja Draugijos nariu būti?
a/ mirus,
b/ i esto lis, ' ° .... 1 .
c/ išbraukus ar pasalinus is draugijos.

? Narys,kurio elgesys nesuderinamas su žmogaus garbe,arba 
kuris kenkia Lietuvos ar Draugijos reikalui.,Draugi jos 
reikalui,Skyriaus ar Centru Valdybos nutarimu iš Drau
gijos pasalinamas.Pasalintasis turi teisę per vieną me
nesį pasalinamąją nutarimų skųsti Garbes Teismui.Garbus 
Teismo nutarimas yra galutinas .kai is Draugijos turi 1'u- 
ti pasalintas Centro Valdybos ar Revizijos Komisijos na- 

“ rys,tai tokį pašalinimą,Draugijus 'Centro Valdybai pasiii- 
.liūs,sprendžia Draugijos Garbes Teismas.Jo sprendimas 
galutinas.Bylai įskilus,paliestasis narys iki sprendimu 
pareigų neeina. ' .

n § Narys,nesumokėjęs nemažiau kaip uz G menesius nariu mo- 
y . kesčio, skyriaus valdybos gali būti išbrauktas is Drau-.

gijos narių. '

iii. Padaliniai. 
h/ tikyriaį.

§ Draugijos Skyrių sudaro ne mažiau'10 narių.Skyrių steig
ti leidimą duoda Centro Valdyba.

§ Trijų nariiį ir dvi jų. kandidatų skyriaus valdybą ir trt- 
1 jų narių ir dviejų kandidatų skyriaus revizijos komisi- 

j į renka vieneriems metams visuotinas skyriaus narių 
susirinkimas slaptu balsavimu,paprasta dalyvaujančių 
susirinki, le narių balsų daugu la.

12 5 Valdybos nariai pasiskirsto pirmininko,sekretoriaus ir 
iždininko pareigomis.Pirmininkui negalint eiti pareigų
jį pavaduoja sekretorius. . • _

1> § Skyriaus valdyba vykdo Draugijos uždavinius skyriaus 
ribose,saukia visuotinus skyriaus narių susirinkimus, 
pateikia susirinkimui .savo veiklos ir piniginę apyskai
tą, renka nario mokestį., palaiko rysą su Draugijos Centro 
Valdyba,atlieka kitus siais įstatais pavestus uždaviniui.

§ 'Skyriaus revizijos komisija tikrina skyriaus veiklą ir 
tikrinimu aktą pateikia visuotinam' skyriaus narių
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c- . susirinkiioui. • ’

15 §. Visuotiną skyriaus narių susirinkimų saukia skyriaus .
valdyba.
Centro Valdybai,skyriaus revizijos Komisijai ar treč
daliui skyriaus narių rastu pareikalavus ir svarstyti-. 
nūs klausimas nurodžius,skyriaus valdyba turi sukvies
ti per 2 savaites skyriaus narių susirinkimų.Skyriaus 
valdybai susirinkimo sušaukti negalint,arba atsisakius, 
susirinkimų sukviečia skyriaus revizijos komisija.

16 § Visuotinas skyriaus narių susirinkimas įvyksta dalyvau
jant absoliutinei dauguma.! skyriaus narių.Skelbtuoju 
laiku .ne šus i r inkus kvorumui, po valandos ta pačia dar-

■ potvarke susirinkimas įvyksta dalyvaujant bet kuriam 
skyriaus narių, skaičiui. •-

17 § Visuotinas skyriaus narių susirinkimas tvirtina sky
riaus apyskaita,nustato ateinančių metų sųmatų,renka 
skyriaus valdybų ir revizijos komisijų,renka skyriaus 
atstovus į Draugijos suvažiavimų,atlieka kitus šių įs
tatų numatytus uždavinius. . ' .•

B/'Seniūnijos. . j. .
18 § Seniūnijose gali būti steigiamos skyriaus ribose,kur-

yra mažiau kaip 5 skyriaus nariai5skyriaus valdybai 
*■ leidus. - ’ ‘ ’

19 § Seniūnijos narių susirinkimas:
a/ renka seniūnijos seniūnų ir jo pavaduotojų, 
b/ sprendžia seniūnijos veikimų.

• . ...
20 § Seniūnas tvarko seniūnijos reikalu ir palaiko santykius

cu skyriaus valdyba.

C/ Sekcijos.
21 § Draugijos nariai gali sudaryti atskirų specialybių sek

ei jas , kuriose svarsto ir rūpinasi specifiniais specia
lybes reikalais.

22 § Sekcijos skyriaus ribose renkasi' sekcijos vadovus,bei
jų pavaduotojus,kurie tarpininkauja tarp sekcijos ir 
skyriaus valdybos. - . ,

25 § Centro Valdyba gali skirti atskiroms specialybėms įga
liotinius ,kurie tarpininkauja tarp skyrių sekeijų,per 
skyriaus valdybas,ir Csntro Valdybos;rūpinasi specifi
niais specialybių reikalais.

D/ Apygardos. - '
'24 § Esant reikalui,Draugijoms Centro Valdyba gali steigti 

Draugijos apygardas.Jos veikia Csntro Valdybos nusta
tytu statutu.

. IV. Centro__Organai.
a/ Draugijos atstovų suvažiavimas.

17
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2t> § Vyriausias Draugijos sprendžiamasis organas yra šuva- ‘ 

šlavimas.Jis:
a/ svarsto Draugijos veiklą,
b/ tvirtina Draugijos CentroAValdybos pateiktą pe

reitų metų finansinę apyskaitą ir busimųjų metų 
sąmatą,

c/ priima ir keičia Draugijos įstatus,
d/ nustato nario mokestį,
e/ renka Centro Valdybą,Revizijos Komisiją ir Gar

bes Teismą/
f/ sprendžia Draugijos likvidavimą,
g/ sprendžia kitus šių įstatų numatytus.reikalus.

26 § Suvažiavime sprendžiamuoju balsu dalyvauja Draugijos
Skyrių atstovai.Skyrių atstovai renkami skyrių susirin
kimo po vieną nuo kiekvienų $ skyriaus narių;ne mažiau 
kaip į likutis taip pat renka vieną atstovą.

27 § Suvažiavimą saukia Centro Valdyba.reikalui esant.Treč
daliui Draugijas ėkyrių,arba Draugijos Centro Revizi
jos Komisijai pareikalavus suvažiavimas turi būti su
šauktas bet kuriuo metu ne vėliau kaip per 6 savaites 
nuo pareikalavimo.Valdybai suvažiavimo nesusaukus,jį s 
saukia Draugijos Centro Revizijos Komisija.Apie.sau
kiamą s įvažiavimą pranešama Draugijos skyriams ne vė
liau kaip pries 4 savaites,kartu pranešama ir darbo
tvarke . •

28 § Suvažiavimas įvyksta,jei jame dalyvauja absoliutine
■ dauguma skyrių atstovų.Nustatytu laiku nes'usirinkus 
kvorumui,po vienos valandos ta pačia darbotvarke su
važiavimas įvyksta,neatsižvelgiant į jame dalyvaujan
čių skaičių.

29 § Suvažiavimas sprendžia paprastąja balsų dauguma.Įsta-*
tams keisti ir Draugijai likviduoti reikia dviejų treč
dalių suvažiavimo balsui

‘ ” ■30 § Suvažiavimas renka trijų narių prezidiumą.Suvažiavimo
posėdžio rašomas protokolas,kurį pasiraso prezidiumas.

B/ Centro Valdyba.
31 § Suvažiavimas renką S narių ir 5 kandidatų Cejitro Val

dybą. Valdyba renką slaptu balsavimu,papr.balsų daugu
ma vieneriems metams.Ji eina pareigas tol kol bus iš
rinkta nauja Centro Valdyba.Centro Valdyba išsirenka 
pirmininką,vicepirmininką^iždininką ir sekretorių. 
Kuriam Valdybos nariui nuolat negalint eiti savo pa- - 
reigų, Valdybon įeina daugiausia balsų gavęs kandidatas.-

32 § Draugijos Centro Valdyba: _ r
a/ saukia suvažiavimą, .
b/ vykdo siaiš įstatis ir'suvažiavimo nutarimais 

jai skirtus uždavinius, ,
c/ palaiko santykius su kitomis organizacijomis ir

- . įstaigomis,
d/ prižiūri skyrių veikimą,
e/ tvarko kitus šių įstatų_numatytus Draugijos rei

kalus.
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55 Pirmininkas atstovauja Draugijai,kartu vadovauja Valdy
bos veiklai ir kviečia Valdybą posėdžio ne rečiau kaip 
vieną kartą kas du menesius.
Valdyba kviečiama posėdžio,kai to reikalauja bent 5

34 § Valdybos nariai r^stu pareiksdami svarstysimus klausi
mus .
Pirmininkui negalint eiti pareigų, jas eina vicepirmi
ninkas. ■

34 § Iždininkas tvarko Draugijos piniginius reikalus ir ka
są. Sekretorius rašo Draugijos posėdžių protokolus ir. 
tvarko Draugi jos rastinę. Valdybos narys,esant reikalui, 
pavaduoja vicepirmininką,iždininką'ar sekretorių ir at
lieka jam Valdybos pavestus reikalus. '

55 ? Valdybos posėdžiai įvyksta>kai jame dalyvauja pirminin
kas arba vicepirmininkas ir.bent du Valdybos nariai. 
Nutarimai ,daromi paprastąja baldų' dauguma.Balsams pasi
dalinus lygioms, nusveria pirmininko balsas..

C/_Centro_Reyizįjos Komisija^
3b § Suvažiavimas renka vienerieras metams 3 narių ir 2 kan

didatų Centro Revizijos- Komisiją.Jieina pareigas tol- 
kol bus išrinkta nauja Centro Revizijos Komisija.Revi
zijos Komisija išsirenka pirmininką. •

37 § Revizijos Komisija tikrina..Draugijos veikimą,priziiiri
kasą,kontroliuoja finansinę atskaitomybę ir savu nuo
monę dęl Draugijos veiklos ir finansines apyskaitos - 
praneša suvažiavimui.Revizijos Komisijos pavestaę,kiek
vienas jos narys gali - tikrinti Draugijos ar jos padali
nių kasa.

D/ Garbes Teięmas.

38 <5 Suvažiavimas renka vienerieras metams 3 narių ir 2 kan
didatų Garbės Teismą.Teismas išsirenka pirmininką.Teis
mo nariais gali būti turintieji tiktai daugiau 40 metų.

39 § Garbes Teismas sprendžia Draugijos narių garbes bylas
ir skundus. • - ' •' . .

40 § Garbes Teismas gali narį:
a/ įspėti, " ■
b/ neviešai ar viešai papeikti, .
c/ pasalinti, i-š draugijos.

Garbės Teismo sprendimas yra, galutinis.

* _VJL_Dėsos. ' ;

§ Draugijos lesąs sudaro narių mokesčiai;aukos ir kito
kios pajamos. . .

42 t skyriaus .surinktos pajamos,-išskyrus speciąles paskir
ties aukas ir kitas sjpeciales paskirties, pa jamas, pas
kirstomos taip’nario mokesčio 40 ''/■> atitenka Draugijos 
Centro Valdybai ir bO Skyriaus Valdybai;kitokių
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pajamų gryno pelno 2b % tenka Draugijos Centro Valdybai. 
Seniūnijos,Sekeijos lesiį savo išlaido is fauna pagal 
reikalų is Skyriaus Valdybos.

yi^_Draugijosbei jos padalinių likvidavimas.

4į .? Draugija gali likviduotis dviem trečdaliam suvažiavimo 
atstovų nutarus'.Likvidacijai atlikti,suvažiavimas is- 
renka' likvidacinę komisijų.Draugijai likviduojantis 
tuo bildu,kad suvažiavimo sušaukti nebūtų galima,Drau
gijos turto reikalus galutinai sprendžia Centro Val
dyba ir Revizijos Komisija.Likviduojantis seniūnijoms, 
jų tartas pereina atatinkamam Draugijos skyriui,o lik
viduojantis skyriui;jo lesos ir turtas pereina Centro . s 
Valdybai.
Šie įstati priimti Lietuvos Inžinierių Tremtinių su-’ '■' « 

važiavime. 194.0' m.vasario- men.2j-24 d..,Wtlrzburge. .
• ■ _ - oouoo - > • ' ' . . \

ękNTKO_yALpYBęS_PM^ŠIMAĮ^ ’ ' .

Centro Valdybos šitdetis. n
Inžinierių suvažiavimui 194b.II.2j-24.nhrzburge pa

vedus ,Augsburgo Inz.Tremt.Dr.Skyrius 194b.II.b.išrinko Cent
ro Valdybų,kuri pasiskirstė pareigomis ir pradėjo darbų.

Sudėtis: ' •
• l.doc.dipl.inz.A.'jurskis* - pirmininkas, 

'2.dipl.inz.B.Galinis ' - vicepirmininkas,
5.vyr.asist.dipl.inz.

V.Sčesnulevicius • - iždininkas,’
4.dipl.inz.V.Pavilčius • - sekretorius,
b.adj.dipl.inz.J.Daniliauskas - narys.

Kandidatai Valdybon:dipl.inžinieriai J.Jurkūnas,J. 
Lenkevičius ir V.1Įrantas.

C.Valdybos adresa:Inžinierių Centras,Augsburg- 
Haunstetten,Lithuanian D.i.Camp.

Garbes Teismo shttetis. ’ :
Kerapteno Skyrius 194'6. II. 12. Inžinierių suvažiavi

mo pavedimu išrinko Draugijos' Teismų,kuris pasiskirstė pa
reigomis:

1. prof.J.šimoliūnas - pirmininkas,
2. prof.S.Kolupaila - vicepirmininkas,

r 'j.doc.K.Krisčiukaitis - sekretorius.
Kandidatai:dipl.inz.Juozas šimoliūnas ir dipl.inz.

ir .Kačionis. ‘
Rędakcine_Kolegi

Spaudos Vadovu paskirtas dipl.inz.J.Daniliauskas. 
Sudaryta Redakcine Kolegija,kuriai pavesta reda

guoti ir leisti nuolaninį Draugi jos-, leidinį.. ” Inžinieriaus 
Kelių" ir rūpintis kitos technikines literatūros ruošimu 
bei to darbo koordinavimu. ' '

Dabartinė Red.Kolegijos sudėtis:dipl.inžinieriai - 
J.Daniliauskas -pi\mininkas/Augsburg/,J«wiarkvaldas/Augs- 
burg/,A.Diikauskas/AUgsburg/,A.Nasvytis-atstovas anglų zo- 
noje /Gbttingen/
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3ĮECHNIKIKŽS LITERA gūROS REGISTRACIJA

KorėSąiai" palengvinti inžinicriuSstudijinį ar kitą 
technikinį darbą, dar one trosą’ inžinierių. turimas techniki
nės literatūros registraciją. Pirmojo eilėje pegeidauja^a " 
žinios apie lietuviškąją ar Lietuviit liečiančiąją ■ techniki
nę literatūrą, toliau apie Lietuvoje daugiau naudotas 
Įmygąs ir tt.” ' '

"" ” • Literatūros kartoteka bus ■ 0.Valdybos žinioje.
Žinias numatoma teikti tik pagal atskirus pasiteiravimus.

‘ Prašome visus inžinierius' artimiausiu "laiku per 
Skyrius ar tiesiog suteikti žinias. Prano Šime atsakoma į 
šiuos klausimus/ lail-ytis tos pačios numorceij •£ l/t 
1".Knygos ar straipsnio" autorius, 2, Knygos ar straipsni© 
pavadi? ima s, 3, Spausdinimo vie ta ir leidykla,!. Spaūsdiiiimo 
mėtai, 5.Puslapiu ste ičius į6. Savininke pavardė ir antrašas, 
7. Savininko pageidavimai .

j?žn?iERitĮr begissrac.ua .

•Norima surinkti statistines žinias .apie mūsą 
inžinierius tremtinius,be i turėti vaizdą apie ją profosi- 

■ nį pasiruošimą, Rogis-racija tur'ė.tą padėti surasti tinka
mus asmenis įvairioms technikiniams ar reprezentaciniame 
darbams, iškilus tokiems reikalams'. Bėgiot raciją vykdo 
skyrrą valdybos nagai,a*ketą A. .P&vieniai inžinieriai gali ' 
žinias- siusti tiesiog C. Vaidybai.

. ANKETA .A

Eil^Pavar-Am- Kokią -.Spo—Kokias Kur Ku- Dabar-I)a-
Nr.dė, "" žius mokykląoia—kalbas prak- rio- tinis Har

vardas baigęslybė moka tis— j e uzsie—tinis
ir ko- a;žodžiu kai sri-mimas adre-PSB
kiu b.raštu dirbo,tyjo aas tb-
la.ips- ’ kokio-pc- ba
niu sc pa—goi- . .

rcigo-dau-
• ■ ne, tu '

klok . dirb-
_ '■______________ _   laiko ti ______ _______ _   

’-'i 2 ' ‘ 3 4 ' 5 6" 7’ 8_______ 9_______ 10"

gECIKIKOS ĮAREEOTCJy REGIS2RACIJA-,

Technikos darbu'tojais supmantona: ..
, asmenys studijavę aukštosiose technikos mokyklose,universi
tetu technikiniuose fakultetuose .aukštesniuesioso techni—v . J
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kos žrokyklosc, .bot-jujp nebaigę, asmenis baigę ^įvairius 
to chnilai.br atgytoj p, ma^iįįinkąį dešimtininkų ZrursusJ 
asmenys ilgamete nrckt’ika įgyj? technikinį stažą ir dirbę 
technikinį ’dar b'ą .įstaigo ne, įmonėse, statybose

Registraciją SZiyrių Vardybos Vykdo, par-,1 ahke tą- 3, kur i 
analoginė anketai A.Skirtinga yra tiktai skiltis 3. Ji turi 
būti:■• ' - • -

. Skiltis 3.- Kokį turi technikinį išsilavinimą arba 
kuriuo būdu, ir Ztur pralrciškai įgijo žinias. “ .

!S?CiE;lKP_g A MA. TJjCTEĮL BEGISmo UA. 
lecknikos amatininkų regisi?'.oija vykdo Skyrįtį. Val

dybes pagal ante tą. C, kurį "analoginė ąnkietai A. Skirtumai
• yra skiltyse 3 ir 6. Jo’s' turi būtį: ■ . . ,

Skiltis 3. Kuriuo būdu išmoko amate ir kur 
a/moiykloje, ZairsuoseJ 
b/praktikoje» , ?

Skiltis r. Kur ir klek laiko.praktiškai savo 
specialybėje dirbo

Toc.kiikos amatininkų snecialybių pavyzdžiai: 
. stalius dailidė,mūrinyminkas tinkuotojas,krosnininkaę 

betonuotojas,stogdenpis, stiklintojas .elektroinštaliatorius, 
elektromschanikas,radij omo chanikas, vėl—telegr.monteris, 
šaltkalvis.,kalvis,tekinto jas, šveinuotojas* aut ome chanikas, 7 
•šoferis.

ITARlO MOKESTIS.

Suvažii vimas nustatė 2 PJI mėnesinio nario' 
mokesčio. Styrįa i-prašomi įstatais numatytą nario mokesčio 
dalį bei .kitokių-pajamų procentus siųsti C. Valdybai.

' ’ • HARiy jriemuas, .
* SZryrių Valdybos vykdo nagai 'Draugijos 'Įstatu, 

‘§3 ’
. SZiLMŲ SEEIGK2AS,

■ ' -"^isi buvusieji inžinierių kolektyvai prašo
mi iki-š.m. balandžio-mė.u.' 15'd. -persitvarkyti pagal Drau
gijos įstatus ir. atsiusti valdomųjų organų sudėtį. Stei
giant naujus siyrius prašome susirišti su C. Valdyba. ~

' . ■ '• . Bias žinias urašome siųsti C. Valdytei
Pageidaujama pridėti biografines žinias.

c
■ t
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X>

- į eveik visose stovyldLose veikia šoferiu kursai • 
vadovėliu, 'n»t vokiečiu. teita trūl-sta. Taigi,vadovėlio. * 
ynsč lietuvių teito, pa.steOdymą reikia tik sveikinti įr 
autorini už darbą padėkoti.

Vadovėlis yra gausiai ilistruotas geromis fotogra
fijomis, schemomis ir brėžiniais, tačiau jis turi tą trūkumą 
kad pradedantis te mokytojo pageltos ne viską tinkamai 
sunras.

Pavyzdžiui, vadovėlyje, beverte© duot a variklib 
bei terbiuratoriaus ' verkimo principų pai-'kihimų ir elektro
technikos srities" pradmenų, • Tuo tarpu-nemaža'vietos skiria
ma' dinamO automatams,kurie pradedančiųjų vaizduotei be . “ 
elektrotechnikos. pagrindų yra taip Straižiai-prieinami. Tekate 
yrt? maža, paaiškinimų apie stabdymą, teeičių dėžę.,.diferen
cialą te‘ jų veikimą bei reikalingumą.-Itgeidaujama,kad 
t old. ame ' vadovėlyje - būtų elementarinių nurodymų apie 
aptarnavimą, montažą, reguliavimą j ypač apie tepimą, šaldymą,' 
stabdžių ir elektros įrengimus . Beveik nepaliesta autove- 
žimio dinamite.

Pastebėtos žios klaidos bei neaiškūs išsireiški
mai: ' . ' ' " _

8 pusi." Ifechaninis sutemas darbas-yra gaunamas 
per kuro’cheminį energiją,kuri dėgdana duoda šiluminę 
energiją." Nesuprantamas sakinys.

f pūsi. Brėžinio paaiškinime:"11511- Karbiurato
riaus filtras". Matyti tai bus ” «ro filtras".

Autorius išsireiškimą."mišinio degimas" dažnai' " 
pakeičia klaidingai: posakiu" misinie sprogimas^” Be tb var
toja tokius terminus,'"sprogimo valingu~ias"/i3pusl./,Ortą, 
kalbėdamas apie generatorines 'dujas, raže -/?8 pusi./"šios 
dujos..,.duoda neblogą spregstaoąj į mišinį” 34 nūs1.Tarpai 
tafp vožtuvo koto ir stūmiko duoti perdaug griežtose ribo
se. ’ '

44 pusi. Autorius tvirtina,"kad mišri tepimo 
sistema vartojama."vidutinio apsisukimo skaičiaus varikliuo
se,: kas tai yra vidutinio skaičiaus apsisukimo varikliai- 
nopaaiškina. -

56 pusi. Kada variklis neveikia, benzino lygis 
purkštuve yra 2-3 aim; žemiau? negu plūdos kameroje ”, kaip 
žinoma,tas lygis bus vienodas.

0 o ’ 57 pusi. Prie tenia i ratai turi-polinkio" kampą 
nuo 2 -4 -tam kad ratas geriau prisitaikytų kelio pavir- 
šiui"Šio-.polinkio tempo magrindinis tikslas palengvinti 
vairavimą, duoti kampai Įstok p'crdideli.

106 pusi. Klaidingai aiškinate Ne ir Kr " '
sąvoka puslapi• pradžioje čia supainiota su jg .

Kadangi knygoje yra labai naudingų schemų, *■
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brėžinių ir atskiruose skyriuose &wtr gana išsamių aptarna
vimu ta isjdrlių. vadovėlis bus neudin-as ir'šoferių kursus 
baigusiems jų volimes-hiam 5asitobu5ininui.

Di l.lnž.N.BlŠtŪ&IS ■ ’’

a t s rjZ s t
x A ’ —

E3TURŽEF£EI7 LOGARITMy IDITTlliS.

Mciistatto lietuviu. Gimnazijas leidinys, 1546 for© , 
17X31 ,20 pslp. Tiražas 500 egz. - •

Sp ūdai parengė Eichstdtto Lietuvių - Gimnazijos ftata- 
©atikos molų’-to jai. Išspausdino ’brolių ŠULAIOI--, lietuvių. 
Spaudos Leidykla-Gunzenhausenje

Turinyje: 1. Tronoro. .daliu lentelės* 1. sl*‘.
21 įkaičių logaritmai 100-10009 g pslp.
3.’ Svarbesniųjų-didžių lentelė, 1 psln.

‘ .1. Srigožištriniu funkcijų. didumo lentelės, 
' G psl. - . ■

- i. Trigonometriniu funkcijų logaritmai,
' ' u 7 )S1. ’ “ “ ' ' •

Teksto prš lotto Iių nėra.’

■ '■ ■■■% k 0 IT I i: A

SAKTRATI A 1^ ATSTOVJ 3W.TEŠI1IĮT SUVAŽIAVIME

1046. II. 2^->1

SBM7EHT, Veikia šoferių,elektreinstaliatorių.- 
girtybes dešimt Įninku., mechanikų, hidrametrf jos kursai.' 
ausiai Organi uojamas viešosios paskaitos, liaudies univer

siteto paskaitas.’ *
Dirba gimnealjoje -1-. _ ’ '

Sudarytas Teplm.-'k® Darbuoto jų-kolektyvas. 
Veikia Technikos Biuras, kuri s tvarka stovyklos 'įrengimus. 
Veikia elektromonterių., šoferių-, greitai pradedami šoferių 
-mechanikų ir statybos amatinink; kursai. TfflRRA steigia 
pavyzdinę amatų- mok-klą.

AUGSBURG. Veikia dveji šoferių, statybos/mgrinin- 
kystės/ kursai. Eilė inžinieritį dirba stovyklas technikinia
me bitlrc. Stovyklos ribose dirba privati elektron,vanden- 
tiekie, rašo darbų firma. Yra privati statybos firma* kuri 
neišnlėsta ir. šiilo metu vykdo techilkiną darbų prieži-ffirą 
UIIPJiA remontuose. Girine ai jojo dirba 5. .

- TTUTBBURG• ZEDIVeikia šoferiųęlektromo^terių'' '
kursai, automcchaninės dirbtuvės su elektros slyriuni. mech. 
stalių dirbtuvės. Daug prisidėta prtfe stovyklos! sutvarkymo. 
Dirba inžinieriai ir gimnazijoje.
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WHRZBURC-SEIiKxEE'STA.DT. Veikia šoferių kursai, r

Dirbama "gimnazijoje, "ruošiama viešas pa s kaita s. Atlikta 
elektras linijų statyba. "' ‘ ”

"■RAVENSBURG^ Veikia "šoferių kursai būvi šoferių 
mokyk?oje;-Norima "Įsijungti" Į "privačią gamybą."-

MPNCHEIT;-Veikia"šoferių, "elektromonterių ir "orga
nizuojami šoferių- mechanikų'kursai. Susikūrusios priva
čios firmos veikimo neparodė.

. REGENSBURG-" "Veikia "šoferių,," auto šaltka Ivių, elektrO-- 
instaliatorių kursai. Ruošiama Viešas paskaitas,dirbama 
gimnazijoje/s/,* pas BURBA /o/,amerikiečius/3/. ~1945'.yi;i3; " 
susidarė inžinierių "grupė s statybos’firma, kuri"atremontaw 
10 namų, 12 barakų ir'tt. Vi'si"dlpl; “inžinieriai/!2/dirbaZ ' 

BIBERACH. Organizuojami amatų kursai visų tautybių 
DP. Gautas dirbtuvės. - - -.......... - ■

M!TH1H)ORF,'Visuomeninis"veikimas-; ' ~ "° »•
_ * WIESE4BE3, Veikia stalių,"šaitkaIvių;""kalvių’ ir""
elektrotechnikos kuisai.’ Steigiama" amatų mokyklos."Baigiama 
įrengti stalių, metalo tekinimo, kalvių, šveisuoto’jų ir " 
elektrotechnikos 'dirbtuvės;. Inžinierių. iniciatyva atlikta: 
suprojektuota "ir-atlikta kino teatro 1000 vietų statybų 
S-'-jų kino aparatų" Įrengimas', sutvarkytas' centralini's šildy
mas ir "šilto vandens'tiekimas stovykloje, naujai pastaty
tos dvi malkoms" džiovinti džiovyklos 90 m "malkų, koncertų 
salėj Įrengtas7Qpšildymas"kal tin to oro" pagalba, keturioms 
virtuvėms baigiami ’ įrengti.garų panaikinimo-įrengimai.
- — • ~, 194"3m, įsteigtą lietuvių statybos “ ’’ 

Bendrovė ° Unitas” s.a.a, pagrindiniai darbai-" geležin-’ 
kelio remontas; be" t"o’ ’ suremontuota 2 didesni namai," klu
bas- valgyk! a", gar b žai. Bendrovei sunkumų sudaro darbo 
jėgos klausimas." . -*•

Veikia šoferių kursai. ” ~ 
DHUITGHi ayp.*' Veikia Statybos^Skyrius, kuris 

daug"prlsidėjo ’ ir da'rbar'dirba prie stovyklos techniško 
apt varkymb '," k. t,:* sanitar inių - Įrengimų be i' ele ktr o s švie
sos "sutvarkymo,- naujų kambarių Įrengimo, mokyklos,klubo,' 
raštinės patalpų remontų, langų' įstiklinimo. Veikia šalt-" 
kalviu J Stalių ir kalvių dirbtuvės, šoferių kursai. Ruošiama 
visuomenei paskaitas.

— ----- —oooo-----------------

W0RZBUP.G-," S.m. kovo mėn»*ld, Draugijos“Skyrius 
persitvarkė pagal Draugijos"Įstatus. Skyriaus Valdyba: 
dipl". inž. K. KRUIIKAS— pirmininkas, inže j;VAITONIS— ..........
sėkme torius, inž. G.IAZAU’SEAS-iBdininkas’Revizijčs Komisija! 
žjtėchn.K. BABICKAS— pintini ūkas , ~ ifįž, ,T. URBELI S—n A’~m to— 
riuSjk.techn.— J.mACIunEVICIUS- narys.
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AUGSBURG'S. m.-kovo men. Gd,"skyriaus otggnizacdnė" 
•jaldyba* iŠ diplomuotu*inžinierių B. “taJJJTTO.V jSCESITULEVIr 
CIAUS,U.-BALriIIAUSKO^j;lEinEVLCIAUS ir 3~ -JmZUTO ■'baigė -sa-~ 
vo darbą. Skyrius išrinko Centro Valdybą ir' savo valdomuo
sius organus. Skyriaus Vaidybai dipl^ inžinieriai J. 
LHHEVICIUS, J.JuRKUNAS'ir K. DAMŲ ®A 53 IS -..................--

Skyriaus Revizijos’Komisijai diplomuoti inžinieriai 
■profT^Jl GABBY’S—pirm. į V. BISKIS ir V. BALSY" S,

--------------- oooo---------------

SUVAŽIAV5MO RUOTRAUMOS

“• \z^as -galima Įsigyti" per Udrzbtirgo Skyritįt tedaryta 
šių rųšių: preziudinas, salės vaizdas iš priekio, salės 
Vaizdai iš užpakalio— 2-momentai, pobūvio- kalba BURRA 
atstovas." - . . . - .... -

Kaina vienos nuotraukos 9X14 cm. formato-3RM, .. 
18X24 cm. forma to—5RM.

I

RUOŠIAMI LEIDINIAI.
. — to

Ruošiamasi išleisti / šafirografų/

BENDROSIOS" STATYBOS- KGTSBEKTA'S. * 7 " '— ■ ■ . .  ......... . ■■ . - -i., - u-..——. ■ ...... y.—■

kuris taikomas-statybininkų’loirsams. Fomatas " •“* 
14X21 am.'; 100 7>uslapiil su brėžiniais. Autorius ir leidėjai 
dipl. inž. -Br.-GAHUIS;- ", -• ' r - -

leidinio reikalu kreiptis; Augsburg, Hochfeld, • 
Ko 11 manas tr. 7. Li th.-Camp.

ooo

• JE3 LUZUNĖ KRCSTEA --
• ŠVEDIJA, sausio mėn. vidury j e" išrinkta nauja

Švedijoje studijuojančiu, lietuviu studentu atstovybė;- “ 
VAKSNAUSKAS, SfLUEVSjAUGz^ITIS. -MAREIEA ±r 1APĖ. •pabA-rtlnin 
metu iš šalnos'komiteto" 24 studentai gauna"" stipendijas, 
tarp jų ‘8" studijuojantis ji""tečhnikOs fakultetuose', "6 
Įvairiuose technikos' institutuose. Lietuviai studijuoja, 
Stockholm, GO te r bufg ir UppralOs universitetuose. ”
- - ■ - -MOITCREU, II1RRA universiteto veikia pirmasis 

semestras. Statybos Fa kulto te jau dėsto* prof; J. BHKHIU- - 
nas,kuris yra.* statybos katedros vedė j as.” Asistentais pakvies- 
ti yyt. asist. dipl.inž. J. GIMBUTAS ir dipl.inž,-arch.

- - -* MSRCHEH,' Technische Hochschulė vykdo‘imatriku-
. lllCiją.. Mokslas "prasidėsiąs'balandžio pradžioj e.'Šiuo

mBta"dar yra;nepilnas profesūros sąstatas. Baigusius“tuO~" 
tatpu studijoms pagilinti ar disertacijoms ruošti neprii
ma. ___ v

STUTTGART,BARMS5SLDT;BRAUTSOBUBIG-, Sioše Tech- 
nisčhe Ho'chsčhule studijuoja" po'lteliok? lietuvių. 
Brauns efese ige vienas semestras jau baigiamas. -n......
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REDAKCINĖS KOLEGIJOS PRANEŠIMAS .-------------------------------- . . •->

Pirmasis-Red. Kolegijos uždavinys yra leisti ■' " 
Draugijos žurnalą " Inžinieriaus Kelią"'. Dabartinėse sąly- , 
gose manoma gana periodiškai leisti rotatoriumi spausdintus 
numerius, kuriuose būtų centro orga-nų pranešimai, instrūk-* 
cijos, kronika ir lengvesnio turinio technikos straipsniai. 
Greta šių rotatūriUmi-spausdinamą numerių norima"išleisti" 
spaustuvėje spausdintų'numerių ar atskirų leidinių,' Siūosė- 
leidiniuose būtų gilesnio 'tur inio medžiaga, pirmoj e eilėje 
liečianti Lietuvos technikos reikalus; " " *•

~ - • Toliau tenka koordinuoti kitų technikos leidinių" 
leidimą, nes Draugijos skyrici ir “paskiri asmenys nevaržomi 
leisti "le idinius. Todėl prašome visus ruošiančius techniš
kus leidinius painformuoti apie savo darbą. »
" , Skyriuose sudarytos Redakcinės Komisijos ar 

paskirti Spaudos' Vadovai prašomi artimiausiu laiku susi
rišti su centrine Red. Kolegija,

o o o

RETS KOI JO S ŽODIS.

Sis "numeris stengtasi greičiau išleisti,kad 
Draugijos Centro Valdyba ir žurnalo redakcija"kuo" plačiau* 
galėtų"susĮrišti su visomis Inžinierių grupėmis "ir pradė
tų int e syvesnę'vė'ilčlą. Redakcija , deja/ negali "pasakyti, *'* 
kad leidinys pasiekė tą formą ir turinį"kurių iš jo-norėta. 
Sfe s "sieksime Žurnalą patobulinti tiek, kad" jis ir’savo tu
riniu ir' forma atatiktų'Iietuvos ihžiniėrių'lygį. -Bet mes"* 
manome, kad prie to prisidėt lyra kiekvieno-iš -mūsų pareiga. 
Todėl’prašome visus inžinierius skubiai siųsti mums" 
straipsnius įvairiais technikos klausimais ir teikti šiaip 
visakeriopą pagalbą. ** "- ' '

"Dėl' dabartinių leidimo sąlygų prašome straipsnius 
neišplėsti. Kai -paliečiami keli klausimai, padaryti 
straipsniu ciklą. ’ " - - • . *

—. -- /Kitą numerį norime išleisti už mėnesio* todėl 
medžiaga jam pageidaujama gauti iki balandžio m. 20d. ’

ooo-

HA.IBURG, 'Kovo mėn. viduryje pradėjo' veikti Pabai
gti jos Universitetas. Leista veikti visiems fakultetams,

ir beveik"visuose pradėta'epizodinės paskaitos Ir pakartoji
mo pratimai. Šiuo metu vyksta studentų surinkimąs/anglų 
karines įstaigos suvežą iš atskirų’ stovyklų/. Kovo mėn;E2d, 
imatrikuliuotų studentų buvo 360, jų tarpe "123 lietuviai "• 
iš kutių 33 techniškuose' fakultetuose. Į sąrašus įsirovusių 
lietuvių Statybos Fakultete yra 125 STUDENTAI bus apgyven
dinti" dviejose atskirose stovyklose. Viso studentų bus

"priimama iki 1500". Priimami tik iš anglų zonos,, t.y.turi 
būti" kurioj nors anglų zonos stovyklos gyventojas.
Semestras bus pradedamas birželio nėn.ld. ' '
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. ■ • - - ....... - ~
- - Lietuviškos profesūros Hamburge' labai mažai’

Profesūra i'persikelti iš kitų zonų leidimai bus duodami. 
Statybos fak. pratekamu yra prof. S. DIEUIAJTTAS, Technologi
jos fak.-prof.J. GIURETS,

• 1 ' _--- rl ----

■ ; , . _ ' ' • _ ■ -;,r ■ - '■ - ;■■■ : - ■ ■ -

1' - J- . . “ ■ . . . . - ’

' . • ■ ' ’ . ■ - ' - r ■=■ -■
l . . _ ■

\ . ’ ' ■ • •
—0^ — bOo —0— ' -

Prie šio numerio pridedame - r '■ •

■ "ŠOFERIU KURSU PROGRAMA."......... pslp.
■; r ■ r - - — - -oOo- - - - — - -

“Inžinieriaus Kelia" leidžia Lietuvos Inžinierių Trem
tiniu Draugijos Redakcine Kolegija.

Redaktorius - dipl.inz. J.Daniliauskag

ROTO-COPIE: Schmidt & Schopf - Augsburg - Pfladergasse 5 - 
4oo/4.1946 - , . .
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Triedas prie

Profesinio Švietimo Kofiisijai 
pateikus, Lietuvos’Tnž.Tr. ' ~r.' 
Draugijos Centro-Valdyba tvir
tina' šie/programą ir siūlo 
Ja vadovautis. * • ’

Augsburg, 1946. IV.li

Š 0 F E B I ĮT K IT R 3 ĮT P R 0 - ' II A .

Tikslas: Paruošti šoferius*’vaduoto jus sugebančius pašalinti 
”-* t."**../ Butovežiifirje paprasčiausias Miūtis*; -- .— - 
Skiriama: a/ Teorijai ir praktikos darbams klasėje bei. garaže

90^vUl. ** " *' “ ■ ' '
b/ Važiavimo praklikai 10 vai.

A. Z _ V A D 0 S . _ ' - ‘

1. AūtOvežlmių ir vidaus degino variklių trumpa istorinė ' ..
'■ apžvalga,"• ’ _ ~ .* - . ~ ■ -•

2. Atttove'Žimių'rūšys pagal paskirtį^ J’ ~ ~ * . ’ ' ------
3. ' Svarbiausios' auto ve žirnio dalys:'-a/ Šasi,b/feiroserija.
4. Uėtrinės ir angliškos natų sistemos vienetai /2yal/.

B, A U T p V E I O ŠAS I,

I, A u t’o-vėžinio variklis;. 9 — — - • - v - — -• —

1. S' i T'l ffi a ir d s~f b'a s Dujų*spaudimo kitimas“ *’.•• 
keičiantis tūriui,bei temperatūrai. Darbas'. Euro degimas. 
Kuro*” šilimos vertė; ’ ši 1 iminės energijos "pavertimas į

' mechaninį”dafbą."Atvirkščias” procesas kampresiJa, / t *
2. Keturių taktų "kerbiuratoriiiio' variklio'veikimo principas^ 

Stumueklinės mašinos svarbiausieji elementai ir veilcimas,
- Viršutinis ir'apatinis mirties taškas. 'Stumūoklie e'iga^ 

Cilinderio litražas."Suspaudimo lai psnis. Keturių taktų'’ 
teoretinis"ciklas'. Realaus variklio keturių taktų ciklas. 
Variklio galingumas, / 4 vai./ ’

3. Z et t.’,u r i ų t a' k t ų- k a r b i. u f"a t o r i n i s
v a r i k'1 i s

nejudamas dalys: oilinderių blokas, cf i7derlų'gaĮvūt'ė,“’ 
kasteria* .tarpikliai* tų dalių paskirtis, konstrukcija ir 
medžiaga.'Judamos dalys: StumuokLiai, kompresiniai ir 
tepaliniai žiedai, švaistiklis,- stumuoklio pirštas,’ alktt-’ 
njnis velenas ir Jo guoliai^ tų da^ų-paskirtis, koųatndc- 
cljos ypatybės ir'medžiaga iš kurios Jos pagamintos;' ‘ 
Variklio galingumo sumažėjimas dėl oilinderių išsidėvė
jimo, žiedų susilpnėjimo bei prikepimo.
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’■ Supratimas’ apie variklio remontą: □i./-'- tri.:. . 'imas, 
šlifavimas, nauji; stumuoklių parinkimas, žiedų " pa keltina s’, . • 
bloke galvutės’tarpiklio ' pakeitimas, alkūninio veleno kak- 
linkų-nusidėvėjimo "elipsio" pašalinimas, guolių patraukimas, 
guolių užliejimas, " • i ■

- ‘paskirstymo-mechanizmas r Paskirstymo velenas. Stovim-*” 
šiųjų ir kabančiųjų* vožtuvų" įrengimai, ve i kims- ir medžiagą. 
Vožtuvų reguliavimas; nenormalūs: talpai 'tarp ‘ stūmiko.. ir / . 
vožtuvo’ koto. Vožtuvų prišlifavinas. Kliūtys. k. _

įsiurbiu© ir išmetimo 'vamzdžiai. Duslintuvas, jo paskir
tis, veikimo principas, konstruksijos / 5 vai./
4. P v i e j ų-, k e i u r ' i ų, š e š i ų ir'a š t u o n i ų 

cilinderių varikliai.

Supratimas apie veikiančius į alkūninį'veleną. Jėgas ir 
momentus* smagratis i±-jo reikšmė.-priešsvorių paskirtis. 
Dviejų, keturių, šešių ir astuonių cilinderių alkūniniai 
velenai, darbo eilė, darbo ■ eilės nustatymas /.S .vai./

5. V tą . r i k .1 i o v ė s in i m a_ s".

Vėsinimo reikalingumas. Vėsinimas oru,veikimo 'rrinsipąs ir 
įrengimai. Vėsinimas vandeniu ,termositoninė ir siurblinė 
sistema, ve’ikgmo principas ir palyginimas. Radiatorių • 
konstrukcija. Ventiliatorius , ventiliatoriaus’ diržas,- 
diržo normalus "įtempimas . Vartojamas vanduo . ITe-užšąlami, 
skiediniai. Vėsinimo" s is te mos priežiūra vasaros ir.žiemos 
metu. Geriausia.vandens temperatūra. Termometras. 
Termostalas, jo paskirtis. Kliūtys ir j u pašalinimas. ■

■ /Tval./. . /
6. Variklio tepimas . • • ? ,

Tepimo reikalingumas. Tepalams statomieji-reikalavimai? 
Tepimo būdai! ta šlyno, spaudimo ir mišri tepimo sistema. 
Tepalo-siurblys, tepalo filtras j tepalo manometras. ”

z -Vožtuvų įrengimo dalių tepimas. Tepimo sistemos priežiū
ra: tepalo pakeitimas, tepalo papildymas, tepale matuoklė, 
filtro valymas. ’ . ‘
Kliūtys ii’ jų pašalinimas. /3val./

7. S k y s t o s k v. r a s _ ir j o tiekimo būdai.'-/

Benzinas, žibalas, benzolas, spiritas..Jų kįlmė ir savybės/ 
Shysto -kuro degimas. Supratimas apie detonaciją,.' Riebus, • 
liesas ir normalus kuro ir oro mišinys. Aro bakas jį ‘ jo 
konstrukcija'. Degamos nėdžiagoš tiekimo būdai: laisvi, 
tekėjimu, spaudimu ir siurbimu? Taikumo -bakas, jo veiki
mo principas. Membraninis benzino siurblys, jo veikimo 
principas. Kuto filtras. Degančio benzino gesinimas. . '

’ Kliūtys ir" jų pašalinimas* / 2 vai./
8. K. a r b' i n į ’ a c i j a . ,c

Karbiuratoriaus’paskirtis ir vė iki no principas. ■ ■ " 
Karbiuratorius " Zenith.", jo svarbiausioji~elementai. ’ 
Plūdė, jos~ppskirtis, difuzorius, droselinis vožtuvas. . 
Pagrindiniš* ; page Ibiais ir paleidimo . purkštukai, jų 
reikalingumas, ‘ • ' i ' ’ .
Akceleratorius. ,Tuščio^eigoš’’reguliavinas. -.Riebaus ir 
liesaus- mišinio pažinime 'būdai. " ' . . /
Kliūtys; jų suradimas. ir pašą’’ tninasi. .> •
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■ ~ : ■ . • /-■ • - . . ■ ■ . _/ ' - £

T-T-f- ■ ; • ...

Strombergo karbiuratoriuSį Krentančios■' srovės^:: L
”Solex"-karbiuiatorius j Jų veii±id principas,-......
svarbiausios detalės ir ’kLiūtysni ‘
Oro filtras < Jo paskirtis ir priežiūra; / 7 vai./ . .'"A: '°

* •• •
• A u t o v e ž i. n i o elektro. s į .r en g i n e s. .

10.

&/'Supratimas apie elektros grandinę. Elektros"’ ~ 
'įtampa, voltas, voltmetras,Elektros srovė,Jod’matavimas, 
amperas, amperetras.’Elektros varža grandinėje , omas. 
Elektrinė galia vatas, laidininkai ir izoliatoriai. 
Nuolatinė ir kintamoji srovė. / 3 vai./
b/ Akumuliatorius, Jo dalys; veikimo principas, elektro 

litas,“Jo koneentranijosz: matavimas.
Akumuliatoriaus priežiūra ’’ / 2 vai./

o/ Magnetas, magnetinis laukas. Elektromagnetizmas, 
indukcinė srovė, transformatorius’ / Ival./

d/ Eaterinio degiklio įtaisymo schema: akumuliatorius 
ir indukcinė špulė, per traukė Jas, skirstytuvas,' 
žvakės.
Pe±traukėJo kontaktas ’ ir atstumos tarp jų. Vėlyvas 
ir ankstyvas’uždegimas. Automatinis reguliatorius. 
Skirstytuvas; Taisyklingo uždegimo nustatymas ir 
patikrinimas. Kondenšątorius, J o -reikalingumas, 
priežiūra ir kliūtys^ -Žvakės, Ji; konstrukcija-, 
rū.tysfžvėki’ų. parinkimas: varikliniį Atstumas tarp 
kontaktų. Priežiūra. Kliūtys. Aukštos ir žemos 
Įtampos laidai, .laidii kontaktai.’Trumpas sujungimas. 
Izolizacijos pramušimai / 5 vai./'

a/ Supratimas apie dinamos mašinos veikimą ir konstruk
ciją. Srovės ir įtampos automatai, 
kontrolinė lemputė. " ’
Starteris. Supratimas apie Jo veikiio’principą. 
Mechrmiški įtaisymai paleiimųi. Besidix’o 
Sukabinimas. Pagrindinis starterio paleidimo 
ta-isyldLės. - ’
Bendra baterinio degiklio ’įtaisymo schema, esant 
starteriui ir dinamo mašinai. Visos instaliacijos

- priežiūra; atskirų dalių tepimas; dažniausiai pasi
taikančių kliūčių pašalinimas. / 3 vai./ ■ ~ — 

^/ Supratimas apie aukštos įtampos magnetinio degiklio 
įrengimą, ’ / 1 vai./ ’ . ’ - . .

g/Elektros apšvietimo instaliacija’ ir kiti įrengimai. 
Priešakiniai žibintuvai, vartojamos lemputės, 
žibintuvų nustatymas. Signalizatorius, veikimo ’ 
principas . SkaZttliūkas ir Jo veikimo principas. 
Apšvietimo instalizacijos laidai, kontaktai’saugik
liai. Arnatūfds lenta. Pagrindinės kliūtys ir Jų 
pašalinimas. - / 2 vai./ . . ~ - - v

Dviejų' ta k t ų ' k a r b i u r a t o r i n i s 
variklis.

Dviejų taktų variklio veikimo -principas. Uviejų taktų 
variklio konstruktyvių’ detalių skirtingumas nuo 
keturių tM^tų. variklio. Variklio tepimas. Dviejų 
ir ?^eturių" -taktų- variklių palyginimas. - 
Dažniausiai pasitaikančios kliūtys. / 2 vai./
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IV
11. D i ė ž" ė 1 i o v a r i k 1 i a i • ' ’ —,'

Diezeliavariklio veild.no principas. PagrihWr-*s - ; ■•
skirtumas veikimo principe tarp korbiuvatOi'ljiių ir' 
dieze liovariklių. Tiesioginio Įpurškimo ir ' pricškžsie^ 
viniai diezeliovorikliai. Vartojamas issįtas. ?«3?kšlėse 
"Bosch" .kūro siurblys, abiejtį siurblių veikimo 
principas. ’Reguliatorius^. Ankstyvas ir pavėlintas 
Įpurškimas. Įkaitinino spiralė. Diezellovariklio 
priežiūra. Da žiliausia i pasitai'iaiiSics klintys* 
Dviejų taktų diezeliovarilėLiai,’voildno principas 13? • 
ypatingos konstrukcijos detalės. ■
vidutinio spaudine variklis / pusiau d.iezėlis/# 

-j-os velkino principas, Re s semano variklis,’ 
ypatingos lęonstruktyves detalės. / 4 vai./

12. Dujų genera t orini a i vafik’l lai
* • X

Sietas karas; rįė’džio. anglis, nalkost Dujų-generato
riai tiesioginiai ir atvirksčio degino, jų velkino 
principas.' » ' '
Autcvežinio dujų generatoriaus instaliacija* dujų 
generatorius ” tnbėrt", Dujų Variklis, jo vaikino 
principas. Suspaudimo lapsnis. 'Kaišįyr.o kamora.- 
Tariklib“ galingumas lyginant su karbiuratoriniais 
varikliais. D.g. instaliacijos priežiūra ir svarbiau
sios kliūtys. . / 3 vai./’

13. Variklio kliūčių ieškojimo
1 m e t o d i k a” •/ 2 vai./

II. -H ėmei, lingės, a š'y s, r a t a i, 
padangos.

1. Rėmai, ling s, jų paskirtis. Išilginės ir skersinės 
lingėj,nornaline, konsolinė, ketvirtadalinė lingė . 
lingių konstrukcija;“auskarai, pirštas, centrinis 
varžtas, c ib ant ai. Sptiuoklinės lingės .-lingių minkštumas 
Apkrovimas ir lingių nusėdimas; lingių lūžinei, 
•Hngių dalių tepimas ,priežiūra ir renontas. / Ival,/

2. Amortizatoriai, jų paskirtis. .Supratinas-apie trinties 
spiruoklinio' ir hidraulinių amortizatorių velkinų.

■ Anort'izatbriaus priežiūra; ’ - ■
3. Priešakinės ašys, ašigalių konstrukcijos, pirštas, 

guoliai guolių’tepimus. Rato užmovas. Būdai’greit' 
• pažinti išsidėvėjusįį rato pirštą ir guolį. 
Priešakiai ų ratų taisiklinga padėtiš.laisvai kabantis 
ratas’. “Užpakalinis tiltas. Pusašiai. 'UŽpakalinių ratų

■ guoliai ir-jų tepinas.'
4. Ratai ir jų rūšys. ' Ratlankis, / 2 vai./

5. Padangos ir kaneros ; jų išnieros. Aukšto ir ženo 
skaudino pa,dangos, protelctorivn. Sartrų patikrininas ir- 
jų remontas.- Oro vent ilia us konstrukciją. Hiner© s
į nedangą įdėjimas, užnovinas ant ratlankio, pripū-' 

tinas. Oro spaud:inas, spaudimo mat avinas. Ratų 
pake it ima s; padangų ne normalus nusidavė j imas j ■ gedimai; 
'padangų renontas . Pa dangų k ir kamerų s augo J irias. • 
Atsarginis ratas. ' / 2 vai./ _ ' ~ "

U. ■
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I IT. P e' r d- a' v i m o me c hanizmns.
- -■ • •» "

1. Sankaba, 'jos paskirtis. Viendiskinės ir dąugdtskinės
sankabos konstrukcija ir veikimo principas. Sankabos - 
pėdelio taisyklinga padėtis. Sankabos priežiūra, jos 
nenormalaus išsidėvėjimo priežastys; sankabos remon
tas. - . 5 - .. ‘ -

2. Greičių dėžė; jos. reikalingumas. Trijų keturių ir 
daugiau b ėgirj. greičių dėžės. Supratimas anie tykiąsias 
ir sinchronizuotas greičių dėžes. Bėgių prijungimo

- ' ' taisyklės. Greičių dėžės priežiūra, tepimas,'
3i Kardano velenas. Kardano sunėrimai ir jiį reikalingu-

, mas. Kryžminiai, obuoliniai ir ” Hfcrdyn sunėrimai. 
Priežiūra'; tepomos vietos .

4. Diferencialas J jo reikalingumas ir veikfmo. principas? * 
Satelitų dėžė. Diferencialo priežiūra, tepimas, gedi
mai. ' .■ . ’ - ■'-■■■.■ r'

IV, Vairo me c h a n i z m a s , . • ■ ■ ■

l.Vaito mechanizmas: Vairo ratas, stiebas,sliekas-,sek- , r 
torius, vairo pirštas, išilginė ir skersinė- traukos -/ 
ir Jų sujungimai. Kiti vairo įtaisymo būdai. Prieša
kinių ratų padėtis ir vairavimas. Vairo rato laisvų? ’ 
mas. Būdai greit rasti nenormaliai išdilusių mechaniz
mo dalį, chamizmo 'dalių priežiūra, tepimas. "

;'5 /2val./f {į/’-

V. S t a 'b .d..-.-..ž:' i ą.....iąv - ;-'c.

1,Stabdžių, reįksdingumaš.- Stabdžių"rūšys: .kaladiniai, 
juOstjnijSE^;,'aiišrus:, jų veikimo principai ir 
konstrvurcijbs ' Stabdžių valdymo būdai: "mechaninis, 

■ hĮSrP'uiinis .,servo. Kojiniai stabdžiai. Rankinis ' 
stabdis.; jo paskirtis, Stabdžių reguliavimas, prie-' • 
žiūra,.^ kliūtys, remontas. Oro iš’hidraulinių stabdžių 
pašalinimas., /4 vali/. " '

VI. Š a -s r,±zd:' t e p -i m a s .• •» . . • •> . . .. .
l.Šasi dalių,-bendra tepimo schema. Tepalai , 'jų rūšys, 

Centralinis. tepimo aparatas. / 1 vai;/ "
C, A U t o v e ž i m i ' o k a r o s e r, i i • a .

1. K&roserijos dalys: a/ šoferiui vieta,b/ naudingam
' krūviui vietą. . -

2, Aiitosnrkyežirni o dėžė.
3į Karoserljos -dalių priežiūra, . ‘
4. Reikalingi įrankiai ir atsarginės dalys', / 10 vai./

D, f e ž i a v i a o_____ technika .

1. An t oye žjrri o pr.rno Šimas kelionėn- v as r rą ir žiemą.
' Grandinis.

2. Važiavimas : z./ supratimas apie autovežimio dinami
nę charakteristiką: greitis ir greitėjimas prie 
įvairių bėgių ir variklio apsisukimų. Oro kelio 
pn.ci4nrSinimat, nuostoliai nerdavimo mrn'hnni ma .
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Serodinamlnės autovežirnių formos. Ekonomiškiausias 
ir didžiausis greičiai ' - ~
b/ Automobilio stabdymas* Kelio ir padahgų^pnyirsiaus 
įtaką į stabdymą ir stabdymo kelio dydį. Išgąsčio Ir“ 
mechanizmo veikimo pavėlavimo laikas. Stabdžių ban— • 
dymas. Stabdžių panaudojimo taisyklės*
c/Važiavimas lygiu keliu: bėgių keitimas’ sankabos 

panaudojimas. Važiavimas į kalną, pakalnėn, stabdymas 
/varikliu. Važiavimas slidžiu bei prĮsnigtu keliu; va

žiavimas "nakties metu. ’
Autovežirniu su priekaba. Važiavimas 
d/ Autovežirnio staigiuose posūkiuose* v'ėikiaAčics jė
gos, Autovežimiai su priešakine varoma ašimi, 
e/ Važiavimas smėlėtais ir dumblinais keliais. Bviejų 
diferencialų autovežimiai, Vikšrai. ...
f/ Autovežirnio nenormalus išsidėvėjimas važiuojant 
blogais keliais, kabai greitai, dažnai naudojant 
standžius, esant perkrautam autovežimiui ir kitais ' 
atvejais. v

3, Pagrindinė s”autbvėžirnio priežiūros taisyklės grįžus iš 
kelionės garažan. Autovežirnio-nuodugnus apžiūrėjimas: 
remonto duobė tiltas. Autbvežimio' olovimo.s. '■ v

4, Autovežimio uzlailymas garaže. Garažo įtaisymai. Šiltas
’ garažas. Aut owe žirnio laikymas kieme. ' ■ ’

5, Jutovežimio pastatymas ilgesniam laikui. / Yvai./

E, E i s m o taisyklės, .

I. B e'n d. r i e j' i n u"o “s t a t’a i, .. '
1/ Važiuotojas; sąvokos 'apibudinimas;
2/ Autove žirnis; sąvokos apibudinimas,

Autovežim'io rūšys; autovežimio nuosavas ir naudingas’ 
svoris, apkrovimas,’ bendras svoris, ašies spaudimas♦ 
Variklio litražas; .

3/ Viešo kelio sąvoka. Kelio~konstrukcijos pagrindiniai’ 
elementai.- Svarbiausi susisiekimo keliai ir jų ženk
lai, Kėlių žemėlapiai; jų naudojimas. Vieškelis šalia 
plento. Vienos krypties gatvė. • ■ /'•

'4/ Tamsos laikas ' “ /.Ivc.l./ ._•■’/

II. Važiavimo ’ tvarka.

1. Bendras važiavimo tvarkos dėsnis/ važiuotojo elgesys’
• kelyje/ • ; ~

. 2. Važiavimo pusė esant normaliam keliui,’ vieškeliui” 
greta plento? kelias, kurį sudaro dvi arba trys vr.žiuo- 

' •' j anos dalys/ ’ ' ' ’ z
•3. Didžiausias važiavimo greitis; vietos, kur greitis 

turi būti mažinamas; vietos, ’kur reikalaujama grei
čio sumažinimas iki 10 km/vl.

’ Kas gali taisyklėmis leistą greitį sumažinti?
4. Garso signalas, jo vartojimo taisyklės ir draudimas

■ jį naudoti.' , . ' •
5. Prasilenkimus su luitu važiuotoju. Kito važiuotojo len- 

' lamas. Lenkimas tamsos metu.'Tramvajaus lenkimas,
Vietos, kur draudžiama lenkti.
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VII

6. Posūkis “^ka ir^ ir į dėžinę^ Važiavimas atbuliniu 
bėgiu; išvažiavimas iš'kiemų;apsigręžimas. Vietos, 
kur negalima apsigręžti. '•

7/Zenklai: įspėjamieji', draudžiamieji. nurodomieji; 
geležinkelių šviesos * signalai; j 13 austumai nuo a

. ” paženklinamiįjiį vietų., . - • • ■
8.Pirmumo teisė: kelių pirmumas, pirmumo ženklai, važiavi

mo priemonėmis pirmumo dėsnis. Autovežirniai, kurių 
"neliečia pirmumo' dėsniu,.' " , • ' • ' *

9^JudėjiEK5~tvarLymus kryakelėse; tvarkdarys ir šviesos • 
'automatai. " .

10.Sus tojima s ir sto v ė jima s. Sus t o j imo tvarkaVi e to s , 
kuriose draudžiama sustoti ir stovėti. Taisyklės) 
paliskant'autovežirnį stovėti dienos bei nakties metu. 
Autovežimio šviesų sumažinimas. / 7 vai./. 1

UI. Autovežimio įrengimai, x

1. Reikalaujamas pagal judėjimo-taisykles.Autovežimio .
' stabdžių-ir vairo būklė, Stabdymo kelias.

2^ Šviesos įrengimai: priešakiniai žibintuvai^. rūkę 
lempos, šoniniai žibintuvai, prožektorius;uzpakaiiniai

* Žibintuvai,•stabdžių lempa, numerio apšvietimas.
3.Signalas, krypties rodiklis, .-veidrodis • greičio. rodiklis. 

Duslintuvą s; benzino bakas.' Vožtuvas cnt benzino, vamzdžio 
/ Ival./. . ' 1

IV. Š o f e r i .0 te i s ė s ir a t s c. k o m y b ė*.

1; I,II,III ir IV klasės šoferio apibudinimas.*
2. Dokumentai reikalingi šoferių knygutę’gauti.

' . Įstaiga,:-kuri išduoda šoferio “kiiygutę. Priežastys,
'dėl kurių negalime būti šoferiu.‘Atsitikimai, kada / ■ 
šoferio knygutė gali būti atimta.

3. Soferiodokumeūtai kelionėje. Šoferio sustabdymas bei 
*' kontroliavimas kelyje.
4. Autovežimio leidimas, fabriko lentelė,’ kilmės liudi

jimas; autovežimio registracija, registrocijoš BB ir' ’•
’ ženki r; jšd e varnas it vpr Įtvirtinimas prie 'autovežimio. ’ 

a 5. Šoferio atsakotybė^ Šoferio elgesys susidufras su kitu
■ važiuotoju ar autovežimiui sugedus.

6. Autovežimio savininla?.s ir jo atsakingumas,.
Ir Įmingi atsitikimai, -neišvengiamų priežasčių.

Trečiųjų asmenų, keleivių ir autovežimio apdraudimas.* 
Priežastys , dėl kurių draudimo premijos neišmokamos, 
/ 2 vai./ -

V. A u t o s u n k v e ž i m i s ir p r i e k n b o s.

Gabaritas; autotraukinys, jo didžiausi's ilgis,’ ’•
j pakrovimo aukštis. Išsikišusio į užpakalį krovinio 

paženklinimas . Priekabų stabdžiai, ženklai, lempos, 
lyno ilgio'. v. . . ’ , ' j

■ * keleivių vežimai sunkvežimiais /I vei.z
p. V a ž 'i a V__i n o , p r a k... t^ i k a .

/ 10 vai."?
-- ---------- -000-------------
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