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KELIOS MINTYS APIE MEDIN# STATYBĄ LIETUVOJE. _
- Ligi šio šimtine šio Lietuva galėjo džiaugtis didėliais 

miškų' ištekliais. Tu.-gamtos sąlygų įtakoje Lietuvos kaime ir - 
ž'Tnia dalimi mieste įsigalėjo medinės stair/bos tradicija0Lie
tuvis kaimietis iki šiol tėbešistato vestinius trobesius iš 
apvaliu arba aptašytu, naujaisiais laikais iš apipjautų,sieno
ju,kraudamas juos- gulsčiai vieną ant kito ir suįęsdames kertė
se, Šitokia statysena / Blookba weise/dominuo ja Siauros Rytų 
Europoje: Skandinavų ir Lubaitės šalyse šiaur, Lenki j oje, Gudi
joje ir Rusijoje /beUkra. Ino ~/. Tačiau šio- šimtmeči Oskarai ž-- 
miai apnaikino, o Lietuvoje beveik išnaikino miškų išteklius 
todėl medinę statybą tenka keisti masyvine ne tik mieste, bet 
ir kaime. Stovime naujos kaimo ststfcyb6®e epochos angoje,, Kad 
ir kaip suaugusi su savomis "tradicijomis, lietuvių tauta 
tur^s susigyventi su naujomis gamtos sąlygomis be miško ištek
lių ir susikurti naujas statybines tradicijas, Lietuvoje, beli
ko 'apie 14o/o ploto miško. Gal jo ir pakaktu būtiniausioms 
reikalams statyboje- stogo konstrukcijai, vidaus įrangai,bal
ctams ir pramonei, ne s neoeuzvems sienoms ręsvi ar Kurenvi, *1 
si mūsų kaimynai turi daugiau miško, bet pirmiau užėmus ėmėsi 
sistemingai taurvti statybine miško-medžiaga, ypač io kie-'
čiai, turėdami net 25o/o miško.’ Latvijoje miškai prieš šį karą 
užėmė anie 20o/o, Lenkijoje bene 25o/o teritorijos.- -

Lietuvoje nei okup. rusų v' Idžia prieš Didįjį Karą,nei 
savoji nepriklausomybės metu nevaržė medinės ręstinėą statybos. 
Nuostabu, bet tikra, kad didieji Kauno priemiesČiai-^alinsis 
Kalnas .Aleksotas .Panemunė jau Nopr. Lietuvoje statėsi daugiau
sia medinius ręsuinius trobesius, nes plytos buvo perbranrios 
ir truko -mūvi ninhi specialistų. Tik paskutiniajame desimtme- 
ty-’e mūšų miestai "ir niesteliai ėmėsi mūrinės staiybos.Ka ime 
dar 19a. stogeliai /"šeytal","gėveliai"/ buvo taip pat kreu-_ 
narni iŠ apvaliu, sienoju, nors tam užtenka'ir lentų. Iš 16-17 
šimtmečių literatūros žinome kad Mažosios Lietuvos-lietuviai 
dengt stogus'skeIdytomis lentomis, arba medžiu žievę/egles 
maukna/, kol juos nustelbi praktiškesni šiaudiniai stogai." 

‘Iš priešistorinių laitai tūkstantmečius trukęs "medžio 
ąmžius” Lietuvoje, gamtos sąlygoms pakitus turės baigtis. 
Žmogus tačiau sugebėjo-atrasti kitokius medžiagų'ir energijos 
Šaltinius gamtos dovanų nedatekliams kompensuoti. Miško med
žiagos ištekliu ir jtt taupymo atžvilgiu mums tinkamu pava
džiu galėtų būti Maz.’ Lietuva/ Rytprūsi ai/, Nors ten miško 
dar neseniai būta nemažiau, kaip Lietuvoje, tačiau toliau 
pramatančio^ valdžios įsakymais jau 17 a. pradžioje susirūpin
ta varžyti medinė statyba ir jos vietonn piršti mūrin--,kartu 
dėstą dvt ų'pramon-'. Štai kelios ištraukos iš senų Prūsų.
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valdžios instrutci jii Maž, Lietuvoje / versta iš vokiečių val
džios/,

Įsručio valsčiaus šalty siaus instrukcija 1604m. /"Instruc
tion der kauffsohultPen und nillkūhr des amptes Insterbu^g". 
KOnigsberg 1604 cituota iš A. Bessenberger: Ube r das lltaui- 
sche Hauns, 18 86 psl;40-4L/.

"Kaip elgtis’ su namais/"namus"/ arba lietuviškais dūmi
niais namais/" littansohen rochhaauserh"/:
"Lietuviškieji dūminiai namai, vadinami įnamūs, yra'be ve ik ken
ksmingi, pfataniausin dėl gaisro pavojaus. ; .Antra vertus,to
kiems namams dengti suvartojama daugeglių mauknos ir tuo bū
du padaroma daug ir didelės žalos miškui ir statybinės medžia
gos ištekliams, ’ • v .
"Kadangi be šitokių trobesiu, lietuviai negali apsieiti,šalty
čius Įpareigojamas j“okiu būdu neleisti dengti stogus medžio 
maukna bet vieton to naudoti molį arba medinius dengtukus 
/sohlndel"/". . ‘ -

Toliau toje instrukcijoje nurodoma, kad dažnų gaisru žl-* 
diniai yra jaujos, pirtys ir lininės /" javr-gen,pirten..."/.' 
todėl reikia jas naikint i,arba bent statyti atoid.au nuo kirų 
trobesiu.

Sekančiame šimtmetyje griežčiau naslsakoma prieš . 
medinę statybą. 1739m. Prūsu valdžios instrukcijoje draudžiama 
ręstinė statyba mokykloms:"Mokyklos tebūnie tuojau statomos, 
tačiau ne'ręstinAs/"gegehrsaasst"-į sąsparas/, o tik skelėti- ’ 
nės /"gefūllt"-faohverkines/, nes’anokios suvartoja per daug, 
medžio" / cituota iš H.Bethlef sen; Dio BauernhUuser und Holz
kirchen in Ostpreussen 1911, psi. 8/,

Bar iki 19 a. vidurio MaŽ, Lietuvoje ra-ravb medinė staty
ba su šiaudiniais stogais bet prismeigus parankamai plytiniu, 
ne tik turtingesnieji, ber ir smulkieji ūkininkai sparčiai 
persiorij.entavo Į mūrinę statybą, kurį buvo Įstatymais prote
guojama ir techniškai pranašesnė. Aukštos gaisro draudimo’pre
mijos prisidėjo prie tradicinės medinės statybos išrykime,Šiuo 
metu Maž. Lietuvoje mediniai trobesiai yra etnografinė reteny
bė.

žinoma tykia statybos politika buvo žalinga lietuviška
jam etnografihiam M, Lietuvos charakteriui išlaikyti, nes^Lie 
t uvi šką j ą ka imo ar chįt e ktflr ą nūs t eibė s ve tino j i mūr in ė,Ta č iau» 
ekonominis krašto’ lygis kilo. Nors ir skaudu, bet norint išlik
ti šios žemėn paviršiuje, reikia aukoti tradicinius sentimen
tu'' praktikos reikalavimams. Pagaliau, jau didelė dalimi ir 
lietuviai kaimiečiai Įsitikino ’lead mūrinė statyba yra dauge
liu atžvilgiu pranašesnė už medinę. Atgyvenęs savo laiką ir 
tas prietaras, kad mediniame name esą sveikiau gyventi, kaip 
mūriniame.

Lengva pasakyti? trūksta miško., tad" sumūrinkime• Lietu
vą! "Tokiai reformai reikia daug, kapitalo ir dešimtmečiu jei 
ne' viso šimtmečio laiko, o per tink laiko nebeliktu miško net 
tiems butiniausiems reikalam", kuriems medį kuo kitu negalima” 
nekeisti. Tad dabar svarbu išsiaiškinti, kuo turėtume pagrįstix 
snvo planus artimiausios ateities Lietuvos ■ atstat-mui ir kurios 
nerspsktyvos miško medžiagai tauryti galėtu, būti realios? 
Vienintelis kelias: palalnsniui pereiti iŠ medinas statybos,Į
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masyvinę”. “Bet'*"dar ilgai neužtenki? plytų platiėsiėmš k'ėlmo slūog 
sniams prieinama kaina. Teks statytis molio stonas, Jau tfepr, 
Lietuvoje ūkininkų yra išbandyti molio tvartai.Įsitikinta, kad 
gerai paruošto molio plūktinės sienos išeina pigesnės ir 
patvaresnės už medines, Izoliuojant sienas nuo pamatu, molinės 
sienos tinka ir gyven, namams. Jos patogiai tinkuojamos,Vokie-’ 
tojoje Olandijoje ir kitur molio statyk0 yra pasiekusi Ti’jtŠ- 
to lygio. Tad ir feuffis pravartu susipažinti su moderniais pagy
rimais toje'sriiyje.

Stogams dengti" Lietuvoj e ilgą" laiką viešpatavo šiaudai 
tašiau po D, K?rb visai jie pat e isįnamai imta dengti medinėmis 
skiedromis ir gontais. Šiaudinis stogas laiko 25 metus" ir 11- 
gfaū/ o medinis voš pusę tiek, hės’ju mūši? nkininlcttl dažniau
siai č® impregnuodavo Ir ne dažydavo, Jfedinirmš slogams reikia 
daug vinių/’ne vietinėj medžiaga/ i\. ... eikvojamas miškas. 
Gaisro'pavojaus atžvilgiu tiek mediniai tiek šiaudiniai vienok' 
dfii pavojingi. Gerai sutvarkyti-kaminai,pravesti ne tik pro’ lu
bos, bet ir pro stogą, tą pavojų sumažina, Užšieiiluose / OTbfi-- 
dijoje, Vokietijoj e/ tain pat tyrinėjami būdai panaudoti Šiaū-’ 
dus naujojoje statyboje, impregnuojant Juos molyje su kalkėmis. 
Tetai' padidina stogo dangos patvarumą ir atsparumą ugniai',Be 
to, šiaudinis stogas yra lietuviškosios trudioinr-s kaimo arbhi 
tektūros būdingas bruožas, kuris galėtu"'i ši' ikyt'i’savo oheralt- « 
terį ir pakeitus medines sienas nedegam'p medžiaga, Tad kol'Iiė« 
tuvojė neužteks šerpių, visiems prieinama kaina., būtų tikslinga 
grįžti prie šiaudinių-stogų, juos teohnišk- i aptobullnant.

Turime gerai'įsisąmoninti, kad medis Lietuvoje virto 
aukštaverte statybine' me dzisga, ttkinėms sąlygoms susinormnvus, 
iš say> žaliavų gaminamos plotos, čerpė s, cementas tu’^s būti 
pol-rginan&i pigesnts"mėdžiagos už fabriko nepagaminamą medį.

Tačiau tūkstantmečių statybinės kultūros palikimas- 
medine architektūra ir’jos konstrukcijos neliks, be pėdsako mū
šų ste-fybos evoliucijoje. -Senosios lietuviškosios liaudies 
architektūra a formos pagrįs modernu, bet savita mūrinės at t- 
bo? stilių Lietuvoje, Is kartos į kArtą tobulintos medines st° 
tybos konstrukcijos, ypač stogų statyboje / kur medis dar '"" 
Ilgai nepamainomas/ galės ne tik konkuruoti su naujosios, etaly 
bos medžio Jungimo būdais, bet ir prisidėti prie jos pštobu
linimo. Senosios lietuviškojo kaimo statybos paminkluose yra 
išlikę -mediniu •konstrukoijtį pavyzdžių,kur kalto, grąžto ir ' • 
medinių vagelių pagalba sujungto? medinės dalys-be geležinių 
varžtų.-ar vlniix yra išlaikę'šimtą ir daugiau motų. Is jų gali
ma būtų pasisavinti ateičiai gegnių sunerimo būdus', 'ilrinin;- 
sijų ir kitų Stbgo konst rukai jo? elementui: ypatingai dideliu, 
klojimų stat-boje origihslius mazgų sprenalmus. Kas sėl^ ncu"" 
jąją me’dinių konstrukcijų lite r- tarą A gal-‘jo pastebėti, kad ir 
savos* gėle žleš 'turintieji ltrašt°i‘ieško būdu"apsieiti be jos, 
kur tatai'galima, ir pasisavihti' prėeitiete patyrimu, nė s. gele
žies rūdijimas "ra taip pat pavojingos, kaip ir medžio puvi
nį' s, "

■“'Baigiant slas kelias mintis opie medinę statybą Lietu 
voje,dar'iškeltinfl • ~-

Kad kol dar tebėra' išlikusių senosios lietuviškosios'- 
medinės "rdhMoktūroš paminklų Lietuve dereikės"skubėti juos 
5interningri lilventoriauoti/ apma tao'tiį nubmtžyti,nuf otogrb- ‘ 
fuoti/ ir sukaupti medžiagos ,modernaus lietuviškojo stiliaus 
kūrybai.
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KAI K7KIE MIŠKO . MBJŽIASCLS PAKAITALAI STATYBOJE

Statybininkus Lietuvoje laukia • dideli-darbei; 5lefts 
reikia atstatyti visą eilę -karo sugriautų miestų ir sodybų. 
Atstatymo darbų 'planą sudarant ir'vykdant, toks susidurti 
su daugeliu suirtai sprendžiamų statybinių problemų,

' Viena tokių~problenų būtų-miško"medžiagos pakaitalo 
radimas. Iš mūsa miškininkų 'duomenų aiškėja, kad Lietuvos 
miškingumas' visą laiką krenta ir, -palyginus su mūsų. kaimyni
niais kraštais, mos esame' atsidūrę katastrofiškoje "padėtojo/ 
Miško medžiagos kiekį statybose teks redukuoti iki minimumo.

Šiuo klausimu buvo susirūpinta jau nepriklausomo 
gyvenimo laikais. Tuomet, buvo mestas šūkis, statyti" mūrinę Lie-. - 
tūvą."Norėta sudaryti tinkamas Sąlygas mūrine i"statybai vysty
ti, tačiau kilus karui, nebuvo galimybės pereiti prie šio pro
jekto realizavimo. " " - J

"Miško medžiaga mūsų buvo naudojamai
a/ sienoms /ypatingai kaino statyboje/,

• b/ perdengimams,
0/ stogo-konstrukcijoms," *" ...........

, d/ stalių ir dailydzių darbams/ langai, dur-s, grindie, 
lubos/, " ” ’ ‘
e/ klojinians, pastoliams.

*■ -Miško medžiagos panaudojimas slontį Statybai jau Vien 
del esami išieKLin kuklumo negali būti pateisintas.Ve kieti j o j; 
kur'miškingumas yra beveik dvigubai didesnis'nOgu Lietuvoj,nes 
Isha.i rotai kur matomo medinius pastatus: TieSa,- paskutiniojo_ 
karo motu‘išdygo daug kur medinių" pastatų. barakų pavidalo,bet" 
tai yra tik-laikino pobūdžio pastatai ir "pastatyti dažniausiai 
iš okupuotii sričių medžiagos,

Mūrines Lietuvos prt>jektė" buvo numatyta sienas e t at-1 i 
iš degto‘-molio ul^tų./Joms gaminti numatytas tari_tįkras *' - ' ; 
stoigtinų plytinių skaičius t pastarosios turėjo pilnai paten
kinti krašto plytų pareikalavimą, Šiuo metu,reikia mon”ti/"-_ 
pl--'tinlų skaičius no tik nepadidėjo, bot del karo priežąscių 
sumažėjo, todėl esamos-plytinės-toli gražu negalės" patenkinti 
pareikalavimo, Norons nonoroms- teks-tenkintis žymia išnašesniu 
pl-v-tų kioltlu Ir ieškoti kitokių būdų tam trūkumui pašalinti.

Antra vertus vplutų sie"no s nevisai pašalina miško 
medžiagos naudojimą, nes-toms plytoms" pagaminti re ils ling a " 
taip pat sunaudoti didelį miško medžiagos kiekį kurui, Tiesa,’ 
nėra tai statybinė "medžiaga" bet, turint mažus niško'modžia- 
gos išteklius, malkinė" me"dži'šga ir bus vartojama statybinės - 
medžiagos vieloje mažiau atšakomingons konstrukcijoms, ""

Todėl prieinamo išvados,kad reikia ieškoti priemonių,
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keto apsieiti statybose su mažesniu plytų skaičiumi nepaken
kiant tuo pačiu pastatui, t,y. nežeminant jo šiluminiu bei 
konstruktyviniu privalumų. ' • ' *

'Mp.su klimato sąlygose išorinių Sienų storio privalo 
būtf dviejų pl~tų, tačiau'jį b- "tų galima sumažinti iki 1 ply
tos ar tam tikrais atvejais net ik 1/ 2 plotos. Kad pastatas 
nebūtų šaltas, sienos reiką iškloti atatinkamo stovio šilumos 
ie o linijos Plokštėmis. / Šios rūšies statyba pas mus jau buvo' 
praktikuojama/. Šilumos ' i?, o lia oi jos plokštėms gaminti'mes turi
me pakankamai medžiagos. Galima panaudoti durpes', šiaudus- 
medžio" drožles,piūvenas ir kt.jreika tik įrengti atatinkamų . 
dirbtuvių. • ‘

Vartojant anksčiau aprašytą sienų, konstrukciją,išleki? 
visa eilė konstruktyvinio pobūdžio klausimų. Vienos ar pusės 
nlytos storio sienos, išklotos iš vidaus' izoliacinėmis plokš
tėmis, del savo s Ipnumo nepabėgs perimti perdengimų ir stogo 
konstrukcijos apkrovimų. o taip pat ir' horizontalinių'vė j o 
jėrų. Tačiau visus konstruktyvinius klausimus galima visuomet 
-vienu ar'kitu'būdu, išspręs ti. Galim? duoti sienoms, sustiprini
mus-' piliastrus, arba panaudoti gelžbetoninį s’narstomą " 
kortesą,kuris būtų labai lengvas ypač kaimo s statvb® pastatuose, ......

"Čia, Vokietijoj a,-labai dažnai tenka matyti gyvenamas 
pataluos pastogėse į kurių, sienas sudaro vien tik 5 cm storio 
heraklito“plokštės,“Šios ’prikalamos prie Stogo konstrukcijos 
statramsčių ir gegnių, ir padengiamos plonu apie 1 cm storio' 
tinko sluoksniu. Žiemos metu tokie būtai yra šaltoki,- tačiau* 
šis faktas nepaneigia tokios konstrukcijos principo. Reiki? - 
tik pasirinkti tokį izoliaoinAs plokštės storį, kuris neduotų 
didesnių^šilimo^ nuostolių už normalią plytų'sieną. •

Sig pr'oga uaminėtina dar viena medžiaga,-kuri galėtų 
būti pritaitetsi mūsų sąlygose slėni’ bei “pertvarų statybai, *' 
Būtent .putli betonas/Sohaumbeton/. irs tai medžiaga , pagaminta 
iš aukstavėrči'o cementolabai smulkaus7 smėlio, vandenilio 
peroksido ir vandens. "Is šių medžiagų gautas putų betonas 
pasižymi mažu tūrio vieneto’svoriu, yra'puikūs šilimos ir 
ggmo ižo lia t oriu e ir, beto,"yra patenkamai atsparūs. Paskuti
niaisiais karo metais Vokietijoje šios medžiagos g?m"bai buvo 
kreipiamas ypatingas domesys; ir bent klek didesnis betono- 
dirbtuvės šalia savo normalių betono gaminių vystė' ir putų 
betono'gamybą. Viena Augsburgo statybos firma yra padariusi“' 
visą eilę" bandymų su pūtų betono pavyzdžiais, ‘norėdama nusta
tyti geriausią -sudėtinių'medžiagų proporciją. Buvo pasiekta * 
puikių rezultatų“ nors prie masinte gamybos del fronto priar
tėjimo’ nebuvo prieita.

Visos nutų betono fizines bei mechaninės savybės 
priklauso nuo sudėtinių daliu proporcijos. Tūri'č vieneto 
svoris'gali'būti gautas įvairus.'Kai ši "medžiaga skiri'rm? kms- 
truktyvinėms pastato dalims, pay,; išorinėms'ar kapitalinėms 
sienoms, tai'jos' tankumas' turi būti didesnis., Taigi, turėsime 
mažesnes poras ir medžiaga bus sunkesnė, -JT e turėdamas galimy
bės čia patiekti tiltelių bandymų rezultatų, kurie buvo gauti 
minėtos firmos laboratorijoje j paminAsiu bendrąja! orienta
cijai keletą apytikrių skaičių: pa v,, putų betono, kurio tūrio
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vieneto svoris yra 0,7-0,8 /m /• mažd medžio svoris/, laikr 
atsparumas' gnluzimui yra apie 60-80-k-/cm 2: išorinėms‘sienoms; 
Šilimos pralaidumo atžvilgiu, pakaktų apie ?o*cm'storio, Siekda
mi Mdi dėsnio'atsparumo. gautume didesnį tūrio vieneto svorį. 
Rysvs tarp atsparumo ir-tūrio-vieno to svorio nėra pastovus; 
priklauso nuo sudėtinių daliu, medžiagos savybių, ir tenka 
nustatyti bandymų keliu. - ' ” ........ ~

~ -Ola nenoriu-leištiš į gamybines detales, nes skaitau,'" ’ 
kad šį klausimą mūsų. speciali,stai-teohnologai nuodugniai išna
grinės ir patieks savo nuomonę; Noriu tik paminėti,-kad'g any-* 
bos procesas yra labai paprastas, nereikalauja jokių ypatingu 
įrengimų bėi mašinų, Dirbtuvės putų betono blokus patiekia var
toto jin-' įvairių išmatavimų / standa.rtir.uo'tv./"gražiais, lygiais 
šoniniais paviršiais ?-todėl" vidaus tinkas ž/ra reikalingas,, 
R'eik: linges tik siūlių ir lengvas paviršiaus užtmalmaso IŠ 
lauko pusės reik1, linges plonas gero tinko sluoksnis, kad neleis 
tų vandeniui įsisunkti į kovingą medžiagą, kurios paviršių 
'jis sušaldamas'gali suardyti,"Beto, ši medžiaga yra lengvai 
apdirbama, ją galima -'piaustyti,kapot?, kalti į ją vinis, 
panašiai kaip į-medį.

Teigi, putų betonas, kaipo medžiaga,turinti'visas tei
giamas'statybines Savybes reikia manyti , ateityje turės plu
tų nrteikymą, Del savo lengvumo ji bus" pamėgta’kone trūkto eių 
-Inžinierių, nes ja naudojant konstruktyviniai pastato elemen
tai bus mažesnių išmierv., Atrodo, kad mes Lietuvoje pajėgtume 
taip-pat su nesisekamu gaminti šią medžiagą, kuri '-alėtų rasti 
platų pritailu-mą pirmoj eilėj sienoms, pertvaroms a r t arpai j i- 
nėms perdengimų plokštelėms.

Antroji stambi posicija, kuri statybose nareikalauja - 
didelių miško medžiagos kontingentų, yra perdengimai; Miestu 
statybose mediniai perdengimai pastaruoju metu buvo gan retas 
reiŠk'invs, tačiau kaimuose beveik be išimties buvo mediniai, 
NedegamumO principą tenka taikyti nė tik Sienoms bet ir per-' 
dengimams y Medines sijas galėtų pakeisti, gsležinės' arba gelž- 
botonines„ Kadangi pirmąsias tejkia ' importuoti,' tai tektų " 
pasirinkti gelžbetonines sijas, Čia galvojama ne apie masyvi
nius' gelžbetoninius perdengimus, kuriems išbetonuoti reikia 
pirma pastatyt i ištisą pastolių mišką ir klojinį statybos vie
toje, bet apie atskirus, pavienius gelžbetoninius elementus’ 
/sijas', kolonas, plokštės. "peremičkas",laiptų pakopas ir tt,/ 
Siu elementų gamyba vykdytina' Specialise betono dirbtuvėse pri
tyrus ių specialistų priežiūroj. Gaminant-tokiu ‘būdu gelžbrele
mentus, -parenkamas ‘atatinkamas inertinių medžiagų granūlomėt- 
r in is sąstatas, naudojamos betono maišymo'mašinoms, vibratoriai, 
todėl jų-kokvbė'bus žymiai'aukštesnė ir savikaina mažesne negu 
pagamintų statybos vietoje. Tokia masinė gamyba sutaupbfta dn'ug 
miško medžiagos, nes tie"patys klojinisl / formos/ panaudojami’ 
daug kartų ik statyboms vietojo Išvengiami pastolių ir klcjinių. 
Savaime suprantama, "kad tokia'atskira" gelžbetoninių elementų 
gamyba "gaii'^ystycls tik tuo Atveju, jei pastatų statyba atel' 
ty bus grąžtai standartizuota /ie būt Inai ŠebloninuOta/ jeigu 
di-tbtavės iš anii. Io žinos visus išmatavimus ir armatūros kie-
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Tor pal ’’tarp gelžbetoniniu, sijų, g'alėtt| būti pakloti is" 
anksto pagamintomis ‘gelžb e toninėmis ar pu tų betono plytomis.

Tam tikrų sunkumų sudarų transportas. Sijos gaunamos gžft 
sunkios ir opios, ir reikalauja atsargumo transporto metu.Bėt 
šis. faktorius nepanaikina gatavų gelžbstoniniu elementiĮ pa
naudojimo galimybes. j

-Toliau reikia paminėti Hotteno metodu pagamintas plieno sty
gų betono sijas ir plokštešr/ Stahlsaitenbeton/. Tai'yra/par
ginti, “naujas dalykas, kuris ateities.statybose ’’užkariaus 
S SU‘prideramą'vietą,'Plieno stjg ų betoho sijos /ar plokštės/ 
gaminamos iš "aukštaveršio cemento ir atatinkamo granulometri- 
nio sąstato žvyro0' Betono minimalinis laikinas atsparumas 
gniuŽimui po 28 dienų yra 6 50 kg/omį' Armiruojana specialiomis 
ūlieno stygomis, 1-3 mm diametro / tokios pat kok bės, kaip 
ir fdrtepio stygos/,' kurivc takumo riba 24ooo kg/cmt' Sijos 
betonuojamos specialiuose metaliniuose klojiniūbse/ formose/, 
kur prieš pilant betoiič ’ skiedinį stygos" įtempiamos iki 
135oo kg/cmi1 Užbe tonavus 'tokioj e‘būklėje stygas "ir suklek 
tėjus betonui, stygos atleidžiamos. Jos sūsįtraukdamos'duoda 
betonui atatink mą pri'eŠįtdmį -' gniužimą. Sis prieŠtampis 
įgalina visą sijos piūvį dalyvauti darbe, tuo tarpu, kaip 
gelžbetonio' sijoj dirba tik fniužismoji betono zona,gi tėm~" 
piamOji zona visai"iš darbo išjungiama ir' tempiamas jeg'as tu
ri'perimti armatūra. Betono priešįtampio gydis parenkamas'"“ 
taip, "kad'esant sijai / plokštei/ pilnoje apkrovimo būklėj*^ 
gniuziamojl viršutinė 'betono "zona ir plieno" stygos pasiekia 
s6vo leistinus įtempimus, gi apatinėj zonoje įtempimas pasi
daro Tvgtts nuliui.' ■---•• - , •
' Tokiu būdu įvesdami į darbą visą lenkiant elemento piūvį, 

gauname’'labai ekonomiškas profilius, kurie'atsparumo atžvilg
iu artėja"geležinių sijų profiliams, kas-matyti iš žemiau 
duodamų palyginimo ’lentelių/.Plieno sty'gų’betono profilių' 

. duomens iš "Per Stahl'saitente ton"iBd.Ing,Ewald Hofter,Otto 
Elsner Verlagsgeselsohaft, "Berlin-Vien-Leipzig 1939/.

Plieno st-gų betono profiliai I geležiniai profiliai

Profilio II G- Wx-x NP- h. G M
payadjn. mm kg/m* or/ kgm _ _jnm lęg/mL om^ _ kgž. ; 
N22 ~2*& 39,0 880"“§2oo.o 22 2?o 31,1 278' 3892 o
N24 240 49,o 1210 3o25.o 24 34 0 36,2 354 4 9.56 o
HK21 210 38,5 742 1855 o 20 200 26,3 214 2996,o
HK24 240 4 0 5 9 25 1312.5 - -- - -

250 kg/om2'Z.nors pagaly lai_ 6 e - 1400 kg/omt' 
kinas normas <5150 kg/orn/ -

Ifežymėttna, kad plieno st”rų betono armatūra neturi jokių ‘ 
užankeravimu. / kablių/, kaip kad yra paprastame gelžbetonyje. 
Bei to sijos betonuojamos’didelio ilgio ir paskui karpomos 
reikalingo ilgio gabalais. ’ jo/

Armatūros kiekis plieno stygų, betone yra 85/o mažesnis ne
gu gelžbetoninėje sijoję tokio pat ne šamo "paj ėgumo /Beton und 
Efsen, 1939 H 8 pusi. 141-147 Prof. dr. KleinlOgel” Per Stahl- 
aaitenbe'ton Sysrem Ilo^er"/, Aišku, plieno stygų tonos kaina 
yra, žymiai aukštesnė už arm toros stygų tonos kainą, bet
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esant tokiam nežymiam stygų kiekiui, plieno stygų 'betonas, bus 
pigesnė medžiaga. *

Aiškesniam vaizdui patieksiu keletą skaičių, kurie parodys 
plieno stygų betono gaminių ekonomingumąo Taig, pavo,1000 bu
tu statybai,'’ kurių perdengimo plotas po 150 mį . t.v. viso 
l{jOOO0‘,m,2 Perdengiant geležinėmis sijomis / NP12 su ll,2kg/m/ 
reikėtų panaudoti 1670 tonų geležies. Plieno betono sijomis“ . 
nerdengiant sijtĮ svorio. Norint perdengti tą-patį plotą medi
nėmis sijomis reikėtų panaudoti. 5840 n? ei/ų ./Duomens iš to 
Prof. dr,KleinlogeT straipsnio/.

Pilėno stygų betono sijoms bei-plokštėms gaminti reika2in 
gos specialios dirbtuvės, tam tikri" įrengimai* stygoms įtempti 
Vokietijoj plieno stygų betono gamyba buvo ypatingai remiama. 
Nenuostabu tadį'kad nors Vokietijoj Eoceno / plieno stygij beto
no/ konstrukcijas oficialiai leidi naudoti tik 38m, pabai
goj, jau sekančiais metais veikė didėlės dirbtuvės Nambūfge^ 
kurlos į" dieną pagamindavo 1000 rn^pl. stygų betono gaminių,“ 
prie Karaliaučiau? 00 m/d ieną/, Berlyne ^3000' m./diėną/, gi 
1910 m. ‘buvo numatyta statyti dar 20 panašių dirbtuvių;tokiu 
staičiavimū, kad dar tą pačią’ inetų-pabaigoj jos galėtų paten- 
kinti~visos Vokietijos pareikalavimą. Atrodo,kad sis" planas 
Vykstant karui nebuvo pilnai įgyvendint as,"Perna i pa va sar į "bwo 
numanyta prie' *ugsburgo / Stettėnhofen/ statyti tokią dirbtu
vę, kuri turėjo" -aptarnauti Bavarijos sritį, bet šį darbą“" 
sutrukdė bešrtėjąs", frontas, nors visi projektai ir paruošia
mieji darbai buvo atlikti.

Stogo konstrukcijoje miško medžiagos pakeitimo plausimas' 
yra" kiek sunkesnis; ypač “turint didesnės angas. Šiuo atv ju 
panaudojus" medinių gegnių vietoje-gelžbetonines, gausime “sun
kią-ir gramozdišką konstrukciją." Tačiau kaimo ir mažesnių 
miesto" namų, statybai šis pakeitimas galėtų būti įmanomas. “ 
" Stalių darbams ./ langai, durys/ patogiausia, būtų, ir a t ei-“ " 

tyje naudoti miško medžiagą, -juo. labiau, kad jos liekis "staty
boje sudaro palyginti nežymią poziciją, o"be to sunku“yr& 
rasti" tinkamą pakaitalą , Grindys daugumoj galėtų būti pakeis-- 
tos medžio-cemento.fpmos grindimis,"

Nemažas,, palyginti," mišk® medžiagos kiekis sunaudojamas" “ 
pastoliams, kurie yra ’naudojami Vykdant muko bei tinko"darbus 

- Šluos pastolius“lietuvej mes dęaydavcm lobai-primityvia i , 
d-žnal panaudodami šiam" tikslui gerą statybinę ae'džiogą, "* 
Ateity str^y-bos bendrovės ar statybos kOoperatyvai_ turėtų 
turėti nuolatinius nSrš tomus pastolius / inventorizuotus/ kurtė 
f alėtų būti v'Žiojami iš vienos‘statybos į'kitą, kaip tai nla- 
iai praktikuojama Vokietijoj,
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LIETUVOS HIDROLOGINIO ARCHYVO LIKIMAS

Specialistams yra nepaprastai brangi, nes nepamainoma, senų 
klimatologinių ir hidrologinių matavimų medžiaga, Upių horizontų 
observacijos, vandens debite matavimai, nuotakio skaičiavimai,pagal 
kurijos nustatomos liidrologinis balansas,- rūpestingai renkami ir 
saugomi/ kaip didelė brangenybė .

V'eikjs Nepriklausomoje Lietuvoje nuo 1925 metų Hidrometrinis 
biuras surinko ir sukoncentravo daug labai svarbios medžiagos nuo 
pat observacijų pradžios-nuo 1877 ir net nuo 1811 metu; tam buvo 
reikalinga daug darbo ir pasišventimo, daug laimes ir drąsos.

Kai mūsų Tėvyne pateko •/'nelaimių sūkurį, brangi hidrologinė 
medžiaga atsidūrė didžiausiame pa.-"’uje. Ji buvo sėkmingai slepiama 
nuo godžių svetimų akių V.D. Unive.’- ’teto Hidrometriniame kabinete. 
1943m. kovo mėn. vokiečiai uždarė visa& Lietuvos aukstasias mokyk
las, Hidrometrinį kabinetą pasistengėm išgabenti į ramų kampelį už 
miesto. Kai nlan teko apleisti Kauną, palikau tame kabinete visą 
brangiausią archyvinę medžiagą: su savimi pasiėmiau tiktai svarbiau
sias santraukas / nuorašus/. Taip pasielgiau jausdamas davo atsako
mybę pries ateities kartas: teko važiuoti į degančią ir sprogstan
čią Vokietiją nežinomam likimui.

Besitraukdami is Kauno vokiečiai nutarė išvežti ir hidrologi
nį archyvą. Ką galėdami paėmę is Hidrologinės tarnybos, jie nuvyk? 
į Hidrometrinį kabinetą ir į mano butą. Kiek turiu žinių , is kabi
neto jie nieko nepaėmė / gal nerado /, o i» buto’pagrobė’ visą mano 
archyvą- medžiagą paskaitoms ir kursams, žemėlapių rinkinius ir 
knygas. . ’ _ .

Per Karaliaučiaus hidrologus sužinojau, kad hidrologinė 
medžiaga iš Kauno buvo nugabenta baidoku ligi Elbingo; nuo lėktuvo 
bombos ji sušlapo ir nukentėjo. Mėginau atgauti tą turtą, bet 
Berlyno Hidrologinis institutas įsakė visą nugabenti į vieną savo 
slėptuvių, kur spėjama, karo metu viskas žuvo. Dabar, nežinant-, 
kas išgelbėta Kaune, sunku nustatyti mūsų nuostolius. Galimas daly
kas, kad išliko tik toji dalelė, kuri yra pas mane. Toji medžiaga, 
nepaprastai vertinga Lietuvos ateičiai, galutinai sutvarkyta ir 
paruošta spaudai. Tikėkime, kad ją pavyks išsaugoti Štai- jos 
trumpas sąrašas. *

1/ Nemuno baseino 1920-1943 metų hidrologinis balansas 
/24 stotys/.

2/ Ilgesnių periodų nuotakis: Gardinas 1877—1943, Biržto— 
nas 1881,-194 3, Smalininkai 1812-1943.

3/ Maksimaliniai ir minimaliniai Nemuno debitai.
4/ 1931 metų-nuotakis Nemuno baseine / 29 stotys/.
5/ Nemuno 1917-1918 metų tyrinėjimiį santrauka.
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6/Nemuno matuotų debitų sąrašai, 'debito kreivės 
;očių/D " v '"**'
7/Lietuvos hidrologinės . literatūros apžvalga.,

- - - oOo — ■• -

irSĘKBRA.TORiNIU DUJU AUTOVEZlMIO VARIKLIS

. .. Iš' visrį’Sutovežlmių variklių mfižifrusfbi yrx“mė- •
giamas ir ištirtos generptorinių duji! variklis". Svarbi; Usios" . - 
tb~priežą1§tyš- tai dujų geno rat orinė s Instaliacijos sudėtingu- 
fiftfi didumas ir Svoris'.' ‘Todėl~iki toro pradžios"ne i vienas fabri 
I&s įieajtetė’specialiai pritaikintų" gčn duj ofi'Put ovež imlų’tuo 
t*1 r pu" į skysto kuro auto*vežimių''twbūllh.imą ‘buvo kreipiam* la- 
b-i didelis dėmesys, Tiesa iki*-karo''pradžios ’kai kuri e” Vokieti 
Jok7“Prancūzijos ir SSSR'frbrikai statė jf&ip vūffinflmus universtl- 
Ivkias variklius, 'kurie galėjo būti'"'kuriami p gal reikalą' " 
Sjystdrr kiėtll'kuruį 't0~ juos statant prgrindiniu kuru "buvo 
laikomas skystąs kt&as. - *• - •*- ~

“Šio karo milžiniškas tJutb-trūnspoftaš aviacija 
ir trakai greit išsėmė skysto kūrė atsargas ir mržiau atsako<" 
mingas transportas Europos valstybėse tuojau, buvo pavest" s kie 
to kuro-varikliams, Kūio atsimename ir Lietuvoje, beveik visą, 
nors dygint i ir nedidelį, ~uto- transportą ir susisiekimą Vo
kiečiu okupacijos laikais galimą buvo'palaikyt t tik dujų" gen,“ 
autovežimiais: dalinai del" jau. anksčiau įgytu šiojejjrityje pa-’ 
trrimų. Geriau už kitus buvo šioje srityje pasiruosuši Švedija, c 

' "Vokiečiai karo metu nebszdle statyti autovezimių v 
varomi! tiktai g. dujomis. Jie tik tobulino išbandytas^. Aokietl- 
joje "“SSSR/ malkinės ■' generator Ine s instaliaoijas.'Si'čg Ineta 
liaoijos buvo-’montuojamos ant esumią, dažniausiai senesnės'lai
dos, benzininių-bei dyzelio autovežimiųžpe Įdirbant Variklius, 
bet paliekant tą pačią greičių dėžę ir'diferencialą.

Tokiu būdu šis karas d.g. uUtovėžlmiui davė tik 
patobulintą,palyginti nėsūdėtingą ir' lengvą- d„g“, malkinę"" insta 
liaoiją. Be t" ii- tokie dig, aotovėžimiai daugelyje valstybių ka 
ro meta atlik*? pavestą jiems darbą, _

į- - - Išnagrinės Ine klausimą* Kaip'pas ikdioia variklio''
galingumas, jei benzinui pritaikytą aaiovezimį varvi! g» dujo-
mis

Pažymėkime? ...... , 1
■yv ' - variklio I itraža? x
IĘ - mišinio šilimos-volte koąl/nr j
n - priplldymo'koėf iole£.fe-3s?'

nL - šilimlni's variklio naudingo veikimo
-- ' koefiolentasj ' '

*1- - mechaninis varia i'' naudingo veikimo
- koeficientas. ' ~ ' '"

" Tada įsiurbto vienok ciklo metu mišinio šilimos

s--j.-?s-':-s-s-S- b-:-. 5
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kiekis bus: . - - . r

Q-w eVjpEy kcal, 
is kurio variklyje dus išnaudota

’* = °-‘]t=^7taVheHv koąl • r ’

ir variklio efektyvlnis galjngunas bus:

■ _ <S87.g. tjm n = 427, IJ- >] t ’ *? m. Vh. lU.n

>6" 75j<60 ”1 ’ 75J60. 1

kur n - apsisukimų skaičius per minutę ir i lygus 2 keturių tak- ‘ 
tų varikliuose.

- 2 Iš formulės matoma, kad mišinio pakeitimas gali iššauk
ti šių-parama t rų pasikeitimą? j ir *7 , ir tuc inldu
mažinti ar didinti to paties variklio galingumą.

Kiek panagrinėsime kiekvieną iš tų parametrų, atskirai. 
Mi ši n i o šilimos vertė H. yra naudojamo tam mišiniui sudaryti ka
ro šilimos vertės H ir oro kiekio punkcij a. Reikalingas mišiniui 
sudaryti oro kiekis praktiškai priklauso nuo kūro cheminės sudė- 
ties.-kuri diktuoja teoretiškai reikalingą kąro sudegimui oro 
kiekį ū +, ir nuo oro pertekliaus koeficiento oc , kuris yra 
spesifinis kiekvienam mišiniuicTokiu būdu:

H -

1H"CC I4- " 1
Benzino, kurio sudėtis; C — 86$,H — 14$, H bus lygus 

10 400 koal/kg ir teoretiškai reikės oro.
3^,4 ? t 5 -■ - ’

I.— ------ ----------  /O -J-3H/ m., vienam kg, arba mūsų pa-
' * T 12-10,21

vyzdyje- _ ' „ •
3-1.4 • 3

It - . =— /o 86 + 3.0,14/ — 12,4 m
12cO.Ž£L~ • -- ; /’

Kai oro pertekliaus koeficientas CK 1,1.mišinio ši
limos vertė:

.10 400 3
v 1 t-1.1,12.4- k - -■' - ’ _ ...

Gaunamu iŠ malku g.'dujų cheminės sudėtis vidu'-ina.. 
kai’yra: OO - 19$;X-~ 12$, OH - 2,3$. O0H4 -O,3$,Č02 -11,4$ ir 
Kg ~ 55$ ,ir atatinkąs H'—10 30 koal/m® .

Teoretiškas oro' kiekis:
•1 ’

—0: 918 mLt= —r
O,.?!

vienam kub, metrai.
Est-ut oro pertekliaus koeficientui 1. 

nio šilimos vertė buss > 
_ 10 30 , 3

— 480 koąl/n

mišinys šilimos vertės atžvilgiu
yra: ■

72^ — 480 • •
------------- ;>• 100'= 33$. 

' . * -720-------- - - ----- -.......................... - '
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mažiau vertas už benzino ir oro mišinį. Todėl deginant gen.d. mi—. 
sinį benzininiame variklyje šio variklio galingumas turės kristi 
33%. aNurodytas mišinių šilimos vertės apskaičiuotos vienam m mi
šinio prie 0°C ir 7b0 mm slėgimo. Kęičiantis mišinio tempara- 
tūrai bei slėgimui kitės ir mišinio 1 m5 svoris ir kartu jo turi
ma šilima. Moderniški benzininiai autovežimiųi varikliai yra dide
lio apsisukimų skaičiaus daugcilindriniai varikliai, kurių įsisiur
bimo vamzdžiai ir vožtuvų arigos, palyginti siauros, kad prie di
delių apsisukimų skaičių būtų pasiektas įsiurbto mišinio normalus 
slėgimas. Autovežimio d.g. instaliacija neturi įrengimų pasiekti 
pakankamo dujų atšaldymo. Rezultate, naudojant.g. dujas benzininių 
bei dyzelio autovežimių varikliuose, pripildymo koeficientas bus 
palyginti žemas.Būtent, tiesioginio degimo d. generatoriui yra 
10-15% ir atvirkščio degimo generatoriui iki 20% mažesnis už pri
pildymo koeficientą naudojant benzino ir oro mišinį. Nurodytos 
reikšmės tąikintinos atatinkamiems varikliams prie jų maksimalių 
apsisukimų. PasĮkeltus*mišiniui ir koeficientui o ir esant varik
lio maks. apsisukimams galima lankti variklio galingumo kritimo ikn 
40-50% jo normalei s galingumo. Didesnis galingumo kritimas įvyks 
didesnių apsisukimų / daugiau 2500 aps./min./ daugcilindriniuose 
varikli >ose / 6-8 cilinderiai/, mažesnis - mažų apsisukimų /1500 
aps./min./, 4 cilinderių didesnio litražo varikliuose.

Iki šiol pritaikyto g. dujoms variklio galingumui padidin
ti buvo vartojamas tik -vienas būdas? variklio suspaudimo laips
nio padidinimas.

Suspaudimo laipsniSyc+ y ■ • , _
kur Ve- degimo kameros tūris^r

. V- atatinkąs stumuoklio eigai cilinderio tūris. Praktiš
kai toks suspaudimo laipsnio padidinimas, t.y., degimo kameros 
tūrio sumažinimas, pasiekiamas variklio galvutės pakeitimu bei jos 
apatinės plokšmės obliavimu, arba aukštesnių stūmuoklių įmontavimu 
Teoretiškai suspaudimo laipsnio padidėjimas didina šiluminį varik
lio naud. veikimo koeficientą r<. ir, kaip matėm anksčiau duoto 
je variklio galingumo formulėje, variklio galingumą. Taip, pavyz
džiui, Kyrklund’o bandymai parodė, kad, padidinus suspaudimo laips 
nį nuo 4,b iki b,l variklio " Chevrolet” galingumas padidėjo nuo 
25 iki 37 Alę / normalus galingumas 47 AIe /. Tačiau suspaudimo 
laipsnio didinimo ribas nustato Q m sumažėjimas ir gen. dujų palin
kimas detonacijai. Suspaudimo laipsnio praktiškai naudinga riba 
benzininiuose varikliuose, perdirbant juos į dujų variklius/dujas 
iš malkų/ yra 9:1; perdirbant iš dyzelio variklių - 10:1, retkar- , 
čials ir daugiau.

Praktiškame gyveni i e iki šiol dažniausiai buvo perdirba
mi didesnio litražo 4 irt G cilinderių senesnės laidos, palyginti 
nedidelio apsisukimų skaičiaus- 2000-2500 aps./min*/ benzininiai 
varikliai. Suspaudimo laipsnis tokiuose varikliuose retai prašok
davo 5:1. Perdirbant moderniškus, mažo litražo, didelio apsisuki
mų skaičiaus/ daugiau 3000 aps./min/ benzininius-variklius su sus
paudimo laipsniu 6,5:1-7,5:1 dažniausiai teks skaitytis su žymiai 
didesniu galingumo kritimu. Dyzelio varikliuose, perdirbant juos 
į-g. dujų variklius, tenka suspaudimo

13



Nr.3.s-r-,'nžin- uxxaas Keli .-o, :-a>-:~;Busį«l31

laipsnį maginti. Toks variklis prie 1600 - 1800 apsi/nin, ,rei- v 
kiant gen. Rujoms /naikų/ prie suspaudimo laipsnio 8j 1 nustos 
apie 35 - 40cZ normalaus galingumo, -Tokiu būdu ir šiuo atveju 
perdirbimui tenka rinkti autore žirnį, turint variklį su pakankama 
"galingumo atsarga”, tačiau siekiant kuro ekonomijos tokių varik
lių statoma vis mažiau,

Iš šiiį trumpų samprotavimų-aiškėja tas f aktas/kad -ate i- 
ty’je. norint pritaikyt! modernišką mažo litražo autovežimį 
^Lėtiniam kurui , toks pritaikymas pasiseks tik tam tikrais atve
jais, ' ' - •

Dar yra vienas -būdas variklio galingumą padidinti, būtent 
dujas . į variklį įvaryti spedaliniu’ ventiliatoriumi ar siurbliu, ; 
paliekant aukštą, suspaudimo laipsnį,-’Bet tokion daliui atlikti 
reikia specialių tyrimų ir priemonių; Tai jau bus naujo variklio 
konstruavimas, kuiis gali būti atliktas tik variklių fabrikuose. 
Kartu,be abejonės, turėtų būti įšstuddjuotas - ir generatoriaus 
taikymas ne tik jau vartojamoms kietojo karo rūšims, be t ir ki
toms, pav, akme&s anglių koksui, durpėms , ir jiį koksui.

Atrodo, kad dabartinė pasaulinė naftos rinkos padėtis,' 
greitai augantis benzino naudojamas aviacijai ir kitiems tiks
lams del jo^,palyginti, nedidelės atsargos ir,atrodo,dar aukštos 
dirbtinio benzino ’kainos privers neturinčias skysto karo Vaka
rų Europos Valstybes dar grįžti prie gčne retorinių duji’ varik-' 
lio naudojamo problemos išsprendimo , Bendra- d.5 ' generatč-
rinės’ instaliacijos šilimos išnaudojimo koeficientą imant kartu 
ir dujų "generatorių nėra’per’daug mažesnis už benzinino Varik
lio tokį pat koeficientą. Gi naudojant dujoms įvaryti ventili a- 

' torių, intensyvesnį dujų šaldymą ir aukštą suspaudimo' laipsnį, 
dujų variklio apsisukimo skaičius galėtų būti padidintas,kas - 
sumažintų variklio svorį, • -

Generatorinių dujų autovežimio dinaminių savybių pageri
nimui be Variklio galingumo' padidinimo būtinas yra greičio dėžės 
ir diferiahcialo per kone tare vim as, kur i s atatiktų dujų variklio 
savybes.Taip pagrindinai perkonstruotas generatorinis autove- 
žimiS leis plačiau ir racionaliau negu aabar panaudoti vietinį
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?C3.A.JURSKIS
RADIJO PENKDEŠIMTMETIS

Z"'”*" -Šiandl»n radijo aparatus, įvairiausius radijo įrengi- 
tjus bei prietaisus matome ir eilinio piliečio pastogėje, ir • 
taikomųjų profesijų specialistų darbo kabinetuose, ir įvairiau
siose įmonėse, ir kiekvienoje mokslinėje tyrime įstaigoje.Ra
diotechnikos raida pasakišku tempu įsiukverbė į visas oivili- 
zacinlo gyvenine sritis. Ir visa tai įvyko penkių dešimčių me
tų laike.

Žodis "radio’’, arba sulietuvintai-"radijas*,pirmiau
sia siejamas su bevieliu te legrafu bei telefonu, arba su 
Spinduliuojamos e lektromagnetinės energijos sąvoka, trumpai 
vadinamoms radio bangomis. Panaši minšių asoeiaoija susieta su 
radiotechnikos istorine raida. Juk pirmutinis radijo įfcadi- 
mas ir buvo be vielis ryšys per atstumą.

įvyko tas 1896m., kada jaunas italų inžinierius G. 
MARCONI, panaudojęs Rumkcrfo ritę, kaipo siųstuvą, ir Branly 
kohe rį kaip imtuvą, galėjo perduoti signalus pradžioje l,!>ktu. 
atstume, o vėliau ir kiek didesniame.nuotelyje. Tais pačiais 
metais Marooni paima pirmąjį bevielio telegrafo patentą.Tuos 
metus ir skaitoma radijo bei radiotechnikos gimimo metais.

t Suprantama, kad prabėg omis žvelgiant į tą 50 metų
laikotarpį, neįmanoma duoti išsamios radiotechnikos raidos 
apžvalgos. Pasitenkinkime nors nuotrupomis.

Pirmiausia tenka pabrėžti, kad teoriniu požiūriu, 
radijo išradimas nebūt ų vainikavęs Marooni darbų, jei nebū
tų žinomi ankstyvesnieji Paradayjaus /1831m./, Maxwellio /18b7 
4./ bei Hertzo / 1887m./ darbai.

' Marconi pasiekė laukiamų rezultatų panaudojęs ant '..ą?
9 tai buvo jau 1895m, rusų prof. Popovo sugalvotas perkūnsar- ' 
gio laidas, kurį Popovas jungdamas prie koheeerio, realizavo 
savotišką " imtuvą", tačiau tąsyk tik kaipo prietaisą atmosfe
riniams išsĮtaisymams, arba perkūnui sekti.
A 1897m. Marooni gauna jau vioiškai įtikinančių rezulta
tų,, įveikdamas atstumą iki 22 km. dydžio. Susidomi visuomenė 
ir biznio^žmonės. įkuriama pirmoji bevielio telegrafo bendrovė: 
"WIRELESS TELEGRAPH AND SIGNAL COMPANY LIMITED -MARCONI".

1399m. Marconi suriša Anglija su Prancūzija iš 
DCWvre.8 į Wimeremx per 50 km. atstumą.

\ 19O3m. sausio mėn. 18 d. pirmoji radiograma iš Aneri-
kes pasiekia Ang Ii Ją. Tais pačiais m.otais Poulsenas realizuo
ja pirmąjį negęstamų bangų generatorių. Tai buvo, taip vadi
namas, linkinis generatorius- veikiantis Voltos lanko princi
pu.

19O4m. I'lemlngas pritaiko Edisono dviejų elektrodų 
lemputę /leai/ ūete koijai, ta?yk" audionu" pavadintą. Šian
dien dviejų elektrodų radijo lemputė vadinama diodu.

1907m. De Išręstas -fej&alvoja pakeisti diodo įtaisymą

—z—t—
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taip,kad elektronų sriautas galima būtų valdyti nekeičiant ano
de potencialo.Tam tikslui De Poręstas įterpia lemputėn trečių 
elektrodą ir sudaro trijų elektrodų vamzdelį,arba triodą.Trio— 
do pritaikymas imtuvams žymiai patobulino bevielį ryšį.

1907m. spalių mėn. 17d. įrengtas transatlantiniam ry
šiui radijo stotys Clifden/ Irlandijoje/ ir G-lace—Bay/Kanadoje/ 
ir atidarytas viešai korespodencijai.

1910m. atidaryta Eiffelio bokšto radijo stotis Paryžiu-

1913m. trijų e lektrodų vamzdelis pritaikytas negęstaa 
miems virpesiams kurti. Berods , minint pirmųjų trlodlnio gene
ratoriaus schemų sudarymų, paminėtini šie vardai: Meissneris, 
Be Porestas, Armstrongas ir Langmuiras.

Taip IX amž. pirmajame dešimtmetyje Europa buvo sujun
gta bevieliu ryšiu su Naujuoju Pasauliu. Visi keleiviniai lai
vai buvo aprūpinti radijo stotimis. Keleivių saugumas vandeny
ne pasidarė šimteriopai užtikrintesnis.Bar 19O3m. gruodžio m. 
8d. ’’laivai " Kroonland"/Bed Star Line/ skęstant,radiotelegrafo 
dėka buvo išgelbėti visi keleiviai. G-i 1912m. balandžio mėn. 
15d. dar daugeliui if šiandien atmenamoje šiurpojenTITANIC" 
katastrofoje 700 keleivių liko išgelbėta ’tik dėka radiotelegra
fui. Laivo radiotelegrafistas Jack Phillips žuvo ,bet iki pas
kutinės akimirkos ėjo savo pareigas.

Savo laiku balandžio mėn.15d: buvo paskelbta radiotele-
grafo šventė.

1912m. liepos mėn.5d. pasirašyta pirmoji Tarptautinė 
Baiiokonvenoija. Lqndone.

1911m. pradėta leisti pirmasis radijo žurnalas 
"Mareonigraph".skirtas laivų radiotelegrafistams.

Pirmojo pasaulinio karo metu radijas, kaipo ryšių 
priemonė, įgauna nebeužglnčijamas reikšmės.

1915m. elektroniniai vamzdeliai/ ra*dljo lemputės/ 
pasirodo lanko radijo aparatuose /kariuomenėje/.Būdinga,kad 
pirmiausia radijo lemputės panaudotos prancūzų armijoje ir 
tik po pusmečio— vokiečių armijoje. Vokiečių karo vadovybė 
pradžioje samprotavo,kad lengvai dūžtami prietaisai netinka 
karo lauko sąlygoms. Štai ultraprakticizmo pavyzdys/!/ . . .

Karo metu gausūs ir kropstūs teoriniai bei laborato
riniai darbai smarkiai pastūmėjo radiotechničkas problemas 
pirmyn.

Tos problemos siejosi ne tik su radijo prietaisų tobu
linimui, bet ir su elektromagnetinių bangų- sklidimo. Pradžio
je galvota tik apie antžemiu plintančias bangas. Difrakcijos 
dėsniai parodė,’ kad juo sudaromas tolimesnis ryšys, tuo ilges
nės turi būti bangos.

Po pirmojo pasaulinio karo visos komercinės bei tran
satlantinės radijo stotys buvo išimtinai ilgų bangų /kelioli
kos t.'iSstančių metų ilgio/•

Badioteehnika sudomino ne tiktai mokslininkuš-fizikus, 
:r bet ir entuziastingą jaunimą., kini.® itaūgo į platų radijo mė
gėjų sąjūdį.

Kad radijo nėgėjų eksperimentai nekliudytų valstybi— 
.nė s bei karinė-s radijo Etžtlms, jiems buvo pavestos trum- 
;pos bangos / mažiau 200.m./ kaip, mažiausiai efektingos skli- 
|d imO požiūriu. Bet štai 1921m. ir trumpomis bangomis radijo 
I mėgėjai suriša Europą su Amerika, . .
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Plačiau susidedi:.- pravi uėmi s bagetais, atseit, tokiomis, 
kurios plinta erdvėje, ar eštyn, o '■en 100—200 km» aukštyje 
atsispindi, ir krenta atgal į žemę. Tuo būdu be ypatingų ener
gijos nuostolių trumpes bangos ‘erdviniu, o ae antžemio kelio 
pasiekia tolimus atstumus.

Trumpesnių bangų taikinimas, t.y. didesniu dažnumo gene
ratorių realizavimas, įgalinu sėkmingiau spręsti radiutelefoni- 
jos, ypač radiuijnijos problemas.

Pirmoji radiofoninė stū'is paleist?, veikti’192La,Ameriko
je. Europoje 1922m. La Tour Eiffel reguliariai pradeda siųsti 
radiofoninę programą.

Lietuvoje tik 192oma birželio men. 12d." RADIJO, KAULau" 
prabyla lietuvišku žodžiu? kuris radijo bangomis nuaidi per vi
są pasaulį. , Rudeniop- suorganizuojamas nuolatinis Lietuvus 
Radiofono orkestras ir nuo lapkričiu mėn. perduudana įvairi ra 
dijo programa? keri skelbiama daugumoje užsienio radiju &. rn- 
lų.

Tai4, pirmieji trisdešimts metų radiotechnikos raičius 
davė platų radiotelegrafo ,radiuteleforiu bei radiofonu pritai
kymą. Toliau eina milžiniškas radiju ryšių priemonių bei būdų 
tobulėjimas ir platus radiotechnikos pasiekimų taikymas įvai
riausiose gyvenimo srityse.

. Radiufoninių stočių technikai tobulėjant, lygiagrečiai 
tobulinami priimamieji elektroakustiniai aparatai -gasr&intuy 
vai. Akustikos technika vystoma ne tik remiantis fizikus dės
niais, bet ir išeinant iš psichofiziologinių garso veikimų. 
Giliai išstudijuojamas sudėtingas ir vienas iš jautriausių 
žmogaus pojūčio organų- klausos organas. Palyginkime pavyz
džiui, akies ir ausies jautrumų. Akies jautrumas priimamųjų 
dažnumų arba bangų ilgiu požiūriu apima tik vienų virpesių 
oktavą nuu 0,4 iki 0,'8j«/, gi ausis aprėpia bent dešimts okta
vų. / nuu 16-52 j 52-645. . . iki 8192-16284 Hz./ 0 kuki nepa
prasta klausos apimtis garsu stiprumo požiūriu. Santykis tarp 
silpniausio vidutinė*.ausimi nugirstamo garsu. /1.10- . erg/cm/ 
ir stipriausiu /l.lCr erg/cm /, kurį ausis be skausmu paken
čia, yra l:10n/./. .Psichofiziologinės garsu savybės vertė 
rimtai įsigilink? į garsintuvųn. techniką, kuri kasmet tobulė
jo ir nūdien tuo ą+kiname pločiai.paplitusia viešųjų patal
pų / teatrų- bei kino salių,geležinkeliu stočių/”įgarsinimą" 
stebėdami..

Praktiniam gyvenime mažiau matome televizijos įrengimų, 
tačiau ir šį radiotechnikus sritis per pastarąjį dešimtmetį 
pakankamai ta - u ištobulinta. Televizija reikalinga palygina
mai labai aukšto dažnume virpesių, atseit-trumpų bangų /kele
tą dešimčių metrų ilgio /, o trumpos banges tiesioginiu ant
žemiu spinduliu netoli tesiekia. Todėl tik vietinės stotys 
žymesniuose miestuose prieškariniu metu tebūvu eksploatuu ji— 
mos. Dabar po karu jų tinklas padidės ir didžiųjų valstybių, 
kaip U.S.A., piliečiai greit turės ne tik radiju garsus, bet 
ir radiju vaizdus bei scenovaizdžius savu kambaryje. . .

Didesniam veikimo spinduliui sudaryti projektuojama te
levizijos siųstuvus ‘ų'karinti kiek aukščiau”-stratosferoje .

Prieš televiziją techninės raidos eigoje pasireiškė te- 
lefotografijai , arba paveikslų perdavimas. Pradžioje /1924m./ 
perduodamas paveikslas turėjo ‘siti relijefinis, ne-ž tik me
chaniniu būdu sugebėta relief u k_tę j f "jas atversti į atitinka—
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mą elektrinį kitėjimą. Vėliau,futu-celems.atsiradus, galitoa bu
vo ir toninis paveikslas, šviesos spinduliu atitinkamai is ei
lės taškus nušviečiant, paversti į atitinkamą srovės svyravimu

Aukšto dažnumo bei radijo virpesių panaudojimas žymiai 
patobulino ir vielinius ryšius, tikriau tariant, daugiariopai 
padidino linijų pralaidumą. Naudojant įvairų, taip vadinamą 
nešamąjį dažnumą,viena ir ta pačia linija galima atlikti tuo 
pačiu metu bent keletą pasikalbėjimų telefonu. Tam reikalui 
panaudojamos tiek telefono, tiek telegrafo, tiek aukštos įtam
pos lihijus.

Radio virpesiai pritaikyinti ir metalurgijos srityje f 
montuojamos specialios aukšto dažnumu lydimu bei tirpimo kros
nys, arba metalų cementavimu/ ypač šarvų/ įtaisai.

Kiekvienoje ligoninėje, kiekviename geresniame gydytoju 
kabinete galime įžiūrėti visą eilę " radijo aparatų" medici
nos reikalams. Diatermijus aparatai veikia 300-400 m. bangorAs. 
Trumpų bangų terapijos aparatai kuria bangas apie 6 m ilgio. 
Aukšto dažnumo indukcinės ritės naudojamos dirbtinam paciento 
karščiavimui sukelti. Ir visa eilė, ypač asoilografinio tipo, 
mediciniškų radijo aparatų šiandien naudojama įvairiems fizio
loginiams, biologiniams ir psichiniams reiškiniams stebėti bei 
fiksuoti.

Radiju bangų pagalba matuojama nepasiekiamos aukštumos 
ir gilumos. Jų pagalba tyriama žemės gelmių geologinės savybės.

Ir taip, kokią tik gyvenimu sritį nepaliesime, visur ra
dijas reikalingas, visur jįs naudingas.

Pastrraasis pasaulinis karas parėdė kokią vyraujanšią 
reikšmę turi radijas ne tik ryšiams palaikyti, bet ir įvairiau
siems naikinantiems ginklams valdyti.

Skraidomųjų bei žeme ar vandeniu judamų objektų radijo 
bangų pagalba valdymas sudaru telemechanikos sritį, kuri jau 
prieš trisdešimts metų pradėta vystyti.

Trumpųjų bangų taikymas leidi Išrutulioti kreipiamojo 
spinduliavimo techniką,t.y. siųsti radijo bangas suglaustu ir 
atitinkamai nukreiptu pluoštu, arba spinduliu*. Tokių spindu
lių pagalba pavyko ištirti, kad ir netiesioginiai, aukštuo
sius stratosferos sluogsnius bei jonosferą. Šiandien dėka ra
dijo turime pakankamai aiškų vaizdą apie jonosferos būseną 
bent iki 700 km. aukštumos.' Aukščiau 700 km. radijo bangus 
nebeužtinka jonizuotų sluugsųių. Bangos trumpesnės už 10 met— 

. rų dažniausia perveria jonosferą ir iškeliauja į beribes erd
ves. Tik kietuosius erdvės kūnus sutikę gali atsimušti, arba 
atsispindėti nuo jų. •

Taigi, jei karo metu RADAR’o '/"radio detection and ran
ging"/, radijo siunčiamųjų ir priimamųjų įrengimų, pagalba bu
vo detektucjami /apčiuopiami/ kariniai objektai bei taikiniai, 
tai suprantama kokiu būdu š.m. sausio mėn. 10d, pirmą kartą 
buvo pasiektas mėnulis. Juk RADAR*as spinduliuoja maždaug Jm 
ilgio banga, o.tokia banga lengvai perveria visus jonizuotus 
ankštutiniosioš atmosferos sluogsnius.

žodžiu, radijas praplėtė musų žemės ribas,"nnkeldams" 
jas jau net iki mėnulio. . .

Radijo pagalba nes pradedame apčiuopti makrokosmą,kurį 
iki šiol tik "ištolo" akini stebėjome. Radijo bei spindulia
vimo prigimtį suspėdami, mes išryškiname,ir mikrokosmo paslap 
tį,’ Paslaptingai spinduliuoja bei gkišidžia " radijo bangas"
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ir kielcvienas m&sų organizmo narvelis, '
Gi spinduliuojamo ji energija ėKvlvalentiška_masei'.atseit 

medžiagai." Taigi nieko nuostabaus, jei žmogus savo "vidujine 
dvasia", 'savo spinduliuojamąja mintimi” artimesnėje ar tolimes
nėje ateityje ne tik dvasinio, /bet ir fizines vertybes pradės 
kurti. x '

° t ai į kokią subtilią -sritį gali'nuvesti mus radijo pa
žinimas į savo raidos šimtmetį žengdamas; /

- - -o o o o-----------
■ ' ' • . - '■ - * ?

LIETUVOS UPIŲ VIDUTINIAI MĖNESINIAI/
. ' ■ DEBITAI /m/s/ - .

/ 15 prof. S, KOLUPAILOS paruoštos medžiagos /

----------- o 0 0 o------------

Eli.
Vieta Baseinas 

km2' „
Stebėjimo 
periodas

Kritulių 
aukštis. .

Nuotakio 
aukštis

Kr,, Upė

1. Nemunas Gardinas- 33;090 1920-43 575 208n Birštonas 43.605 - 1920—43 592 ' 206 x
3 w Smaliniu- \ / *

kai 81;231 1920-43 597 218 ’
4 Neris Vilnius 15j 160 1923^43 614 238
5 «

Šventoji
Jonava 24'633 1920-43 617 238

6 Antaliep- . ■ - - »
tė '565 1938-43 538 190

7 n Ukmergė 5;437 1926-43 C 608 249
8 Nevėžis įCėdc-iniai 3; 320 1925-43 . 577 158
9 Ųubysa Čekiškė ■ 1 r ę. 1930-43 574 200
10.,Se supė K.Naumies-

tis 3.209 1939-43. 556 17 2
11 JtJra' Tauragė i;687 1926—42 721 396
12 Minija . Kartena ' 1.230 1925—43 734 389
13 SiesartisVaisgeliš-

kis '633 ■ 1940-43 559 ' 224
14 Sešūvis Kongailiai 1,829 1939-43 628 246
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3
4
5
6
7
8
9
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11
12
13
14

212
278
560
119
188
2.3

m
176
239
457

95
150

. 2.6
18j4 8, &

16 2 
216 
440 
- 80 
139 
2,5
31,6 
10,2 
10 8 
6,b

23,6
2 1

13 4

11,8
82,1
14.2 14,'2

2i,4 5;4

164 
215' 
423

80
1M
3 4
33,8
12,1 
14,1 
17 6
25,9 
13 7
4,2

-XX-
504
6 2£

1315
265
438
7,9

Ml 
426 
930 
153 
291 
4 7 < v
6^,2 165,9 
36,3 5 2,7 
24,0 34,1

32,4 
20,8

59, 2 
50*7
30.9
20,9
47,5

rt—yir^mx--x— x
261
347
678
140
219
V
47,8
16,1
1^,4
15,1
10,9
4,8
8,0

156 14o
208 186.
385 320

90 81
135 116
2.8 2,6
31,2 23 1
9,6 5,1.
3.9 3,4

6,6 6,1
2,3 2,7 
2,o 3,6

151 173 
203 
362
81 ’oi 

129 139
2,4 2,0 2,1 
29,2 29,736/ 6,į 7,6 11 
M 8’,0 10, 
11>5 19,010, 

13,223, 
12,621.- 

2,2 ?
12’, 610,

227
409

177 
234 
4 33 

*98 
152

6,0
6,3
2,2 
8,0
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Pirmas upės Energijos gausumo rodiklis yra upės vandenin
gumas. Lyginant upių vandeningumą, tenka imti ne tik absoliu
tinius jų debitų dydžius, kurie tiesioginiai priklauso baseino 
dydžio, bet ir upių hidromodulius, t.y. vienam kvadr. km. ten
kančių debitus. Vienas vidutinis metų debitas ar hidremodulis 
dar nevisiškai charekterizuoja upės energetinį pobūdį hidrolo- 
giiiiu atžvilg iu. Kiekvienas upės nuotakis yra nuolatos kin
tantis, metų debitų kreivė rodo netaisyklingą svyravimą.Šis 
natūralūs nuotakio svyravimas yra neigiamas reiškinys vandeps 
jėgos naudojime, nes vandens varikliai pastatomi tam tikro dy
džio debitui. Didesni debitai šiuo varikliu neišnaudojami, 
u likę mažesni svyruojantieji debitai, duoda svyruojančią gamybą 
kurią sunku taikinti pareikalavimui.

De bit ų svyravimo Skalei apibūdinti tenka imti greta 
vidutinio debito e^kstrėminius debitus ir gal dar trūkimo de
bitus. Kiekviename metų debitų svyravimo, grafike išskiriame 
maksimumo bangą,kuri visose mūsų upėse būna pavasarį. Santykiai 
tarp vidutinio ir ekstreninių bei trūkimo debitų lyg ir būtų 
nuotakio išsilyginlmo rodikliai. Vandens jėgos naudojimo ūky- 
je žymiai palankiau, kai tie skirtumai yra mažesni. ' •

Tabelėse Nr.l ir Nr.2 surašyti Lietuvos ir kai kurių 
Vokietijos upių būdingi debitai.

Musų upės yra lygumų upės su, daugumoje, mažu kiekiu 
ežerų baseinuose ir jų vandeningumas nėra mažas. Palyginus su 
Vokietijos tokio pat pobūdžio upėmis- Vokietijos šiaurinėje ir 
rytinėje dalyje- mūsų upių vandeningumas nedaug skiriasi,o 
dažnai yra ir didesnis. Pietinės Bavarijos upės, Iller,Lech, 
Isar- jaučia kalnų įtakų ir jų lyginamasis vandeningumas yra 
5-7 kartus didesnis už mūsų upių.Maksimalinis debitas Lietuvos 
upėse yra 8-20 kartų didesnės už vidutinį ir 20—300 kartų didės 
nis už vidutinį minimalinį. Mažesniųjų upių- be Nemuno ir Ne
ries- ninimaliniai debitai palyglnaiit su vidutiniais yra labai 
maži. Vandens energetiniame ūkyje toks didelis sumažėjimas yra 
neigiamas reiškinys.

Debitų svyravimo grafikai brėž.l ir 2 padaryti 1931 
metams, kurie pasižymėjo nepaprastai dideliu pavasario potvy
niu ir bendrai vandeningumu, todėl jie nėra "vidutiniai" metai. 
Bet šie grafikai gaila gerai vaizduoja Lietuvos upių nuotakio 
pasiskirstymą metuose: turime dūdelę pavasario potvynio bangą 
/dažniausia ji būną maždaug mėnesiu anksčiau nei 1931m./, 
mažesnes lietaus baiigaą rudenį, mažėjančias vasaros debitus 
/tai iškreipia vasaros lįetaus bangeles/ ir mažus beveik vi
są laiką pastovius žiemos debitus.

Energetiniu atžvilg iu yra neigiami vasaros ir žiemos 
debitų gana dideli sumažėjimai,. Žiemą kaip tik turime didžiau
sią energijos pareikalavimą. Visų, musų upių nuotakio eiga yra 
vienoda, todėl negali būti natūralūs^ energijos gamybos išlygi
nimo, kaip tai tose sistemose, kur dirba\absu. ir lygu&u. upės.
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Tabelė 1.

Vidutiniai ir ekstreminiai debitai

Vieta

■
Baseinas Vą 

km 1/skm
MQ VŽQ

/o /

Birštonas 
Smalininkai 
Vilnius 
Jonava 
Ukmergė 
Kėdainiai 
Čekiškė 
K.Naumiestis 
Tauragė 
Kartena 
Kongailiai

; Alle/Rytpr./ &. Wohnsdorf 
Passarge/Ryt, Tr.^Pettelkav 
Warthe Landsberg

■ Oder Breslau
Havel/Elbe/ Rathenow

D&rverden 
Schweinfurt 
Mainkur 
Iller 
Passau” 
Kempten 

. Augsburg 
Mūnchen 

Paai?>4nl^ai

- Nemunas

Neriė

Šventoji 
Nevėžis 
Dubysa 

tše šupė 
| Jūra 
Minija ’ 
Šešūvis

43-605
81.231
15.158
24.633

5.437
3.220
1 946
3.209
1.687
1.230
1.829
5.435
1.800

IWeser 
į Main
> *

Donau

20.523
19,500
22.000
12.719
27.400

6.5
6,9
7,5
7,5
7,6
4,9-
6.3. .
6,0

12,2
12,0
8,4
6.5
5.6
5,8
7,5
5,9
7,5
7,5
5,7

284
562
111
186
41,5
15,8

19,1
20,6
14,8
15,5

197
150

7,6
165

96
155

‘2.330

1 689 
2.072

534
243
265
350
244
128

. 500
120

2340

2150
1.600
3.100

IIller
■ Lech
Isar

nis debitąs,~aAu- pas 
minimalinis debitas.

Trukumo debitai

t

Upė Vieta

Nemunas

Neris

""Nevežy s 
j Šešupė 
g Dubysa 
' Jūra

■ Minija

Birštonas 
Smalininkai 
Vilnius x 
j onava 
Kėdainiai 
K. Naumiesti3 
Čekiškė 

‘Tauragė 
Kartena 
Kongailiai

e
117
203

45
67

1,1
2,5

į>9
2.1
0,9

17
4

56

32
32
41

V<1'

5.578
49.600

954 
2.065 
2.780

- vidutinis 
maksimali

Tab
m/'' s

7,9
15; 7 f
51,5
58,7
35.2 •
hidromoi

nis debil

elė 2.

42 
>78
49 
80 
98 
iii s 
;as,

4.600
750 

1.100 
1.300 

>, VQ— vii 
VZQ-vidu

258 
10 
22 
36 

duti- 
tinis

5 mėn, 6 mėn< 9 mėn. 3>5d.

321 221 166 116.
635 593 284 198
154 87 64 42
218 135 98 60
24,2 13,0 7,6 ^9$

17,0 9y9 6,0 2,2
13.2 5,9 3,0 1,0
21.0 7,7 3.6 1,2
16.4 7,1 3,8 2,1
10,4♦ 3,3 1,7 0,9

-s -s-:-: * • — •
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Antrasis vandens jėgos f akt orius yra vandens kritimo ar 

patvankos aukitis, kurie tiesioginiai didina vandene j ėgi nė s 
galingumą. Patvankos aukšti pirmiausiai ritoja upės slėnio gy
lis ir forma. Išeiti iš slėnio negalima, nes staiga didėja už
liejami žemės plotai. Lėkštuose, plačiuose slėniuose dažnai bū
na tirščiau apgyventų vietovių, kurių užliejimas būna perbran- gus *

Mūsų upių slėnių>gilumai yra nedideli, dažniaušiai kelio
likos metrųj ilgesniame ruože nepražoka 50-40 metrų. Nemuno, Neries, Šventosios slėnia}, yra, lyginant su savo gilumu, lėkšti, 
iki 1-2 km. platujta ,Kiek upė turtinga galimu sudaryti ktitimo aukščiu, rodo 
upės -išilginis nuolydis. Nemuno išilginis nuolydis Kauno-Sma- 
lininkų ruože yra 0,00012, o Alytaus- Kauno ruože- 0,00025. Neries išilginis nuolydis Šventosios- Kauno ruože-yra 0,00052,o 
Vilniaus- šventosios ruože-0,00042. Be ndrai nuolydžiai nedide
li, bet kaip lygumų didesnėms upėms jie nėra ir maži. Taip Ne
ries nuolydžiai yra jau, palyginti, gana didoki. Mažesniosios 
Lietuvos upės savo nuolydžiu neišsiskiria iš lygumų upių,Bet 
atskiruose jų ruožuose turime didelių nuolydžių, kurie tas 

-vietas padaro ypat Ingai tinkamas vandens jėginėms statyt i. 
Pav., Minijos tie Kartena ruožas SakuočiairLiepgiriai turi 28m 
kritimą ant 16 km., kas sudaro vidutini nuolydi 0,00175. Mažas 
Anykštos upelis turi dar trumpesniame nuotolyje apie 50 kri
timą.

Be slėnio tapografinlų savybių patvankos aukščiau le
miančios reikšmės turi grunto ypatybės. Netvirta^ ar vandeni 
praleidžiantis gruntas gali smarkiai sumažinti patvankos aukš
ti, nors topografiniai jis galėtų būti, ir didelis. Čia smulkia?*’ 
nesigilinsime, kokios Lietuvoje grunto sąlygos užtvankoms/ 
Kiek ankstyvesni projektavimai parodė, galima laikyti, kad mū
sų moreniniuose gruntuose masyvinės betoninės užtvankos tiktų 
iki 15-20 m patvankos, o jau aukštesnei patvankai- iki 50 m- 
tektų naudoti žemės pylimus. Grunto sąlygos paprastai musų upė
se veiks neigiamai topografiniai galimą patvanką.

Debitas ir patvankos aukštis tiesioginiai sudaro jėgi- 
nės galingumą. Bet vandens jėginės gerumas eksploatacijoje 
pasireiškia tuo, kiek ji gali patenkinti energijos pareikalavi
mą įvairiu metu. Energijos pareikalavimas tiek met ų sezonais tiek atskiromis paros valandomis kinta. Šitas svyravimas su na
tūraliu upės nuotakio svyravimu nesutampa. Vadinasi, VJ/VJ-van- 
dens jėginė/ tenka natūralų upės nuotaki perreguliuoti, taikyti energijos pareikalavimui. Kokiu laipsniu šis perreguliavimas 
pasiseka, tiek VJ naudingumas eksploatacijoje padidėja. 

Natūralaus nuotakio perreguliavimas pasiekiamas naudin • 
gu tvenkinio tūriu, kuris pripildomas esant vandens pertekliui 
ir tušt inamas kai pareikalavimas yra didesnis už natūralų pri- 
tekėjimą.

Paprasčiausias VJ tipas yra vadinamoji bėgamoji vahdens 
jėginė. Čia neturime jokio naudingo tvenkinio tūrio, nedarome 
jokios Įtakos nuotakiui ir naudojama tiek vandens, kiek duoda 
natūralūs nuotakis bei kiek vandens varikliai pajėgia.

Čia yra tas neigiama, kad energijos gamyba visiškai 
priklauso nuu netaisyklingo, neišlyginto gamtos proces©-nuota
kio. Kai bėgamojo tipo VJ dirba paskirai, tai jos patikimumas 
pastoviai tiekti energiją bus tuo didesnis, kuo apsibrėžiame 
mažesniu debito panaudojimu. Bet tada turime visus didesnius
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praleisti neišnaudotus. Upės išnaudojimo laipsnis pasidaro ma
žas. '

Bėgamąsias VJ galima įrengti ant kiekvienos upės* kur 
tik įmanomas šioks toks patvankos sudarymas. Tokios VJ suda • 
ro labai didelį procentą visų VJ skaičiaus. Lietuvoje josios 
ir sudarys didžiuma, ypač ant mažesniųjų upių ir upelių prie 
neukštų patvankų. Bėgiamojo tipu VJ išnaudojimas žymiai gali 
būti padidintas, jei ji įjungiama į keletas dirbančiųjų jėgi- 
nių sistemą, kurioje gali būti padengta bėgamosios VJ gamybos 
neaatekliai.

Tobuliausias VJ tipas bus tada, kai visų upės nuotakį 
galėsime tvarkyti mūsų nustatyta planu. Toks visiškas nuotakio 
sureguliavimas, arba jo eigos pertvarkymas, galimas tada, kai 
naudingas tvenkinio tūris yra tokio dydžio, kad gali sutalpin
ti dideles nuotakio mases. Nuotakio eigoje turime didelius ir 
staigius potvynius; vandeningų metų nuotakis būna 2-3 kartus 
didesnis už sausų. Toks nuotakio pertvarkymas, vadinamas ilga
mečių reguliavimu, retai kur įvykdomas, nes reikalinga dideli 
naudingi tvenkinio tūriai.

Panašus yra metinis reguliavimas, t.y. nuotakio suregu— 
liavimas vienerių met ų laikotarpyje. Čia pagrindiniu dalyku 
yra pavasario potvynio bangos tvenkinyje sulaikymas ir sausu 
metu jos atidavimas. Metiniam reguliavimui reikalingas nau
dingas tvenkinio tūris sudaro 0,2-0,8 vidut. metinio nuotakio, 
o ilgamečiam reguliavimui šis tūris lygus 1,0 vidutinio meti
nio nuotakio.

. Štai kelių mūsų upių metiniai nuotakiai N ir reikalingi 
metiniam reguliavimui naud. tvenkinio tūriai V Tabelė 3.

Nemunas N » 9 kms V-1/8 iki 7,2kms
Neris 6 " 1,2 " 4,8 *
Minija 0,47 . 0,09 " 0,38 *
Tiksliai skaičiuojant gaunamas naudingas tūris mūsų upė 

se dažniausia gauna arti duotas ženrtosios ribos.
Tuc tarpu, pagal darytus įvairius projektus gaunami tven 

kinio tūriai surašyti tabelaje Nr.4.
_____ ____________?5^®įė_4____________ '________

Upė Vieta Patvanka Naud.tvenk. Šiuo
m S tūris ‘ gani o

km? sto-
. ris

—------------------ ---------------------------------------------------------- ■—---------------- m—

Nemunas Mergaičių Šia 8,7 0,1 •

' ft Birštono Kilpa 17,5 P,18 0,052 2
11 Siponys 25,5 0,92 0,7 10

Neris Klebeniškis 11,0 0,11 0,026 1,5
lt J onava 16,8 0,28 0,08 2
w Balninkai 30 0,24 0,113 4H Turniškės 12,5 0,03 0,007 1,5Minija Sakuočiai 28 0,05
n n 13 0,007 0,002 1,8
u Peceliai 15 0,007 0,003 2,4

I
Iš ' tabelių 3 ir 4 duomenų matome, kad metinio regulia- - 
vimo pasiekti negalime. - >
Iš ankstyvesnių projektavimų žinoma, kad metinį regulia

vimą galima pasiekti Anykštos upelyje,įjungiant ir patvenkiant 
Rubikių ežerą ir Siesartiės aukštupyis^jungiaart Xakaju
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• ežerų grupę.
Kiek yra retas matinis reguliavimas galima pailiustruo

ti Vokietijos pavyzdžiu^ kur 1930 m, iš 250 vandens jėg inių • 
didesnio kaip 1000 AJ galingumo tik 7 turėjo metinį reguliavi- 
3, Šių pastarųjų vid, metiniai debitai yra nuo 2 iki 20 nr/s.

minėt-., skaičiaus 75$ buvo grynai bėgamojo .tipo vandens jėgi- 
nės.

• Vienas iš mažesniųjų bet. labai reikšmingų nuotakio 
reguliavimų yra paros reguliavimas. Paros laikotarpyje debitas 
yra pastovus; o energijos pareikalavimas nuolat kintantis. 
Tada atskiromis, valandomis tektų imti yandens daugiau, nes 
upė tiekia,6 kitomis valandomis susidarytų debito perteklius. 
Tam tikras naudingas tvenkinio tūris gali šiuos nesutapimus 
išlyginti ir su normaliu vandens debitu patenkinti nelygų 
paros pareikalavimą. Reikalingas n. tvenkinio tūris lygus 
maždaug 6 valandų vidutiniam nuotakiui. Tai sudarytų:

Nemunui ties Birštonu 0,006 km?
Neriai ties Birštonu 0,004 *
Minijai ties Kartena 0,0003 "

kas/ palyg. tabelę 4/ gali būti nesunkiai pasiekiama. Kliūtis 
gali sudaryti kitas vandens ūkio sritys, pav,, laivyninkystei, 
ar miestų kanalizacijos vandenų valymui'reikalingo minimallnio 
debito praleidimas.

Didesnio mąsto yra savaitinis reguliavimas. Tuo atveju 
sekmadienio vanduo sulaikomas tvekinyje ir juo.papildoma darbo 
dienu debitai, Savaitiniam reguliavimui reikalingas naudingas 
tvekinio turis maždaug lygus 30 valandų nuotakiui. Tai būtų: 

Nemunui ties Birštonu 0,03 km3
Neriai ties Jonava 0,02 *
Minija ties Kartena 0,0016 km.

' Savaitinis' reguliavimas galimas jau prie aukštesnių, 
ypač didesnėms upėms, patvankos aukščių- maždaug 10 m. Galimas 
kliūtys yra tos pačios, kurios minėtos kalbant apie paros 
reguliavimą. •

Kada naudingas tvenkinio tūris yra tarp metiniam regu
liavimui ir savaitiniam reguliavimui reikalingų dydžių, gali
mas vadinamas sezoninis reguliavimas. Tada sulaikoma įvairius 
lietaus ar dalis pavasario potvyniu ir met u eigoje papildoma 

j debitų trūkumai. Sezoninis reguliavimas leidžia sumažinti po
tvynių dydį,kas svarbu prie upių esantiems miestams.

Žymesnį sezoninį reguliavimą ant Nemuno ar Neries 
pasiekti sunku. Tik vienu projektu- ties Sipcniais- prie 25,5 
m patvankos galimas Nemune žymus sezoninis reguliavimas, 
kuris * sausais" hidrologiniais metais galėtų pasiekti ir meti
nį nuotakio išlyginimą. _

Pastačius Nemune, Neryje ar Šventojoje tik vieną dides
ne užtvanką, bet kuris reguliavimas yra suvaržytas, nes jomis 
plukdomi sieliai ir vyksta , arba numatoma laivų plaukiojimas. 
Kada turime keletą užtvankų ant tos pačios upės, klausimas 
palengvėja, nes žemutinė užtvanka atlieka nuotakiu išlyginimą.

Ant-Minijos prie Kartenos statant dvi užtvankas paei
liui: ties Sakuočleis 13 m ir ties Peoeliais 15 m patvankos 
gaunama ne j_k par^s ar savaitės reguliavimas, bet ir sezoni
nis, Pecelių VJ projektuota savaitiniam bei sezoniniam regu
liavimui ir dirbant pareikalavimo viršūnėms padeng ti/viršu
ninė jėginė/, o Sakuočių VJ- nuotakio žemiau užtvankų išlygi-

i
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ttiaiii, t.y., garantuoti Minijos upei nrtnim’allpį leistiną debitą 
Tokių dviejų jėginių bendras darbas,leidžia Minijos nuotakį 
visiškai išlyginti vasarą ir rudenį- 8,5 mėnesius, o pavasarį 
padidinti dvigubai minimalinius debitus.

Keletas užtvankų bendras darbas mūsų upių nuotakio-' 
reguliavimo pagerinime turi didelės reikšmės ir padeda psiekti 
savaitinį bei sezoninį reguliavimą.

Savo patvankos aukščiais beveik visos Lietuvos VJ bus 
žemo slėg imo VJ. Tik nedidelis VJ skaičius peržengs 15m 
patvankos ribą ir bus jau vidutinio slėgimo. Bet ir šitų vidu
tinio slėgimo VJ kritimo aukštis bus dar tokiose ribose/iki 
30m/, kad joms visoms, su viena kita išimtimi, pav.,geriausiai

, tinkamas vandens variklis šiuo metu bus Kaplanu turbina.Kol 
kas žinoma tik vienas atvejis- Anykštos upelyje- kur kritimo 
dydis pasiekia vidutinio slėgimo ribų 50 m.

• - -o o o - -

Baltic University, 
i 

Pabaltijo Universitetas Hamburge jau pilnai įėjęs į 
akademinio darbo vėžes. Hamburger Geschichtlichee Museum rūmuo
se tinkamai įruoštas reikalingos auditorijos; baigiamas šiek- 
tiek nuo karo nukentėjusių sienų bei langų remontas. Erdvaus 
ball*o priekinę sieną puošia trijų Pabaltijo tautų Valstybiniai 
Ženklai.

Visuose 9 fakultetuose pirmo semestro paskaitos pra
sidėjo š.m. kovo mėn. 14d. ir numatomos baigti birželio mėn.8d. 
vasaros bei antrasis semestras numatytas pradėti birželio mėn. 
28d. z z ~

Balandžio mėn. 16 dieną įmatrikuli uotų studentų bu* 
vo: lietuvių- 245, latvių- 287 ir estų-90, iš viso 620 studentų. 
Šis skaičius kasdien vis auga. Taip, pavyzdžiui, balandžio 12d. 
lietuvių studentų jau buvo- 265. • 

Lietuviai studentai fakultetais pasiskirsto taip:
Technologijos fakultete ‘ - 20
Inžinerijos bei architektūros - 44
Chemijos - 10
Agrontmįjos bei miškininkystės- 50
Gamtos-.matematikos - 2
Teisių ' - 16
Ekonomijos - 50
Filosofijos bei filologijos - 42
Medicinos - 49
•Jaunimo susidomėjimas universitetu labai didelis^nes 

prašymų bei 'pasiteiravimų įstojimo reikalu universitetas yra 
•gavęs iš arti 2500 kandidatų, kurie tautybėmis skirstosi taip: 
lietuvių- 54/-, latvių-52/ ir estų 14/. Suprantama, kad daugelis 
iš šių kandidatų ar tai dėl formalių, ar tai dėl techninių 
priežasčių negalės būti priimti. Universiteto bei auditarijų
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ir stovyklų patalpos atrodo,tegalėtų sutalpinti tik iki 1500 
studentų. Kiek mažokas lietuvių studentų procentas tenka aiš
kinti tuo, kad lietuvių žymiai daugiau esama ne anglų zonoje, 
gi į Baltic University‘priimami tik anglų zonoje gyvenantieji.

Vyresniųjų semestrų studentų labai nežymus skaičius, 
nes naujai kuriamam universitete pritaikomiems, tiriamiesie
ms bei eksperimentiniams darbams neturima pakankamai priemonių. 
Tačiau Universiteto vadovybės pastangomis vyresniųjų kursų stu
dentams išrūpinta 481 vieta ang lų zonoje veikiančiuose vokie
čių universitetuose. Arti 150 metų skirta lietuviams ir šiuo 
metu dar turima bent 50 vakansijų.

Universiteto vadovybė sudaryta tuo principu, kad būtų 
atstovaujamos visos trys tautos. Šiuo metu prof. Fr.GULBIS 
yra Eektorius=-Prezidentas, o profesoriai VI.' STANKA,E.DUNSDOE- 
FAS ir E. OPIK-Rektoriai. Tam pačiam principui išlaikyti 
kiekvienas fakultetas vadovaujamas trijulės! dekano ir dviejų 
prodekanų.

Išorinės darbo sąlygos gana sunkios $ nes tiek profesū
rai, tiek studentams tenka ankštai susiglausti mažose stovyk
los patalpose. Profesoriai gyvena ir dirba po keturis vienam 
kambaryje, už vieno stalo, prie Vienos elektros lemputės. . 
Agi ir 1300 cal. neminaliai/o faktiškai ant stalo gal ir ma
žiau/ irgi nėra pakankama fizinėms pajėgoms stiprinti.

Nelengva rūpesčių hašta tenka energingam stovyklos 
komendantui dipl.inž. ,DIEVIANSKItJI, kuris drauge su tiesiogi
niu iūpint.oju- UNRRA Welfare Officer- E.C. EIGGLE deda visas 
pastangas medžiaginius profesūros bei studentų trūkumus su
švelninti ir jų gyvenimo sąlygas pagerinti.

Nežiūrint tų išorinių bei materialinių sunkumų ir tru
kumų, mokslinio darbo atmosfera ir nuotaika kupina pasiryžimo, 
atsidavimo ir, neperdėtai pasakius,- pasiaukojimo.

Mūsų lietuviškos profesūros eilėse matome: visus tris 
profesorius BIRŽIŠKAS, STANKą.ČEPĄ, ČIURLĮ,KRIVICKĄ,G.KRIKŠČIŪ
NĄ, JON IKą , MANELĮ, KATELE, ALIMĄ,V. MACIŪNĄ, PUZ INĄ t gy d. LABOKĄ, vy r. 
asistentus: SAĮDŲKa,KAČINSKĄ, EINDZEVICiy,KRIKŠČIŪNĄ. Laukiama 
atvykstant profesorių: J.GRAVEOGKO,DIRMANTO,ZUBKAUS,EŪKŠOS?KO
LUPAILOS, VILIAMO? STANKAUS, PAJAUJO, GIMBUTO, kurie jau yra 
įbraukti i profesūros sąrašus bei apsiėmę atitinkamus kursus 
skaityti. ‘Visd,lietuvių profesūros priskaitoma per 30 žmonių. 
Baltic University mūsiškai bendradarbiauja ne tik intelektuo— x 
liai, bet yra padarę nemažų apčiuopiamą materialinį įnašą moks
lo priemonių pavidale.

Nepailstamo Rektoriaus prof. STANKOS rūpesnių sudary
ti saitai su USA ir D. Britanija. Susilaukta didelio prielanku 
mo ir vert ų gilios padėkos patarnavimų iš p. Ministro BALU
ČIO ir p. pulk. GRINIAUS išsirūpinant mokslo priemonių bei 
knygų tik transporto sunkumai tą reikalą sieja su laiko klausi
mu. Universiteto lietuviškoji Vadovybė taip pat džiaugiasi ir 
dėkinga Kun. Dr. KONČIUI už materialinę paramą ir gilų asmeni
nį susidomėjimą.profesūros bei studentų būsena.

Taip* išeivijoje kuriasi Pabaltijo tautų mokslo židi
nys, kuris dvasiniai sustiprins mūsų .jaunosios kartos gretas 
šviesesniam rytojaus gyvenimui. , .

Šviesios gimbolingos,gražios kkompozicijos,Universite
to vėliavos,baltam dugne trys geltonos išiįgai banguojančios 
juostos, plazda: ties Universitetų beį Rektorato rūmais ir sto
vyklų vartais. ; " , Ao JU-S

i—— : — : —.

27



Nr.}:-:-:Inžinieriaus Kelias -siusi. 27-

. HIDROMETRIJOS’ ir HIDROLOGIJOS KURSAI 
KEMPTHUE *

r ■ > ’ ' .

S > ■ < .

Kemptene sėkmingai atliktas bandymas suorganizuoti specialiu 
kursus šiaip jau paruoštiems žmonėms. Tai- akademiniai hidrologi
jos ir hidromėtrijos kursai pagal V.D. Universiteto Statybos fa
kulteto prorramą.

Kursams vadovavo Ir juose dėstė prof, dr.-inž. S.KOLUPAILA. 
Pratimuose padėjo dipl. inž, J. BULOTA.

Kiršai pradėti kovo 11d.,: kiekvieną dieną iš eilės buvo ski 
rlama 2 vai. paskaitų ir pratimų, viso susidarys apie 100 valandų 
Be to, atlikti šie praktikos darbai:1/ hidrometrinio malūnėlio 
taravimas firmos A.Ott lab oratorijoje,^/ kanalo debito matavimas 
malūnėliu nuo liepto, J/ Illevio upės, debito matavimas malūnėliu 
nuo specialaus pontono ir plūdėmis? šie darbai numatomi baigti 
matavimais nuo tilto ir kai kuriais naujais įrengimais. Šiuo 
atžvilgiu Kemptene turimos labai patogios sąlygos, nes prieinami 
tobuliausi ir dar tebetobulinami Instrumentai ir įrengimai. 
/Kemptene yra žinoma šios srities A.Ott firma./

Kursuose dalyvauti įsirašė 24 asmenys, tikrai dirbo 15 žmo
nių. ’ „

Baigę kursus į$aus pažymėjimus, kurie atstos Universiteto 
įskaitą.

Greta gausių musų turimų kursų, kurie ruošia žemesniųjų 
kvalifikacijų asmenis, čia aprašyti 'kursai yra išskirtini savo' 
lygiu.

Š.m. gegužės mėn. 7d. teko dalyvauti ILLerio upės debito 
matavime. Matavimas buvo atliekamas ant lyne pakabinta malūnėliu 
nuo pontono. Visi. įrengimai, duoti A.Ott firmos, buvo moderniški 
Pavyzdžiui, naudota "naujai prof. S.Kolupailos sukonstruoti malū
nėlio sparneliai.

HIDROLOGIJOS ir HIDROMETRIJOS KURSŲ KEMPT1NE 
PROGRAMA.

I. Nuotakio skaičiavimo pagrindai.
k. Vandens horizonto observed jos: van'd. matavimo stotys, 

tipai, įrengimas. Limnigrafas. -Skaičiavimai.
5. Vandens "debito, matavimas: metodai, įrengimai.Angos ir slenks 

čiai. Ploto ir greičio metodai. Maišymo -metodai,
4. Hidrometriniai instrumentai? plūdės, dinamometrai, pitometrai 

malūnėliai, batometrai.
5. Malūnėlių tipai, konstrukcija, įrengimai? štangas, lynas,bat•

rija,sekundininkas, chronografas. \
6. Malūnėlių taravimas. Taravimo laboratorija. Baravimo kreivė - 
jos skaičiavimas.
7. Srovės greičių matavimas? greičių pasiskirstymas ,vidutinis 

greitis.Atskirų taškų ir integravimo metodai.
8. Debito skaičiavinass Herlacherio ir Culmanno met odai.Debitas 

pagal paviršutinius greičius.
9. Debito kreivė. Lygtis ir jos skaičiavimas. Debitų kabelė,
1C. Debito kreivės taikymas Stonto metodas. Žiemos debitų skai

čiavimas. Kintamo nuolydžio įtaka.
II. Metinio nuotakio skaičiavimas. Vidutinis debitas ir hidromo-' 
dūlis, n otakio aukštis.
12. Sąrysys tarp drėgmenų, garavimo ir nuotakio. Baseino -įlotas
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Nuotakio koeficientas.
15, Potvynis s jo veiksniai. Maksimalinis debitas. Miškų ,pelkių,

,ežerų įtaka. Empivinės formulės. Maksimalinio debito tikimy
bė. x
14. Hidrometrinių darbų organizacija. Observatoriai, stotys, biu-

?ai. Leidiniai? metraščiai. Bibliografija.

PRAKTIKOS DAEBAI
a / Kabinetiniai: metinio nuotakio skaičiavimas, debito kreivės 

skaičiavimas; matuoto debito skaičiavimas, taravimo kreivės 
skaičlavi tias, maksimalinio debito skaičiavimas t,

b / laboratoriniai: malūnėlio taravimas;
c / lauko.darbais Illerio upės debito matavimas .naujausiais in

strumentais ir įrengimais. * - - •'

- - - -.0000- - - -

AUKŠTOJO MOKSLO REIKALU.
Mūsų gyvenimas dabartinėse sąlygose rodo, kad siekiąs aukšte 

jo mokslo’ jaunimas sutinka vis daugiau kliūčių. Esamos UNRRa-os 
ir vokiečių aukštosios mokyklos negali sutalpinti visų abiturien
tų, arba nepatenkina jų norų dalinai dėl dėstomos kalbos ir kitiį 
priežąsčių. * . .

Liet. Inž, T. Draugija, jautriai atsiliepdama į šį svarbų 
tremtinių visuomenei reikalą, imasi iniciatyvos organizuoti au
kštuosius ’technikos kursus.

Atsižvelgiant į realias sąlygas ir turint omenyje jau girdė
tas palankias kai kurių profesorių nuomones, L,T.T.D-jos Centro 
Valdyba siūlo įsteigti 3

JI/ Statybos fakulteto Statybos Skyrių Kemptene, Vytauto
i s^ ovyklo i e,
2/ Technologijos fakulteto Elektromechanikos skyrių,Augsburg 

Haunstetteno stovykloje. •
Mokslas būtų einamas pagal V.D. Universiteto mokslo painus 

ir programas prisiderinant prie vietos sąlygų ir realių galimybių
Liet. Inž. T-.D-jos Centro Valdyba kviečia gerbiamus musų 

profesorius bei V.D.Ū-to mokamojo personalo narius atsiliepti 
savo konkrečiais pasiūlymais dėl čia patiekto sumanymo

- - -* -o o o o- - - -

AUKŠT. TEC;JJIKOS KURSŲ STATYBOS SKYRIAUS 
KEMPTENE VEIKIMO PRADŽIA

Š.m. gegužės mėn. 7d. Kemptene keletas V.D.U. Statybos Ea- 
kulteto narių pasitarime prieita išvados, kad Kemptene yra jau 
pakankamas sąylgos pradėti Staybos Skyriaus pirmojo semestro mokr 
lą. Kolonijos vadovybė skiria vieną patalpą auditorijai, vieną 
kambarį atvažiuojančių dėstytojų apnakvindinlmui ir numato suda
ryti sąlygas laikinai pagyventi studijuojantiems iš kitų vietovių

Pirmąjį vasaros semestrą nutarta pradėti šm. . birželio m. 
1d. Bus dėstoma dauguma V.D.U; Statybos .Fakulteto, Statybos Sky
riaus pirmojo kurso dalykų ir keletas įtraukiama iš antrojo.Iš 
antrojo kurso įtraukti dalykai, viena, užpildytą I—jo kurso 
neskaitomų dalykų vietų, antra, duotų jau ir šiam pirmam kursui
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praktiško pritaikymo pobūdį.

Numatyta kviesti V.D.U-to bei "Vilniaus Universiteto desty- ■ 
tojus, kas, atrodo, visiems dalykams bus įmanoma. Pirmoje eilė
je norima pritraukti tuos dėstytojus, kurie šiuos dalykus jau 
dėstė Lietuvoje. * ■ ~

Vasaros semsstre bus dėstoma:
1. Aukšt. matematika vyr. asist. Zalubas

/ daliai .. numatomas dar vie
nas dėstytojas/

2. Statika vyr. aist. V. Sčesnulevičius
3. Topometrija / dar galutinai nepaiškėjęs dėstyto

jas/
4: Technikinė brai

žyba adj. J. Daniliauskas
. 5. Braižomoji geomet

rija
6. Fizika
7. Bendroji chemija
8. Skaičiavimo technika prof. S. Kolupaįla
9. Trobesių konstrukcijos I prof. J. Simoliunas

10. Archite ktūrcs enciklo
pedija doc. K. Krisčiukaitis

11. Statybos medžiagų techno- x 
logija <

Čia dar neįrašytas pavardės tų dėstytojų , iš kurių ne
gauti gakutini atsakymai.

Iš pirmojo kurso numatyta nedėstyti
1. Inžinerinė geologija
2. Paišyba
3. Svetimoji kalba _ •
Susidarius pakankamam klausytojų skai-čiui galės būti

skaitomi epizodiniai kursai, pav., Miestų plinavimas,Hid.rolo- 
gija ir hidromstrija, Šėmai, Vandens jėgos naudojimas. /Hidro- * 
elektrinės stotys/ ir t.t.

Kursų klausytojais bus priimami turintieji brandos ates
tatus. Paduodant prašymą, pridedama patvirtintas atestato nuo
rašas. Neturintiems atestato gali būti leista klausyti atskirų , 
dalykų. r *

Galima atkreipti dėmesį,kad sėkmingai per du semestrus 
atlikę topometriją, techn. braižybą,skaičiavimo techniką,tro
besių konstr. I, architektūros enciklopedija, stat. medžiagų 
technologiją galės jau praktikoje dalinai dirbti braižytojų s 
pagelbinių technikų darbų.

Visais Aukšt. Technikos Kursą Statybos skyriaus reika
lais kreiptis: prof. S. Kolupaila, Kempten / Allg./ Rottaohstr. - 
15, Litauisches Lager.

_ _ _ _ 0 o o o - -

AUKŠTŲJŲ TECHNIKOS KURSŲ ELEKTROMECHANIKOS 
SKYRIUS AUGSBURGE.

Tuo tarpu Augsburge tiriama oąlygas šiam skyriui pra- 
f dėti veikti.

’ Pirmojo semestro dalykai ir programas daugumoje tie 
patys ar labai panašus, kaip ir Statybos skyriaus, nes papras- 

į tai pirmuose semestruose einama bendrieji paruošiamieji daly- 
I kai. Iš tokių bendrų dalykų čia, pav., paminėtina:aukšt. mate-
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matika, statika, braiž. geometrija, fizika, techn/braižyba.
Šio skyriaus reikalais tuo. tarpu kreiptis į Liet.Inž.T.Draugi

jos Centro Valdybą.
- - - -OO 0 O - - - -

iviŪSu PROFESINIO ŠVIETIMO DERINIMAS SU
L.T.B. ŠVIETIMO VALDYBA

L.I.T.D, Centro Valdyba, derindama Draugijos veiklą su L.T.B. 
įstatais, pristatė Švietimo Valdybai šį specialinio apmokymo dar
bo planą:

1. L.I.T.D. Centro Valdyba patiekia L.T.B. Švietimo Valdybai 
visų tpeoialini'ą techninių kursų programas.

2. - Visi tremtinių stovyklose veikiantieji inžinierinio bei 
techninio pobūdžio specialiniai kursai turi vadovautis L.I.T. Drau
gijos paruoštomis programomis.

3. - Tokiuose kursuose mokymas vadovaujamas arba L.I.T.D-jos 
organų/ skyrių/ arba įgaliotų Draugijos narių:

4♦- Kursų baigimo pažymėjimus paruošia atitinkamas L.I.T.D-jos 
Skyrius, kurio rfibose bei vadovybėje kursai veikia. Pažymėjimus 
tvirtina L.T.B. Apylinkės Švietimo Skyrius.

---- ----------OOOO----

PROFLSINĖS ŠVIETIMO KOMISIJOS 
PROGRAMĄ RUOŠI11A.S.

Skelbiamos priedu prie " Inžinieriaus Kelio* programos ruošia
mos kiekvieną kartą specialiai sudaromojoje Komisijoje, kuri kiek 
sąlygos leidžia, surenka jau veikiančių kursų programas jas derina 
ir nustato, taip vadinamą, standartinę programą. Tačiau,“standar
tinė" programa nėra nei įstatas, nei potvarkis, bet skirta vadovai- 
tis atitinkamų kursų dėstytojams. Kiekvienu atveju programos esmė 
turi būti išlaikoma. Bet žiūrint klausytojų pasiruošimo, turimų 
apmokymo priemonių ištekliaus, ir dėstytojų patyrimo,-programos 
išėjimo metodas ir aptariamų problemų bei sąvokų apimtis turi būt 
pritaikoma minėtiems veiksniams bei vietinėms darbo sąlygoms.

Juog gausiau medžiagos patenka į Profesinio Švietimo Komi
sijos rankas, juo sėkmingesnis Komisijos darbas ir jo išdavos. 
To.del Centro Valdyba, turėdama omenyje suvažiavimo / a'ūrzburge/ 
nutarimus ,prašė visus L.I.T.D-r-jos Skyrius nedelsiant siųsti į 
Centrą visas veikiančių bei veikusių ar projektuojamų kursų progt'r 
mas. ' *

^____Q0Q 0-___

Šoferių karšų programa paruošė Komisija iš Komisijos vadovo 
iriž. K. FOPELIUČKOS, dipl. inž. N. BIRULIO, dipl. inž. J.LENKEVI- 
CIAUS ir Centro Saldybes atstovo dipl. inz. V. SČESNULEVIŠIAUŠ

- - - -o o o o- - - -
Elektros instaliatorių kursų prorramą paruošė Komisija iš ao-
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•dipl. inž. V. PETRAIČIO, dipl. inž. V. PAVILČIAUS, doc. dipl.inž.
A. JURSKIO, inž. STANČIKO. Be to , panaudota ir medžiaga gauta iš 

' Wtirzburgo. •
----- o o o O'

CENTRO VALDYBOS KASOS PAJAMOS.

f

Iki š.m. gegužės mėn. 20d. gauti šie skyrių ^mokėjimai
1. SCHWEINFURTO skyriaus 4u$ nario mokesnio

už 3 menesius. . . .....................................RM. 24,40
2. KSMFTENO skyriaus 25% gryno pelno

padažų už kursus ..................................................RM. 46,75
3. DTLINGENO skyriaus nario mokesčio

%% už kovo ir balandžio mėn......................RM. 22.40
*•------o o o o- --------

DEL L.I.T .DRAUGIJOS VEIKIMO ANGLŲ ZONOJE

Mūsų ryšis su inžinieriais anglų zonoje kol kas yra labai 
silpnas. Gauname iš pavienių inžinierių užklausimų,, kur jie galėtų 
prie kurio nors skyriaus-prisirašyti. Deja, dar tokių informacijų 
mes negalėjome teikti. Kviečiame vietoves su kiek didesniu inžinie 

■rių skaičiumi įsteigti kuo greičiausiai Draugijos skyrius ir susi
rišti su Centro Valdyba.

-0000-

WURZBURG 
Š.m;y kovo men; 19 d. Draugijos Skyrius įsteigė ir šventė šv, Juoza
po -Technikos globėjo, šventę. Šventės pamaldose klebonas kun. 
SANTAKAS pasakė pritaikytą pamokslą.

14 vai. įvyko viešas >daįaugijos visuotinas susirinkimas-minėj' 
mas. Dipl. inž. K. KRŪLIKAS apibūdino šios šventės įsteigimo 
tikslą ir šv. Juozapą k%ip Technikos globėją. Draugijos narys dipl 
mech. inž. V. TAMOŠIŪNAS skaitė paskaitą* Lietuvos pramonė",po ku
rios buvo diskusijos. Paskaitoje išsamiai- su statistiniais duome
nimis— nušvietė carų Rusijos laikų Lietuvos pramonės buklę,nepri- 
kiausomybės me.to pramonės augimą, taip pat bolševikmečio ir vokie
čių okupacijos meto padėtį. Draugijos pakviestas doc. dr.inž.A. 
PAMŪŠIS padarė pranešimą apie lituvius tremtinius liečiančius klau 
simus, o kitą dieną skaitė nariams ir visuomenei įdomią paskaitą 
"Atominė energija".

Dabartiniu metu Wūrzbūrgo Skyrius turi 22 narius /5 iš Se
ligenstadt/ ir 3 rėmėjus.

Š,m. balandžio mėn. 3d, trys draugijos nariai baigė pirmąją 
2 mėnesių pramoninės buhalterijos kursų laidą.

Š.pi. balandžio mėn. 8d. Skyriaus Valdyba paskelbė registracij 
į 170 valandų braižytojų kursus. Bus dėstoma: šriftai,technikinis 
skaičiavimas,technikinė-geometrinė braižyba, perspektyva ir šešė
liai statybinė, mechaninė, elektrotechnikos ir geoderinė-topogra- 
finė braižyba. Kursai prasidės tuoj po Velykų.

draugijos skyriaus iniciatyva dr-jos 
pirm. dipl. inž. K.KRULIKAS paruošė* Liet. Tremt.Bendr. Suaugusių
jų .Švietimo Instituto Wfcrzburge* statuto projektą. Jis buvo apsva 
stytas stovykloje veikiančių 8 kur sų bei studijų įpktorių susi- 
rinkime ir pasiųstas Švietimo Valdybai Detmoldc patvirtinti.
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Susupusiųjų Švietimo Ijistituto tikslas: centralizuot i visų 
stovykloje veikiančių kursų vadovavimą, pakelti klausytojų moks
linį lygį ir mokslo drausmę, priimti mokslo programas, taip pat 
fes^ruoi?^*^ egzaminų programas, kursus globoti ir bendrai admi-

-K.K.-
-------------0 00 0-------------------

MCCHLDORF /a. JNN. Š.m. gegužės mėn; 5d. įsteigtas skyrius turi 
11 narių. Išrinkti valdomieji organai.

Skyriaus Valdyba: dipl. inž. J. DAMIJONAITIS—pirm.inž.A.MANVY- 
DAS- skkr.,dipl. inž. R.BUBREIKA-ižd.

Skyriaus Revizijos K—ja: dipl. inž. VI. VASILIAUSKAS, dipl. 
inž. P.POVYLIUS, k.t. M. BRAZAITIS 

-------- -0000- --------

TUBINGEN Š.m.balandžio mėn. 5d. įsteigtas L.’ .T.D-jos Skyrius 
kurio veikimo rajonas aprėpia Prancūzų zonos šiaurinę Wftrttenbe:. ■ 
go sritį.

Skyriaus Valdyba: dipl. inž. J, BAŠINSKAS-pirm. dipl.inž.J. 
GIMBUTAS-sekr. dr.arch, S,KUDOKAS- iždininkas.

Revizijos Komisiją sudaro: dipl. inž. S. MAZILIAUSKAS,'arch.- 
S. ŠLAPELIS, ir dipl. inž. MANOMAITIS' Skyriaus buveinėgTūbingen, 
Schaffhausenstr. 53.

AUGSBURG-HOCHFELD PABALTIEČiy KOLONIJOS 
TECHNIKINIS TVARKYMAS.

Kolonijoje gyvena 1243. lietuviai, 1817 latviai ir 1633 estai; 
vigo 4,698 žmonių, 31 name- 3 aukštų bloke. Viso rajono plotas 
8,5 ha. Visi namai nukentėję nuo karo: pradedant daliniu apgrovi- 
mu ir baigiant langų ir stogų sužalojimu. Pabaltiečiai čia įkurti’ 
ti buv. * Messerschmitt" fabrikų darbininkų kolonijoje, Tuoj po 
karo čia buvo rusų pereinamasis lageris.

Patalpų sutvarkymui 1945.IX.6. buvo įsteigtas Baltijos Tech
nikinis Biuras, sutrupintai- B.T.B, kurio sąstate yra visų trijų 
tautų inžinieriai, o vadovauja latvių dipl. in ž. -arch. ZEBAUEho 
Iš lietuvių inžinierių dirba: FIRANTAS, GALINIS,GRINIUKAS,KULNIE 
SKAS ir STULPINAS. Darbas paskirstomas trimis sekcijoms:

1. Technikinei sekc. - projektai, skaičiavimai, sąmatos ir
. brėžiniai.

2. Statybos sekc. - remonto darbų vykdymas.
3. Instaliacijos sekc.- turi elektrotechnikos ir sontechnik;t 

paskyrįus, kurie atlieka įrengimus ir, remontas.
Be to, biure yra medžiagų ir įrankių parupinimo skyrius._
Per praėjusį laiką B.T.B. įrengė bei atremontavo: 500 žmo 

nių sale su scena barake, Baltijos klubą 100 žmonių,virtuvę 1000 
žmonių ir eilę smulkesnių darbų. Šiems bendriems Kolonijos dar
bams darbininkus skyrė tautiniai Komitetai. Šiuo metu baigiama 
įrengti virtuvė 1500 žmonių.

Nuo š.m, balandžio mėn. prie B.T.B. sudaryta technikinė bri
gada iš 21 įvairių tautybių kvalifikuotų specialistų:elektromon
terių, šaltkalvių, stalių,. mūrininkų ir kt.

Lietuviams skirtas kambarių plotas kartu su virtuvėms, bet 
be karodorių,vonių ir WC, sudaro 7940 m. Iš to ploto įstaigoms 
tenka 420 m, o iš likusių 7520 m -virtuvių grindų plotas šūdam 
1835m. Tad vienam gyventojui tenka netto- 4,57 m ,o su virtuvėm V 
6,05 m.

Lietuviams skirtuose namuose remontas ar pataisymus vykdės 
a/ nuo 45.10.1. prie Komiteto sudaryta statybininkų brigą*-
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b/ inž. StTARSKO ' atstovaujama * Kosmos" firma vandent,, 
kanai, ir duji; darbuose} vokiečių firmos" Peck" ir "Instalation", 

c/ p*tys Kolonijos gyventojui,
- Darbams vadovavo lietuviai inžinieriai dirbantieji B,T,B,- 

bei einantieji blokų, komendantų pareigas.
' ■ Galima išvardinti eilę atliktų darbų.

Pritaikyta gyventi 277 m- visai sužalotų patalpų. Pagamin
tu, - arbc, pertaisyta senieji, 256 rėmai langams. 34 komplektai du
rų. Tetikiinta 702 šibos, panaudojant 130 m. stiklo. Pašalinta 
kanalizacijos užsikimšimų 2', sutvarkyt* '.'C bakelių 11, sutvar
kyt* dujų židinių 17, pastatyta v*ndentiekio čiaupų 16, Aptin
kuota 82 "durys ir langai. Užplombuota 177 elektros skaitikliai; 
pašalint* 1236 trumpi sujungimai, patikrinta 305 elektr. įtaisų 
galingumas. •

Br. G ALUTI S

___-OOOO----

LIETUVIU I1TŽIBIERIŲ DRAUGIJA 
VORAliBERGE

Šiomis dienomis Centro Valdyba gavo iš šios D-jos laišką 
iš 1946.IV.12d.

Suteikiama tokios informacijos apie D-jos įsikūrimą ir 
veiklą. v

Pereitų meti; vasarą Voraiberge buvo susibūręs nemažas 
skaičius lietuviu. inžinierių / nagai anketas oriškai ty t a apie 
40/, todėl ir kilo mintis įsteigti draugiją.Rugsėjo 11d. susaukt 
tas steigiamasis suvažiavimas Bregenze. Į suvažiavimą atvyko 20 
inžinierių / 7 dipl. inž. ir 13 inŽ./,

Išrinktoji Valdyba pirmiausiai kreipėsi į .^ustrijos Inži
nierių Rūmus Insbruke norėdama išaiškinti^ teisinę mūsų, padėtį1 
Austrijoje, Ten pareikšta,kad jie savų inžinieriiį turi pakanka
mai, Jei lietuviai inžinieriai ir susirastų d*rbo, tai turėtų
gauti iš jų speciali; leidimų dirbti.

Prancūzų valdžios organai buvo prižadėję visiems parūpint, 
darbo, bet .' ' nieko neišėjo, .

Per tą laiką suruošta keletas e skursi jų į Voralbergo įmo
nes iš kurių paminėtinos: tekstilės fabrikan Dornbirne,hidroėlek 
trinėn stotin’Radunte ir Batchęau / apie 230.000k’: galingumo/. 
Bandyta užmegsti santykius-su Šveicarijos inžinierii; d-ja^ su
ruošti ąskursiją į Šveicarų įmones, bet del buvusio, suvaržyto 
susisielimo atsakymai negauti.

Šiuo metu del sunkių materialinių^ sąlygų/ pabėgėlių 
niekas neremia/ Voralberge yra likęs labai m*zas inžinierių ska 
Sius todėl ir d—jos veikimas pasidarė silpn*s, didesnių planų 
ateičiai nenumatoma.

Draugijos Valdybon suvažiavimui išrinkta:
1, dinl, inž. J. AUGUSTUIAVICIUS-nirm.
2. inz; Ig. PaCEVTCIUS- vicepirm, '

’3. inž. Ed,- CIBAS ■ - sėkr.
Išsikėlus į Vokietiją inž. J, DACEVICIUIJLnž. E,CIBUI, 

Valdyba papildyta kandidatais: dipl. inž. B, GARŠVA ir inž, 
J. AUTA, " v ,

Draugijos adresas: Bregeųz, ■uornmarktstr,16, Austria,

--0 0 0 0-
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aPMŠ'PaD'PO aukštoji technikos mokykla .

. aukštoji mokykla / Te c knis che Hochšchule Darmstadt/pra- 
irba, š.m. vasario men. ir žiemos semestrą jau baigė ba- 
> 13 d. Vasaros semestras prasidės gegužės 13 d. Aukštoji 
i turi 7 fakultetus: architektūros, statybos mechanikos, 
•technikos, chemijos / kartu ir biologijos/, matematikos 
i ir kultūros- valstybės mokslų. Studijuoja 1037 studentai 
Vaičiuje 96 užsieniečiai, iš jų- 49 lietuviai. Daugumas 
,iį yr- pirmuose keturiuose semestruose, ^iti pasiskirstę 
į fakultetų aukštesniuose semestruose. Keletas dirba dip- 
ls projektus bei ruošia disertacijos.^Išlaikyti Lietuvos- 
jitetuose bendriįjų dalykų egzaminai užskaitomi, specialių 
• ne visi, bet -tšĮžvelgiant į programų skirtingumus rei- 
. perlaikyti.

vxsi lietuviai gyvėna privačiai, UNRRA, os materialinės, 
paramos kol kas negauna. Priėmimas vyko tarpininkaujant UNRRA, i 
pagal skirtą užsieniečiams kontingentą / 10°< bendro studentų 
skaičiaus/.

----------- oooo--------  G.B-----s

ŠTUTGARTO AUKŠTOJI TECHNIKOS MOKYKLA.

Stuttgarto Aukštojoje Technikos Mokykloje studijudja 
nemaž-s užsieniečiii studentų skaičius. Iš pabaltiečių-studentų ' 
daugiausia yra lietuvių- apie 65, latviu anie 40, estų apie 
20. |

Mokykla darbą pradėjo vasario mėn. viduryje ir žiemos Se
mestre, s baigiamas'gegužės 25d. Vasaros semestrą numatoma pra
dėti birželio mėn. 25d.

Veikia šie fakultetai: statybos su statybos ir archi
tektūros skyriais, mechanikos su mechanikos ir e lektro techniko s 
ir gamtos- matematikos su fizikos, matematiko s ir nhemijos sky
riais. Mokykla nuo karo smarkiai nukentėjus- daug jos pastatų 
visc.i sugriauta, kiti apgriauti.'Darbas ,kiek tik sąlygos leid
žia, vyksta visuose fakultetuose.

Mokyklos biblioteka, ir Skyrių bibliotekos buvo išgaben
tos apsaugai nuo bombardavimų. Viena dalis žuvo, o kita dar z 
nesuspėjo suvežti bei sutvarlcyti, Veikia tik niaža bibliotekėlė, 
kurioje knygos daugiausia bendro turinio. w

Lietuviai ir kiti pabaltiečiai studentai gyvena UNRRA,os 
įsteigtuose bendrabučiuose Bad- Cannstadt,e. Studentams paskir- , 
tos keturios erdvios vilos. Viename kambaryje gyvena 3-4 žmo
nės. Maitinasi bendroje UNRRa.os valgykloje. Maistas paskuti
niu laiku pablogėjęs , bet žadama įsteigtį atskirą valgyklą 
studentams- laukiama pagerėjimo .Nepatogu , kad iš bendrabučio 
į mokyklą tenka važiuoti tramvajum apie 40- min, laiko. '

Lietuviai studentai turi išsirinkę•savo atstovybę^ kuri 
rūpinasi materic.linit.is bei kitais studentų reikalaistDidžiau
sio rūpesčio sukeli- ankščiau išklausytų dalykų užskaitymas. 
Mokyklos v-dovybė atsisako užskaityti Lietuvoje bei kituose 
universitetuose / ne Vokietijoje/ išklausytus dalykus.

Studentus retkarčiais šelpia Lietuvos Raudonasis Kry
žius bei Centrinė Liet. Stud. Atstovybė.

K, NENORTAS

-—oooo
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Zoninėje LIETUVIU STUDENTŲ aTSTOVTSLJE
MUK CHEHE V'-

iki š,m. "balandžio mėn.29d. buvo užsiregistruota toks st'udi- 
Rūdijančių lietuvių skaičius:

1. Stuttgarto TH 62 studentai
' ■ A Štutgarto - Z, U, A-j a 5 n

Heidelbergo U-tas 56 n
4- A Frlangeno U-tas 31 n

Frankfurto U-tas 57 n
6* 'Karlsruhes TH H
7. Darmstadto TH 30 »
<3. Marburgo U-tas 10 n
9. Wurzburgo U-tas"- 20 w

10. Bambergo A.Teol-Fil. 4 n
11. Mancheno TH 32 u
12, Manekeno U-tas 26 n
13. Manekeno UNRRA U-t<-s 153 n
1st.

_ -0 0 0 0 -- ---------

TORA UNIVERSE TE T AS MONCHENE.

UNRRĄos U-te mokslas prasidėjo š.m. vasario mėn, 4d, 
Iki gegužės men,pradžios veikė tik pirmieji semestrai ir tai 
tik šių fakultetų: statybos/ statybos; geodezijos,architektūros  
skyr./, mechanikos /mech, ir elektrotechn,/ , teisės^ ekonomijos, 
medicinos / su odontologija/, "gamtos- matematikos / šiame f ak” " 
farmacijos ir chemijos skyr./. Aukščiau minėti 158 stud. lietu
viai yra pirmuose semestruose. Gegužės mėn. pradžioje pradėjo 
veikti 7. semestrai, netrukus numato pradėti darbą visi fakulte
tai ./ filosofijos, ’ miškinink. ir ktyšu visais skyriais, ir visi 
semestrai. Viso Ų1TRRA, os U-te yrc, užsirašę 602 lietuviai studen
tai. Tačiau kiek ištilcrųjų lankys sunku dabar pasakyti, kadangi 
nemažas iš jų skaičius yra įstojęs į vokiškuosius ir dalis išva
žiavo į -pakaičio universitetą Hamburge. Po ukrainiečių lietui 
viai skaičiumi yra antrieji. "Profesūros sąraše dominuoja'slavai. 
Iš lietuvių šiuo "metu skaito: prof. SIMOLIŪN AS, prof. J AUKAUSIĄS, 
prof. G&BRĮS, df. MAČIULIS, dr. PAJAUJIS, asistentas dipl.inž 
arch. PUISŪ. , /

Universiteto administracinė vadovybe yra beveik išim-" 
tinai lenkų rankose. Administracijos viršininkas Miss GASZINSZA, 
Rektorius prof. PIRKMaIER. Studentų priėmimas faktinei baigtas, 
bet ypatingais atvejais dar galimas. Visi studijuojantieji yra- 
UNRRA šelpiami: g^una mieste kambarius, UĘRRA'valgykloje maistą; 
porą poke Liti cigarečių savaitei ir reikalingiausias mokslo prie
mones. Tame pačiame Deutsches Museum yra labai gera biblioteka, 
tačiau Ja naudotis reikalinga MG leidimo.

Visi studijuojantieji iki š.m; balandžio mėn, 30d," 
turėjo pristatyti atestatus ar b- studijų knygelių originalus, 
Neprištašiusieji originalų, bet pristatę tik nuorašus bei įvai
rius pažymėjimus, turi laikyti egzaminus brandos atestatui’gauti

• Uni versi te te numatyta šie fakultetai su tokiais sky
riais:

1. Mechanikos fak./Maschinenvzesen/ a/mechahika b/elek-
trotechn. - •

2. Statybos f ak. / Bauwesen/ a/arohitektžtta/komstrulcty- 
yinė ir dekoratyvinė/^b/ statyba, c/jeoddzi j a

3. Žemės ūkio fak, a/miškininkystė, b/ve te rinur i j a, 
c/agronomija

r ./matematika,b/fizika, ■
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c/ chemija, d/ geologija,e/ biologija,f/ farmacija.
5; Ekonomikos’f ak, e/ ekonomika, b/ įmonių ūkis.
6 , Teisixj f ak.
7. ?«edioinos f ak. / laikinai.tik iki fizikumo/.
8. Filosofijos f ak. a/ teologija, b/ istorija, c/ filologija. 
Priimami ir doktorantai.

-------- —o o o o— — — —

- Atsižvelgiant į esantį Piet. Vokietijoje Lietuvos teehni-’ 
kinių fakultetų personalo narių skaičių ir į studijuojančių lie
tuvių skaičių stebina mažas musų dėstytojų skaičius OTRRA.os 
technikiniuose fakultetuose.

■ —’ « ' ’ x . A '

-------- 0 0 0 0 -"---

STUDIJUOJAt’TIFMS KOLEGOMS. '

.Studijuojančio akademinio jaunimo gyvenimas mus domina 
del visiems suprantamų priežąsčių. Bet vien tik tai niūri arm’ ži
nias apie mūsų studijuojančių skaičių ir vietovę, mes, kaip jau 
mūsų vienas skaitytojx? laiške redakcijai pastebėjo, nrodukty-’ 
vaus nekurione. Dabartinėse sąlygose daug mūsų inžinierių galė
tu. kurioje nors srityje savo žinias pagilinti.' specializuotis; 
icklausant porą* atatinkamų kursų kurioje aukštojoje mokykloje.

' Todėl kreipiamės į studijuojančius kolegas, prašydami 
nepatingėti parašyti, kokios šakos ar dalykai yra ji^ lankomoje 
mokykloje geriau pastatyti bei žinomesnių tos srities specia-’ 
lįstų vadovaujami. Tas liestų ypač tas sritis, kuriose Lietuvo
je, buvo sunkiau specializuotis.- . -

Tikime, kad, ši informacija dabartiniu visose mokyklose’ 
per šit varomo metu bus naudinga mūsų, tremtiniams inžinieriaus.

_ Redakcija

------------o o o o- - - -

RUOŠIAMI ‘SPAUDAI LEIDINIAI.'
• - — • - • -

l.Dipl, elektr. inž. E. MARTINAVIČIUS / Uftrzburge/ paruo
šė ir baigia rotatoriumi spausdinti elektromonterių kursams 
nritaikintą leidinį

"BLEETROTECHNIKO S v VADOVAS", 
apie 20C puslapių su’daugybe brėžini it. Leidinys bus išspausdin
tas gegužės mėnesyje,’ ' “ •

autorius vadovauja Wflrzburgo Inžinierių D-jos Skyriaus 
suorganizuotiems ir jau pirmą laidą išleidžiantiems kursams.

• ' 2. Inž. V. MINIUKAS Uflrzburge atidavė spaustuvėn surinkti
ir atspausdinti ištaisytą ir papildytą tekstu ir brėžiniais lei
dinio

I -- • n . AŪT01DBILIS”,.
antrąją laidą«’

S.Dipl. inž, K.KRULIKaS / U&rzburge/ pradėjo ruošti 
matematikos, technikinio skaičiavimo ir technikinės braižybos 
konspektą.

--------0000---------
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REDAKCIJOS PRANEŠIMAS. ’ ’ .

Liepos mėn. pabaigoje norime išleisti leidinį spaustuvėje 
spausdintą. Dar nesame nugalėję visų teohnikinių kliūčių 
/popieriaus/, bet taip pat'tuo tarpu yra visiškas medžiagos 
trūkumas turiniui užpildyti, ’ -

Kreipiamės į visus prašydami iki birželio 31d. siųsti 
įvairios medžiagos. Straipsnius prašome’.per daug neišplėsti, ’ 
brėžiniuose užrašus daryti tik pieštuku. Pirmoje eilėje pagei- . 
daujama straipsniai apie Liet&vos xtechniškąsias problemas,

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

ADMUTI SIR AGI JO S PRANE ŠIMAS*
’ ' 9.

Prašome kuo greičiausiai atsiskaityti už žurnalą;
Pradedant žurnalą, leisti nei Administracija, nei DaI.T.D,Cent
ro Valdyba jokių lėšų neturėjo. Ta padėtis dar beveik nėra pa
sikeitusi.

"Todėl skubus atsiskaitymas tiek svarbus žurnalo leidimui, 
tiek jo kainai,

-__„oooo-----------

AUKOS *

p.N.N.iš Regensburg ,RM,100,-
Nuoširdžiai dėkojame už paramą žurnalui,

Administraoij a

__„_oooo----

PAIEŠKOJIMAI.-. ~
' Inz. Leonardo BEIKERIO /kilusio- is Tauragės apskr./ 

ieško žmona Anele Surkaits-Re^mer lene su sur nrai. gV7.^Darsk Bode 
Kors Lejer , N y m i n d e g a b per Nr.Nebel DANMARK

- ---- - oc‘0 oo --- ------ ---
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7.

8;
9.

Dipl. inž. J. Gimbutas. ,KELIOS MINTIS APIE’MEDINŲ ’
’ , STATYBĄ LIETUVOJE ...«,.. .v. . . 1 

Pini.inž, V.Scesnuleviaius.KAI KURIE MIŠKO MEDŽIAI
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Priedas prie ’’Inžinieriaus Kelio* Nr.55.

Profesinio Švietimo Komisijai pateikus, 
Lietuvos Inžinierių Tr. D-jos Centro 
Valdyta tvirtina šia jpatfigremųjlr- 
siūlo ja vadovautis,

Augsburg, 1946. 7,15.

ELEKTROS INSTALIATORIŲ KURSU PROGRAMA.

Tikslas; paruošti elektromonterius, skirtus šviesos ir jėgos 
instaliacijos darbams.

Skiriama: Teorijai Elektrotechnikos pagrindams 90 v.
Elektros instaliacijai 30 v;

Praktikai 40 v..

ELEKTROTECHNIKAS PAGRINDAI.
(9o vai.)

I, Bendros žinios.
i

Engrgija ir jos rūšys. Jėga ir jos vienetas. Mechaninis dar
bas, galingumas ir ju vienetai. Kalorija. Mechaninis šilimos 
ekvivalentas. Vienos rūšies energijos pa virtimas kita rūšimi 
Mašinos našumo koeficiento sąvoka. Elektros energijos privalu
mai.

II, Nuolatinės srovė sgrandinė(

1. Pagrindiniai dėsniai.
Elektros srovės grandinė ir jos svarbiausi elementai: 
elektros energijos šaltiniai, imtuvai ir jungiamieji laidai. 

Teigiamo ir neigiamo poliaus sąvoka. Srovės šiluminiai, chemi
niai, mechaniniai ir magnetiniai reiškiniai.

Elektros struktūra. Elektronas. Elektros kiekio vienetas- 
kulonas arba ampersekundė. Ampervalanda. Srovės stiprumas ir jo 
liėtatssciVarža ir Jos vienetas. Nuo ko priklauso vąrža, Varžos 
kitimas su temparatura. įtampa ir jos vienetas. Šaltinio elektro
varos jėga, Įtampos kritimas grandinėje. Omo dėsnis ir jo pri
taikymas., Elektros galingumas., Vatas, kilovatas, Elektros dar
bas. Vatsekundė, vatvalanda, kilovatyalanda. Mechaninio, kilimi
nio ir elektrinio darbo vienetų sąryšis. Mechaninio ir elektri
nio galingumo vienetu sąryšis.

Nuoseklus, lygiagretis ir mišrus varžų jungimas. Srovės 
išsišakojimo lygiagretėse varžose dėsniai,

a. GALVANINIAI ^LEMENTAI IR AKUMULIATORIAI.
Galvaninio elemento veikimo principas, Voltos, Leklanšes 

elementai. Elemento elektrovaros jėga ir įtampa, Įtampos vidaus 
kritimas elemente. Didžiausia elemento srovė. Didžiausias elemen
to galingumas. Elementų nuoseklus, lygiagretis ir mišrus-jungimą*- 

Švino akumuliatoriaus įtaisymas ir veikimo principas. Jo 
elektrovaros jėga, vidaus varža, talpumas, maksimalė srovė, našu
mo koeficientas, Rukštingumo kritimas su prikrovimo laipsniu. 
Elektrovaros jėgos kitimas su prikroviau bei iškrovimu. Akumu
liatoriaus vidutinis amžius. Pavienio akum. elemento bei akum.
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tatarejos prikrovimas speoialės dinamos pagalba. Prikrovl- 
mas iš nuolatinės srovės tinklo., Prikrovimas per lygintuvus„

Akumuliatorių priežiūra. . ..
Šarminio akumuliatoriaus veikimo principas ir savybės.

Jo palyginimas su švino akumuliatorium.

3. ELEKTROMAGNETIZMAS -. •
•Magnetinio lauko sąvoka. Magnetinės linijos ir jų kryptis

Srovės sukeltas magnetini’s laukas. Elektromagnetas. Magnetinio 
sriauto sąvoka.

Magnetinio lauko veikimas i laidininką su srove. Jėgos 
kryptis. Nuo ko pareina jėgos dydis. Elektros motoro veikimo 
principas.

4. MATAVIMO APARATAI . ' •

Sukamos ritės (špūlės) ampermetro veikimo principas. Stovės 
ribos praplėtimas atatinkama gretvarže. Minkštos geležies amper- 
metras. Ampermetro jungimo schema. Voltr.etro veikimo principas. 
Įtampos ribos praplėtimas nuosekliai jungiama varža. Universalus 
voltampermetras ųvariems jautrumams. Siliminiai aparatai. Vat- 
metro veikimo principas ir prijungimo schema. Ampervalandu skai
tiklio veikimo principas ir prijungimo schema; Vatvalandų skai-. 
tiklio veikimo principas ir prijungimo schema.

Varžos matavimas voltaetru ir ampermetru. Varžos matavimas 
voltmetau. Galingumo matavimas voltmetru ir ampermetru. Galingu
mo matavimas vateetru.- . -

5. ELEKTROMAGNETINE INDUKCIJA.
Indukcijos elektrovaros jėgos atsiradimas žiede nuo kintamo 

sriauto. Indukcijos elektrovaros jėgos kryptis. Nuo ko priklauso 
indukcijos elektr. jėgos dydis. Kitimas elektrovaros jėgos inka
ro laidininke, kai inkaras sukasi pastoviu greičiu magnetiniame 
lauke. . '

III. Nuolatinės srovės mašinos.

1. Lygiagretaus sužadinimo dinamcmaŠina.

Mašinų sužadinimo būdai. Lygiagretaus sužadinimo dinamoma- 
šina. Elektrovaros jėga ir- gnybtu įtampa. Kaip/kinta įtampa su 
apkrovimu. Įtampos reguliavimas. ’Kcmpundine sužadinimo mašinai 
Pagalbiniai poliai. Gnybtų paženklinimas. Našumo koeficientas. 
Masinos prijungimo prie tinklo schema.-

2. Lygiagretaus sužadinimo motoras.

Lygiagretaus sužadinimo dinamomašincs pavertimas motoru. 
Motoro elektrovaros jėga ir įtampa. Motoro paleidimas. .Srovės, 
autoreguliavimas kintant apkrovimui. Sukamojo memento sąvoka. 
Sukimosi krypties pakeitimas. Greičio reguliavimas. Motoro 
prijungime schema. Motoro pritaikymas.

3. NUOSEKLAUS SUŽADINIMO MOTORAS.

Nuoseklaus sužadinimo motoras. Jo greičio kitimas su apkro
vimu. Motoro paleidimas. Motoro prijungimo schema. Motoro pritai-
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III,

IV, Kintamosios sroves dėsniai 
' ■ /

i 1. Sinusoidinės srovės grandinė.

Vienfazio alternator lauš veikimo principas., Kintamoji sinus
oidinė srovė ir jos a •■vaizdavimas sinusoide "bei besisukančiu 
vektorium. Srovės dažnumas ir nuo ko jis pareina. Maksimais ir 
efektyvė srovės reikšmė. Srovės fazės sąvoka. Atvaiddaviąas dvie
jų srovią su skirtiigan fazėm. Fazių skirtumo kampas. Dviejų 
vienfazių srovią suma bei skirtumas., Dviejų įvairiafaziu srovių 
suma bei skirtumas.

I ‘ ’
2. TRIFAZ’ SROVĖ,

Trifazės src ės aiteznatariaus veikimo principas. Trifazės 
srovės atvaizdavimas vektoriais bei sinusoidėmis. Fazių sujungi
mas Žvaigžde ir jo ypatybės, Sulinio laido ir fazinės srovės 
santykis. Kaip pasikeičia linijos srovė, kai imtuvas perjungia
mas iš žvaigždės į trikampio jungimą.

3. 3AVIINDUK0IJA KINTAMOSIOS SROVĖS GRANDINĖJE, - '

jfeviindukci j o.3 sinusoidinės elektrovaros jėgos atsiradimas 
kintant srovei gruntinėje. Nuo ko' priklauso jos dydis. •

Saviindukoiju.j keofioientas ir jo vienetas-henry. 
Saviindukoijos elektrovaros jėgos fazė sroves atžvilgiu.Įtampų 
trikampis. Indukcinis ir ominis įtampos kritimas. Varžų trikam
pis, Ominė, indukcinė ir tariamoji varža. Kaip, kinta srovė ir fa
zių skirtumo kampas didėjant saviindukoijos koeficientui.

4. KONDENSATORIUS KINTAMOS SROVĖS GRANDINĖJE.
Imlumo sąvoka. Kondensatorius. Farada, mikrofarada, centi

metras. Kondens’atoriats sukauptas elektros kiekis. Kondensato
riaus įtampos ir elektrovaros jėgos fazės. Kondensatoriuje su
kaupto‘elektros kiekio kitimas kintant sinusoidiniai įtampai. 
Kondensatoriaus grandinės srovė kaipo išdava periodiniai pasi
kartojančio kondensatoriaus prikrovimo bei iškrovimo. Kondensa
toriaus srovės bei elektrovaros jėgos fazės. įtampos trikampis. 
Ominis įtampos kritimas, imlumines įtampos kritimas. Varžos 
trikampis. Imlumino varža. . '

Kondensatorių nuoseklus ir lygiagretis jungimas.’

5. KINTAM031 <3 SROVĖJ (GALINGUMAS.

Momentinio galingumo kibimas, kai įtampos ir srovės fazės 
sutampa ir nesutampa. Vidutinis vieno periodo galingumas. Galin
gumo koeficientas. Tariamasis. Aktyvus (veiklusis) ir reaktyvus 
(neveiklusis) galin,urnas. Voltnmperas.

6. KINTAMOSIOS SROVĖS GALINGOJO IR DARBO MATAVIMAS.

Kodėl kintamosios src vės galingumą negal ima matuoti volt- 
metru ir ampermetru? Vienfazės srovės galingumo matavimas volt- 
metru. Trifazės srovės galingumas, Trifazės srovės su 3 bei 4 
laidais galingumo matavimas, Indukcinis skaitiklis ir jo prijun
gimo schema. Trifazio 3 laidams ir trifazio 4 laidams skaitik
lio prijungimo schema.
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IV.

V. Kintamosios srovės mašinos

1. TRIFAZIS ASINCHRONINIS MOTORAS.

Trifazio asinchroninio motoro veikimo principas. Sukamojo 
magnetinio lauko atsiradimas statoriuje. Magnetinio lauko grei
tis. Narvelio rotorius. Motoro greičio kitimas su apkrovimu. 
Rotoriaus greitis. Šliaužimas.

Motoro su narveliu paleidimo srovė. Žvaigždės-trikampio 
paleidimas.
Sukimosi krypties pakeitimas. Motoro prijungimo schema. Motoras 
su apvijomis rotoryje ir Jo paleidimas.

2. TRANSFORMATORIAI,

Transformatoriaus veikimo principas. Filminės ir antrinės 
apvijos vijų santykis, elektrovaros jėgų- santykis ir apytikris 
srovių santykis. Kodėl antrinės srovės padidejimąs išsaukia auto
matiškai ir pirminės padidėjimą. Transformatoriaus nuostoliai 
ir našumo koeficientas.

Srovės keitiklis, jo paskirtis, jungimo schema ir jungimo 
taisyklės. Įtampos keitiklis, jo jungimo schema ir jungimo tai
syklės. ' .

3. UMFORMERIAI IR LYGINTUVAI.

Unformerių rūšys ir jų paskirtis. Sąvoka apie lygintuvo 
veikimą^ Lygintuvų rūšys ir jų pritaikymo sritys,

’ * »’ *

IV. Elektros energij osperdavimas.;

Sąvoką apie eletros jegines: kilimines ir vandens. Pasto- 
tys. Aukštos ir žemos Įtampos Įrengimai.

Žemos Įtampos tinklas. Paprastų linijų statyta: žemės dar-, 
tai, stulpai, jų statymas, parama, atatampa, izoliatoriai, laidų 
tempimas ir rišimas ant izoliatorių, laidų sujungimas, Piūvio su
radimas pagal įtampos kritimą ar galingumo nuostoli.

VII. Sviesotechnikos pradai.

1. APŠVIETIMO DĖSNIAI. ‘ ‘ ‘

.Šaltinio šviesos stiprumas. Hefnerio žvake, tartautinė 
žvakė. Šviesus srovė, Liumenas. Apšvietimo stiprumas. Liuksas. 
Apšvietimo rūšys. Reikelingos patalpai šviesos srovės skaičiavi
mas., Naudinga šviesos srovė ir lempų pagaminta Šviesos srovė. 
Apšvietimo našumo koeficientas. Lempų atstumo E ir aukščio iki 
darbo paviršiaus (stalo) H santykis, duodąs pakankamai vienoda

E v '
p.pšvietimo stiprumą ff - 1,5

2. šviesos Šaltiniai.
Paprasta šviesos lempute. Kodėl vartojamas Volframo 

sielas.* Lempų rūšys. Galingumo suvartojimas 1 žvakei.

43



Dujiniu išlydžių lempos: švitin&ios lempos, Šviesos 
vamzdžiai, astro garų lempos, gyvsidabrio garų lempos, kvarco 
lempos o

Veltos lanko lempos nuolatinei ir kintamai srovei . Jų, 
pritaikymas^ Sveisavimas Voltos lanku.

ELEKTROS, INSTALIACIJA.
(3 o vai v)

I. Įrankiai ir medžiaga.

1» Elektromonterio svarbiausi įrpnkai
2* Instaliacijos medžiaga:

Izoliuota vieta NGA, jos standartiniai piūviai. 
Silūras NSA.
Kulo viela L
Antigronas su šarvu ir be šarvo. 
Požeminis kabelis. ■
Guminis kabelis kilnojamiems imtuvams. 
Bergmano vamzdžiai. 
Skirstomos dėžutės, jungtukai, perjungtukai, grupi

niai jungtukai ir kiti prijungiamieji bei perjungiamieji įtai
sai.

II. Instaliacijos r;ū š y s.
X

1. Instaliaoijos rūšies parinkimas sausoms, drėgnoms ir
šlapioms patalpoms. .

2. Pravedimas laidų ant rolikų sausose ir drėgnose pa
talpose.

3. Pravedimas laidų Bergmano vamzdžiuose virš tinko.
4. Pravedimas laidų Bergmano vamzdžiuose po tinku.
5. Kulo vielų pravedimas.
6. Pastatų įvadų įrengimas.

III. Įvairių Imtuvų' prijungimą

1. Lempų ir signalizacijos prietarsų prijungimo sohsmos; 

pavienės lempos ar lempų grupės uždegimas iŠ vienos - 
vietos. iŠ dviejų vietų, - is trijų ir daugiau vietų. 

Liustros su keliomis lempų grupėmis uždegimas iš 
vienos vietos.
Laiptų automato schema.
ftambuoių, veikianšio is kelių vietų, schema, 
Saugikliai ir jų normos. Automatiniai saugikliai.

2. M?o torų prijungimas,

•Motorų prijungimas ir apsaugų.
Badio trukdymų pašalinimas.
Motorų laidų skniSiavimas atsižvelgiant į apkrovimų.
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~ vi.’;

3. Instaliacijos laidu parin
kimas ir. tikrinimas.

Instaliacijos laidu skaičiavimas atai žvalgi ant į 
apkrovimą. ' . į

Laidų apkrovimo normos.
Elektros instaliacijos izoliacijos patik-H wima* 

induktorium.

4, Instaliacijos schemos.

Elektros instaliacijos projekto schemų skaitymas., 
Skirstomųjų lentų montavimas pagal schemas.

IV. Saugumo priemonės. _■

1. Stovų i žeminimas bei nulinimas.
2. Pagrindinės savisaugos taisyklės monteriui, dirbau© 

Siam prie tinklo su įtampa arba be įtampos.
3. Pirmoji pagalba elektros pritrenktam.

PHAKTIKL.
. ( 4c valo) ' •

1. Susipažinimas su veikiančiais elektros įrengimais 
ir įvairiomis instaliacijomis.

2. Litavimo darbai, pasitaikantieji instaliatorių 
praktikoje.

3. Elektros imtuvų jungimas į tinklų.
4. Darbai pagal elektros'instaliacijos programą.

Skaitiklių pastatymas.

------ - o o o o ■------ -------
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