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Inz.arch. V, SUPAS

LIETUVIU. ARCHITEKTŪROS ATEITIES BRUOŽAI^ ' -

Miško medžiagos neapdairus naudojimas privedė prie krizės 
statybos srityje, Miško medžiagas reze rvai jau buvo baigiami 
naudoti, o nedegamųjų, medžiagų pramonė dar nebuvo išugdyta„Šios 
krizės aštrumas buvo pastebėtas tik i nepriklausomybės metų ga- 

■ lą. .
Visuomenės keliamo spaudoje balso paakinta, vyriausybė ėmėsi 

klausimą tirįi, Ko rezultate 1598 m.pasirodė ".Murinės statybos 
-ugdymo planas", buvo sudaryta Statybos Taryba ir t,t,. Užėjęs ka
ras sustabdė numatytą priemonių įgyvendinimą,- bet užtat, r 
šumažinęs miško medžiagos rezervus ir sunaikinęs daug pastatą, 
krizę dar paaštrino. y

Dabar visiems mums žinoma,kad po visą katastrofų, Lietuvoje 
gales būti statomi tik mūriniai pastatai. Taip pat visiems 
aišku, kad statybinių medžiagą keitimas bus surištas su konstruk
ciją keitimu, o tai neišvengiamai prives prie architektūras 
lyčių kitimo. Logiškai samprotaujant, atrodo, kad naujoji /mari
ne/ architektūra turės skirtis nuo senosios / medinės/. .

Mažoje Lietuvoje ir Klaipėdos krašto vokiškoji mūrinė statyba 
nuslopino buvusios lietuvių medinės architektūros lytis,Tenka 
būti apdairiems ir reikia imtis atitinkamą priemonią. kad pana
šiai neatsitiktą ir Didžiojoje Lietuvoje, Jei vokiečiu valstybė 
buvo indeierahtiška ar gal net suinteresuota senosios
lietuviu architektūros išnykimu minėtose Lietuvos dalyse, tai 
mes, būdami suinteresuoti jos vertingą lyčių išsaugojimu, pada
re tinkamas pastangas, galėtume tai atsiekti.

Lietuviu tauta amžią bėgyje sukurė savitas medžio architek
tūros lytis, būdingas ne vien bet kokiai medžio architektūrai 
plačia prasme, būdingas ne yien baltams, bet būdingas netgi 
vien lietuviams.

Šitai ne viėada musą buvo suvokiama , arba buvo suvokiama 
tik ne daugelio. Musu architektūros raida nepriklausomybės lai
kais nulėmė faktoriai', kurie nebuvo šio suvokimo įtakoje,Čia 
kalta ta aplinkybe, kad mes neturėjome vienos kompetetingos 
institucijos /pav., savo aukštosios architektūros mokyklos, sa- 
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ri tūtų, pasirūpinusi lietuvių architektūros palikimo surinkimu 
bei sudorojimu. ... .

Pavienių žmonių, daugiausia etnografų ir dailininkų, surinkta.. 
neskaitlingi ir "nefachmaniskai" atlikta senų liaudies pastatų 
bei jų detalių piešinėliai ar foto nuotraukos-pastangos jrinkti 
į krūvą, ir kreipti dėmėsi’ i jų grožį bei savitumą, buvo resi
st ematiška ’ ir nepilna priemonė visam objektui ištirti.

Vėl gi, spuadoje ne kartų keliamas lietuviško architektūros 
stiliaus klausimas buvo keliamas taip pat ne architektų.Archi
tektai net jau iškeltu klausimų vengdavo pasisakyti, arba pasi
sakydavo,kad toks stilius negali būti sukurtas pėr naktį,bet 
jam išrutulioti reikalingas ilgesnis laikotarpis.Visas tas 
klausimas nesudarė rimtos problemos,kuri butų suįdomavusi no 
tik architektų sluogsnius, bet ir plačiąja visuomenę.

Jei būtume turėję savo aukštąja architektūros mokyklą nepri
klausomybes pradžioje, o ne gale, būtume turėję lietuvių tautos 
architektūros palikimą jau fiksuota,tinkamą tolimesniam apdoro
jimui mokslo bei praktikos reikalai,' Iš to būtų savaime išplau
kęs savosios architektūros kultivavimas bei populiarinimas vi

ešuomene je, v ’ '
• • Lietuviai architektai, būdami tremtyje, dažnai dirba ne sav« 

srities darbą,arba kai kas gal jokio produktyvaus darbo nedir
ba. Siūlyčiau išnaudoti progą ir imtis studijų, kad ir akdeminio 
pobūdžio, kurių rezultatai, sutraukti į. vieną vietą, galėtų su-

■ daryti įdomios idėjinės medžiagos rinkinį. Tai būtų idėjų loby
nas būsimo’sios lietuvių architektūros klausimais. Toks rinkinys 
gal galėtų būti ir išleistas ir jau dabar galėtų būti naudojamas 
projektavimui ar propogandai,

Prie Inžinierių Draugijos Centro Valdybos tam reikalui sudary 
tina architektų komisija, kuri ta paruūSiamąją darbą’ vairuotų 

. pagal tam tikrą planą. Tam tikslui ’tokios komisijos 'turėtų bū
ti surinkta visa tremtinių turima architektūrinių bei etnografi
niu požiūriais vertinga medžiaga /brėžiniai,fotonuotraukos/,

Pavaizduojamoji medžiaga turėtų būti taip atlikta.kad tiktų 
• spaudai. Daug jos tektų gaminti ir iš prisiminimų. Naudojamas■ 
motyvas ąr ’architektūrinė lytis turėtų būti 'pagrįsta etnografine 
rdedžiaga/turima ar tik prisimenama/, nurodant šaltinį ar matymo 
vieta. '

Pravartu būtų savo organe taip pat nagrinėti budingus lietu
vių architektūros bruožus ,kas būtų naudinga jau ir minėto darbo 
atlikimui'. - . • .

Oia paduodu keletą savo □ampr''+o’r,’imų-
Vienas iš lietuviu architektūros bruožu yra pastatų žemumas, 

jų naudojamojo ploto didinimas horizontalinėje kryptyje, pabrė 
žiąs ūkininko suaugimą su-žeme maitintoją. Net senuose kaimuose 
kur sodybos kiemas,pereinamai nuo žemes rėžio pločio,būdavo gana 
ankstas,ploto didinimo vertikalineje kryptyje nebuvo.Kadangi 
didesnį plotą užimančio pastato lietuvis nestatė, jis statė daug 
mažų pastatų pastatėlių / net iki 20 senoje sodyboje/.

Kaip jau patirta, pastangos įvesti racionalesnius principus 
. sodybų bei pastatų planavimo ,pav. ,koncentruoti irdislakuoti pa 

tatus sodyboje taip, kaip jų naudojimo racionalumas reikalautų, 
arba išnaudojimas pastogių, susidurdavo su ūkininku abejingumu 
ar net -pasipriešinimu,

•_ Kas liečia gyvenamąjį butą, nieko negalima turėti pries jo 
išdėstymą vienoje plokštumoje, nes toks išdėstymas yra racioną 
liausiai ne tik kaimui bet ir miestui.^ Is to. .įšpįąųląią^i.syaląj
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•kad neverta daryti aukštų sįogų, kurių pastogių erdvą tektų iš
naudoti patalpoms įrengti. Oia senas.paprotys sutampa su 
moderniomis nacionalizavimo tendencijomis. TJuo atvejo, kada 
antrame aukšte tūtų reikalingos saikų pobūdžio patalpos,jas ga
lima dažyti ir prie neaukšto stogo, keliant pirmo aukšto sienas 
virš lubų

Lietuvos kaimuose gyvenamų patalpų pastogėse neturėta,todėl 
ir patys stogaųbuvo. neaukšti / neukštesni 40 o/.

Turint prieš akis ateitį, tuo reikalu pasakytina, kad nau
josios stogu dangos medžiagos turėtų būti tokios,^kurios leistų 
daryti neaukštus stogus / pav. tobulos falouotos čerpės, kaip 
Ludovieį, įvairus eternito dengtukai'ir p,;/„

Toliau iš to seka, kad tos medžiagos turėtų patikrinti ne 
tik dangos sandarumų, bet neturėtų reikalauti daug miško^med
žiagos stogo konstrukcijaio Nuo pradėjusio plisti olandiško 
ar netobulo falcuotų čerpių tipo^ kaip nuo neracionalių, tektų 
atsisakyti o Mat, joms reikia aukšto stogo / neekonomiškas miš
ko medžiagos atžvilgiu ir noatiktinkąs krašto stogų*palinki/.,

Siūlomos dangos medžiagos tiktų pakeisti sudėvėtų šiaudų ar 
skardos dangų ir padėtų išlaikyti vietinį stogo formos 
charakterį.

Primintinas dar vienas budingas senosios musų arebitek?ūros 
bruožas: didelės pastogės / pažastys/. Senieji musų kaimo pas
tatai turėjo užleistus stogus kurie saugojo sienas nuo lietaus 
ir sudarė saugią erdvę padėjimui pašalėse. Iš vakarų bei pietva
karių pusės, iš kurių paprastai užeidavo audros,stogai buvo 
užleisti dar daugiau.' Tokius stogus turėjo ne tik ūkio pastatai, 
bet ir gyvenamieji / kluonų pobūdžiu, trobų, kamarų,namo ętogai.- 
IŠ to išplaukia racionali sienoj aukščio redukcija šalutinėms 
patalpoms / sandėliams, prieškambariams/.

Kaimo pastatai turėjo žavių architektūrinių lyčių, išplaukian
čių iš praktiško reikalo apsaugoti/uždengti /įeinamąsias“duris. 
Prie jų priskirtini gonkos,priekibetės, lie žemaičiu name. 
Konstruktyvinė prasmė tai buvo iškyšulio formos /kragform-/ 
variantai,konzolės ar stulpelio ir sijos^virš jo principu.. 
Arohitektūrio požiūriu šios foztnos buvo žavios priemonės pastato' 
korpuco masei skaidyti, išgauti šviesos-šešelio- žaismui, davė 
progos išryškinti ažūrini .ornamentiką bei dantuotas karnizinias 
juostas, stulpelių bei krotelių siluetui

Iš šiojo lobyno perneština į mūrinę architektūra^, tai kas 
nesipriešina medžiagos savybėms'ir atitinka laiko dvasia. 0 tokių 
elementų, atrodo, susidarytų nemaža. . * \ '

Turint galvoje, kad stogo konstrukcija liks medinė ir\ateity, 
bendrai pastato formai sprendžiamos reikšmes turės tinkami stogo 
sprendimai su jv nuleidimais žemyn. Ryšdami priekleČių ar gon- 
kųelementus su stogais, atrodo išlaikysime pastato daliųorga- 
niškumą, kas buvo seniau.

Didelis stogo užleidimas iš to pastato šono, i.š kurių daž
niausiai užeina lietus,arba iš tų šonų, kurių sien ose nereikia 
langų bei durų, ypačiai būtų naudingas moliniams pastatams.

• Be vienas pastebėjo, kad kai kurių pastatų stogai turėjo sto
go foitna, parėjusią nuo reikalo turėti lėkius^'/ Giebel/ iš galų 
arba jų arba tik vieno jo neturėti. Lietuvis čia surado įdo
mių sprendimų, nesilaikydamas simetrijos dėsnio.Jei prisimename,

-i-^ -1— i — 1 ~ 1 ■* —1  1
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kokį stogą .turėjo namas, bus-aišku, kas norėta pasakyti.
Tos pastatą dalys, kurios raidos bėgyje susifEriiiai»o del mod—, 

žiagą, klimato bei dirvos sąlygų atskiruose statybiniuose krašto-' 
vaizdziuose, yra vadinamos kraštovaizdžio formomis. Prie ją 
priskirtinos: stogu rūšys,-gonkos, prieklėčiai balkonai,durys, 
langai ir .langinės,' dumtraukią galvos,kamyzai„ bei cokolio 
sprendimai, Jei ju formos pagrindinai- pakeičiamos, arba kai kurios 
atmetamos, keičiamas ne tik .pastatą stilius ? bet statybinis -kraš
tovaizdis. *ei ją esminiai nepakeisime, o. tik modifikuosime, 
atrodo galėsime išsaugoti istorijos..-.bėgyje sukaupti vertinga^ 
lietuvią karybą ateinančiam kartoms^..'-..-.-: ? ■ . ' . ■ . • .

Suprantamas.dalykas, aš stoviu tik ūz tokiub tradicijos palai— 
kyma, kuri nedaro klinčių pažangai. Pavyzdžiui, čiukuras 'sudaro( 
tipinga lietuvio stogdengio .lytį. Pradžioje .jis .formavo, dūmams..;/ 
iš pastogės ištraukti ir pastogei-apšviestitodėl kaip stoglan
gis/-nes dūmą ištraukti ja.u ;hebereįkįa/’j.įs.; išlaikytinas-ir .' J-. . 
ateičiai: Juo labinti kad’-.^kitokiu stoglangio formą nebuvo. ■

Baigdamas save trumpaspastabas, kviečiu ir kitus lietuvią 
architektus pasisakyti tais- ir kitais būsimo sioą lietuviu archi
tektūros klausimais* ,-

■' ■ . :• ■ f Doc^dipl,inž. K.BJlISCIUKkITIS.

■MAŽUJĮ. MIESTU BEI MIESTELIU. AIKŠTĖ, ~. '. / ■ ‘ -f ,

Praūžus per musą kraštav karuiydaug miestą bei . miestelią liko 
sugriauti didesniame ar mažesniame laipsnyje ir jiems atstatyti 
Po karo reikės turėti tinkamai, sudarytus atstatymo planus-, 

nesugriauti miesteliai ankščiau ar vėliau irgi bus. reikalingi 
atitinkamą pertvarkyme pro jektų.Tačiau tu. pro jektą sudarymo .darbe 
100^ vadovautis užsienio panašiu vietovių- planavimo pavyzdžiais 
negalima ,nes mūsų krašto ištekliai yra žymiai mažesni, b; gyvenimo 
sąlygbs bei tradicijos_yra skirtią.os kaip kituose kraštuose, a.1- 
■° e to mūsą miesteliai is pagrindu skiriasi nuo vakarą Europos / 
mies tolią,nes. tikru miestiečią-.,pilna to žodžio prasme ,Lietuvos ... 
miesteliuose, del. įvairią istoriniu priežasčių .yrą?/nepalyginamai u 
mažesnis % nekaip- pastaruosiuose., Musą miesteliai labai-ąuznąą■; 
apgyvendinti ūkininkų/ ik i net 40'//.;,■; ;tuo’':' ta’rpu^ka'i -Vakarą Europos' 
miesteliuose ūkininką 'k retai kada' pakyla virš j 0^ visą ją gyven 
toj ą» <i

Tuo būdu atrodo, kad planavimo ekonominė problema mūsą kraš
to yra ir bus dar ilg<ą laika pirmaeilės svarbos problema. Nedide
liu mūsą krašto miestelią savivaldybių labai ribotos pajamos tūr

z
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ri būti.ypač taupiai naudojamos atliekant būtinas darbas mies
teliu tyarkyme su to darbo maksimaliniu racionalumu.

Kiekvieno nors ir nedidelio miestelip planavimas yra rimt-.s 
ir kruopštus ar bos, o tinkamai sudarytas^projektas yra rimtą 
ekonominių bei kita, stadijų rezultarnt. Siame straipsnyje- palie
siu vien tik aikštės planavimų ,turinti pirmaeilės svarbos mina. 
telio kultūriniam bei ‘ekonominiam gyvenimai.

Planuojant miestelį ir skirstant jo plota, į įvairiu funkciją 
dalis ,aikštės padėties parinkimo klausimas yra labai svarbas 
np tik jos funkcijoms patenkinti,bet ir visai miestelio išvaizd- 
dai.jo siluetai sudaryti.

Baugumas Pietavus miesteliu bei mažąja miestą esti prie I rū
šies vieškelio į o ateity,atrodo,dauguma iš ją turės plentą.Kaip 

» taisyklė tas vieškeki? ar net ir plentas kerta miestelį per pat 
vidurį ir visi, važiuoja transitu, turi visuomet pervažiuoti po* 
patį miestelio centra, keldami dulkiu, debesį,kurios prasiskverbt, 
per langų ir durą plyšius i šalia vieškelio esančią namą vidų, 
tuo būdu mažindamas butą, higienišk.umą. Tiesa ,padarius gatvėje 
^rindinį, dulkiu, kiekis žymini sumažėja, bet geros grindinys yra 
hrąngus ir retas miestelis įstengia iš kuklią savo lėšą ji tin
kamai padaryti,© ypač palaikyti tvarko j e,-esant dideliem tranzi
tiniam jude jim'u-i,beto,ir pačiam .judėjimui kelias per misetelį 
lobai kliudo.

Todėl pirmu ateities planuotojo uždaviniu tarėtą būti grynai 
tranzitinio judėjimo pašalinimas iš miestelio t.y.pašalinimas 
to judėjimo,kuris yra.miesteliui netik kad nenaudigas,bet sta
čiai jam kenksmingas, padarant tranzitui specialu, kelia, už mieši 
telio ribą, nr bent jo pakraštyje,būtent taip kaip rodo schemos 
brež. ląrbn 2,kur yra tranzitinė U—Il-mogistro.le,o III-III 
yra svarbiausioji miestelio gatvė. ' ■ *
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Dar ne taip seniai atitinkamose musu, įstaigose vyravo nusista
tymas iškelti iš miestelio centro į jo pakraštį rinką,paliekant 
jo centre vien tik reprezentacine aikštę. Toks iškėlimas nors 
iš esmes ir nėra blogas, "bet galės atnešti naudos tik tuomet, 
kai miestelis bus tiek didelis? kad galės naują rinką ir visas 
prie jos prieinačias gatves tinkamai tam tikslui ne tik sutvar
kyti, bet ir palaikyti nuolatos tvarkoje, Ilano nuomone toks 
rinkos iškėlimas butą sveikas tik tuomet', kai gyventoją skai
čius miestelyje bus didesnis už 2000—2500 žm.

Taigi atrodo, kad daugumo j e musą miesteliu turėtą pasilikti 
ir ateityje tik viena aikštė, Žinoma,toji aikštė turi būti ati
tinkamai sutvarkyta ir pritaikyta visoms jos skirtingoms fun
kcijoms ir,' reikalui esant, ateity daugiau ar mažiau padidinta.

Toji aikštė turi būti planuojama galimai aukštesnėje vietoje 
prie svarbiausios miestelio gatvės, kuri normaliai turėtą eiti 
tos aikštės šonu. Atsižvelgiant į utilitarinį tos aikštės cha
rakteri, visos kitos gatvės irgi turi tik prieiti prie aikštės, 
bet nekirsti jos.

Toji aikštė neturi būti būtinai, miestelio centre,nes jos pas 
dėtį nustato grynai vietos sąlygos, dažniausia reljefas.kiat- kiek
vienos aikštės planavimas .yra netiek ploto nustatymo uždavinys 
kiek turi būti sprendžiamas kaip erdvės uždavinys,t.y.esti triją 
matavimą uždavinys.

Taigi,nei vienos aikštės negalima tinkamai suprojektuoti,neiš
sprendus jos užstatymo,kuris tusi būti taip išpręstas,kad rezuK 
tate gautąsi ne pastatu konglomeratas,kaip dažnai kad esti,ber 
arhi tekt Girinis ansamblis, sudarąs -harmoniją. irjsu bendru vietos 
landšaftu,kaip pav.su medžiais reljefu ir pan.Žinoma,tikro recep
to ši© klausimo sprendimui duoti negalima, nes tai yra grynai 
meno uždavinys,priklausąs nuo projektuotojo skonio.^

Idiestelio aikšte yra toji vieta, kurio j e ' .suspiegia visas mic* 
stelio viešasis gyvenimas j daug mažu miestelią,galima sakyti,net 
vien tik iš tos aikštės susidaroj todėl jos užstatymą turi sudaryti 
miestelio viešieji ir prekybos trobesiai.

Daugumoje mūsą miesteliu centrinę vietą užima bažnyčia,neretai 
aukštos meno vertės kūrinys,bet tas kūrinys dažniausia turi la
bai blogus rėmns-apJ inki nius trobesius,kurie visai nesiderinąpu 
jo.Taigi urbanisto uždaviniu ir turėtą būti šiam arhitektūros 
objektui tuos tinkamus rėmus sudaryti naudojant tam reikalui ne 
vien tik arhitektūrą,bet ir vietos gamtą,t.y,reljefą,medžius ir 
pan,

Aikštes išplanavimas,būtent dydis, formair užstatymas priklauso 
nuo to vyr.arhitektūros objekto,kuris aikštėje turi užimti domi
nuojančia vietą. Jei tas vyr,pastatas busnesimetrinis,tai ir aik
štė turės' būti nesimetrinė ir atvirkščiai,net ir tuomet, jei toks 
jos nesimetriškumas būtu nevisai patogus pačios aikštės ploto 
matavimui',nes bendra aikštės išvaizda yra vis dėlto svarbesnė už 

•kitus aikštės elcžientus, .
Planuojant aikštę,nereikia j.os plotą dirbtinai lyginti pagal 

nivelirą,kaip.dažnai mėgstama daryti,o kaip.tik atvirkščiai,čią 
naudinga pasinaudoti reljefu,nors ir tanrreikalui,kad atskyrus 
įvairią funkciją aikštės dalis .Hat, esant miestelyje vienai aik«*

7
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aikštei, jai tenka atlikti, kaip ir dvi pagrindines funkcijas,bū
tent rinkos funkcijas ir žalijo ploto-skvcro f unkci jaa,.Kadangi 
tos funkcijos yea visai priešingos viena kitai,tai tenka visa aife- 
tteęylota suskirstyti į,dvi dalis,būtent i dalį,arčiau magistrali
nės gatvės, skirta. rinkai ir į dali,arčiau vyr,trobesio,skirti ąa 
liajam plotui-skverui-Pirmbji dalis visuomet tiri būti žemiau an
trosios ar būtent bent viename lygyje su ja,nes vyr,trobesis turi 
stovėti aukščiau ar viename lygyje su aikštės paviršiumi,Brež.3 ro
do nedidelio miestelio aikštės^planavimo pavyzdi,kuriame 1-1 yra ma- • 
ė,i s tralinė gatvė ,11-rinka, 111-skver. s, 1^-vyr.trobosis ,V-ad mini s t ru
činiai trobesiai,Vl-krautuves su gyv. batais II aukštuose,Vll-vies® 

■ trobesys/kinas,parėpi jos namai or pan./Vili-. ;yv.namai.

‘žinoma, šis pavyzdys yru tik planavimo skomį, o ne- receptas,nes kaip 
minėjau,aikštės forma ir jos užstatymas priklauso nuo vietos sąlygų, 
suk., jei aikšte planuojama kalne visai prie" staigaus jos šlaito', tai 
iš to šia- ito puses ji neturėtų būti užstatoma-čia turi būti padary 
tas barjeras ir šaligatvis,ant kurio statomi suolai,nes iš tos pusės 
dažninusia bus grnžus, vaizdas i miestelio apylinke,pav.ežerą,ūpo,-r 
pan. ' '

Vyr.trobcsis prie tokios aikštės jau turėtų būti nesimetrinis. 
kalbant apie aikštės formų,reikia nurodyti,kad aikštė neturėtu 

siaurėti i vyr. trobesio puse,nes tuomet atrodys tas trobesys suspai 
tu. ■* .

-•Jūsų miestelio rinko-s dažniausia yra labai nesvarus plotas,nes 
ūkininkų vežimai kartu su arkliais tankiai ir be tvarkos aikštėje 
sustatyti, užteršia visa tax ploto.•■i.anau, kad ir šiuo klausimu vertėtų 
susirūpinti,pasinaudojaht nors'ir kaimyninės Latvijos pavyzdžiu.La
tvijos kai kuriuose miesteliuose man teko matyti,kad arkliams netd 
nuo rinjros vra numatyti specialus kiemai s.u pastoge,kurus nedičLeli atlygiiiiria Jie, tam tikru pareigūnų yriŽiūrimi.Pstėgd. apsaugo arklį' 
nuo šaulės ir lietaus.Panašius kiemuspąlaikyti svaroje,atrodo,yra 
daną lengviau ne k^in rinka,nes arkliai čia sustatomi eilėmis,pana— šiai tSp aįkydėso, todclll Paryti net šiokiu togą
no.iizaci j a .i'-iema, palaikyti švaroje ir gerai prižiūrėti arklius uzi 
ntoresuotas ir pats jo savininkas, paprastai krautuves ar arbatinės 

r—restorano laikyto jas, nes jam rūpi gauti daugiau klijontų ir tuo ba
du padarytį .didesnę apyvarta j j am net ipsimokes visai neimti atlygi;
; ; 4.: +: +: .j.: 4-: + i +; -g: +: -pi +: +; +; + + : + : + : + : + : + + ■ + : + ; + • + : +2 + : +;
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ginimo už arkliu prioži&rrv.Rihka su vežimais be aekliu,atrodys ' 
daug kulturingiaa ir bus žymiai higieniškiau,

.Jei miestelis bus ant tiek didelis /d.augiaa2v0Q—5000 gyv./kad 
įBtSngs užlaikyti tvarkoje jau specialų rinkos aikšte,tai centri
nei aikštei liks vien tik reprezentacinės funkcijos.Čia lieka vie' 
šieji trobesiai,o vietoje smulkiu krautuvių,viešbutis ir vienu '.n 

‘ tra stambesnė krautuvė.Po karo, reikia man yti,turizmas pasieks j 
didesni laipsnį,nekaip buvo anksčiau ir todėl miestelyjc,ypač su ’ 
gražesnėm apylinkėmis,būtinai bus reikalingas nebrangus bet geras ; 
viešbutis, kurio dabar taip pasigendamo;jam tinkamiausioji vieta . 
ir bus toji reprezentacinė aikštė, kuri ,iškėlus iš tos vietos rin
ka., virs gan ramiu kampcliu^su gėlynais,krūmais,medžiais,o kartais 
ir su paminklu ar foĮjtani-š h linini.

Labui yra svarbu tinkamai. parinkti vieta, miestelio plane antra
jai aikštei-rinkai.Urbonistad turi taip pat ta, vieta. parinkti,kad ' . 
ūkininkas. važiuodami į rinką,nevažiuotu centrine miestelio gatve, 
o pati rinka užimtu galimai centrine, vieta, tarp tarp gyvenamųjų kv 
artalu,nors ir to rajono pakrašty j e. Brež-.5rodo tinkamos rinkos pa
dėties miestelio plane parinkimo pavyzdį,Jame II-II svarbieji mie
stelio gatve, I-I tranz. magistralė,IlI-reprozentacinė aikštė,IV- 
oalutinė rinkos magistralė,V-rinkn, vl-represonzacino d'^tvė.

Rinkos centras turi būti atskirtas nuo gatvių barjeru ar,go
riau, iškeltomis salomis su medžiais ar gyvatvoriais,kad vežimai 
nebūta, statomi pačioje gat-vėjoJTaudingn turėti rinkoje geriamo va.

9
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dcns šulinį,gerai- apsaugotą nuo užteršimo,svorstyklią namelį -ir 
vieša išvietę,kuri,žinoma,turi būti- gerai prižiūrima ir užląįko- 
ma švaroje.

Rinkos vietos parinkimo reikėtų, vengti upės krantą,i ypač jei ne 
bus atskiro arkliams kiemo,nes utilitarines rinkos funkcijos vi
sai nesiderina su krantinės funkcijomis,t.y.būti poilsio ir pasi
vaikščiojimo dalia juosta miestelio plane.

Baigdamas turiu nurodyti, kad urbanistas, kaip ir kiekviename 
savo darbe, aikštės projektavime turi atsižvelgti į visus grynai tos 
vietos sąlygas, išnaudojant vietą tokiu būdu, kad nesudėtingomis 
architektūrinėmis formomis išriskinti"gamtos sukurta; groži; be di
delio reikalo nenaikinant vertingą, riet ir atskirai augančią med
žią. kaip tai dažnai mėgstama'daryti, kad lengviau galima butu 
išnivcliuoti aikštės paviršiu.

----- oo -0- oo -----

. . ' - . ' nipl.inž.K. KAUNAS.. '

STATYBOS GRUNTO TYRINEJIIKI REIKŠTE,

Dažnai pastatu projektuotojai pirmiau suprojektuoja patį pasta 
tą xir tik vėliau pradeda siek tiek domėtis ant kokio grunto jįs tu
rės' stovėti. Visada tikimasi normaliu sąlygų, n jei gruntas blc- 

■gas,sumažinamas pastato apkrovimas praplatinant pamatus ir klau- .
simas skaitomas sutvarkytu, ~ •

Kad užsakytojas apsisaugotu nuo netikėtumą, skaityta reika
linga plačius tyrinėjimą darbus pavesti rangovui, kuris vykdo 
pastoto statyba^ ta’proga sukraunant ir visa atsakomybę.Tai buvo 
lengvabūdiškas pareigą supratimas,' kuris trukdė rimtai grunto 
klausimus išspręsti ir kenkė statybos organizacijai. Iš to kilda
vo daug teisinią nesusipratimą.

Paprastai grunto tyrinėjimai rangovui buvo pavedami atlikti,' 
kai jau turėta pradėti vykdyti statybos, darbai. Atydiomr tyrinė
jimams sugaištama daug laiko. Praeinu koletą savaičių, kol gnu—, 
narni laboratoriniai duomenys. Rangovui pritrūksta laiko ir prade-
• + 2 + 3 + i + S + ».+2 + •.+"-f-■ + - 4-* + + +*+ + ° + +’+(i+, + ’ + ‘ + ' + ’ + ’+ + •+• + * + “ + * + •-(-•
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dama statytos darbai, pirmiau, negu sužinomi rezultatai,C-runto duo
menys/tyrinę j imu) pirmo j e eilėje kaip tik reikalingi projektuoto
jui, nes jie nulemia konstrukcija, Dažnai atsitinka, kad ir pakei
timai lieku pavėluoti.

Del to dabar reikalaujama, 'kad grunto tyrinėjimai būtu, pravesti 
iškylant statybos sumanymui, Daviniai privalo būti aiškus prade
dant pastatu,projektuoti. Tyrinėjimu išlaidos visada privalo eiti 
užsakytojo sąskaiton,

Gruntus yra medžiaga, kurio savybės yra labai įvairios ir sun
kies nustatyti. Net elastingumo modulis gniuždinimui E,kuris taip 
lengvai randamas metalams ir mineralams, reikalingas laborotorinią 
tyrimu,, iš nesuardytu, pavyzdžiu. Duomenys gaunami labai įvairūs,kaip
pavyzdžiui: t

stambus, tankus smėlis 1000- 2000 at /kg/cm‘
. tankus smėlis 500- 800 II

palaidas smėlis 100- 200 II

neplastiškas molis 80- l<50 II

standžiai plastiškas molis 40- 80 II

minkštai plastiškas molis 15- 40 II

durpės 1- 5 H

Grunto sėdimas -skaičiuojamas: 2
sėdimas s= p. h= spaudimas į gruntą kg/omSc sluoksnio aukščio

E elastingumo modulis oi

Naudodamiesi lentele galime apsirikti visu 1PO$, Iš to disku,kad 
reikalingas rasti E tą pastatą gruntams, kurie labai’jautrūs sėdi
mams. Dar tenka priminti, kad E didėja, didėjant geologiškam grun
to apkrovimui. To paties grunto gilesni sluoksniai yra atsparesni 
už aukštesniuosius,

Gruntas turi daugeli savybių, kurios išreiškiamos ne žodžiais, ’ 
‘bet skaitmenimis ir diagramomis,nustato laboratoriniai tyrinėjimai. 
Tik skaitmenys ir diagramos leidžia pritaikinti įgytus patyrimus 
ir juos sistematizuoti.

IŠ paimtu grunto suardytą pavyzdžiu, galima sprąsti apie šias 
grunto savybes: grūdinguno sąstatą, kuris išreiškiamas kreivėmis, 
kapiliariškumą išreiškiama aukšči .u,plastiškumą, kuris priklauso 

į nuo vandens kiekio ir grunto rūšies. Ieškoma skystos konsistoh- 
• eijos ir plastiškumo pradžios: vandenė kiekis; vandens nuošimčiu 
1 skirtumai ir yra plastiškumo skaičius. Duomens leidžia spręsti,ar 
molis riebus, minkštas, ar su organiškomis priemaišomis.

Struktūrinės grunto savybės randamos iš nesuardytu pavyzdžiu, 
kurie apsaugoti nuo išgaravimo. Ieškomą:

. a/ Grunto konsistencija- grunto būklė natūraliose^ salygose- 
nusakanti, ar molis kietas,pusiaukietas,plastiškas,minkštai  
plastiškas. Charakterizuoja konsistencijos skaičius

' tekėjimo rlbcs vand. kiekis- vandens, kiekio
K= plastiškumo skaičius * ’ > • '
Turint minkštai plastiško molio, gruntą, reikalingas didelis 

atsargumas, nes gaunami dideli sėdimai, matuojami dešimtimis cm.
b/ Pralaidumas vandeniui k cm / mln.
c/ Vidaus trintis ir kohezija / atsparumas tempimui/, kandama is 

atsparumo kirpimui. Dalis kohezinės jėgos surišta su kapilia
rinėmis jėgomis ta prasme, kad kapiliariskomui sumažėjus, ma
žėja ir koheziškumas. Šis laikinas koheziškumas pasireiškia
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drėgno smėlio krūvoje, neduodamas’ jai išsisklaidyti. Pstovasi-s 
kohoziškumas galimas, kai grunto daleles mažesnes už 0,02 mm.Kohe- 
zijos klausimai dar nėra pilnai moksliškai ppdoroti,

d/ Grunto pavyzdžiu /cilindru/ atsparumas gniužimui.Svarbiau
sias tyrimas' atliekamas prie sutrukdyto šoninio išsiplėtimo .Stebi
mu slūginio eiga laiko atžvilgiu,

-Labai, svarbus yra minėtu savybių tarpusavis santykiavimas,ku- . 
rio duomens naudojami praktiškiems tikslams. Taipj pavyzdžiui,mo
lio daleliu, smulkumas surištas su aukštu kapiliarmgumu ir mažu 

„ vandens, laidumu. Molio riebumas surištas su mažėjančia vidaus trin
timi, grūdeliu dydis su vidaus trintimi ir kohezija,susitraukimo 

.% džiovinant surištas su grunto kokybe /juo gruntas daugiau suslūg- 
sta, juo-jis blogesnis/. Jei grunto slugimas daugiau 10%, būtinas 
grunto laboratoriškas tyrimas, Ankstyvesni grunto apkrovimai geri
na jo savybes, nes gaunami mažesni sėdimai.

Dauguma paminėtų reiškiniu galina ištirti tik rimtai organizuo
tose laboratorijoje, kurioms reikalinga nemaža įrengimu,masinu ir 
įvairaus inventoriaus, Vokietijoje kiekviena sritis turėjo savcų la
boratorija. Bent viena plačiai suorganizuota grunto tyrimu labora
torija reikalinga ir Lietuvoje, kuri vadovautu tyrinęj imu darbams, 
tirtu pačias medžiagas, sistematizuotu duomenis, nustatytų, tech
nikines sąlygas,skatintu stebėti pastatytu, pastatu sėdimus', įvyku- 

. sius žalas del blogo prisitaikymo grunto sąlygoms.Tokia laboratori
ja tuojau padengia išlaidas valstybes airyje, nes pasinaudojant jos' 
patarimais galimi ukiškiausi fundamentų sprendimai.. Yra gulimas . 
perbrangus atsargos priemonių panaudojimas, bot dažniausiai sąly
gų ned aver tinimas. _ '

Kad statybos darbų organizacija būtu patobulinta,reiktų laikytis 
šių-gruntų liečiančios taisyklių:

1. Dar prieš perkant statybos sklypo.,kreipiamas dėmesys į jo 
grunto apkrovimo galimybes,

2, Jei geras gruntas nėra garantuotas, tuojau pradedami tyrinė
simai, kad neištiktų netikėtumų, išlaidos yra nežymios. *

5.•Tyrinėjimų rūšis numatoma' jau sąmatoje, kad nepritruktų jiems 
priemonių ir nebūtų pavėluoti. ,

4. Kaip pastato suprojektavimui ir jo statybos leidimui gauti 
roikolingas laikas, lygiai taip pat reikalingas laikas ir tyrinėji
mams ’pravesti.

5. lyrinėj imu duomens privalo būti paruošti, kai sprendžiamas
pamatų klausimas, -

6. Pripildomai tyrinėjimai po nepilnų tyrinėjimų gali duori neti
kėtumu / net iškasos tyrinėjimai !/.

7. Jei prie pirmųjų orientacinių gręžimų imami grunto pavyzdžiai 
tai gali sutaupyti papildomus gręžimus,

8. Daugėlų instrumentų skolina laboratorijos / jei tik jos yra/.
9. Tir tie pavyzdžiai turi reikšmės, kurie tvarkingai po imti ~ -ir

užlaikyti, . - • .
10. svarbiausi tyrinėjimai atliekami laboratorijoje,
11. Ir-bora tori jai pranešama apie pastato pobūdį, kad atpultu per

dėtos pastangos, . . ' ' i
12. Tiksliausia- su laboratorija susirašinėti jau pirmuosius gre-

. žimus atliekant, - t
v Lietuvoje .susiduriamo su įvairiausiais gruntais. Taip pavyzdžiui 
gi,•.ulių miestas guli ant plaukiančio smėlio sluoksnio.Naujos modert- 
niškos daugiaaukštės statybos yra žymiai nukent ėjusios del nevieno*-

: 4- * + • + ’+" + *+• + •+• + • + • + •+: + : 4-: 4- :+* 4- : + : + •+• + • + • + • + : 4-: 4-: 4-: 4-: 4-; 4- s 4- ? 4-; 4-;
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.du. sėdimu., Daugelis skilimui pastebėta ir nebaigtoje ligoninės staty
boje, kuri tariamai stovi ant kieto, tvirto molio grunto.Viršuti
niai sluoksniai pastoviai išlaiko tik lengvus pastatus, kuriuose ply- 
sitį neatrandamą, Vykdant sunkiu pastatu statyba, jau būtina atsi
žvelgti į gilesniuosius sluoksnius» įvairus netikėtumai galimi ir

-kitose Vietovėse, Tenka atsiminti, kad kartais neb'ienodi sėdimai 
įvyksta, no del blogą grunto savybių, bet del nevienodo sluoksniu, 
išdėstymo. .•

Nors grunto savybės sunirtai susekamos ir ją vertinimas komplikuo
tas, vis dėlto Verta domėtis su juo surištais reiškiniais,nes grun
tas neišskiriamai surištas su pačia pastatu ir šis klausimas pirmo
je eileje stoja prieš akis, ■ ’ ’ ’ '
/Naudota: Baugrund and Baawerk von F. Kogler u.A, Scheidig/

0000 ___ m_

KAI KURIU LIETUVOS V,ĮEITI METINIAI KRITULIAI (mm) '
(Iš prof.S.Kolupailos medžiagos)

Meta 11924 25 26 2? 28 29 5° 51 $2 55 54 55 56 57 58 59 40 41 42 45

Klaipėda 956 695 944 9°9 752 559 845 716 792 626 660 676 696 566 717
Falanga' 655 722 825 871 658 468 711 665 689 495 541 651 688 5OO 750 442 625 654 527 590
Mikužiąi - - 11111042 900 822 898H60I045 690 668 874 828 758 827 700 777 744 740 775
Tauragė - 844 958 958 874 565 444 700 752 564. 642 825 725 629 662 707754 565 545 541
Teisiai 665 85H0I2 817 844 662 667 754 792 627 584 880 641 540 681 567 611 58I 605 715
Mažeikiai - 617 702 815 710 482 618 629 677 550 510 748 594 555 600 492 487 496 518 495
Jurbarkas - 654 445 721 816 756 499 452 901 752 608 569 618 695 595 558 811
Raseiniai - 751 765 942 664 454 590 556 654 650 559 724 471 455 496 558 609 495 526 762
Šiauliai - 545 600 598 628 457 578 515 650 654 509 656 567 469 418 429 567 488'494 53u
Dotnuva 701 654 602 655 565 471 71° 527 655 524 494 724 505 598 515 662 589 472 466 595
Panevėžys679 752 672’594 715 449 679 628 607 625 525 662 511 558 549 558 588 482 408 582 
Ukmergė 759 754 645 564 544 425 696 791 740 875 655 788 505 4o4 456 596 561 465 451 567
Biržai 647 684 647 658 865 495 757 683 646 595 546 599 580 575 545 506 625 486 517 665
Molėtai - 780 680 687 625 .474761758 802 762 588 914 715 625 595 626 606 595 509 719
Utena - 625 582 644 61^ 450 754 652 758 670 558 700 660 504 478 488 568 496 491 620
Rokiškis - 618 626 >94-684 495 717 61A 660 594 648 510 514 554 488 575 694 615 745
Zarasai - 690 675 688 687 498 801 869 727 687 514 715 688 757 640 468 578 585 511 665
Fažeimenė661 774 655 700 605 442 758 868 774 745 577 790 640 697 619 
Vileika - - - 805 656 487 800 990 542 69I 495 696 620 548 589
Vilnius 800 665 611 687 695 514 695 746 647. 721 541 800 656 462 4-97 505 648 555 414 652
Ašmena 554 650 654 681 545 481 712 715 -614 758 447 682 700 614 564 !
Lyda - - 646. 559 505 464 7C4 _’ic 601 696 570 647 654 410 574
Stolpcai 727 550 559 605 510 529 559 375 652 716 624 660 620 55I 578
Gardinas - 571 596 5/4 488 '444 681 588 6^8 708 590. 610 600 425 549 ' ' . '
Suvalkai 710 906 788 542 588 4o4 655 561 716 772 655 714 762 565 611
Alytus - - - 647 485 515 658 654 622 720 450 692 605 484 657 651 574 456 47b 666
Lazdijai 674 516 570 494 475 5 H 70? 593 714'717 417 686 657 456 657 617 544 435 42b 638
Mariampolė - 490 654 541.4-51 50Į 614 675 548 609 429 702 541 524 624 620 650 470 4$ 653
Šikšniai 642 583 766 624 575 607 624 656 702 f76 615 861 60I 4/1 670 ’ U
Kybartai '558 708 578 4&I 519
Kaunas 754 645 655 552 660 502 702 605 757 620 5p8

I ♦ • .

i
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YVENAIMIĮ NAMU PROJEKTU KONKURSAS

Lietuvos kaimui ir m i e s t a m,s. atstatyti Lietuvos 
Inžinierių Tremtinių Centro Valdyba skelbia architektūrinį tipi
niu. gyvenamu jų namų, e ski žinių projektų konkursą,.

■ . . ' § 1, • . z
Eskizai turi duoti racionalų išplanavime, Pageidaujama,kad 

pastatams būtų suteiktas savitas‘lietuviškos architektūras pobūdis, 
kiek autoriams pasiseks tas įkūnyti mūro pastatuose. Jie gali bū
ti charakteringi Lietuvos atskiroms sritims: Vilniaus kraštui,Dzū
kijai. Aukštaitijai, Žemaitijai, Mažajai Lietuvai ir Suvalkijai.

- §2. ' ,
kurinis gyvenamas namas mieste projektuojamas vienai šeimai: g^i-

’ ‘ riant■rba
kambarių/ su 24-523% naudingo ploto/, arba 

' " 52-48" " .. .
„ . . 48-722 "

Projektuojamas atvejis pasirenkamas laisvai 
ir visiems 5 atvejams ne projektą,.

§>5.
Mūrinis ar medinis gyvenamas narnos kaimo projektuojamas: 
a/ . 8-niu -ha ūkiui/’ arba 
b/ , 15-kos " 
o/ „ 25-ių " ,■
Fasadai turi būti projektuoti mūro ir medžio statybai.

Skaitoma,ka d gyvenamieji namai nejungiami po vienu s-togu 
tais ūkio trobesiais.

Projektuojamas atvejis pasirenkamas laisvai,Galima ir visiems 
5 atvejams pristatyti po projektą. Kiekvienų atveju turi būti duo
tas sodybos išplanavimas, ■■

7 4.
Pristatytuose projektuose turi būti: aukštų planai,skersinis 

piūvis fasadai mastely 1:100, situacija mastely l:5Q0j> perspektyva, 
mastelį autoriams laisvai parenkant, Be to', pridedamas paaiškina-: 
masis raštas, kuriame turi būti idėjos aptarimas ir kiekvienos { 
patalpos duota kvadratūrus ir kubatūra ir išvestas santykis tarp 
naudingų. patalpų kyadraturos su nenaudingų patalpų kvadratūra, 
Tikroji autoriaus pavardė ir adresas užklijuotame voke pridedama 
kartu su projektu pažymint ant voko -ženklą, kuriuo yra pažymėtas 
projektas. Brėžinių popiėris ir išpildymo technika nevaržoma,bot I 
'brėžinių formatams laikomasi DIN normuotu formatu, 
J - §5.

Už tinkamiausius eskiz
Pagal §2 I-ma

■ i

5- j ų " 
4-j u " ii

n
/.1

” / 
Galima pristatyti

" / , arba
II /.

us proj

a

su ki-

sios premijos
RM 

n 
ii

- 1250
- 1000
- 1750
- 1250
- 1000

n
n
n
H

; Pagal § n

H

IH-ei. 
I-ma 

II—ra 
IH-ci 

§ 6.
Terminas eskiziniams projektams įteikti Jury Komisijai Augsburge-

Lochfold,' KolInarm s trasęe 7,nustatomas iki 1945 metu lapkričio 
mėn„ 20 dienos, ’ , ' ‘

§ 7. . v ■
.nlam’s projektams Įvertinti sudaryta iš: 
Docento ŽEMKALNIO Vytauto/ Eichstątt/ t 
Docento ‘KRISČIUK^TGiO Kazio /Kempton/ 
Dipl,inž,JASIUKAICIO Jono / Hanau/

" , D i pl, in ž, GIMBUTO J^r, io / Tubingen/
^g^ro v-bos ^sDipl< i^MADINIO Broniaus / Augsburg/ .

Jury Komisija 
Pirminiu?, c 
Nario2,

5.
4<
5.

-f: + ; + :4-; + ; + ? + ., + ? + +•+•+:+
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įvertinus Jury Komisijai eskizinius projektus,premijo tiems auto
riams tuojau išmokama 50% premijos avanso. Likusius 50% premijos 
išmokama kuomet autoriai eskizinius projektus atliks gerame popie- 
ry mastely 1:50, kad projektai tiktu parodai ir spaudai. Nuo skirtu 
premijoms sumų atskaitoma 10% organizacinėm išlaidoms.

§,9-
Visi eskiziniai projektai išstatomi 5-jų dienų parodoj Augsburge, 

kad galėtų visuomenė ir suinteresuoti asmenys ąu projektais susi
pažinti, Iremijotų projektų autoriai skelbiami tikrąja pavarde,o ne
premijuotu projektų autoriai laikomi paslapty.

§ 1°,
Premijuoti projektai pereina L.Inž.TremtaO—ro Valdybos nuosavy

bėn išmokėjus ju autoriams pribazintns premijas, Be to,nepremijuo- 
tusjbet Įdomius idėjiniu žvilgsniu,projek‘rus, Jury komisijos pasiu- 
lymu,J-ro Valdybos gali būti nupirkti laisvai susitariant del kai
nos su autorium, Ilepremijuoti eskiziniai projektai gražinami,,

§ 11.
v-rnm’ javines turi btiti- atliktas laike trijų savaičių skaitant nuo 

projektams. Įteikti nustatyto' § 6 termino paskutinės dienos.

L.I.T.D.
Centro Valdyba

Augsburgas,1946.9.28

0000
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ĮVAIRIU AMŽIŲ ŽYMESNES STATYBOS.
/laisvas vertimas' iš E.Ii.Dunbar-von Kolckrenth.

•'*Von taus end Bingen " /

I T i 1 t a. i . 1

Jau 'gilioje senovėj e katančiųjų, tiltu, pavyzdys žmonėms buvo pa
buvo parodytas vijokllnių-parazitinią augalą, kurie medžiais py
nėsi per upes. Tokius natūralius kabančiuosius tiltus naudodavo 
beždžionės^ žmonijos istorijoje , p i reman c kultūros vystymosi, .dau
gelyje kalnuotą kraštą, kaip Tibete, Peru, tokie tiltai aiškiai bu
vo haudojąmi, Arkinė statyba, priešingai, yra.graiką filosofo De
mokrito išradimas, kuris 430miprieš Kr.pastatė pirma; akmeninni til
tą.- Prieš tai žinomas kaip seniausias pasauly tvirtas tiltas, tai 
Eufrato tiltas Babilonijoje, kuris pastatytas ant 100 aloneninĮą stū-’ 
Ipu iš kiparisu,palmių ir kedru medžio. Ji statant jEufratas buvo 
pakreiptus nauja apvedamąja vaga. Taip pat seni vadinamieji laivu, 
tiltai,kuriu didžiausi,2500 m. ilgio, per DardaneĮą sąsiauri pasta
te persu karalius Kserksas 480m, prieš Kr. • . ~

Didiesiems romėną statybos meisteriams, kuris Pontifices./tiltu 
statytojas/ ,600 m. prieš Kr. pastatė per Tiberi taip vadinama 
Pons Sublicius- tiltą, atn poliu, pavyko pritaikinti graiku arkines 
statybos principą. Romoje dar tebestovi tiltas iš antro ši'mtmec'io 
prieš Kr. ir Augusto tiltai'prie Rimini ir Amalfi. Reikšmingiausi
as betgi yra Trojano tiltas Ispanijoje, kuris perdengia Tojo prie 
Alcantara. Jis yra 1800 metą amžiaus ir puikiausiai išsilaikęs.Ji 
stato romėną inžinierius Julius Lacer. Tiltas yra 200m,ilgio,8,2m. 
pločio ir turi 6 arkas kurios yra 57 m.virš Tojo vandens lygio,Jo 
statybai nebuvo vartota jokio rišamojo skiedinio, nei cemento. 
Taip yra išplauti granito blokai,kad jio sudaro vientisą kaną.Tik 
tilto galams čia buvo sunaudota 500 akmenų,kiekvienas po 12 tohu 
svorio.

Vokietijoje iki sic karo dar tebestovejo 400-taisiais metais po 
Kr. prie Koblenz,o romėnu pastatytas Mosel,ip tiltas,Įdomu pnminė- 

; + :+ : + :+: + :+ ; + : + : + : + ; + : + :+: + ! + : + : + ; + :+ ;+ :4.: + ; + ; + : + : + ; + ;+.1. + :.1_;+,+:+:
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ti koks likimas ištiko romėną pastatytojo medinio Rein tilto 
prie Mainz,o likučius. Buvo rasta dalis ąžuoliniu 8 m.ixgio 0,5m. 
storio polią, kurią vidurys nors ir 2000 metą išbuvo po vandeniu, 
buvo gerai isilaikęs. Šio medžio keletas eentnerią buvo pristaty
ta pianinu fabrikantui Biese į Berlyną, kuris iš ją pagamino 4 
pianinus, Ją skambėjimas buvo nepaprastas.

Seninusias vokieoią statybininką įrengtas tiltas "Die Steincr- 
ne" yra prie Regensburg,© per DunOjū, Jis bąvo pradėtas 1155 m. 
valdant Bavarijos valdovui ueinrich,ui V,

Visai kitas išmieras gavo tiltą statyba j kai statybos menai 
atėjo į pagalbą geležinės konstrukcijos. 1779m. Anglijoj buvo 
pastatytas pirmasis tiltas iš špižiaus, kurį 1796m. pasekė pirma
sis arkinis / Kettenbrucke/ tiltas. Dar prieš Šį karą didžiau
sias betoninis tiltas buvo Meandertal, prie Dusseldorf,o, o il
giausias pasauly sušvėėsuotas plieninis tiltas prie Duisburg',o.

Ilgai buvo laikomas pasauly didžiausiu 247°m. ilgio tiltas 
šotlandijoje per Birth of Borth, pastatytas 1885m, Jis buvo veik 
dvigubai ilgesnis uz 1881n pastatyta Volgos tiltax prie Orenburg. 
1897m.buvo pašventintas Dunojaus tiltas prieEzęrnavoda,kuris 
taip pat veik dvigubai buvo ilgesnis už esantį Šotlandijoje 
/4O6I11./. Didžiausi pasauly tilto lanką /Briickenbogen/ turi til
ling virš Sidnėjaus uosto,įvažiavimo , būtent 505 m /atidarytas 
1952n/, lagūną tiltas, jungias Venecija^ su žemynu, yra 5200m,il
gio, 1955j£. atidarytasis tilt'čfs per Mažąją Beitą /1175m/eina 825 
n. virš vandens. Per Bosforą^ planuojamas tiltas turįs būti 2V2 
km. ilgio. Bet visus šiuos kurinius savo technišku išpildymu to
li pralenkia 1956m, atidarytasis iš San Er-ahcisko į Oakland per 
įlanka 12 km. ilgio tiltas. Taip pat "Golden=Grote",tiltas,einas 
iš Floridos i Key West /195?H«buvo dar statyboje/.kuris turi 
1280m pločio angos-ir šiuo laiku yra pasauly didžiausias kaban
tysis tiltas. Jis yra 210km ilgio ir kartu su keltu įgalina ta
ne pačiame geležinkelio vagone nuvykti iš New-York_,o į uavaimą. 
Vokietijoje tiltas per Strelasund,a 1956m, saląRugen padare 
pusiasaliu. Per tiltą kelione Berlin-Stockholm dviems valandoms 
sutrumpėja,Aukščio Šederrą^ vaizduoja tiltas per James Pdver, 
Virginijoje, kurio aukščiausi lanką /44m/ gali lengvai prava
žiuoti ir didieji gariniviai.AukšČiausias tiltas pasauly eina 
500 m. aukštyje per Arkansas upę,Kolorado valst.

17
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J, TAMLITIS. ’•

. ■ LAIKINOJO POBŪDŽIO KROSNYS, , .
■' ■ _• 'i /-„■■ ... ' f ’." '' ' ■..’’■-'>5 ' K

Gyvenimo sąlygoms besikeičiant tremtiniams tenka kartais apsi
gyventi nevisai pritaikytuose gyventi pastatuose/barakuose ir pan*/ 
kiemai artinantis dideli rūpestį sudalo patalpos ar kambario apšil
dymas ,To ji pareiga dažniausiai tenka geležiniam "pečiukui",

Metalinės /ketaus,ar skardo/ krosnys buto apšildymui mažai te
tinka* Metalas, būdamas geru šilimos laidininku, negali akumuliuo
ti pakankamo šilimos kiekio. Jos šilimos atidavimas ilgiau kure- 
nant vidutiniškai siekia 2000-2600* kal./val./m4, ?t,y,7-8 kartus 
daugiau kaip normalios koklinės krosnies. '.Krosnis Įkaista, net li
gi raudonumo, bet taip pat greitai atšąla. Metaliniam krosnies pa
viršiui Įkaitus virs 70-75 0, dulkės pradeda svilti, degti,oras 
kambaryje genda. Greitas krosnies Įkaitimas ir staigus atŠąlimas 
atsiliepia į sveikatos stovi. Metaliniu, krosnią ydas kiek pataiso 
pakuros išmūrijimas šamotinėmis ar paprastomis plytomis,. Metali
nės krosnys yra pavojingas gaisro atžvilgiu, ypao mediniuose pasta
tuose. ■

Del šią, ir kitą priežasčių, metalinės krosnys Lietuvoje buvo 
mažai naudojamos, Čia,Vokietijoje, veik visos metalinės krosnys 
pritaikytos išimtinai akm.anglies kurui. Malką kurą jos blogai 
sunaudoja, . .. < ............ ..

Šią visą ydą neturi mūrinė krosnelė. Jai pamūryti, plytą ir mo- ' 
lio visur yra pakankamai. Kiek sunkiau yra su armatūra/durelės, - 
■indeliai,skląstis/, bet ir ši kliūtis yra nugalima. Kur tik sąly
gos susidaro reikia atiduoti pirmenybę mūrinei krosniai, prieš me
taline,

Mūriniu krosnią yra labai daug tipą. Iš ją tenka parinkti pap- 
rasčiausiąją, lengvai iš plytą pastatoma^nedidele,'betgi gerai 
šildančia-apatini,'prie grindą esanti oro sluogsnį,Vieną tokia, kro
snelė. čia parodoma. Krosnies sienos nevienodo storumo. Ties pakura 
—72 plytos,ties dūmtraukiais V4 plytos. Pakūrė yra krosnies šone. 
Iš pakuros pro šoninę angą karštosios dujos eina 1 pirmąjį dūmtrau
kį,apačioje kyla į antrą ir išeina 1 kaminą. Krosnies konstruk
cija paprasta ,j są ;ebės pamūryti ir nespecialistas-krosnininkas. 
Taikant vietos sąlygoms ja galima Įvairiai keisti.Pakuras perden
gime vietoje pažymėtą 2-j u. plytų eilią galima Įrengti metalini lak
štą /pliatą/ su skylėmis puodams Įleisti, Tuomet krosnele tiks ir 
virti,valgiui gaminti.

Pamūrytą krosnelę galima palikti ir netinkuotą? ^ypao kai ja sta
to neomątĮninkas. Tuomet molį sįuįese tarp plytą iš grandome pritai
kyta lentele /fųguojame/.Krosnies paviršiu plauname stipriu alūno 
/akmuo,varto jamas kirpyklose/-skiedriniu, o išdžiūvus triname,bli
zginame odes gabalu. Pakartojus taip keletą kartą krosnies pavirš- • 
ius rūbą ne te pa.
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Centro -Wdmbw Pmmežmm
KONKURSĄ. SKELBIANT. '

Musą tremtinio gyvenime inžinieriams savo srityje produkty
viai dirbti sąlygas labai riboto s.Daugelis nukryps.tame į įvai
riausią pasalinį darbą, dažnai kasdieninio gyvenimo-diktuojamą,

Sįkohkursą skelbdami norime nors daliai inžinierių, duoti 
progos pasireikšti gražiame ir įdomiame projektavimo darbo. 
Projektuotojas stengtąsi kiek galima mažiau sąlygoms.ir idėjas 
pasirinkimu suvaržyti.' Taip pat konkurso dalyviai atpalaiduojami 
nuo smulkaus techniška darbo projekto atlikime. Svarbiausia yra 
idėja, kurią projektuotojas iškeldamas turėtą atremti į du mūsą 
nuomone svarbiausius veiksmus»

- . atsiminti pokarinį(Lietuvos atstatymą ir kiek
■ galima projektuojamajam namui suteikti lietuvis- 
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- charakterį.
Taigi,tenelieka nei vieno architekto, inžinieriaus statybinin

ko, kuris nepatiektų šiame konkurse savo projekto. Ypač,kad -pakar
to j am e-konkursas savo pagrinde yra idėjinis ir net atlikimo tech
nika leidžiama kuo paprasčiausia.

Konkursas skelbiamas mums bendradarbiaujant su VLIK ir Tremti
niu Bendruomene, kurie pirmoje eileje,padengė finansine, konkurso 
puse,

. •-------- -0000--------------

L.IXDRAUGIJOS C,.REVIZIJOS KOMISIJOS
SĄSTATAS,

Inžinierių, suvažiavimo ■ Wtirzburge pavedimu lianau skyrius išrin
ko tokią Lietuvos Inžinierių Tremtiniu Draugijos Centro Revizijos 
Komisiją: • - . .....

1. ŠALKAUSKIS Julius ■
2, MAČIŪNAS Aleksandras

' 5. STANIULIS Česlovas
Kandidatai: JOKUBA.USKAS Stasys ir. LAPŠYS Aleksandras

. ■ • - [ »
• ... - 0000- - ; A
(SKYRIAMS IR PASKIRIEMS INŽINIERIAMS

................. > \ - ■ , ■ - v
Drąsume1 kuo skubiausiai atsiusti Centro Valdybai žinias apie 

visus ve-kiančius bei veikusius tcdhniškuosius kursus nuo mūsų 
stovyklinio gyvenimo pradžios. Tokias medžiagas ypatingai trūksta 
norint payaizduoti techniškąjį gyvenimą. Siunčiamuose žiniose tu
rėtu būti: *

1, Veikusių kur^u. vieta ;
2. Kursų pavadinimas
p, Veikimo pradžia

Veikimo pabaiga/ iš viso, arba grupių/ ...7
5, Karšų vedėjas ir lektoriai
6, Kursų lankytojų skaičius
7, Kursus baigusiųjų, skaičius
8, Išduotų pažymėjimų rūšis
9, Trumpai kursų apibudinimas -

10, Kitas pastabos
Jei šių.motu negalima suteikti pilnų žinių, prašome siųsti ir 

dalines. • •. ’ • • ■■ 14 .

' - - - -• oooo---------- . .....

SKYRIŲ ŽINIAI. . • ■

D-r daugelis nėra pristatę registracinių žinių apie savo narius 
: +:4. ;-i-;4-s 4- s 4.: 4-: 4. s4-s 4-:4.; 4-: +: 4-: + : + : + : +• + : +♦
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pagal anketą AInžinieriaus Kelias" Hr.2.
Žinią tiekimas apie turima literatūra yra labai negausus.Pra

šomo užpildyti prisiųstas blankas. /Tie patys registracijos klau
simai yra "Inž.Kelyje" Hr,2/. . . , .4 n +

Prašome visus skyrius tvarkingai siusti mokesčius Centro valdy
bos Iždininkui. Ypatingai svarbu kuo skubiausiai atsilyginti už 
praėjusi laiką, ko dauguma skyrių nėra atlikę,

%

----- ■-----0003 ------------

INŽINIERIŲ TURIMOS TECHNIKINES LITERATŪROS
X * SARAŠAS NR. 1.

Eil,Hr.Knygos autorius,pabudinimas______Registracijos Nr,

1. "Energijos Komiteto Darbui" , , , 1-1
I,II,iII ir IV sąsiuviniai,1937/38/59/40 
metu ,

2, VASILIAUSKAS /ledžingų atsparumas , 194-lm, 1-2
9-1

3. KAIRIUKŠTYTĖ-JACYNIENĖ, Pažaislio vienuo- 2-8 
lynas ir "jo meninės vertybės, 193°m.

4.
5.

ŠVIPAS, Miesto gyvenamieji namai 2-9 
ŠVIPAS, Lietuviu liaudies architek- 2 -10 
turą /rankraštis/

6. Kuro Butą V-ba, Statybos kainoraštis,1939m3— 1
/Žinomi dar 2 egz,/

7. VASILIAUSKAS, Elementarini u. medžiaga ats
parumo kursas /l laidą/ ^-7- 1

3. KOLUPAILA, Liidrometrija,! ir 11,1939/40 ir 
1943 mt, « 15—1

9.
10.

ŠITDLIUNAS, Staybn I,II,III,ir IV 16-1
" "Technika"ržurnalas/

1944nąNr.l ir Nr.2, l0“1

R 1 •'Pavlov 31^/, Kr arki-j mi dravli ceski j spra— 1-7
vočnik, 1913 nu

R 2 Solovjav Sprevočnik šofera,1941m. 1-8 .

R 3 Kirasin ,Otcplenije i' ventilaciįa, 
1939m. 8 “5

R 4 S H K SornvoČnik uvrupnienioh smiet- 8 -4
’ nich norm

R 5 Blizniak.; G-jdroteohni čes1;‘lę svoruženi- 14 -2
ja7 I ir II, 1939 ir 1939m_.
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S 6 Aleksandrov, Peredvizniji krani * 7’gtroitelatve

1935m. 3-10 *
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1 7DE /Pilnas normų, rinkinys/, 1943.71.15, 1-5
2 Hzika-Seidher ,Starstrom technik-į^ghenbuoh, .

3 Gcetsoh.Tesohentuoh fiir Ferumeldetechnik,
■ 1938. 1-5

4 7erlag" Offene Vfarte" ,Ferumeldetechnik in
neere /Biliheft/- Funk-teohnik,1939m. 5-6

5 Vilhig, Lęhrbuoh der ^ochfreąuenzteohnik, .
l.u.2. Baut, 1942 13-1 i

6 Sohwertfeger, Gleichstrommeestechnik,1944m, 13-4 ■
7 Schadow, Funkwerkteohnik, 1944 ■ 13-7
8 S^hiitze, Elektrisitat in xiaushah, 1928m. 2-6

•9 Koller, Der Deiohtmetal-SchweisseE,1942. 4-2
10 . Stahl u. Eisen beim Schweissen,1942m. 4-3
11 Hermann, Fa^hkunde fiir Elektrosehwoisser ,193'7. 4-4
12 Gross u. Wilhelm, Fie DIN gerechte Werkzei-

chnung, 1944m. 5-5
13 Dittmann, Der Schmied, 1.u.2.Teil,1944m. • 5-7
14 Elsner,Handluch fiir Lokomotivfiihrer,

3,1944m. • 5-8
15 Brender-Essers,Handbuch fiir Kraftfahrer,1939. 5-9
16 Krall, Der Gasgenerator/Fack-und Schulungs- '

buck iiber Einbau, tfirkungsweise.. ./,1943m., 8rl2
17 Tabellenbuoh fiir Metallgewerhe, 11-3
18 Karo Mujog leidinys. Handbuch fiir Kraft- 

fahrer /Dabai smulki/, 1939m.
19 Bartsch, Die Masohinenbaulehre, 1943m. 13-6
20 Neufert,Bauentwurfslehre, 1942m. 2-1

žinoma dar 1 eHz*
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33

Knoll-Schbnemann, Bauzeichnungen im 
Hoohbau, l‘941m. 2-2
Fi’iok-Knbll, Baukonstruktionslehre, 1944. 2-3
David, Praktisohe Eisenbetonbau,1929m. 3-1
Halasz, xiolzbau-lasohenbuoh, 1944m. 3-3

,Der ?raktische Zimmermeister,1944m.6-2 
Soliger, Praktische Statik, 1944 7-į

Stahr. ijochbau, 1938m. 7-7 -
TAerinskij, Handbuch der Gebaudelehre,1934m. 7-8 8-
Bbmer, Statisehe Tabellen, 1940m. 8-8
Kleinlogel.Rahmenformeln 9-2
Pistor, Bemessungstafeln fiir Stahlbetonbau, 
1944m. 
Sahleicher- Taschebuch fiir Bauing. 1943m.14-2
Anweisung fiir die Planung,ausfiihrung u.
Unterhaltung von 12rananlagen 7-°

14-5
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V 34 . Betonkalender /įvairu metu,40,43,44/ 2-5
6-1
8-13

11-1
14-4

V 35 "Htttte".IV.Band, 26.Aufl.,1935m. 5-1
V 36 “iiiįtte"..III.ų.Iv.Band, 1938m. 8-2

, ----------0000------- -------- ■ '

KAĮ_ KURIOS ŽINIOS. .APIE DRAUGIJOS .STOET.lt

Šiuo metu L.I.T.D. turi 16 skyrių, iš jų 12 amerikiečių,3-pran- 
cuzų ir 1- anglų zonose. Turima iš viso 345 narius. 9 skyriai 
yra pristatė narių .registracijos anketas.Šios anketos užpildy
tos 205 inžinierių kurie pasiskirsto taip: 122 dipl.inž.ir 83 
inžinieriai. . -

Statytos inžinierių 80 /55 dipl.inž./
. Architektų 7 /5 lipi.arch./

Hidrotechnikos,Melioraci
jos Kulturtechnikos inž, 15 dipl.inž./ 
Geodezijos inžinierių 12 / 4 dipl. inž./
Mechanikos inžinierių 40 / 21 dipl.inž./
Elektrotechnikos inžinier.39 /dipl, 23 inž./
Chemijos inžinierių 12 /11 dipl.inž./

------------- 0000------------
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10. Elektrotechnika
11. Metalą technologija

2
4'

2
4 4

*• . -■'•'■' .'/ii

12. Mašinų elementai
13. Mašinžinystė
14. Metalą apdirbimo mašinos
15. Švęicovimas.
16. Paga-lb in« įrengimą kons truko i-

jos , -
17. Normos ir normavimai -
18. įmonių ūkio mokslas,organi-
„ oracija
19. Kalkuliacija ' -
20. Projektai
21. Praktika dirbtuvės? 0+3

2+2

0+8

2+2
3+2

2
2¥« ;

1+Q

2+1

0+4
0+3

3+2 
‘2 
2+0 “

5+2

2+1
2+0 
0+4 . 
0+8

25+14 -..27+14'21+17 18+17

LIETUVIŲ AUKŠTESNIOJI TECHNIKOS MOKYKLA' 
AUGSBURGE .

1946m, rugsėjo men. 3d. Augsburge pradėjo veikti^Aukšt.Techni
kos Mokykla atitinkanti savo mokslą planais Kauno šio vardo buvu
sių mokykTŲT^filęUint’rhmė kurse numatomi kai kurią raokh'lo dalyką 
sukeitimai/ id mokyinys daugiau butą priartintas prie praktiško
sios pusės. Numatomą po 2 kursą ir 5 men. praktikos suteikti jau
nesniojo techniko vardą.

'Mokyklos Direktorius doc.dipl.inž, A. JURSKIS, Kųndidatą i pir
mąjį kursą , kuris bendras visiems skyriams! buvo apie 60, Bet ne
sutikus UNRRAI leisti apsigyventi asmenims iš kitu stovyklą,pirma
sis kursas veikia su 19 aktyvią klausytoją,kurie visi yra iš Au
gs b ’argo stovyklą.

Toliau duodame I ir II kurso mokyklos statuto ir mokslo pla
nus . k "

Lietuviu Aukštesniosios Technikos Mokyklos 
Augsburge

S t a t...u t j. s..,.

1. Lietuvių tremtinią profesiniam pasiruošimui ugdyti. Lietuviu . 
■Tremtiniu, Draugijos iniciatyva 1946m. liepos men,31d.įkurta Lietu
viu Aukštesnioji Technikos Mokykla.“
2. Mokykla veikia, pagal L.T.B, Švietimo Valdybos nuostatus,Lietu
viu Inžinierių Tremtiniu Draugijai vadovaujant. Mokykla yra >■ 
UNRRA-os Team 114 Direktoriaus globoje.
3. Mokyklos mokslo planai derinasi su buv. Kauno Aukštesniosios
Technikos Mokyklos planais, (
4. Visas mokyklos mokslas išeinamas per 5 kursus.'Vienas kursas tę
siasi 6 menesius. Kursą sudaro 2 semestrai,
5. --žnkyki oj.e .yr.n šie skyriai* ^mechanikos elektrotechnikos ir staty

bos,
6. Kursui baigti reikia: " , , _

a/ reguliariai lankyti mokyklų,!. . - •
b/ turėti patenkinamus semestrinius pažymius,

:.+ i+: 1:4-:.+:+ :+:-+V+:+ + : + : + : + + : + :+ : + : + :+ : + :+!
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c/išlaikyti kursinius egzaminus.
7, Klausytojai, b^igę 2 kursus ir atlikę 5 menesių praktikų ■ 

dirbtuvėse bei statyboje, po atitinkamo patikrinimo gali
• įsigyti jaunesniojo techniko vardą. . •

S. į mokyki" priimami asmenys baigą nemažiau 4 klases gimnozi- ■ 
jos arba tolygios’ mokyklos.
Pastabas Atitinkamu pažymėjimu neturį. gali būti priimami 
laisvais klausytojais. .,

9. Mokyklos mokslo, planus ir visus mokslo reikalus tvarko Pe
dagogu Taryba, .arybai pirmininkauja. Mokyklos Direktorius.

10. Dėstytojus kviečia ir atleidžia Mokyklos Direktorius pagal • 
Pedagogu. Tarybos siūlymus.

11. Mokyklos vadovybę sudarė: .
a/ Dircktirius,
b/ Vice-direktėrius mokslo reikalams,
c/ Vice-direktorius ūkio reikalams, -

> d/ Sekretorius
12. Mokyklos Direktorių skiria Augsburgo LITD-jos Skyriaus Val

dyba./ fPritarus Lietuvos Inžinierių T. D-jos Centro valdybai
13. Mokyklos Vice-direktorius ir sekretorių renka Pedagogų dary

ba vieniems metams.
14. Mokyklos statutą.programas, vadovybe ir dėstytojus tvir.tir -.

L,T.B. Švietimo Valdyba, Tvirtinimui pristato L,T,B,Apylin
kes Švietimo skyrius. .

15. Mokyklos statuto papildymui bei pakeitimui reikalinga-nema
žiau 2/3 balsą Pedagogą Tarytos narių* • .

16. 'Šis'statutas veikia nuo 1946m. liepos men, 31d.

LIETUVIU AUKŠTESNIOJI TECHNIKOS MOKYKLA 
AUGSBURGE
I KURSAS

/Statybos,Mechanikos ir Elektrotechnikos skyriai /

7. Algebra Dipl.inŽ, Lcnkevičius3.+ 1
8. Geometrija Boc .A.^Jurskis 2+1
9. Trigonetrij" • A. Jurskis 1+1
10. Mechanika dipl, irtž.Ščesnulevi-

. čius 3 + 2

Ml 
Nr. Lektoriai Savaitėje vai, -

1. Tikyba ; Kun. Zakarauskas 1+3
2. Anglų kalba • Peter.aitiš 3 ¥ 0 •
3. Lietuvių kalba B.Klįore 3+0
4. Vokiečių kalba E.Nauburas 2+0
5. Istorija įDco,; A. Šapoka 2+0
6. Higiena Dr.Narbutas 1+0
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114 Technikinė braižyba 'Dipl,inž.K.Darnijonaitis 2+2
12* Braižomoji geometrijaDipl.inž,J.Jurkūnas 2+2
134 Diesimas - Dipl.inz.J.Mulokas 2+0
144 Fizika Dipl.inž.J.Daniliauskas 2+0
15* Chemija Dipl.inž,Bartkus 2+0
16. Elektrotechnikos

pagrindai . Dipl.inž,Petraitis ‘ 5+2
‘ 17. Sekretorių® " Dipl.inž.K. Biskis

Pastabai■ sliami©ji egzaminai į 2-rą karsavnumanomi 2
1 d. vasario,'' . . ' • •••■.

sausio ’ ild

II K u r s a s /aaiaitinė^_va_landos/
, * ’į- ■' •• - ■

Eli..
Nr. Dėstomieji dalykai Statybos 

sk.
Mechanikos 

sk.
Elektro
techniką 

sk.
1, Tikyba 1+0 1 V o 1+0
2. Anglu, kalba 2+0 2+0 2 + 0 .
3, Lietuviu kalba 2+0 2+0 2+0
4, Vokiečiu kalba 2+0 2+0 2+0
5, Isteriją 1 '+ 1 1 + 0 1 + 0
6, Algebra 3+0 3 + 0 3+0
7, Geometija 2 + 0 2 + 0 2 + 0 -
8. Trigonometrija 1 + 0 1 + 0 T + 0
9, Mehanika/statybos/ 2 + 2 2+2 2+2
10, Medžiagą, atsparumas 4 + 2 4-+ 2 4 + 2'
11.Hašinžinyste 1 + 1
12.Arhhitekturine braižyba 2+2
13,Braižomo ji geometrija 1 + 1 •S

14,Statyb,medžiagą technologija 2 + 1
15,Fizika 2 + 1 2 + 0 2+0
16,Statyba 3+2
17.Tipai ir nprmos 1 + 0 -
18.Geodezija 2 + 1
19.-Pro j ekt avimas 1 + 2 1 ■

20,Masinu elementai 2 +Ž2 2+2-
21 .i'echn.braižyba ir braižomoji 2+2 2+2
22.Elektrotechnika meTrija 2 + 2 3 + 2
23.Metalą technologija ♦ ■ 3 + 0
24.Liejininkystė * 1 +1
25.Metalu apdirbimas 2. + 2 •’
26.Metalą virinimo technika 1 + 1
27,Oro ir požemio linijos < ■ 2 + 1
28,Elektros matavimai • " 1 + L
29.Elektros mašinos 2+2-

, i r . * Lb- . .. - .A
Viso ?5is© 13 35 + U ''34+14

Pastabas šokiniai išlaikė, keliamuosius egzaminus tu
rės atlikti 5 men,praktiką statyboje,ar,ata

- tinkamoj ,dirbtuvėse.

0000 p___ ' _

j^.;+;4.,+*^.’;4.;+:4.; + *’*’°'*’‘'‘*'°‘l‘*,^*+*+‘’b“+: + * + »+ 5+ 5 + i+ !+ 5 + i+ i+ 5+ * + ; + : +
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5 U R.Z-B Ū R C-
■ • . . . •

į M •’ n . -' a

o.m.Gegužės mėn.16d.Wurzburgo.Inžinierių Draugijos nariai atliko 
ekskursija^ eunkvežimiu į Bayrenth ir apžiurėjo Wagnerio didžiulį’te
atrą,kur būdavo vaidinama"Nibeląngą, epai,pakeliui prie Pegnitzo 
apžiurėjo kalne po žeme esancia^Vęlnio olą(i 1,5km. ilgio,kur yra sta- 

rlagmitu ir stalagtitu karalija."
S.m.gegugės mėn.31d.taip pat sunkvežimiu^ D-jos nariai, ekskursavo 

į Erlabruma^ prie Maino,kur apžiurėjo užtvanka^ ant Maino upės ir’ten 
pat esančią j ėgaine-hidroelektrine...

S.m.birželio mėn,1d. D-jos narys inž.-mech. Miniukas, Valerijonas 
išleido spaustuvėje spausdintą leidinį,iEis- o ženklai "/nemokamas" Au- 
tompbilis„^leidinio I-sios laidos priedas/gpusl.51 pusi, 500egz.^

S.m.birželio mėn,29.d. D-jos narys dipl.elektr.inž.Martinavičius 
galutinai baigė spausdinta rotatoriumi savo paruoštą leidinį "Elek- 
trotcchniko Vadovas" Idalis,230pusl.4^5 brėžiniai ir 93. pavyzdžiai. 
Viršelis spausdintas spaustuvė je. 300egz,

, 3.m.liepos mėn.7d,įvyko pirmasis skyriaus nariu ir padaliniu ki
tose stovyklose Visuotinis susirinlcimas-suvaziavima's.Skyrius šiuo" me 
tu turi 23narius ir tris rėmėjus. ( • _

Baigiama spausdinti rflirzburgo spaustuvėje inž.-mech.Miniuko Vale 
rijono paruosta pataisyta ir papyldita"Automobilis" leidinio II-jį 
laida apie 200pusl. ir 2<?0 paveikslu,4000 egz.

Paruošta spausdinti ir skyriaus leidžiama:
l/,A,Prackailos "Pramoninė Buhalterija" apie 60 puslapiu.,
2/. "Technikos Pasaulis" ITr.1.Inž.D-jos tfhrzburgo skyr.neperipdi 

leidinys apie 60 pusi.
Amerikos pripažinimo ,dejure Lietuvos Nepriklausomybes 25m.su- 

kakties metu 1946.VII,27-28d.t.y. įvykusio skautu sąskrydžio metu 
Wlirzburge, geriausiai pasirodai hs i am skautų Tuntui? ię laimėjusiai fi 
nalinės skautą vycią krepšinio rungtynes v/Hrzburgo "Žalgirio" Tunto 
skautą vyčią krepšinio komandai Inžinierią D-jos skyrius įteikė do
vanais tovy’ilos mechaninėse dirbtuvėse pay įmintą balto metalo laisvės 
paminklo miniatura,

K.K.

N ū R T I N G E N ' \

ląl T D skyrius įsisteigė 19t6m,liepos mėn,25d. į skyriaus Val
dyba išrinktą:v

doc.dr.inz.A.Domusis — pirm-5 n-i ^kas ■ , ■
dipl.inž. K,Rimkus • • - vice-pirmininkas . .
dipl.inž. D,Adomaitis - sekretorius. . •
I Revizijos Komisiją:dipl. inžinieriai Germanas,Kaunae ir Gar- 

gasas.
Skyriuje susibarė Kirheimo ,Neuffeno,Oberlehningeno ir Nllrtin- 

gęno stovyklą inžinieriai, Įsiregistravo 28 inžinieriai /j8 dipl.
inž,/, v

Steigiamajam susirinkime iškeltas reikalas padaryti ekskursij 
i artimesnes įmonesjruošti referatas ir rengti diskusijas.
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Skyriaus Valdybos adresas:

/14/ Nttrtįnngen.Kirchheimer str.41 
D,P,Camp 657» '

. - * ■ ‘ . ■ 
«___ .-0000-------------

L . • <

■' Ii A ?I B U R G,

S.m.bįrželio mon.lOd. diplf inž. V.Izbiekas skaito visuomenei 
gana plačią paskaitą apie atiminą energiją ir atomo skaldymo prie 
menes * . •

=Licpos men.buvo judinamas klausimas apie technikos amatininku 
darbo kolektyvo sudarymą,kuris lietuviškos firmos vardu dirbtą ka
rinės .valdžios reikalams. Neatsiradus užtenkamai norinčiu dirbti, 
teko sumanymo atsisakyti. -

=Rugpiūoio mėn. 12d’. pradėti mūrininką kursai,kurie numatyta tęs
ti apie vieną menosi.Kursas susided- 15 teorijos ir praktikos*viso 
apio 120 darbo valandą.Teorotiną dalį skaito dipl.inž.Kapilovas i c 
dipl.inž.V.Izbiekas,praktika veda statybos meistras Ambakas..

= Tariamasi su UNRRA ir kitą Pabalti jo tautybių atstovais del 
amatą mokyklos atidarymo.Numatoma gauti iš ’lilitary Governement 
gana didelės dirbtuves,kuriose butą mokomasi ir atliekami užsakyn .i 
iš šią sričių:stalių, dailidžių, šaltkalvių, kalvią,elektromonterių, 
radio technikos,odininkų,siuvėjų,batsiuviu,ir kitų* . .

---- - -0000------------- . •

DILBI N BE N

=Be jau veikiančios Amatu Mokyklos nuo š.m.rugsėjo 9d, yra į- 
steigti šveisavimo kursai,Susidoftėjimas didelis.Be 60 lietuvių kur
sus lanko dar 12 latviu,3 -estai ir 6 lenkai.Kursantai paskirstyti 
į 3 grupes.Praktikos darbai .atliekami prie 10-suvirinimo apar.tų. 
Kursai tęsiasi 2 savaites:6 valandas teorijos ir42val, praktikos 
darbą,Baigę kursus ir atlipą praktiką gauna atatinkamus .pažymu ji- 
mus,patvirtintus vokiečią sąjungos .amatininkų.

=Soferiu kursai tęsia savo darba tolinu*Stovykla įsigijo nū, > - 
^a. dują generatorinį'‘automobilį.Patys kursantai atliko generalirį 
remonto, ir .dabar juo atlieka važinėjimo praktika.Dvi grupės j • .1 £s 
laikė šoferių egzaminus ir įsigijo šoferių knygutes*

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

u A M S U R C- ..

«=xx’amburgo(ir apylinkės)s)cyrius įsteigtas 1946.V, 18d.IŠrinkto- 
ji laikinoji valdyba 46.VI.14d,pasiskirstė pareigomis:dipl,inži
nierius Sipavičius Peliksng-pirm.,Izbi«kos Vytautas~sekr.,Kopylo- 
:+:+:+: + :4-:+ : + : + *+S+: + : + : + : + : + :+:+:+: + :+: + :+:+; + : + ‘ + ; 4-0+:: +i
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vas Vsevoldas-izd.’Karią skyriuje 16»

_______ 0000------------

L ANAU.,
=h’nnau Skyrius pagal Draugijos įstatus persitvarkė 1946.III.7d. 

Išrinktoji skyriaus Valdyba pareigomis pasiskirstėsDraputis Pranas 
-pirm./Dragasius Juozas-vicepirm,,Šalkauskis Algirdus-sckr. /.inlea- 
nas Dduardas-ižd.,Jasiukaitis Jonas-narys. , . • •

Skyrius turi33narius. ■ /
Skyriaus Revizijos Komisiją sudaro Šalkauskis Julius ,Maciūnas 
Aleksandras,Staniulis Česlovas.

_______ 0000------------

' H. E M .M I N G E N . • ’ .

=Mcmingeno ir apylinkes skyrius įsteigtas 1946.VII.31d,Skyriaus 
Valdybą sudaro:

dipl.inž.Augustinavičius - pirm. - .
dipl.inž. Mikaila ' -vicepirm.-izd.
dipl.inž. Vaitiekūnas -sekr.

Skyrius turi 20nariu.
Skyrius atidaro is karto įvairiu technišką trumpalaikių kursu 

"politechnikumą".Veiks elektro instaliariu,matininku,braižyto jų, 
ir statybos dešimtininką kursai .Klausyto ją, dar kursams neprasidė
jus .užsirašė per 50 asžienų,

» ’ ■ l

—------0000- --------

Ii U N C ū E N.
• I

=Draugijos Skyrius įkurtas. 1946.VI.28d. Skyriaus Valdybeja:R, 
3aublys-pirm.,A.Banenaš-viccpirm.,ir ižd,-Rekežius sekrt. Revizi
jos Krmisijoje:Kolosovas ir Jurėnas ^Skyriuje įsiregistravo 12 na
rių. - '■ -- ' ”

b nyri aus adresas .:wttnehcn_Į>amontsstr, 21. Vorbęhd ’dar litauison 
Ingini?euren-i(R'<JBautlya77 v ‘ v .

-Skyriaus vadovaujami sėkmingai veikia nuos.m.birželio 1d mati
ninką kursai. .-y ‘"z '

■. Inžinierių grupes iniciatyva Mlincheno Lotengrin stovykloj s. 
m, 1d. įsteigti matavimo kurs ji. Kur s ai tęsiasi 4nėn, Einama Godczi- 

jal instrumentu mokslas, brnižyb •. ir matematika.Atliekama .lauko 
praktikaį.4ursuosc mokosi 13 a s meną, kurie baigė'gaus matininko pa
dėjėjo'pažymėjimus. • ;

Kursuose'-dėsto: inž r J-. Iiopcska, inž.R. Bubbly s .mat .D, Nikolskis 
ir mat.J.Dukavišnikas..

~ R.B.

; + ; + ; + s + : + ; + : + :+ : + : + - +:+: + ’4’+ +:+ +:+:+: + : t: +: + :+:+: + : + :
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Hr.4. :+:+:+!+:Inzdniordno^^ddns^

II U N C 11 E N

=UNRRA. Universitete, Statybos ir Architektūros fakultete pra
dėjo naujai dėstyti eile musų, universiteto dėstyto j ų^Dabor iš lie
tuviu, mokslo personalo yra: J. Simo liūnas , J.Gabrys ,S.Knlųpaila, J.. 
Kuodis, J.Kovalskis ,V, Žemkalnis, J.Gimbutas,V.Sccsnuleviėius,Koloso
vas. Buvęs asistentuJ.Puišė iš' universiteto pasitraukė,nes kaip * 
JAV pilietis išvyko į Ameriką,

KoA II B U R G

=Pabaltijo Universitetas veikia ta pačia tvarka kaip ir se
niau.

1,------0000._____

Ilemmingeno skyriaus veikla.
Neperseniausiai Įsisteigęs d-jos skyrius Memmingcnc ar tik net 

pats jauniausias skyrius. Skyriui priklauso -lemmingeno mieste, 
Jligerhorsto stovykloje ir liertiserie gyveną inžinieriai.išviso - 
apie 20 inž.Skyriaus p’.grindinis rupesnis yra organizavimas tech
nišką kuršų.Siuo metu jau veikia ilatininką-meloratorių, Braižyto ją 
ir Statytoją dešimtininku, kursai Elektrotechnikos kursai turi sun-^ 
kurnu del lektorių. Vis o dabai1 kursus lanko apie 40 asmenų.

Skyrių aplankė D-jos Centro Valdybos Pirmininkas. Doc,Jurskis 
ir padaro platu ir išsamų pranešimo, apie D-jos tikslus ,nuveiktus 
ir užplanuotus darbus, ■ >

Numatomos profesinės ’paskaitos-referotai. Suruošto, ekskur
sija i Ottobauern apžiūrėtu garsios barakinio stiliaus Eą'-’.os 
ir venuolyno.Ruošiama taip pat ekskursija Į didžiule^ hidroeleku_i 
ne stotį ;.nt Illerio.

Taip pat yra palaikomi draugiški santykiai su latvių ir es
tų inžinieriais.Yra įvykę net U^l.L-U 1 jl jJ ebūviai.Šis bendradarbia
vimas numatomas išpiešti.Kerima vieni kitus supažindinti su savo 
kraštu, pasiektais ir projektuojamais techniškais laimėjimais,o 
taip pat norima sueiti Į glaudesnį asmenišką kontaktą. Tuo reika
lu numatoma ruošti bendras paskaitasir pobūvius. Pirmo tokia, pas 
kaita Įvyksta 1.1O.46., kurio, skaitys^Prof .Koiup7-n tema"Tachn->’kos 
stebuklai" -senovėje ir dabar."Sekančias paskaitas si .Įvys estai ii 
latviai.g<nit29ęd,D-jos Centro Valdybos pirm.Doc.A,Jurskis skaitė 
Įdomia paskaita,"Elaktra gyvenimo ir gamtoje".

Skyriaus nariai vieni dirba Unroje, kiti kursuose-Rodęmas 
didelis susidomėjimus Centro Valdybos paskelbtu Topiniu projektu 
Konkursu. , •

J.A. . . ' z ,

’ ’ ‘ '
:+: + : + :-į. *+?: .1 š .t? {* j-ZE h-i *i r j • + * 4-’ i • ;
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PARUOSTI LEIDINIAI.

I-Kemtene pradėta rotatoriumi spausdinti 
prof.dr.inž.S.KOLUPAILOS , HIDRAULIKA , 

universitetui ir praktikai’skiriamas kursas.Knyga turės maž
daug 500 psl..tiražas del popieriaus stokos ribotas,Spausdi- 

•n s n a o as |,aįgįį ši^ metą pabaigoje.

2.Paruosta spaudai
dipl.inž. K.KRULIKO , TECHNIKINIS VADOVAS. , Pirmo ji da
lis. M a t u. sistemos ir matavimo vie- 
n e tai.

Leidinys turėtą daugiau 103 pslp. . turiny j e :mat u. sistemos , 
matavimo vienetai metriniai ,angliški.amerikoniški ir tt.
Svarbesni matavimo vienetai fizikojc,ohemijoje,chem. techno- 
logi joje,medžiagų atsparume,geografinėje,astronominė j e,mais
to ir kitose srityse, t

-o-o-
Red.pastaba,Manome,kad iš knygos pavadinimo galima dalį būtu 

išleisti, būtent,'"Technikinis vadovas", I dalis .Dabartinėse sąlygo 
se nematome galimumu išleisti enciklopedines knygos keletu knygų. 
Todėl būtu tiksliau užbaigtus bet kurios srities leidinius.! leisti.

-o-o-
IŠSPAUSDINTI LEIDINIAI

= . I
1. Do o, inž.dr. J, JANKAUSKAS, VAŽINĖJIMO MMENAS, 56 psl. teksto,

19 br.,4 lenteles,4-0 eismo ženklu.Spausdinta Munehene,1946 m.Form,A
2. P.L. , KAS REIKALINGA ŽINOTI ŠIFERIUI, 77 psl, su brėžiniais 

/spalvuoti/ tekste ir eismo ženklais. Spausdinta Oldenburg e, 194 6 m. 
Formatas 12,5/17 cm.,

A A T S I U S T A PAMINĖTI
, 1.SVETIMOJ PADANGĖJ" Wtirzburgji stovyklos metraštis,Wurz

burg, 1946 m,,5C psl. rotatorium spausdinto teksto ir 73 nuo
traukos is stovyklos gyvenimo.

--o-— — ‘o — —
CENTRO VALDYBOS PRANEŠIMAS

Technišku knygų, autorių, ir leidėju prašome prisiųsti po 
1 egz. leidinio į L.l.T, D, Centro Valdybos technikinį archyvą, 
(13b) Augsburg-llcčhfeld.Kollmannstr. 7,Baltic Camp.

-o- ’_0- -0-

aukos ' X .

p.-NN iš Augsburg .... .................................................. ..92,-RM • '
Nouširdžiai dėkojame už parama žurnalui

Administracija

Kauno rotušes vaizdo klišą paskolino "Žiauriai1’

• 4- • 4- • 4- • 4- • 4- • 4- • 4- J 4- ž 4- 5 4- * 4- *4- • 4- 5 4- S 4- S 4- S 4- ? 4- $ 4- 5 r T 4- f 4 * ;*4"»4^*4-ę4-?4-^-|.*4-t4-X4.s
• . • " . - ... \
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REDAKCIJOS' PRANEŠIMAS - ■ '•

Š»m, rugpiūčio' mėn. pabaigoje gavome neigiamą UNRRA wrrb* 
rinią įstaigą Miinchen-Passing atsakymą į mūsą prašymo, leisti'spaus
dinti technišką žurnalą spaustuvėje bei skirti popierio.To<bel su
vėluotas ir šio numerio' išleidimas.Sekanti, digubu numerį nemato
me išleisti gruodžio pabaiga j e .Medžiaga^ prašome s'iąsti iki XII. 1,

- oOo - • .

turinys

l.V.Švipas, Lietuviu architektūros ateities bruožai, 
2;K.Kriščiukaitis,Mažūju miestu bei miesteliu aikšte . .3įK.Kaunas, <□■>—.u..-u ------- ■
4, S,Kolupaila,

Lietuviu architektūros ateities

S.L.įtT.D.
6;P, Šlapelis, 
7i J. Tamaitis,
8.
9. -

10.

paid 
psl;4 

.psl„9

____ .i.-psl«12
Gyvenamu, namu, projektą konkursas ;psl;13
Įvairią amžią Žemesnės statybos,Tiltai...;psl015 
Laikinojo, pobūdžio krosnys ;pslo17
Centro Valdybos pranešimai ,.................. psl;18
Kronika......... ,........., . ; pel
Paruošti išspausdinti,atsiųsti leidiniai..psl.32

Statybos grunto tyrinėjimu reikšmė....„ 
Kai kuriu Lietuvos vietų metiniai kritu;

- ' ' " liai

i p riedąs: /

STATYBOS BRAIŽYTOJU KURSU, PROGRAMA I-IV psį

"INŽINIERIAUS KELIA" leidžia Lietuvos Inžinierių Tremtinią Drau
gijos Centro Valdyba.',;.............. .............Redaguoj-, Redakcine Kolegija

Redaktorius : dipl. inž.J^DANILIAUc.TAS \
Administrntoriusfidipl»inž »A.BUKAUSKAS

Bendrais reikalais kreiptis šiuo antrašuBlnžinierią Centras,Augs- 
burg-Haunstettin, Lith.DP "Campj į redakcija^ ar administracija : 
Augsburg-aochfeld,Lith,DP/Cdmp, ,
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Priedas prie * INŽINIERIAUS KELIO* Nr4

Profesinio Švietimo Komisijai pateikus, 
Lietuvos Inžinierių Tr. D-jos Centro 
Valdybe tvirtina šią programą ir siūlo 
ja vadovautis.

v Augsburg,1946.IX. 25.

STATYBOS BRAIŽYTOJŲ KURSŲ PROGRAMA

Tikslas: paruosti braižytojus statybos sričiai.

Skiriama: Teorijai ir paaiškinimams - ■ 45 vai.
Pratimams atlikti - 175 vai.
Pastaba; Pratimą gali būti lektoriaus priežiūroje atlieka
ma tiktai dalis valandą, likusias paliekant visai sava
rankiškam kursantu darbui,

A. BENDROS ŽINIOS (4*18)
> ' . 'i -

1. įvadas, braižybos rūšys,braižybos reikšme technikoje.

2. Braižybos įrankiai, pagelbinės priemonės,reikmens.(1-fro)
Braižybos įrankiaijbrėžiklis,skriestuvas,pagelbiniai 
brėžikliai ir skriestuvai,braižyklinės; įrankiu ydos; 
galandinimas.

Braižybos pagelbinės priemonės: liniuotė,reišena, 
tikampiai,lekal^i; ją ydos; matlankiai,maštabinės 
liniuotės; braižymo lentos ir stalai. 

■ V ' ■ "f.

Braižybos reikmens: pieštukai,ją kietumo laipsniai, 
aštrinimas; tušai,praskiedimas; braižybos popieris,vat- 
manai, kalkės; trintukai,skutimo įrankai.

3. Braižymo technika, įrankių naudojimas, (1-bo)

Brėžiklio laikymas,pripildymas tušu,valymas. Skriestuvo 
naudojimas,atstumą matavimas, atkarpos dalijimas.
Braižymas pieštuku.Liniją vedimas tušu, ydingos linijos, 
priežastys. Trynimai,skutimai. Rcišenos,trikampių 

^naudojimas.

4. Brėžiniu formatai. (Ito)

Koimavimo reikame,vystymosi istorijos bruožai. DIN - 
normalūs netto ir brattoformatai,formatų dauginimas. 
Amerikoniški formatai. Užrašų vieta brėžinyje,brėžinių 
išdėstymas.Brėžinių lankstymas,įsegimas. Naudotini 
mąs^eliai.
Brėžinių klasifikacija, numeracia, archyvai.

Y V
5. U z r a š a.i brėžiniuose. Šriftai. (lf 18) .

Tąchniški užrašai Užrašą siiiai-šrif tai. Standarįnai 
Šriftai. ’Standartine s ^punksno s redis punksnos. 
Šablonai užrašams, rašymo mašimos.
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Pratimą darbas Nr.l DIN šriftas v v
* Nr.2 Normalus stačias šriftas
* Nr,3 Laisvai raširenkamas šriftas

; „ B. GEOMETRINĖ BRAIŽYBA. (4*24)

6. Paprasčiausi geometriniai veiksmai (2*6)

Atkarpos dalijimas geometriniu būdu i n daliu.,lygiagretės, 
statmenos linijos braižymas; kampo,dalijimas.Apskritimo 
liečiamosios brėžimas.
Pratimą darbas Nr.4 Atatinkami pavyzdžiai

Trikampio brėžimas pagal 3 kraštinės,įrašyto,apašyto 
trikampio brėžimas. Įrašyto, aprašyto daugiakampio 
brėžimas.

Pratimą darbas Nr.5 Pavyzdžią brėžimas

7. K r e i v i ą brėžimas. (2*18) v ■
• . Pratimą darbas Nr. 6 Elipsio su liečiamąja brėžimas.

Nr. 7 Parabolės (l'ekalu) ir cikloidės 
' ■ (ar kitokią dvieją kreiviu) •

brėžimas.

C.ProjEEOINĖ BRAIŽYBA (4*8)

8»Projekc. ijos supratim as, projekcinės 
plokštumos; taško, tiesės, kreivės projekcijos. (1*3)

Pratimą darbas N-r,8 Pavyzdžiai

9o Geometrinią figūrą ir kūną projekcjos; keturkampis, uždara 
kreivė,-prizmė, rutulys, c ii inde ris, kūgis. (3*5)

Pratimą darbas Nr. 9 Pavyzdžiai.

D. TECHNIKINĖ BRAIŽYBA' (5*4o)
* . . < „z i

10. Techniškosios ortogonali nes projekcijos,
projekciją išdėstymas. ■ . - . .
Amerikietiško metodo skirtumai. 
Pagrindinės projekcjos,mažiausias projekoją skaičius; 
pagelbineš pojekcijos.
Pįviai,tikslas parinkimas žymej imas,daliniai piuviai. 
išmieros, žyme j ias išdė!symas, kiekis.

11. Eskizavimas iš akies, tikslaš,darbo technika,

12. Darbo brėžiniai, tikslas, . - ' . ,
rarhelavimai iš ją.
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13, Praktiškas masinu detaliu eskizavimas ir
"braižymas, ■ ■ „ v '
Projekcijų piuvių skaičius ir rusies parinkimas. 
Sutartiniai varžtų,varžekliu,sriegiu zymėjmai.Medziagų 
ir piuviu žymėjimas strichavimu,dažymu,užrašais. 
Specifikacijos lenteles' supratimas.

Pratimu darbas Nr.10 Paprastos mašinų 
detales eskizavimas ir 
"braižymas. x

* Nr.ll -Sudėtines masinu
detales (iš 2-4 daliu.) 

" eskizavimas ir "braižymas.
(§§ ,lo-13* vai* 4-f-2o)

14, Medžio sujungimų "braižymas.

15, A k s o n o m e t r i n ė s, izometrinės, dimetrinės projokoijo
eskizavimas

Pratimu darbas Nr.12 Medžio detaliu, 
braižymas ortogonalinėse 
pro jekcijose.Aksonometrinis 

-,r - ' . vaizdas.-
■ ” Nr.13 Kėdės ar stalo, ar

. panašiai,atskirų daiių, bendra
vaizdo braižymas. Bendras

' vaizdas aksonometrijoje.
(§§ 14-15, vai.It2o)

E§ ARCHITEKTŪRINE IB KONSTRUKCIJŲ ENCIKLOPEDIJA (loto)

16, Architektūrinio projektavimo elementai.vVidutinės patalpų.
duru, langu,laiptų ismieros. Baldų išmieros.~(2to)

17, T r o b e s i u konstrukcijos. (5to)
Pamatai,medžiaga,išmieros. Sienos,dūmtraukiai,ventiliaojos 
kanalai, krosnys; medžiaga ir išmieros. 
Stogai,polinkis,santvaros,dangos.
Laiptai.

18, G e 1 e žinių konstrukcijų elementai. Normuoti profiliai,
kniedės, virinimas,sudėtiniai profi liai. (2to)

19, G e 1 ž b c tvo n-i o konstrukcijų elementai. (l*o)
Armatūra, žymėjimas, armatūros lentelės.

E. ARCHITEKTŪRINĖ BRAIŽYBA (7t36)

2ol Architektūrines brai žybos elemen tai. 
Planai,piūviai,langų.durų dūmtraukių,krosnių,kanalų, 
laiptų žymėjimas, baldų iš dės tymas. Fasadai, Dažymas. (2į-o)

21, Situacij os planai, sutartiniai žymėjimai.
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22. Perspektyvos pagrindai,perspektyvini o vaizdo 
■braižymas. (4+o)

23. Supratimas apie seselių 'pavaizdavimą. v
Pratimą darbas Nr,14 Vieno bu to, 2 aukštu namo 

proj ekto braižymas:
planai, piūviai,fasadai,situa
cijos planas,perspektyvinis 
vaizdas.Dažymas, (o+24)

24. Darbo brėžiniai,tikslas,reikalavimai iš ją Mąsteliai,
Jltl2) 

Pratimą darbas Nr. 15 Darbo brėžiniai,
. v projektui Nr.14

G. KONSTRUKTYVINĖ BRAIŽYBA. (5+35)

25. Įvairios trobesią konstrukcijos: durą langu,stogo,laiptą ir
tt. (3+15) v

- Pratimą darbas Nr.16 Pavyzdžią braižymas

26. Nesudėtingos geležinės konstrukcijos (1+16)
Pratimą darbas Nr.17 Geležinės santvaros 

nazgd braižymas

27. Nesudėtingos gelžbetoni <n ės konstrukcijos=(l+lo)
‘ s Pratimą darbas Nr.18 Koldpos,daugiaatramės

sijos braižymas,armatūros
. . ' specifikacija.

H. PAPILDOMOSIOS ŽINIOS (6+14)

28. Topografinės braižybos pagrindai.Izogipses,paskirtis,ją
skaitymas",brėžimas.Skersinis mąstelis. Sutartiniai 
topografniai ženklai.Išilginiai -profiliai.(3+8)

Pratimą darbas Nr.19 Ploto su horizontalėmis . 
braižymas ir išilginio 

' profilio padarymas.

29. Trobesią instaliacij os Įrengimą ženklai r.
sanitariniai,elektros Įrengimai.(1+2) v

Pratimą darbas.Atatinkami pažymėjimai 
darbe Nr, 14 J \ •

30. Diagramų, braižyba.Diagramą rūšys.Sudarymo principai.
(1*4)

Pratimą darbas Nr.20 Diagramą pavyzdžiais

31. Brežinią didinimas bei mažinimas Kvadratą tinklo
būdas, Supratimas apie pantografa.

32. Brežinią d auginimą s.Kopijos,SviesoraŠtis,kopiją
: gaminimas paprastu rėmu,fiksavimas amonijake.

(§§ 31+32 vai.l+o)
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