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INŽINIERIAUS 
KELIAS

BIRŽELIS 19 4 7 CRUODIS

NAUJUS METUS PASITINKANT

Po pirmojo Posaulinio Karo lio tuvi aras teko kūrti neprik
lausomų gyvenimą, daugiausiai talkinikau j ant iy airiu sryČiu spe
cialistams, kuria buvo baigex Rusijos specialias mokyklas ar ten 
lygavo patyrinių, Todėl su savo patirtimi parsivežė ir atatinkama, 
rutina,, kuri laikui bėgant nyko tiek, ant kiek sugebėjome patys 
atsikratyti jos ar buvom paveikti vakarų kultūros, Dažninusiai 
per, vakarų aukštosiose mokyklose isigyjusius mokslą,, asmenis. 

Suartėjimas su vakarais brangiai kaštavo kraštui,nes už 
kiekvieno išleisto 1 užsieni, studijoms žmogaus pragyvenimu teko 
apmokėti,aukso valiuta. Bet tas buvo būtina.

Šiandien atsidūrė, tremtyje, turime išnaudoti progą ir p- 
asiruošti ateičiai. Esamo nelyginant(nors per prievarta) ' stipen- 
dijatai. Ir todėl yra džiugu konstatuoti, kad vien aukštuosioso 
mokyklose studijoje apie 2000 studentu iš kurių yra per 200 dok
torantų ir jau keliolika doktarizavosi.

Čia norime iškelti profesiniu' draugijų, sąjungų uždavin
ius, kurie negali būti atlikti pavienių asmenų pastangomis.

Tegu atskiri tremtiniu, bendruomenės nariai siekia ir di
rba ateičiai. Bet bendriniais reikalais, žodi turi tarti atatin
kamų profesinių sambūrių Centrai#

Dabartis taip klostosi, kad ateityje turėsime'pasisakyti 
ka nudirbome mūsų busimo nepriklausomo gyvenimo lobui. Toks kla
usimas bus pastatytas kiekvienam individualiai, bet i, tn klausi
mų teks atsakyti ir profesiniams s-omb'ttrinms. Jei negalėsima tei
giamai atsakyti, tikimos, kad nieks už tai netardys3 notrėms,ne- 
išskirs’Seimų ir nereikalaus užpildyti sieksninių anketų, bet ar 
bus rami mūsų sąžine prieš suos tautiečius, kurie po kančių ir b* 
nimės laikų sutiks mus gr^žtunt0 Ka nes nuveš iras?

■ Turimo •- 1 .Politinius Veiksnius, ' S.Vyriausia^ Tremtinių Ko
mitetą, 3.LiRaudonaji Kryžių ir 403ilq .visuomeninių ir profesin
ių smoūrių, ' ' .

Napaslaptis, kad susiorganizuoti tai susiorganizavome,i3 
rinkome valdomuosius organus, gražiai aptarėme’ apie ateities už
davinius bei užsimojimus j kai k\ jau nuveikėme, kai ka dirbamo 
toliau. Bot organizaciniu požiūriu dar nesamo išsamų visų galimy 
bių, • . . . ;

Kokios sąlygos? '
įsižiūrėjo i jas, Icuriomls dabar tenka naudotis, tvirtinamo, kad 
ne visom profesijom jos yra viurZ'’ -,3 kaip.'tas buvo tėvyne j,nas 
ten jos buvo visos atatinkamai r..ikalingosa Todėl reikia ieško
ti kelių ir priemonių,-kad reikalingų Šakų kvalifikuoti asmenys, 
tinkamoj’ aukštumo j būtų išsaugoti ir atatinkamai papildyti#
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O tar tarnaus tinkamas susigiadojimas tarpusavyje t,y, 
iš vienos pusės tarp profesiniu organizacijų ir iš kitos pu- 
sos jų glaudesnio ryšio nustatymu su Vyriaus’iu Tremtiniu, Ko
mitetu ir Politiniais Veiksniais*

Kad ryšys yra nepakankamas kaip pavyzdį nurodysimo,kad 
kai kurie sambūriai dar iki šiol nesugebėjo pranešti Vyr.Tre
mtinių Komitetui apie save ir kur jos randasi. Suprantama,kad 
visumoje tuomet sunku pageidauti gera veikimo rezultatu^

Paimkime teisininkus, kurio taip reikalingi teisinai,^" 
latybėi sukflrti ’, kur teisingumas tinkamai klestėtu o teisėtu
mas virstu papročiu. 0 kaip dabar su teisininku, prieaugliu? 
Kaip su ju'prof asiniu tobulėjimu? Kaip su lituanistais, okono 
mistais? Gal būti viskas gerni einasi, bet atsakymo negalimo 
duoti.

Todėl šiais klausymais reikia bendros kalbos ir pasisa
kymų kaip tik tokių organizacijų Centrų. Gia pav, skirstant 
studentams stipendijas galima atsiekti tam'tikru rezultatų. Ne
galima pav. remtis, kad šiuo momentu gydytojo profesija apsi
moka geriau negu kita. Negalima remtis ir emigracine nuotaika, 
laikinumu. Nes pav, IRO savo programai įvykdyti skiria 3 metus. 
0 jau tris motus ošamo praleido.

Todėl tenka pasisakyti už atatinkamu profesinių organi
zacijų Centru,t,y. ju atstovų pasitarime, kaip savo veiksmus 
koordinuoti t'arpūsavyjo ir su Vyr,Trent,K-tu ir Politiniais 
Veiksniais, /

Tuneliekn tarp organizacijų 1948 motais vien švenčių pr
ogomis duodami kurtuazijos pareiškimai, bot tegu šalia to iša
uga tarp ju nuoširdaus darbo ryšiai ir prasme.

Kitaip profesinės organizacijos neatliks to, ka dar gali 
atlikti dar čia tremtyje, ?

Ateis kada nors ir kultūros istorikų eile, o kų jie pa
sakys apie neišnaudotas galimybes? ' .

Bronius V, Gnlinis-t
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DIPL.INŽ.Alf.3 E M S N A S.

AUTOMATIŠKA RADIJO IMTUVU, GAMYBA

Panašiai, kaip savo laiku Henry Ford,as sukėlė perversmu 
automobilių gamyboje, Šiandiena tokia revoliucija įvyksta ra
dijo imtuvų produkcijoje. •

Išmetant rinkoh tūkstančiais,net milijonais vienodo tipo 
imtuvus, svarbu Buvo rasti tokį gamybos būdą, kuris pareika~ 
lautu mažiausiai procesų gamybos'eigoje, nes nuo to priklauso 
gaminio pigumas ir masinė gamyba. Tačiau radijo industrijoje 
masinė, gamyba,tikra ta žodžio prasme, gana šunkiai'buvo įvyk
doma, neš radijo aparatų schemos yra gana’komplikuotos.

Po Šio karo, tarp įvairių kitų išradimų, atrodo, taip pat 
atrastas naujas Būdas radijo imtuvams gaminti masiniai ir pil
nai .automatiškai, • "

. Gamybai pagreitinti pirmiausiai atsisakoma nuo vielos pa- 
naudojimo, kuri masinėje gamyboje yra didelė-kliūtimi sudarant 
schemas. Taip pat pačios radi jo dalys nesurenkamos atskirai ir 
nejungiamos tarpusavy laidininkais, varžtais ar litavimais ar 
panašiai, kaip tai tekdavo iki šiol daryti, Tikrumoje,naujuo
ju gamybos būdu, viso s šios dalys sudaro kaip ir vieną vienetą • 
ir pagaminamos vienu procesu, t. y,,vienu'ir tuo pačiu metu. 
Čia išimtu sudaro lemputės, garsiakalbiai, elektrolitiniai kon
densatoriai bei įvairūs jungėjai, kurie prikergiami vėliau kom
plektuojant imtuvus. Tokiu'budu, masinės gamybos pagrindinė i- 
deja yrą nusikratyti imtuvo dalių surinkimo bei ąųdėliojimo 
krūvon, sujungiant j as po to laidais.

Iš dalies tokią idėja praktiškai bandė naudoti Vokietija 
ir kiti kraštai jau pries ’karą. Tarp sujungiamųjų dalių išpurk
šdavo metalinius dryžius ar sluoksnius, kuria.pavadavo vielas. 
Gamyba buvo žymiai pagreitinta, bet netiko komplikuotiems sche
moms.

Tačiau naujas metodas pasiūlytas anglo J.A.Sarggove visai 
skiriasi nuo anksčiau darytų bandymų šioje'-srityje. Naujuoju'- 

būdu imamas šabloninės bakelitinįs {plastikos} lentelės su'iš- 
presuotais grioveliais ir įdubimais, kurios iš visų pusių pa
dengiamos metalui Apipurkštinto"metalo sluoksnio storis yra au* 
tomatiškai kontroliuojamas ir to sluoksnio storumas yra tiks
liai vienodas^ Po to metalizuotu plokštelė"nugramdoma ir tuo 
būdu gaunami lentelėse metalo dryžiai atstoja"laidininkus-vie
las. įvairios formos įdubimai su metalu sudaro" kitas detales. 
Induktyvumas Nudaromas iš spiralinių griovelių,’pripildytų me
talu, kurio tikslumas siėkią*O,5^. Imlumai sudaromi" tuo būdu^ 
kad lentelės medžiaga at it imamose vietose labai plonai iš
spaudžiama ir padengta* iš abiejų pusių metalų, sudaro konden
satorių su + 10^ imlumo tikslumh. Šiuo būdu imlumai padaromi

I
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nuo 30 pF iki 5000 pF, Kintamieji kondensatoriai padaromi to
kiu būdu,-kad vioilas plokšteles pusės Įdubimas metalizuojamas, 
o kitįje įdubimo pusėje pritvirtinama spiruokliuojama metalo 
plokštelė. ’

Įvairios varžos bei potenciometrai gaunami išsklaidant 2 
grafitinę ’ medžiagą, kuri po apdirbimo išlaiko net iki 1 w/cm" 
apkrovimo. ' ' *

Šabloninė plokštelė išnaudojama iš abiejų, pusių ir reika
lingi sujungimai iš vienos pusės Į kita, gaunasi per skylutes, 
padarytas plokštolėser. Tose plokštelėse taip pat numatomi'at Si 
tinkami lizdai su kontaktais.,lempu kojytėms, perjungėjams,.^' 
lėktpolitiniams kondensatoriams, etc.

Visas Įdomumas šių šabloninių plokštelių gamyboje yra" tau 
kad visas procesas atliekamas vienoje mašinoje grynai automa
tiškai ir kontroliuojamas, pasinaudojant elektronika. Bot koks 
netikslumas gamyboje tuoj sustabdo visą’masina^.

Operacijų, eiga automatiškoje mašinoje maždaug tokiai 
Išspaustos bakelitinės plokštelės iš vienos puses mašinos pa
duodamos 1 konvejerių. Patekusios i, mašiną, pirmiausia pŪČia- 
mu smėliu nuimamas lygusis paviršius. Po to plokštelė patenka 
Į mašinos metalizuojamąjį skyrių, kur Jos'iš abiejų pusių me
talu apipurkštinamos. Toliau jos patenka 1 gramdimo skyrių,' 
kur dideliu greičiu deimantinis Įrankis nuima metalą nuo plok-. 
Stelių paviršiaus, bot palieka Įdubimuose bei grioveliuose. 
Tolimesnis procesas paruošia varžas ir, jei .reikia, aplakuoja 
plokšteles. Kitas skyrius automatiškai užpildo lentelę reika
lingais kontaktais bei lizdais.’Pagaliau pilna schema'automa
tiškai išbandoma ir užbaigta plokštelė išmetama' iš mašinos ki
to galo. Tuomi ji yra paruošta Įstatyti 1 imtuvo dėže.

Rankinė operacija atliekama tik tuo atveju, kai reikia ke
lias plokšteles sumontuoti kartu, prijungiant papildomas dalis 
ir montuojant visą komplektą imtuvo dėžinį

Tuo tarpu pagaminimo greitis yra 3 plokštelės per minutę 
ir visa gamyba atliekama su minimum darbo jogos panaudojimu,’ 
Todėl gamybos našumas yra labai didelis darbo jėgos vienetui.

Plokštelių savikaina visai nepareina nuo detalių kiekio, 
bet tik nuo sunaudotos medžiagos.

Automatiškai kontroliuojamoje sistemoje negali Įvykti Hat, 
du sudarant schemą ar išraizgant '•laidūs", nes kiekvienas pro
cess as mašinos skyriuose yra elektronikos tikrinamos.

Tuo talpu šiuo masinės gamybos būdu išleidžiami tik dvie
jų lempučių universaliniai aparatai, bet reikia manyti, kad 
šis būdas tobulės ir ras pritaikymo, gaminant ir sudėtingesnius 
aparatus.

-—ooOoo—

London, W.14.
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A.JAKSTAS^

SUPRASTINTAS TRIKAMPIU, GRANDINES 
IŠLYGINIMAS.

Turėdamas galvoje, kad nemažas skai
čius' žemesnės kvalifikacijos matavimo specia
listu yra atsidūrė Vokietijoje ir jiems atei
tyje gali tekti vykdyti tranguliacijos darbus, 
kurie, reikalautu greitu, rezultatu-koordinačiu, 
norėčiau žemiau aprašyti suprastintu trikampių 
grandinės išlyginimą. Tuo tatpu išlyginimas pa 
gal G a u s s'ą su visomis lygtimis reikalauja 
daug laiko ir neleidžia skaičiavimo suvesti i 
išdirbtą lentelę-formuliarą.

TRIKAMPIU GRANDINĖ!

Trikampiu, grandinės skaičiavimas susideda is. j-ju, daliuj

a) sūplokStiųimas,

b) išlyginimas ir

c) galutinis apskaičiavimas,

Supi okš tinimas .

Grandinė turi būti konformiškai sudaryta ir plokštumoj^
apskaičiuota, t,y, visi sveiki 
matavimai turi būti supiokštin 
ti. Apskaičiavimui atstumo ir 
redukcijų krypties,reikalinga 
Žinoti pradžios ir galo taško 
koordinates, ‘Tam tikslui pakan 
ka turėti apytikriu daviniu,ku
rie gaunami iŠ provizorinio ap
skaičiavimo,

' 1)Provizorinis apskaičiavimas.
Tokiam apskaičiavimui (apskai 

Šlavimui) reikalinga turėti grėn 
dinėje vieno taško konformines 
koordinates, ilgi, ir krypties 
kampo (azimuto) vienos krašti
nes, *

laikinas koordinates galima 
gauti is astronominio vietos 
azimuto nustatymo ir bazės ma
tavimo daviniu,.
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Iš geografinio ilgio ir pločio pagrindinio taško (Brėš,?), 
galima-nūststyti konformines koordinates (šiuo atveju galuti
nes) ir meridiano konvergencija (artėjimą)®

tAA'~ aAA'- Ta*
randame apytikri, plokštumos krypties 
kampą (azimutą)1; d iš „bazės matavimo 
iŠ pagrindinio taško išeinančią kraš
tinę S.., .
Turėdami azimutą ir kraštinę, apskai
čiuojame laikinas koordinates taško 
A',kad vėliau galėtume kraštinei ir 
krypčiai (azimutui) prigulinčius re
dukcijos dydžius ds ir dtAA,(žiūrėk 
toliau) nustatyti® Dabar, turėdami ir 
plokštumos azimutą ir kraŠ’tiną, galime 
nustatyti galutines taško Af koordina
tes .

Turime: tAA,= aM'- TA - dt^,... (2a j

Galutiniam skaičiavimui naudojamasi 7-ią ženklių log. kny
gomis, nes kryptys turi būti gaunamos 0" , 01, o kraštiniu, il
giai centimetrais.

laikinas (apytikris) apskaičiavimas gali būti atliekamas 
6-irų ženklu, log. knygomis, nes krypčių tikslumas turi būti H“, 
O kraštines - 1 dcm.

O
I c<

2) Redukcijos dydžiu, apskaičiavimas.
Redukcijos ilgio skaičiavimo.suprastinimui, ilgis S-ima- 

mas kilometrais, o pradžios ir galo taško ordinates 100 km 
vienetais. Tada: f

d3= ii * ii’t » n2)
kur k^ .10 p ir <=' y. 10 9

Dėlreikšmii^ k1 = yra sudarytos lentelės pagalį ir

Panašus formulės perdirbimas atliekamas ir azimutui apskaičiuo
ti • čia skirtumas x2~xi imamas kilometrais, o suma"Šy.- Vg 
reiškiama 100 km vienetais. Tada formulė taip atrodys:

dt ~ ^2‘“(x2”z1lan ^2rll*^2^ ~k2 (x2’xl2 ■*an (2rli+rkP 

čia k2 = £“2 ’ 1°8 ir *1 “ y*10"'’
Reikšmes k? , taip pat randamos lentelėse^ Ilgio redukcijos 

apskaičiavimas atliekamas mm, o azimuto 0”,01'tikslumu,

m-
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b) Išlyginimas,

Griežtas trikampio grandinės'išlyginimas su visomis lyg- 
•tdraW pagal Gaus s‘o išlyginimo principą(w)- m in, reikalau
ja daug laiko ir neleidžia skaičiavimo suvesti ą tara tikra, iš
dirbtą formuliarą.

Todėl trikampio grandinei yra išdirbtas priartėjantis(Fhh? 
erungsverf ahren) skaičiavimo būdas. Šis būdas remiasi iš ats
kirą, tinklą sudarančią, grnndinią skaičiavimą. Kai grandinės 
yra išlygintas ir galutinai apskaičiuotos, tada vyksta tarpi- 
nią ta-šku (neįeinančią i, grandinę) skaičiavimas. Tarpiniai taš
kai gali būti ‘apskaičiuoti įvairiais užkirtimo būdais.

Grandinės gali būti trumpos: su viena baze ir azimutu vi 
duryje arba ilgos - su baze ir azimutu pradžioje ir gale.

Pastarą j i (bendrąjį) atsitikimą ir nagrinėsime,

1) Bendras atsitikimas,
” *"

Kaip jau minėta tokioje grandinėje pirmame ir paskutinia
me trikampyje yra'matuota kraštinė ir azimutas.Vienas taškas'gr 
andinoje yra astronomiškai nustatytas. Kas čia pasakyta galioja 
ir tada, kada grandinė duoda skaičiavimo elementus visam tink
lui, * '

Ske io iuo j amąj ą d alyką su žymė j im ąi,
. • t • •

Bužymė-iimai grandinėje nustatomi šia* tvarka: .. ... . »
n) trikampiai sužymimi iš eilės;
b)_ paŽymėjima, '’vienas”(1) gauna tas trikampis,ku-

* riame yra kraštine (bazė) matuot.? ir astronomi
niai stebėjimai atlikti;

o) duotoji kraštinė pirmąmo trikampyje žymima b
kitos viduryje grandinės esančios kraštinės 1 
žymimos: bg , b3 ir t.t. ■

d) paskutinė kraštinė, jei trikampią skaičius yrą
1 ' • n,gauna pažymoj ima. bn+1

e) , kqmpu sužymėjimui sujaugiama trikampių grandine 
... nuo b’^ iki bn+1,ištisu ėjimu-poligonu. Kampai,

kurio yra tarp kraštinią, sudarančią istišą ėji
mą, žymimi (žiūr.br,!)-. Trikampio kampas,kuris 
guli’prieš kraštinę su mažesniu indeksu žymimas

. treciasis kampas’ Kampą eilės sužymėji-
m‘as pareina nuo trikampią eilės.

Sąlyginės dLygtys
* *

Prieš tinklo suplokštinima, buvo nustatytas AA‘ plokščias azi 
rautas kraštinės EEf (brėž.l) iš

r fcEB’ ” aEE' “ Ye ” dtEE'..........* *' ..........................
kur meridiano konvergencija gali būti nustatyta pakankamu tiks
lumu iš taško E laikiną koordinaciąį

Duotąja! grandinei brėž.l, sudaromas šios sąlyginės lygtys:

9



a) Trikampių lygtys.
Kiekviename trikampyje kampų suma turi būti lygi 180°. Tu.-, 

rėdami n trikampių, turėsime:

180° - «| + + « °

180° - (^2 +>2- ) - O 3)

įso0 - (*n *fn +Tn > “ °

•b) Azimutinė arba poligoninė lygtis, ? 
išeinant iŠ pirmos kraštinės azimuto per kampus

apskaičiuojame paskutinės kraštinės b azimutu, kuris turi 
būti lygus duotam azimutui t-gg, Poligoninė lygtis bus:

tgg,- ( t^,- /tT/kairėj - /ar/dešinėj )=0....(4)

o) Bazės arba sinusų lygtys:
Pagal iSplėsta^ sinusų dėsni yra:

h . sin«u.sin«u..,. sin«U
ton-1 c “is-i-nr--.- • 4 • • arba

... • T-\sin|2. .. sinfn
sin^.siD^.,. sin^ •

bn-1 ” * 1 s"iri|į*,’sin|2Ti/“sinfQ' “ 0 *................
19 čia išeina, kad paskutinė kraštinė gauta išeinarit iš pir
mos kraštinės, turi būti lygi tai pačiai kraštinei, gautai iš 
bazės, matavimo.

Klaidų lygtys, , _
Jeigu visi matavimai būtų be klaidų f tai turėtų išpildy

ti nuo a iki b lygčių sąlygas, Tačiau del neišvengiamų mata
vimo klaidų gauname sąlyginėse lygtyse vadinamus laisvuosius 
narius (nęsųrySius), Todėl ir gauname šias klaidų lygtis,

a) Trikampių lygtys: ,
180° - («•• t p’’ - t" ) = W1

180° - (<-2- ” w2
•% ’ •

. ' wofr (iį’-fį‘-r” .......... .-(s)

b) Azimuto (poligono) lygtys:

tEE,- (tM,- 7^kctir®J‘~ / /dešinėj

c) Bazės (sinusų) lygtis:
sin*!|',sin^....sin4x£ •

^ri-1 “^1 • šinš!T7s i n J?7777šin^ Ws..............»«(8)
Kampai klaidų .lygtys e* Žymimi taip: aį? i* ‘Yr", kas turi 

reikšti matuotus dydžius. ' i *■

8
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Tolimesnėse išvedimuose tarpines reikėjuos (tarp klaidingų ! 
ir galutinai išlygintu, kampų) žymėsimejį? o galutines > 
(išlygintas) reikšmes <į,

Pataisų nustatymas.
Griežtame išlyginime kampai ir 7f □ turėtų gauti to

kias pataisas v^, vfi, vr±kad i9pildvtų sąlygines lygtis ir

kad jų (pataisų) kvadratų suma duotų min» Tada būtų:

<*i «<*i - v^į

?i =fi- >1

... Ti =Ti - 'fa
Šiuo atyėju mūsų išlyginimas artėjimo būdu atliekamas dali 

mis.
Pirmiausia pataisomi atskiri kampai taip, kad jie išpildy 

tų a ir b sąlygines lygtis (gausime tarpines reiksmes^iį, ^įįr 
orL). Paskui, teminėms reikšmėms'nustatomos tokios _Q+Q.«eftQ 
kili jos išpildytų ir "c" sąlyginę lygti,, ' ' pa a *

1. Jei matuotame trikampyje gaunasi kampų nesąryšis w , 
tai šis visiems kampams lygiai išdalinamas,tai yra kampo pa
taisa vbus.:..

2.'Poligone kampų nesąryšis taip pat gali būti lygiai iš
dėstytas kiekvienam poligono kampui. Prie n'poligono kampų, 
nesąryšis vienam kampui bus:

Iš šito grieštai galiojančio sąryšio gauname lygtis patai
sų apskaičiavimui. Kur kiekvienam trikampyje, kaip iš sąlygiu 
nių. taip ir iš 'klaidų lygčių matome, kad pataisų suma turi ' 
būti lygi nesąryšiui .(laisvajam nariui). Pirmame trikampyje 
(žiūrėk.formuliarą) bus:

M’l ''p- W1

t,y, kiekvienas kampas dėl trikampio nesąryšio gauna pataisą 
v., išskyrus kampo IT, kuris įeina į poligoną ir gauna pataisą 

vp» '. ‘ ' -
Kitiems trikampiams randamas nesąryšis (laisvas narys) pa

našiai: • .' .

•v2 * v2 * v2^vp “ 5v2 * vp = w2

3v5+vp= w3

■ ?v4 y vp = w4

11



Penktas ir šeštas trikampis sudaro poligono kampą iš dvie' 
trikampio kampą. Todėl 5-tam ir 6-tam trikampiui turėsime:

3v5 + "5“ “ w5
VP5v6 + s „6

Keturi trikampio kampai T? kartą 
pą, todėl laisvasis narys bus: iU

VP
3v7 + -į™ w? 3vg +

VP
5v0 + -į--------w8 3vI0+

duoda poligono kam

<- Kitaip-raraMiis lygtys _atrcdytą taip:

VI “
WI VP

Į v5 S3 X VP 
------------ .

63 3 3
“ty •

C
M

v2
3 3

5 v6 3 • ‘ 6 z .

F į d 1 i 
t- i 

? 
!

Zp'.

v3 3 3
> v7 i 1 1 f

12 / — \

Tf — — 1 ♦ XT
w8

v • • • (9)
P

v4 " 3 3 v8 3
~ i

12

W? VP

v9 3 12

« * wI0 VP

’10“ 3 10

Suma visą pataisą V., išeinant iš grandinės bendrojo at- 
vejaus, bus:

/Wį7 a*
/v./ = ------------------------v , .........................................(10)

. 1 3 ’3 P
kur nr yra skaičius poligono kampą. 

Panašiai galvojant randame iŠ poligono lygties ;

V TI+ v v2+ V v3+ VT4+ V X5+ T6+ V V v8+t9+TI0°
Pereinant i bendrąjį atvejį,lygtis atrodys taip:

10
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(II)n' P WP’ ..........
kur n’ vėl-yra poligono kampą-skaičius. „

- Įstatykime iš trikampio lygčių gautąją klaidą Stirną /V^ H 
lygtį (II), tai gausime: * . - J

WP

(12)

•3

♦ir Čia.išeinant iš poligono nėsąryšio, gausime pataisą kiek
vienam poligono kampui - —

. ‘ -v -
. .* . 2n«

• * Kiekvienas grandinėje esantis kampas pagal (9) formulę, 
gauna patėisą V., o kiekvienas -kampas įeinantis- į poligoną g" 
gaudė dar, be to, V kur išpildant trikampio"ir poligcno lyg
tis,buvo rasta lygties tarpinė, vertė.

Trikampio kampai, esantieji tekiame trikampyje, kuris turi 
peligbho' kampą, gauna tokias pataisas:

v = _!į------- Lt. ;............. ............... ............... d3a)
. 3 3

‘$ėi poligono.kampas susideda iš 2-jų trikampių kampą, tai 
tie trikampiai,-kurie 
na tokias pataisas:

Wi
- 1 - 3

5
dalyvauja'poligono kampo sudarymui ,rgau-

. A.
• 6

Bendra pataisos formulė kiekvienam trikampio kampui bcm:
' V„ ■v - —k - .2 ................................. .......(14)

• 1 • 3 3n±
kur n. yra skaičius kampu,, kurie1 sudaro poligono kampą.

Kampaitį? esantieji tokiuose trikampiuose, kurie įeina d, 
\ peligono kampą, dęl poligono nėsąryšio, gauna dar pataisą pa- 

’ ’gal (12) • formulę... Jei poligono kampas susidaro iš lęaępų dvie 
ją trikampių., tai. kiekvienas kampas gauna pataisą_ jį Q ben
dra formulė atrodė 'taip: .■ 2 ’

b

,n. ’ • ’ • -. ♦.
• Iš formulės (14) duotos pataisos; tikriau iš sumos

pastarosios iriš dėl poligono nėsąryšio gautos pataisos, gau
name kiekvienam atskiram kampui pataisas y , y

Lygtys .dėl nustatymo tarpinių pataisą verčią atrodys taip: 
a) trikampiams,, esantiems poligono kairėje pusėje.

S

”1 
v.l = vfl= “

Vfi; Ti 88

Wi
V .e ——— ■

f* %*

2Vp+ — ....(i^
3^

11
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oJ trikampiams-dešinėje pusėje (keičia ženklą prie 
V1

4 “4'+4 - »r + Tfi’ ’i =4 ♦ W
2 ___ _.Tp - W1 CTP h

vK1 - v., . ---- ; v x . + -----
1 P1 3 3nį ■ ® 3 -3^

Tarpinės pataisų vertes .tepkina tik trikampių ir poligono 
lygtis* Todėl kampams ir kiekviename trikampyje,reikia 
pastatyti tolimesnes - y pataisas, kad patenkintų sinu
sų (bazės) lygti,.

Kadangi trikampių Ivgtis kiekviename trikampyje per (I5)for 
mole patenkinta buvo, tai galime tuojau nustatyti, kad turi ba 
ii:
t ’ Vpi * 7 V*i
t .y, d, kampus Įvestos pataisos, neprivalo keisti trikampio kam 
šų sumos. Toliau dar piimame, kad vidurinės klaidos tarpinių 
yerdiuo^ yra vienodo-didumo, tai prileisdami,kad • • *
...........Vw = pagal išplėsta sinusų dėsni, randame:

v<< .
wa » bn+I.------ (otg<, + otg|.)r:................(16)

8 b
i© pataisa kraštinei bi+I bus:
* ' ' 1Vbi+I - bi+I . -y- (ctg^ + ctg|1)į.....(i?)

Kampų pataisa ¥«<ga unamend š_ formulė s (18):
SW

—8------:--------• (18)
bn+Mctgctj+otgpį)*

ir tada galutinė kampo vertė bus:
‘ ' Ji + V|i v* = ~ v*
’Trikampyje su eiles numeriu i, kiekvienai kraštinei priklausan
ti pataisa,paV. kraštinei bi+I randama iš: . \

bi+l(ctgų.+otg^i) T | ,
T»i+I • ............ .. 19

Kaipo skaičiavimo kontrole kiekvienam trikampiui turime:
Vot X _-T_YhiiZ---------------Į— ...............................(20)

bi+l(otgųi+ ctg^Pj ,

.Galutinę kraštinę gauname iš: ;
■; bi = bi + Vbi

i kur bi apskaičiuota su tarpinėmis vertėmis^ ir-f* į

12
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Pridedame pagal išvestas formules grandinės apskai
čiavimo pavyzdį.

Turėdami plokštumoje visas davinius*
a) kampas,

, b) pirmą ir paskutine, kraštinę ir
v c) tų kraštiniu azimutus

randame nesaryšitts Wlt o iš poligono lygties - W •
Dabar randame tarpines vertas ųį; ir Yį ixpeu jomis,išei

nant iŠ pirmos kraštinės, apskaičiuojame grandinės paskutinę 
kraštinę bn+I . Dabar 'turėdami skaičiuota b’n+I kraštinę ir ma
tuotabn+i randame neaąryš\ Wg

W » bn+i - £n + I

Dabar galime nustatyti y t ' us V<. Sumas ootangentų kampų 
<ir A sudarome kiekvienai trikampiui ir kontrolei pagal (20) 
jffsrmule taip pat kiekvienam\ trikampiui randame talpiną s.jią 
(otg«<j -t- otg?į)j ir prirašome,

Prie tarpinių verčiu ir |'.į pridedame pataisas ir ir 
taip pat atskiros kraštinės taisomos pagal (19) formule, 
, Kadangi tarpinėms kampų-yį vertėms nieko nebuvo pakeista,tai 

vertės bus galutines 1 *

. Ti ,
2) Trumpas trikamnlu grandinės išlyginimas.

Trumpa grandinė susidaro iš mažo skaičiaus trikampių, kur vidu
ryje .matuota bazė, azimutas ir ilgis.

Tokioje grandinėje turėsime tik trikampių lygtis. 
Kiekviename trikampyje gauname nesa^yši i® apskaičiuojame tri
kampių pataisas: •-

•« m ^1 H ■
'■ W± « 180 - '+ I x + Tį)

Atskiros pataisos kus ir w
• V. a tuomet

- . X 3H k || 4 W •
*£• S ♦ T1 ' . *1 -+i '* V1 ’ Ti -Ti ♦’1 ’ -

o) Galutinis grandinės apskaičiavimas.
Apskaičiavimo griaučiai yra grandinėje esantis poligonasįkurto 
koordinates gali bUti pagal išlygintas kraštines- ir kampas , 
išeinant iš pagrindinio taško apskaičiuotos.

Atskiri grandinės taškai, kurie neįeina i poligoną, gali bū
ti apskaičiuoti priaugimais arba užkirtimais pirmyn, o trumpuo- 

”se grandinėse daromas per šonines kraštines poligoninis ėjimas.
Skaičiavimas atliekamas 7-ių ženklų log.; kraštinės skaičiuo

jamos iki centimetro tikslumo, o kampai Šiame pavyzdyje iki O’bl

§§>§§§§$§§§§§§§§§§§
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TRIKAMPIU GRANDINĖS AA-LS' IŠLYGINIMAS*

Jtair.forei, ir formulėj virė ženki, trikam- 
skaičiavimo peni Akini piams kairė j. .. , ...

a) tarpinių, verčiu apskaičiavimas; 'x jes. foru ir formulėj apat. ženki, trikam- 
1) 15 redukuotu krypčių i konforminą ’’-x piams dešinė j.______ Į

1 (Gans^o-iuF.)pl^kžtumą surandame kampus 2) Wį ir flp pagal formules apskaiftiua- 
:«r. I’ y.Sudarome laisvuosius narius kį kiek- jame pataisas ) ir'Yp_,
ivienam trikampiui ir W visai grandinei Sudarome tarpines vertes;^ ,-M.w. Tj^

,i_____  P 3wp-i«j,) _ ' — ■

2u .. .   .. ... -rr^vca-. ■ ,--------r- —a--t-“ -■

AU
f 

kairėj
T 

dešinėj

V < ‘ *• * S V IK ■' 
. •’ T’. tcTaV*

kontrolė 00.00 
______

- 1.09i 62’ o7* 0.3.16 
-11.09: 52* 06'o5.37
- 0.28 65 16 21.46
- 2.46 -179 5$,_59.99

1.94

1.09

6

4.58

7
2,61:180

33
15
11
59

85
19
14
00

94
38
47

5 

de ė

1.19
1.19 
0 ,23

67 30 12.68
179 59 59.99

1.80
0.96
4.56

♦ 0.27
- 0.80
<■ 1.60

i 62? 07 04,25 
■ 52’ 36' 36’.46

65 16 21.74
180. 00 02,45

1 
deš.

52.51
07.57
59.93
00.01

1.52 Į
3.04 į

Į 75
58
46

179

70
I 67 

kair ;180

0.12 58 10 13.94 
0.12J 75 48 o6.13 
0.69- 46 01 09,94 
0.45;180 00 J0.O1

2.08 42 07 04'. 67 
2,081.70' 22 42.64 
0,43 
4.59

07 06.75 '* 0.55
32 -44.72 ;--------
30 13-.il 1-3.06
00 04.58 I

? ! 49
4 ; 82

48 
deė. 1179

1.80i 85 09 a7.32 
‘ 52 27 47.55 

42 22 35.13 
180 00 00.00

&■

94 25'53.70 l-r 0.55 --- I « nn
1.7,4

29 19.78 ♦ 0.28
29 21.43 į* 0.83 į
01 16.31 •* 16.66;
59'57.52 i- Ž.48į
... ------------------------- 4.

24 . m*.
3'

'•%* < V.
Jr~ ............

!♦ 0.55 
t- 0".82
j- 1.64

2.45!
i--------4

į 58 10 14.06 j+ 0.27;
i 75 48 36.25 i* o,15
1 46 01 09.25 '* 0.30

; 85 09 39,12 !
3 ! 52 27 49.35 ‘

1 42 22 36.09 .

I

1

2

kair.J.79 59 59,56 > 0.44 45 01 09.25

48 01 l&.ul

25.88
16.64
15.08
57.60 > 2.40
‘ i ___

p 0.55
I- 1,53

.. 38 19 08.76 I- 0.87 
47 15 0J.16 Jr-1.7,4 

t,deS. 18Q 00 02.62 M.6-6.2 
Trikampių skaič.krij( 
n. Poligono kamp.’ 
skaičius-ri 

n-11 
ri-8

46 11 15.08

49 29 21.72
♦ 1.94 82 29 23.37 

48 01-14,92
+ 2,49 180 00; bO.01
-   j_.—d— ?.   
r 1,87! 75 -3 27.75
- 1.87I 58 15 18.51
- I.o4! 46 11 13.74 
t 2.40 180 00 00,00

67 30 13.11

47_LA..QP..*.Į6.i

16



- b) Galutiniu---wrQl^ų>pskaiB.ia7iaa e ,
1) .Iš duotos pirmos kraštinės h-, su 

kampaig^.'. ^’paskutinės kraštinės 
l>n_j apskal.oiavimas ir laisvojo nario Ws 
radimas f

W8« bjM-ilmatuotaj- iš čia

apskaičiuojame -—L------
bn*l‘0t®\+ct6^

? ,VbUl

•28 104 16460,75?!-33521 1.79 590,7643

.14^5,467•4-7.39'

>1 E8
0,0347

18126,894

•73507 13900,755.}•

0,968 3874
-0,592

0,3565 -94396- !11270,5 9 59„99

O'

00 <03
Kontivjlrš) v-

,i

0,849 6175
0,969 4901

0,852$ ■ LSI 
3,0197 ' 
54 739 ;

-1,58
+1 58

0,998 4341
0,792 9669

0,760 2805
0,991 4227

52
65

. 85 09 35tf74
52 27 49,13

0,995 434’

i 0,670 6535 
; 0,941 93-42

i I;

u
01.58
35.85
21.46
59.99

0,670 6592 
IO, 941 9316

0,968 3994! 
■0,850 3994: 
i 0,2575 .
: 0,6187

62 07
36
16

13 26,1?
15 20.09
11 13,71
CO 00,00

-1 58
+1 58

0,997 0308
10,620 0361
’ 0,0775

1-2653

10,760 2855
•0,991 4215
I ■ 0,8-544

0,1318

i0,888 9089 
j0,794 F1.8S

£*.. *■ v<4.

0,8762 115830,087
4,8823. ?
77284
1020'5 15829,495'

0,9862 į 13301 
4.0059 į -0

> (V,* u

0,5737
2,1671
3.1 262 I

-41 256 i 14425,.16

f
;$ *--206265

. . IK

49 29 20,34
82 29 24,-0 

r 42 O1 14,92 
Į130 00 00,01

•0,S4£ 651c 
0,959 4883 

0,6208
i 0.-252S

1,4626 ^11271,088
6,3447 ' -0,547

1,2934 16450,920
1,2934 • -0,163

14425,706 j -1,5858 10 12.36 
-0,239' *-l,58.i 75 48 37.71 

I 46 01 09.94 
,180 OC OOoOl

1365x8
180204

776 ' <1

. I 4c 
•122109! 30 

----------- L-----I 
-1,58j 42 
-ls58 I 70

0,997 0114= 
0,520 0421

PZ7
_______ _...

Ii

»s
«

J-
 M u

jJ
L

1 I af I t“ . • ■' ■

r -:--------------------------------------------------------------------

2). Iš'X.toCi+ Vxi X’l^i8Uda-
i’oxne galutinas vertesx,-,^ IrX Taip gat 
H bi.i » v>.ui(v

^TĮ^/tš^alutines kra&tlnea.
" sž&ip kontrolė kiakvlanaa tritaškiui 
sudarcme

0,883 9053
0,794 5234

16460,758

15829,493
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8 ! ao oa 00,82 t *-0.81!
39 59 20.29 l.+1.62į 

r ii 79 59 57.56 į + 2.44'
S 82

_ 46 03;40 +0.55I 
i 53 12 35.98 i +1,16

44 01 17*15 j +2.32

39° 59' 20,29

’eš.:179 59 56.53 ! +3,47

I 69 51 40i56 ’ 
,c. I 75 1-4 16.12 

33 54 07.86 
kM^lSO 00 04.54

+0.28
“1.51|
“3.02!
“4.54j 33 54 07.86 

I 50 46 10.46 
’ 62 06 07.71 

■Li ’ 67 07 38.16 
k<irl79 59 56.36

*0*27
*1.21
+2.42
+3,64 

2

67 07 38,19 i

*0.26 i 54 08 00.71 
+0.26 I 85 52 37.05 
*1.91 i 39 59 Jįri.20 
*2.43 !179 59 59,99

L4/01’ 17"15
J—2.87 i 82 46 06. W 
j“2;87 Į 53 12 38.85 
1-2.26 į 44 01 14^89 
■'+3.48 jlSO 00 00.02

1-1.79
-1! 79
-0;95
-4.53 

69 51 38. 7^
76 14 14.33
33 54 06.93

180 00 00.01

+0į94
+0.94
+1.75
+3.63 ‘179 59 59.99

50 46 lli40
62 06 08i55
67 07 39.94
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0,810 3846’ 0,7951 !
0,997 4120i 8,32S6 !

0,7230; 122 627 !
0,0721*161 868 ;

14725,340
-0,939

14724.401

-li58t
+1.58|

"i
-193683

54’' 07’ 59*713
85 52 38.66
39 59 22.20

179 59 59.99

0,810 3801
0.997 4125

: i 14724,398

0,992 045^
0,800 8442

0*1269
0,7478

0,8747
9.2023

167 860
-221 575

18241.008 
-1.285

18239.723

-1.58
+1.58

-265051

82° 46* 04* 69
53 12 40.43
44 01 14,89

180 00 00.01

0*992 0445
0,800 8488

18239,720

0,938 8587
0,971' 2894

0*3667
0,2450

0,6117
9*8140

173 040
-228 413

17631.953
-1.324

17630.629

-1 58
♦ 1 58

-273095

69 51 37.19
76 14 15*91
33 54 06.91

180 00 00.01

0,938 8561
0,971 2913

.■ 117630,625

0,774 6116
0,883 7852

0*8165
0,5294

1*3459 
11,1599 
172 464 

-227 652

15453.886 
-1.320

15452.566

-1 58
+1 58

-272270

50 46 09,82 
‘ 62 06 10.23 

67 07 39*94 
179 59 59.99

0,774 6068
0,883 7888

15452,563

• *

"'f

•
v

t

j

i ; ..

i

I ■ '

i f

i

i

Į J'.'-C';

i#
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^IE. GRANDINĖ S SKAIČIAVUS PAVYZDŽIO

- s r a n d"l n ė 3 .
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Dr . V Y D U K A S.

ŽMOGUS IR STATYBA

A. Ką Žangus daro/ ką jis 
padirba, tuo Mažiau ar daugiau 
įspūdingai skelbiasi jo ypatu
mas, gal ir jo esmė ir jo gabu- 
m a i. P as i Žiūrint kokius milŽiniS- 
kus pastatus sukuria amerikie
čiai, tuo jau numanoma, kaip tuo 
reiškiasi, kokios jėgos juose 
gyvOs, Iškilti nori tie žmonės
i kaži-kokį augstumą ir didumą. 
Jų statymai beveik kaip kokie 
griausmai skelbia žmonių galias.

0 taip amerikiečiai'ir ki-' 
tokiais veiksmais įsirodo.įsižiū
rėkime tik ir i, jų laikraščius. 
Kas Čia rašyta, yra'dažnai be
veik garsūs Šūksmai,Jų apraiš
kos veržiasi galingai į'augštu- 
mą ir platumą, siekia ko įspū- • 
dingiau ir beveik kietai pavei
kti kitus.

Visa-tąi tuo pagrįsta,kad 
amerikiečiai, ypačiai J.V, žmoč 
nes, yra labai dažnai sudėtinio 
kraujo žmonės. Juk rodos niekur 
nėra tiek visokių tautų žmonių 
susigiminavą kaip čia. Todėl jų 
gyvumas'įr tarsi verda ir'kunku
liuoja,’ Ir iŠ viso,ką žmonės ten' 
daro, ką ji© veikia, kaip gyvena, 
tai apsireiškia.

B, Visai kitoks yra lietuvių 
gyvumas. Tiesa ir jie dažnai ap
sireiškia garuojančiai ir pūtuo
jančiai. Bot labiausiai taip ta
da, kad jie nėra vienodos,grynios 
lietuviškos kilmės. Patsai lietu
viškumas yra labai' santūrūs ir 
pasižymi giedriu žvilgiu bei re
gėjimu, ypatingu malonumu bei 
Švelnumu bet ir standumu,kas kiek
viena su kurio jis santykiauja,pa
liečia, tarsi jis būtu gaivinan
čiai glostomas, kas j i/ ramina ir 
tiesiog kviečia prie jo viešėti ir 

atsigauti,stiprėti.
Atitinkant turėtu vi

si lie tuvių kūriniai lie
tuviškąją'žmoniškumą at
spindinti. Įsižiūrėkime i. 
piešinius ir tepliavimus 
ųurlionied, Šimonio, žemai
čio (Žmuidzinavičiaus) ,Galdi
ko, Varno ir kitų arba į st a 
tūlas Petro Rimšos, Domic, 
Tarabi? daitės ir kitų,visa- 
tai mažiau ar daugiau aiš
kėja, o taip turėtu apsirpik 
šti ir lietuvių statyba.Fe- 
turėtųbūti kitią pamėgdžio-' 
jlmų. Kaip pagrindinis bruo- 
žis turėtų iškilti glaudin- 
gumas ir maldingumas,Kiekvie
nas lietuvių namas turėtų bū
ti šventnamis.

•G; Tiesa,’daug reiškia ir 
laiko dvasia. Prisiminant, 
kaip Europoje įsivyravo roma
niški, toliau’gotiškiį tad Re
nesanso .baroko, rokoko ir em
piriniai apstabinimai( stylūs) , 
tada aiškėja, kaip laikais lyg 
kitos galios užplūsta’žmonos. 
Bet rodos menininkams,ypačiai 
statybininkams reikia visu - 
met susikaupti savo esmėje ir 
taip tautos.ypatume ir iš čia 
įsiterpti i, laiko dvasią, į- 
laiko nuotaiką.

Kaip lie tuvi S kum 3.3 ‘ reiš
kėsi savo trobesiais,savo kur
tais namais, turėtu, rodos,pri
minti žodis namiškis.Kiekvie
nas lietuvių namas nori būti' 
tikriausia žmonių prieglaud , 
tarsi kviestų visus čia mrc‘ - 
ti raminanti, malonumą., atsiy* 
vi; aną,būti lyg namiškis.

PrisĮmina man mano moti
nos tėvų gyvata Lankupiuos^
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prie Minin®-. Puvau čia nuvožt a& 
rodos 1B72 wts. su vyresniu ir 
j -v :>esriu broliu ir visai mažy
te vieniu metų sesele. Išmiego
jus antr^ ryta, motinėlė nusive
dė Žiūrėt, kaip atrodo jos tė
vų gyvata. Sodn viduryje stovė
jo gyvemmi namai, šalę jos ve
noje pusėje sudėklėtė (svirne), 
antroj pusė j je atstu trobelė su 
bičįų auliais. Aplink sodą buvo 
pastatyti atskirai arklidė.kar
vidė, avidė,kiaulidė,šalę mažo 
tvenkinio žąsims, antims trobe
le,© laiptais užlipti į augštį 
jena vištoms tupėt vietos. To
liau' stovėjo dar kel'i, kiek pa
menu, pastatai javams suvežti 
ir kulti. 0 taku iš sodo rytuos- 
na buvo prieinama pirtis Sale 
Minios.

Pastebėtina, kad aplink vic* 
na visam vyraujantį vidurį su
daryta gyvata iŠ tūlu trobų,. 0 
tri kaip tik atvaizduoja lietu
vių ypatumų ir jų gyvenimo tvar 
kymų.Bet kaip apsilankiau Čia 
no visai 20 motu vėliau,viskas 
buvo pakeista. Atskirų namelių 
gyvuliams nebuvo,Didžios trobos 
jas suglaudę po vienu stogu.Ki
tų pavyzdys buvo pasektas,

D. Bet pagrindinis senesnis 
gyvatų ypatumas gulė turbūt! ir 
gyvenimo hmnų statymui'p avy zdin 
gas, Senovėje lietuviu pastatus 
kaip tai kartais skelbia,buvo 
atitinkamai kuriamos. Narnų prie 
Šakyj matėsi prieangis,kartais 
mažas, siauras, kartais ilgas 
boveik kaip visa troba su šu
lais po trobos stogu kaip Hindu 
veranda Azijoje, įžengus pro di- 
ris į namus,patekt a į priebutį 
iš kurio i abi Šąli durys ’įeit 
į kambarius trobos galuose, bet 
Sala jų laiptai į augštį,kur bu 
vo svečiams, bet gal ir šeimai 
miegamų kambarių,' 0 tiesiog iš 
priebučio durys vėrėsi i. ypa
tinga menę, . .

Jos viduryje- stovėjo apva
lus neaugėtas židinys tarsi 
būtu aukuras. Ant jo senovėje 
buvo kurstoma šventa Ugniuku 
ri visai šeimai susirinkus po 
maldų buvo aprišu šiam a kaip 
rytmečiais sukeliama.-Židinio 
kraštai buvo platūs! kad gale 
jo būt prie jo ir'valgoma ap
link jį susisėdus,

Esamais laikais'sakytume, 
tai buvusi virtuvė,bet ji bu
vo ne tik ir valgymo bei vieA 
Sėjimo, • ale ir pamaldų vieta, 
0 tai labai pastebėtina.Iš to •• 
galėtų'visa-kas būt iSvedama 
statybos kūrimui,

Vž tos menės vėl durys d 
siaurą kambarį .su išeiga, beį 
ir su ‘durimis 'dešinėn ir kai- ’ 
rėn į kambarius namų galė, 

. Kambariai po vienu stogu 
buvo įrengti už vieną vidurį, 
kurs lyg slepiamas be langų, 
be galimumo iš lauko į jį Įž
velgti, nušviečiamus gal tik 
ugnies arba per langus duryse, 
fiia galėjo būt svečiams vaišės, 
bet galėjo jie čia su pasiš
ventimu ir susikaupimu parim
ti ir pasilsėti. Tokiu būdu 
jau senai lietuvių namai kvies
te kvietė juose rasti malonią 
prieglaudą,

Tiesa, jie dabartyje turės 
būti kitokie. Lietuviams toko 
visa-ką patirti ir pakęsti, 
svetur viešint svetimuose žmo
nėse su namų, su Tėvynės pasi
ilgimu. Todėl statyba turės 
išreikšti’jau ir daugląu'žvil
gį į aplinką-ir į tdlimą. Augš- 
tis turės būt įvairintas išsi- 
kėllmais. Bet pagrindinė sta
tymo dvasia reiks leist kilti 
iš lietuviškumo, kurs apsireiš
kia maloniu priimimu į savo 
prieglaudą, kur' gali būti ra
mu, kur visas atrodymas kvė
puoja paguoda ir širdingu svei
kinimu pasitinka jam artėjan- 
fciuošius.

» Senovės pavyzdi sekant apatinė namų dalis būtų gal vaiz*. 
duotina pabrėžimu šitaip:

(Žiūrėk sekantį puslapį)
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Sulai x
B- baldai 
K- krosnis 
L- laiptai

Pastabai Dėl rašančiojo mašinėlė heapšlžlūrė jlmd, Vydūniškai 
parasyttuose žodžiuose, liko vietoj garsu-prišbalsiu t ir dfiŠ 
aistiSkcjo tj ir d j) pakeisti \ dabar bendrinėj kalboj (aukštai
tiškai) vartiiojamus garšus-priėbalsius 6 ir dž. (Pav. Vydūprs 
rašo ypatiai-parašyfa ypačiai) . ’Taip pat žodls'tše'i čia. Sirin 
kalba palikta kaip rankraštyje parašyta. Straipsnio, autorių at
siprašome. Red. ■ ‘ v '

—*0Oo*—
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t ‘ “rezoliucijos
p r i imt- o s

LIETUVOS INŽINIERIŲ TREMTINIU DRAUGIJOS ATSTOVŲ SUVAZI'^IMO J ■ '-

BURGE 17 <-?• 18 dienom gegužės mėn. 1947 metais.
L.INŽ.T.Į)-jos Skyrių, ir Seniūnijų įgaliotų atstovų suvaž5 avi- 

Įnas> iSklaus^s technikiniais klausimais patiektus išsamius prane- 
Simus, išdiskutavo ir priėjo vieningos nuomonės Šioms rezoliuci - 
joms: ,

I .
. DRAUGIJOS NARIAI INŽINIERIAI KVIEČIAMI AKTYVIAI ĮSITRAUKTI IR 

ĮSIPAREIGOTI BUSIMOS LIETUVOS VIENINGO TAUTOS ŪKIO ATS
TATYMO DARBAN ŠIOSE TECHNIKAI ARTIMOSE SRITYSE:

1) kraštoĮątštatyno UŽDAVINIAI, '
2) PRAMONĖS ATSTATYMAS IR JOS VYSTYMO PLANAS,
3) ENERGIJOS ŠALTINIAI,
4) AT4ATAI,
5) SUSISIEKIMAS IR TRANSPORTAS,
6) PROFESINIS ŠVIETIMAS IR
7) KADRU PARUOŠIMAS. ,

II
TREMTYJE DRMJAIJOS NARIAI KAIP GALIMA DAUGI AT TURĖTŲ DĖTI PAS* 

T ANGŲ ORGANIZUOTI IR VADOVAUTI TECHNIKOS MOKYKLŲ IR AMATU MOKYK
LŲ. STEIGIMUI. KUR YRA SUNKESNĖS SĄLYGOS, STEIGTI SU AUGUSTĘ AMATŲ 
MOKYMO ĮSTAIGAS JSU ĮVAIRIŲ SPECIALYBIŲ SKYRIAIS, ARBA, KAIP GA
LIMA PLATESNĖS AP IMTIES IR ILGESNIUS LAIKO ATŽVILGIU, SPECIALYBIŲ 
KURSUS. NUO 1947-48:OKSLĘ MĖTŲ ĮVEDUS GIMNAZIJOSE PAPILDOMA VU 
TŲ APMOKYMĄ, DRAUGIJOS NARIŲ PAREIGA PRIE TO DARBO PRISIDĖTI- ? 
DED«NT GIMNAZIJŲ VADOVYBĖMS, PRAVEDANT AMATŲ TEORETIKŲ BET PR- 
TIKĮ MOKYMĄ GIMNAZIJOSE.

III.
SKATINTI IR REMTI REIKALINGŲ IR RIMTŲ TECHNIKINĖS LITERATŪROS 

LEIDINIŲ RUOŠIMA IR JŲ IŠLEIDIMĄ. LEISTI IR TOLIAU INŽINIERIŲ C- 
RO ORGANĄ - ŽURNALĄ IR SKYRIUOSE NEPERIODINIUS LEIDINIUS.

IV .
TURĖDAMI GALVOJE ESAMA PADĖTI AR GALIMA TREMTINIU ĮKURDINIMĄ 

KITUOSE KRAŠTUOSE, PALIEKAME VIŠADA L.T.B-NES IR INŽ. D-JOS NA
RIAIS IR PALAIKOME RYŠIUS SU BENDROMENĖS BEI DRAUGIJOS VADOVAU
JAMAISIAIS ORGANAIS, O TAIP PAT IR SU KITAIS NARIAIS.

V 7
SUVAŽIAVIMAS KONSTATUOJA, KAD JAU DAUGUMAS D-JOS NARIŲ PAKAN

KAMAI DIRBO IR DIRBA MOKSLINĮ, KŪRYBINI, KULTŪRINI BEI ORGAN! Z AN
GINĄ DARBĄ IR TOSE SRITYSE DA”G PAD.ARĖ/ BET YRA l5AR IR TOKIU NA
RIU^ KURIE IKI ŠIOL PER MAŽU ĮSITRAUKĖ Į MŪSŲ PROFESINI,KULTŪ - 
RINI BEI KŪRYBINĮ ĮiARB.;. SWAZI AVIM AS KVIEČIA IR ŠIUOS D-JOS NA* ' 
RIU3 TA DARBĄ TUOJAU PRADĖTI.
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A. A. JUOZAS ŠIMOLIŪNAS. s ~

P< ilgos ir sunkios ligo,s 

š.rn.birželio mėn. 11 dieną niro 

L.I.T,D-jos Kernp t e no ūky r j r u s 

narys, Juozas SIMOLTTNAS, Ante— 

no sūnus, prof.Jono Simoliftno - 

brolis. Palaidotas Kenpteno ka

talikų kapinėse 13.5.1947.

Juozas gimė 16o 4. ,18r?5

Panevėžio apskr3 Pušnio to vai s?:. 

Jusėnų kaime, ūkininkų šeimoje. 

1908 metais baigė komercine gim 

nazijų Rygoje ir stojo į Rygos Politechnikos institutą. 1913 

metais jisai dalyvauja Murfcfano geležinkelio tyrinę j iriuose, ve 

liau statyboje. Pašauktas i kariuomenq, stoja i Petrapilio 2 n 

ro inžinierijos mokykloj baigė jn% 1917 metais. Rusijos rėva 

liucija užklupo jį Rygos fronto ir nubloškė i Jarosl’vli, iš « 
kurio jf’f pavyko po sukilimo patekti į Sibirą. Pilietiniokaro 

metu Juozas dirba prie Obės Žiočių tyrinėjimų. 1920 metais nu

vykus i. Omską, jis išgirsta apie bepriklausomą Lietuvą ir per 

Maskvą skuba namo. 13.6.1921 jis jnų tarnauja mūsų kariuome

nėje, Butų Skyriaus Technikos dalyje, nuo 1924 rcetu-Karo tech

nikos valdyboje, nuo 29.9.1926 - Aviacijoje, kaip parko vado 

padėjėjas, vėliau vad-’S. 27.3.1929 grįžta į Karo butų skylių, 

kur buvo skyriaus viršininko, padėjėju, dažnai eidamos virši?-' 

ninko pareigas. Karininko karjeras 27,10.1922 vyr.leite-- u ••• 

18c2.1926 kapitonas, 17^2 .1927 majoras, 13.7.1931 pulk.It ., 

23.11.1936 nulkininkas. 27.10.1940 likviduojantis karino'-.i J 

plk.Simoliūi’^s poleidžiorms i nt.s-rgąa
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Aukštąjį mokslą, karo nutraukta, Juozas tęsė Latvi

jos Universiteto inžinierijos skyriuje nuo 1923 metų rudens, 

kol 1925 metų gegužė s mėn. baigė ji su statybos inžinieriaus 

diplomu. Būdamas Karo Buto skyriaus priešakyje jis vygdė lyai 

rių karinių pastatų, daugiausia kareivinių-Kaune, Raseiniuose, 

Klaipėdos krašte- statybą. Pradėjęs, dar gimnazijoje būdamas, 

statybinę praktiką prie savo vyresniojo brolio Jono, tada Po

litechnikos studento, tyrinėjant Ventos- Dubysos vandens kelią 

Žemaičiuose ir statant Ventspilio uostą, jisai mane speciali

zuotis hidrotechnikoje ir savo diplominio projekto tema pasi

rinko užtvanką. Takiau tarnyba kariuomenėje ji nukreipė į ci

vily statybą. 1941 metais jisai rado vietą Pramonės valdyboje, 

kol karo įvykiai privertė ji palikti Tėvų žemę ir bastytis iš

trėmime .

Velionis buvo rūpestingas ir sąžiningas tarnybos pa

reigose, draugiškas ir malonus santykiuose su kitais. Tarnybos . 

reikalais lankė įvairius kraštus. Aukštojoje Fredoje prie Kau

no buvo sukūres jauku šeimos židinį. Mirdamas paliko žmoną dr. 

Zofiją Grigiškaitę-Simoliūnienę, kuries pasišventimas paleng

vino jam sunkią ligąi

Lietuviai-inžinieriai neteko tremtyje vieno savo nu- 

sipelnusių nariu#
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DIPL.IUŽ.A.D.G.

LIETUVOS INŽINIERIŲ. TREMTINIU. SUVAŽIAVIMAS

1947 gegužes men. 17-18 d. Augsburge

Po metu ir trijų,, menė šių nuo steigiamojo susirinkimo pra
ėjus, inžinieriai,tikrinu sakant jų Raliuoti atstovai,vėl su- 
sirinko i, Augsburgą^ savo profesinių reikalų aptarti ir išklaus 
syti pereitų metų apyskaitos.

Suvažiavimo dalvviai prie Technikos Mokyklos-Hochfelde.

Suvažiavimas buvo pradėtas iškilmingu posėdžiu, kuri 14^v. 
Hnunstettino stovyklos salėje atidarė Centro V-bos Pirmininkas 
Doc, A.JURSKIS. Pasveikinąs susirinkusius ir pakvietus pagerbti- 
mirusius d-jos narius atsistoj imu,pakviečia i garbės prezidiumą 
Šiuos asmenis: '

Prof. KAMINSKĄ- Vykdomosios Tarybos narį,

DiplainžcA.NAVICKI- Vykdomosios Tarybos narį,
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p. VILKAITĮ - L.T.B-ės C-ro K-to Pirmininką,

p0 ŽIDONĮ - L.T. B-ės Švietimo Valdybos Pirmininką,

prof o S.DIRMANTĄ -V. D.U. Statybos Fakulteto Dekaną,

prof. A.DAMUŠĮ - V,D.U.Technologijos F-to Dekaną,

dipl.agr.J.DAUGĖLA- Z.f^KIO Darbuotoją S-gos C-ro V-bos na- 
rĮ ir L.T.B-nės Augsburgo Apilinkės Pirmininką,.

prnf.dr* OŽELĮ - L.R.Kryžiąus Augsburgo S-rinus P-ką,

prof .dr. MEŠKAUSKĄ, - L. G-ją T.D-jos C-ro V-bos P-ką,

dr. B.KALVAITĮ - L.Teis.T. D-jos C-ro B-bos P-ką,

p. BUDRĮ - Haunstettino Baltijos Stovyklos K-to narĮ,

ir p. SAVICKĄ - Haunstettino Tautinio K-to Pirmininką,.

Pakvie stie ji, suvažiavimo dalyvią plo j imu palydėti,užima vie
tas.

I darbo prezidiumą pirmininkui pasiūlius pakvieČiami-pirminAn 
ninku prof• S.KOLUPAILA(Kempten), vicepirmininku dipl,inž.A,Šal
kauskas (Hanau) , sekretoriais dipl. inž. J. AUGUSTINAVlClUS ir dipl, 
inž.V.DARGIS (Memmingen ir Augsburg).

Pirmasis suvazlavlma, sveikina prof. KAMINSKAS.Jis tvirtina , 
kad vėlinu ar anksčiau ateity grĮšlme Į laisva Lietuvą ir jau 
dabar čia tremtyje turime tinkamai pnsiruoSti 'savo profesijoj, 
kad galėtume momentui atėjus greitai Įsijungti Į kT’nStovatsta
tymo darbą,. Todėl linki suvažiavimui, s'ekmės.- ’ -

P. VILKAITIS sveikindamas pažada visokeriopą paramą draugijai 
kuri gali būti sutelkta iš Komiteto turimu išteklią,bet tik to
kiems reikalams kurie tarnaus bendromenės lobui.

Tolinu sveikina Švietimo Vadybos vardu p.ŽIDONIS. Jis pažymi, 
kad inžinierią draugiją sėkmingai vykdo profesinę Svietimą.Bet 
taip pat daug inžinierią randami ir gimnaziją mokytoju tarne. 
Dabar ruošiantis Įvesti ir gimnazijosna profesinĮ švietimą,, bus 
reikalinga inžinierių parama.

P. DAUGĖLA pastebi,kad Žemos ūkio darbuotojai nori bendradar
biauti su inžinierinis jau čia tremtyje, nes to reikalauja busi
mas kraSto atkūrimas. Be to išreiškia pasitenkinimą,kad suvažia
vimą gali sveikinti Augsburgo lietuvių vardu,

Prof.dr. MEŠKAUSKAS pažymi, kad abi draugijos yra profesinės 
ir’turi daug bendro, ypač Žmonijos sveikatingumu rūpinantis.Taip’ 
pnv. ”Inž.Kelyje” randas straipsniu Įdomiu ir gydytoju profesijai. 
Linki inž.l>-jnl ir ateityje kuo sėkmingiausios veiklo’s.

Dr.B, KALVAIČIO sveikinimą duodame 45 pusi,’
Prezidiumo pirmininkas atsakydamas Į pasveikinimus išreiškė dži-?‘ 
augama tremties organizaciją solidarumu ir parlėkė tikėjimą,kad 
jis liks ir Lietuvon grižus.Sin proga pareiškia padėką Augsburgo 
B-nės pirmininkui ir visuomenei už suvažiavimo parėmimą ir malo
nu priėmimą.

Tuomi buvo baigtas iškilmingas posėdis ir 15—vai .prasidėjo 
dvioją komisijų rinkimais M’a n d n t u ir R e z o 1 i u c i-
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Jį kiakvian^ Komis!ja "buvo išrinkta po tris atstovus ir tuo* 
ni posėdis baigtas.

Daroma pertrauka iki 16,oo vai,t kad galima būtų nuvykti i 
stovyklos pradžios mokyklų, kur buvo paruosta gyvenamųjų narni kon
kurso projektų paroda o taip pat,technikos mokyk
lų Kemptanej Furtingena ir Augsburge, mokinių darbai ir ori,Moloko 
Vedamu dirbtuvių dailės dirbiniui buvo atatir&aaai eksponuoti.

Paroda, atidarius , jos dalyviai buvo pakvkstl išklausyti arch, 
V.ŽEMKALNIO paskaitos apie Vilniaus architektūrų bei lietuviška st
ilių, ‘

Po paskaitos buvq Jury Komisijos nariai darvs paaiškinimus ir 
kritikį prowijotų ir nupirktų projektu.

Pabuvo parodoj suvažiavimo dalyviai l&.roval« Susirinko•Alpon* 
rosen* restorano patalpose 1, p o b ū v 1^ kuri suruošė Aug^burgr 
inž. skyrius suvažiavimo svečiams pagerbti.

čia jaukiai jausdamiesi if suv, pirmininkui pasiūlius buvo *W 
liktas ryt dienos darbo posėdžio punktas: * Mūsų pasiruošimas List« 
ttvos Atstatymo dirbama*. .

yvallgonto prof, Kaminsko ilgaa«14 U UM
pagrindinės mintys buvo Sirs,

Lietuvos ūkis po visų okupacijų bus labai nuniokotas ir prie 
atstatymo ypač daug toks prisidėti inžinieriams, šiam atstatymui 
jau čia tremtyje turime ruoštis ir išdirbti ar bent porgslvotl bu* 
slmo krašto ūklnikavimo plonus. Ateities moderniškojo valstybėje 
bu griežtai planingo ūkio nebus galina apsalti, o grižą turėsima . 
tuoj imtis konkretaus darbo ir neturėsimo pakankamai laiko tada b» 
paruošti planps. Taip jau debar pravartu nusistatyti dėl būsimų 
Lietuvoje ūkiškos gamybos formų:'kooperatinės, privačios ar mišrios 
Proligento nuomone pastaroji ir būtų mūsų kraštui tinkamiausia,no S 
būtų išlaikytas vidurys tarp grynai kapitalistinio ūkio (privataus 
Ūklnikavimo forma) ir kooperacijos, kuri be privačios sveikos kon
kurencijos galėtų sustingti. Taip pat ių. praėjusia nepriklausom as 
laikotarpis praktiškai parodė mišraus Ūklnikavimo formos tinknmumų 
mūsų kraštui. Galvojant apie krašto Ūklnikavimo planus nereikia pa
miršti, jog ateityje turės būti iš krašto išvežami tik išbaigti gn- 
gaminiai-fabrikatal, kad tuo būdu galėtumo no vien žaliavus, bot ir 
darbų eksportuoti, Tndėl turime nusistatyti dėl krašto kuo didesnio 
supramonino ir jam paruosti planus.

Statybinis Lietuvos atstatymas irgi tūri būti iš kalno supla
nuotas, nustatant statybines medžiagas bei joms paruošti Įmones, 
ruošiant tipinius pastatų ptojoktusbel standartizuojant vidaus 
rengimus; duris, langus,baldus (tiek kaimui tiek miestui) Ir kt.

Savo buvimą tremtyje turimo pateisinti pasiruoSdaml savo sp
ecialybėje ir paruoŠdonji planus bei projektus Lietuvos atstatymui. 

Po pranešimo sakė diskusijos. Juose aktingai dalyvavo eile 
Col, Čia Col.DamuŠis pasisako už privačios iniciatyvos ūkio gamyboj 
je palikimų. Siūlo, pasigilinant specialybe jo, jau dabar studijoti 
gamybos procesus, ■ ’ '

Col, M.Baublys teiraujasi preligonto nuomonės dėl finansiniu 
resursų, nes visu pirma reikia pakelti krašto medžiagini gerbūv^- 
krnštas turi būti mechanizuotas ir elektrifikuotas. Dėl kadrų pa- ' 
ruošimo atstatoma jam darbui pastebi, jog dabar sąlygos yra geros 
tik reikia baigti \vniriu kursu periodo, ir pereiti prie pastovių 
special imu mokyklų, kurios ruo'štu išbaigtus specialistus, Wove ng- 
tina praktika ir volciečių įmonėse bei fabrikuose.

I visų diskusijose dalyvių iškeltus klausimus, proligėntns ‘ 
duoda išsi-mus 'tankynus, Po to'd°r buvo diskutuota ir kitom'temom.
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• ■ -i - ■ ■ ■■ ■ . .
Taip pobūvio metu buvo gražiai pasiruošt” rytojaus dienos 

darbo posėdžiams ir 22--val.suvažiavimo dalyviai išsiskirstė na
kvynei; vieni į miesto ceritra-viešbutin, kiti į Hochfeldo stovy
klų, o likusieji pasilieka Haunstettene, kuriame pirmoji suvaŽi* 
avimo diena nuslinko praeitin* •, .

, ■. 15
Sekmadienis. Darbo posėdis pradedam's 9—vai. Technikos 

Mokyklos salė je-rHochfelde,
Pirmasis daro pranešima^ ”1 n ž, K e 1 i o” redaktorius 

J.D a n i 1 i a u .s k n s,
’ Redakcinė kolegija maŽni tepasireiškė.Gali^uslai liko 

tik vienas narys pats redaktorius. Numatytas dažnesnis leidinio 
pasirodymas, kas mėnesi ar kas du, praktiškai nebuvo, įgyvendin- 
tas dėl trūkumo spausdinimo priemonių ir kitu technišku priežas
čių. Licenzija spaustuvėje spauzdinti negauta. Tačiau vietos uN 
RRA davė pritarimų rotatoriniam leidiniui. Pradžiai gauta pasko
la iš L.R.Kryžiaus, dabar gi žurnalas pats išsiverčia. Sunkumu 
sudaro skolininkai^1540 RM sumai). Vis dėl to leidinys yra vie
nas iŠ pigiausių, nes išlaidas sudaro tik popieris ir spausdink 
mas, -honorarai niekam nemokami. Didesnė dalis straipsnių būdavo 
užsakomi parašyti, mažesne dalis savanorių bendradarbių parašo
ma. Baigęs pranešima redaktorius pastebėjo', jog skaito’metams 
praėjus savo kgdenci'ja pasibaigus ir todėl pasitraukia.

C e.‘je t r o Valdybos vardu pranašų p-k.ns Doc,A, 
J u r s k 1 s.

Apie C,V-bos darbus ir užsimojimus bei sunkumus buvo n- 
ūolat informuojama per savo organnx ’’InŽ.Kelių”.Daug nekartuoja* 
nt galima pridurti, jog gal būta toje veikloje ir spragų,dėl k- 

, urių reikėtų pasiteisinti ar pasiaiškinai.Bet tai yra vi's tie 
pntys tremties ir techniški sunkumai.Toliau, neminint apie’nuo
latinį C.V-bos darbų,, bėndradnrbiavlma šu skyriais’Ir kt.,pažy
mėtina dvi veiklos sBtčyss Centro organo ”Inž.Kolio” leidimas 

. (apie, tai pranešė redaktorius) ir gyv.nnmų konkurso privedimas.
Pastarajame darbo didžiausius nuopelnus turi col.Br.Galinls.* 
Konkursas ypač vertingas, kad įneša mūsų veikloj daug gyvumo. 

Draugija turi 15 skyrių ir 5 seniūnijas. Iš jų aktingi!
Wflrzburgas, Nfirtingonas, Komptonas, Memmingan.ns, •’ DlBongonas ir 
t,t. Bet yra ir, tokių, kurio veikla nepasireiškė, '■

Lėšas tik iŠ prisiunčiamų^ nuo nnrio mokesčio yra nūn? 
kos ir topadengė eilines išlaidas. Ateičiai svarbiausiai uŽsi- 
breŽtina konkursu'.tolimesnis rengimas.

Mano padėka VLIK-ui, Vygd.Tarybai, Vyr.T.B-nes K-tui, 
visiems aktingiems skyriams bei paskiriems nariams ir linkėji
mas dar gyvesnės veiklos bendrų tikslu besiekiant,

Tolinu vicep-kas Col, Br.G alinis >pranešn npio 
techniškos literatūros registracijų. Viso įvairiom kalbom uŽr-e 
fistrotn 281 knyga, iŠ ju lietuviškų 41, Be' to primena noužmin 
ti Centro Archyvo i kuri1 reikalinga prisiųsti visus techniškus 

leidinius,kuriuos išleidžiama tremties sąlygose.

Garbės Teismo pranešima daro jos vicep-kas 
prof. S.K o 1 u p n i 1 a, pažymėdamas,’jog teismo darbas buvo 
lengvas, nes neturėt" nei vieno posėdžio, nei vienos bylos.Bet 
tai yra tik teigiamos draugijai reiškinys,

R en vizijos -Komisijos pranešima pada
ro jos pirmininkas Col. Mačiūnas, poskaitydamas du ro-
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vizijos aktus, kuriuose teigiamai įvertinama G»V-bos veiklu ir' 
"inž.Kelio” redakcijos triūsas.

Toliau priimamas pasiūlymas pasveikinti VLIK—o P-kf^ KRUPA 
ČITĮ, kuris tuo metu gydėsi Augsburgo ligoninėje.

1015vsl> prasidėjo skyrių, atstovu, pranešimai žodžiu ir til 
tokitŲ kurie turėjo kaf papildyti prie raštišku^ pranešimu-jau it 
ktu suv, Prezidiumui.

H a.n a u - Atstovas perduoda skyriaus pageidavimo,.,^'1 ; 
pavardės nebūtu skelbiamos nei spaudoje, nei kituose viešro ' 
tuose, nes tai galėtu susidaryti pakenkimo priežasčių^paskelbti 
siems asmenims. ' - .

Mem’mingen- Col.A u g u s t^i n a v 1 c i u s r’: 
mi, jog skyrius yra užmesg^s ryšius su latviu ir’estĄ inžinieri 
draugijomis, „ '

Toliau pranešimus padarė Tubingeno,Tkirtingeno,Kenpteno,» 
lingeno ir Scheinfeldo skyrių atstovai.

Po to iki 11 vai,buvo 'tęsiamos d . i s k usi jos. v 
aus užmetimus atsake C,V-bos P-kns Doc, A.JURSKIS.

Daroma pertrauka ir suvažiavimo dalyviai vyksta į patarti’ 
Jos vyko Hochfeldo bažnyčioje,

15Popietinis posėdis prasidėjo 14--val,‘ Col, M i k'a i Is 
.•paskaito Mandatu Komisijo s pranešimą, iš kurio paaiškėjo, kad su 

. žiavime dalyvauja 96 atstovai, atstovauju 13 draugijos skyrių s 
251 narltŲ gi trūksta 9 atstovu iš 8* skyrių su 79 nariais, Reni 
tis d-jos įstatais suvažiavimas* laikomas teisėtu. Mandatu, Komis 
siūlo, kad d-jos Centriniu organu asmenys būtu laikomi atstovai 
Taip pat ta teise siūlo pripažinti Gol. Žemkalniui, 

Susirinkimui Komisijos siūlymus priėmus, prieinama prie 
domųju prgpniį rinkimus

'P r’.e'ž, p~k as, pabrėždamas senosios G.V-bos tinkamai
■ * tas pareiga^, siūlo ir kitai kadencijai perrinkti tuos pačius p

nis en bloc. -
29 balsais prieš 5 perrenkama senos sudėties C e n t r c 

a 1 d y b a: Alf. JURSKIS, Br .GALINIS, Vyt.SCSSNITLEVICIUS, Vyt.? 
CiflS ir J,DANILIAUSKAS, - . ‘

Centro. įR. e v'i z'i j o š Ko m’i si j a perre”k 
visiems,be.2rju susilaikiusiu, balsuojant už, irgi senosios rd 

-Garbės Te i s m’ a s, prof. K a m i. n s -k u - 
liūs, taip pat pėrrenkėmas iš’ tū pačiu asmenų: J. SIMOLIUN , 

.PAILA ir K.KRISGIUKAITIS, •• y ’ .. . .
Toliau sekė D r: a u. g. i j o s. v e i k .1 o s a p -z ■

■ •• m-a s. Čia buvo sustota ties šiais keturiais punktais:

■ La. MftSTl. PASIRUOŠIMAS LKlDVOS ATSTATYT® DARBAMS,

■ 2. fPROFBSINIS ŠVIST IMAS. • . -

3. ' ’TECHNTIvINIŠ. SPAUDA. .

4. ĮSIJUNGIMAS Į P.R0F3SIFI DARBA.' . ' • *
Pirmasis punktas buvo’ jau 1-ja suvažiavimo dienoja nagr: 

tas, tačiau preligentas prof.-. Kaminskas dar perskaito : 
temos: "Krašto ūkio atstatymas" katurius objektus: krašto atst 
m as, pramonės atstatymas, amatai ir kadru paruošimas; kaip lot:
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sial prikiausan
čių inžinierių 
sričiai santrau
ka s* Po to pasi
ūlo tri ją asnon 
p komisija; ku
ri turėtą orga
nizuoti ir pri
žiūrėti visus 6- 
ia imsnomūs dar • 
bus krašto at st® 
a tymo paruoš ime0 
Suv až.iav imui i š 
diskutavus ir p- 
ritmus CoV-ba 
apsiima tokios 
komisijos suda
rysiančia nusis- 
taty ta,kad v ie- 
n as kom*narys t~ 
uri būti is CeV-

Centro Valdyba kartu su Suvažiavimo Priezidiumu.

Antruo j u ’ p įnik
tu pasisako Vyg« 
Tarybos narys š- 
vlotino s kultūr
os ir socialiniams reikalams„Jis teigia , kad iki šiol daugiau
siai buvo rūpinamasi bendruoju švietimu-gimnazijomis. Yra nu t an' 
ta Įvesti i. gimnazijas profesinį švietimą, kartu rūpinantis pra
ktikos pravedimuo Toliau seka Dr.B bubi io referatas profe
sinio Švietimo klausimu* Diskusijose dalyvauja Col*: prof.D i r 
m n n t a s, ’ D n u k ū s, 3 v i'p as, Žemkalnis, K- 
rulikas, irBiosevas.

Technikinės spaudos reikalu pranešima daro Col. Danil i- 
a u s k a sc Pasiseko už rimtai paruoštu kursu snauzdinima ir t> 
darnesni D-jos žurnalo leidimą^, Col.D a c i n s k a s pasisako 
statybos1 kainoraščio reikalu*

Dėl 4-jo punkto pasisako prof.K olupaila, gen.R c 
1 a i t i s, ColoD aniliauskaa ir Galinis*

Po klausimu ir sumanomu buvo priimtos R e. z o 1 i u c i J 
Jas paskaito Cda K r u 1 i 'k a s0 Suvažiavimas inešes nažrr - 
taisąs, priima jas vienu balsu.

Pr'/zs Pirmininkas ragina draugija, prisidėti prie politinio 
aktyvumo ■> siunčiant užsienio organizac’ijoms ypač inž. sąjungom’ 
atsišaukimus ir priminant mūsų krašto nepriklausomybės reikalą 
Tuo tikslu sudaroma iš tri ją nariu komisija.

Uždarydamas dvi dieni trūkusi suvažiavimą prie z.p-kas prof. 
K o 1 u p alia padėkojo visiems dalyviams už parodytą aktin- 
guma ir p "žyme jokad:

’’Inžinieriai buvo visad vieningi to jis linki ir 
ateityje?

Doc* J u r s k 1 s, ir tolinu palikes prie D-jos vadovavimo 
uždav'iniV.,pkvieSi.a skyrius prie dar didesnės veiklos ir ryšio pa
laikymo su Centro Valdyba®

45Suv džiovima s baigiamas 17—valo , sugiedant Tautos Himną.

ooOoo—

30

32



. ■ • ' ■ ' ■ , . ' ■

' • ’ DIPL.IFŽ, BR. M A S I O K A 3,

ŠALDYMO TECHNIKOS INŽINIERIŲ. SUVAŽIAVIMAS 
ETTLINGENE

< :_______________________ ;_________ 7____________—

?

Kalte- und Lebensmitteltechnische Tagung 
in Ettlingen

1 6. - 7. VI. 1947.

* • * ' . ‘

*■ Jau antrų karta, kaip vieninteliam užsieniečiui s-tebė* 

tojui* tuko dalyvauti vokiečių inžiniprių-^aldymo technikos 3- 

peciellatų.suvažiavime. Suvažiavimas truko dvi dienas,
■ <

Palygindamas pirmąjį ir antra j i suvažiavimų, galiu boru, 

statuti’tų nepaprastą 'pažanga šaldymo srityje, kurių padarė 

taip smarkiai nuniokotas kraštas, Nežiūrint visų sunkumu.kam 

sunaikinimų ir nedatokliu, mokslinis r darbas'. varomas sėkmingai 

toliau. Vien pažvelgus i programos turinį, matyti, kad suvnžia 

vimas praėjo Įtemptoje darbo nuotaikoje ir sužadino suvažiavi

mo dalyvių smalsumą, o taip pat paskatino juos ieškoti ir tir

ti. ■ . -

Suvažiavimo širdis - Prof. PLANK'aS, Techn, Hochschule 

Karlsruhe prorektorius. Tai žymi asmenybė šaldymo technikos s- 

rityje. Bet šalia jo jau kyla naujos jėgos'. Prof .LINOS, Dr.inž. 

SCHMIDT, o paskutiniam suvažiavime savo referatu gražiai pasi

rodė Dr.Inž.RIBDBL, įrodęs, kad matematiškos formulės ir išve

džiojimai no visada palioko polyti knygas puslapiuose, bet t>v- 

manaus proto gali būti puikiai p.an-nudoti labai praktiški a.
I

daviniams gyvenime. Jo referatas ypač įdomūs mūsų mėsos pramo

nės specialistams, 
-
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Suvažiavimas pynėjo labai darbffigoje nuotaikoje, o jo 

dalyviai išsivežė gražiu minčių ir perspektyvu naujiems darba

ms, Tokie suvažiavimai duoda progos dirbantiems mokslininkams 

ir specialistams pasidalinti savo darbo rezultatais ir skati

na kitus dirbti ir neatsilikti. Tai gražu ir labai vertinga ir 

visa tai dėka energingos šaldymo techniku^ būrelio vadovybės i- 

niciatyvos, vadovaujamos Prof, PLANKO,

Suvažiavimo dienotvarkė taip buvo sudaryta, kad leido 
preligentams susiskirstyti pranešimus padaryti šiais pagrindi

niais klausimais*

I, NORMOS ŠALDYMO TECHNIKOJB.

II, ŠALDYMO MAŠINOS ir

III. MAISTO ŠALDYMO TECHNIKA,

Viso buvo duota per dvi dieni apie 20 pranešimų.

( ( ( ( (-onOon-) ) ),) )

34



PROF. S. K 0 L U P A I L A
' • V ' . ■ • '-'

, »" ' ■
Of" . ■ ■

TARPTAUTINIS INŽINIERIŲ PARENGIMO KONGRESAS 
DARMSTADTE

Internationale! KongreB fui Ingeniem-Ausbildung 
Darmstadt

»z •

Katastrpfa, kuria, atnešė žmonijai antrasis pasaulinis ka

ras, dar kartą pabrėžė milžinišką mokslo ir technikos reikšmę.
1

Nė mokslininkai karą pradėjo nei jam vadovavo, gal net padėjo 

karą greičiau-baigti; bet jie jaučia savo atsakomybę už tai,kad 

jų išradimai ir darbai naudojami piktam, žmonių nelaimei. Dau

giausia kaltinama technika; jos tolimesnė pažanga gali btltipra

žūtinga žmonijai. Mokslininkai ima tartis, kaip reikėtų rengti 

inžinierius, kad jų darbas būtų tik naudingas.

. Dprmstadto ankstosios technikos mokyklos vadovybė ėmėsi 

iniciatyvos sušaukti pirmąjį tarptautinį tuo reikalu kongresą, 

kuris įvyko š.m, liepos men. 30 d.-rugpiūčio mėn. 9 d,

Kongreso programa sudarė pagrindiniai klausima’' *• 3 . Teeh- 

’nlka, kaip etikos ir kultūros problema, 2. Inžinierių parengi
l . ’

mo pasaulyje dabartis ir pažangos linkmė, 3. Studentų atranka, 

bei socialiniai klausimai, Be to, buvo numatyta-pasikeisti pa 

tyrimais atskirose specialybių srityse.
. . • i.'-'-'’" ■ ' , '. ■ ' \

Kongrese dalyvavo apie 500 žmonių, apie-150 atvyko iš už

•slėnių: Anglijos, J,A.V., Prancūzijos, Šveicarijos, Austrijos, 

Kinijos; pasitaikė 'po vionagkita, iš kitų Europos valstybiu^bet 

nebuvo nei vieno iŠ Rusijos ir., jos vasalų. Iš tremtinių teburo 

atstovauti lietuviai (autorius, dr, 0,STANAITIS,dlpl, inž.P.DR^* 

StfTIS, dr. A, JANKŪNAS ir stud,A.BAKŠVS) •

i.
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Kongresas turėjo 15 plenarinių-posėdžių ih pę kėleta 9 sak

ei jo su (lygingročiai) * architektūros, statybos^, mašinų,- elaktro- 

techniko's, pepierip pramonės, chemijos, biologijas, tta&mati - 
' " ' ’ ' ’ ' -s

kos» bei fizikos, kultūros bei teisės* Plonuma perskaityti 57 
-> - ' , ' ' • ' >.

pranešimai, sekcijose - apie 500; dėl kai kur iųpr am Simų buvo

* diskutuota, .’ / .

t . Žymiausių pranešimų pavadinimą^, iš kurių galimą Sprąsti a- 

pie kongreso linkmę:

Technikos atsakomybės klausimas(F*KESSRLRlKG iš 2&richo) , ,.

-Technikos amžius, arba pažangos ištarija(H.STAUDTNGER iš

Fruiburgo, Br*) r ' ,... -V- '/ :
' ' - ■ y ■

Žmogus ir technika, arba technikos vidts filosofijos šiste- 

teosa(D.BRINKMN iš Zūricho),

Gamtos mokslai, technika ir roligija(K,W»WAGJC3R iš Fried - 

richsdorfo), . - '

Mokslas, kaip krikščioniškojo mokymo priemonėjA,CAMERAN įg 

Cambridge, Anglijos), 

, Inžinieriai, geresnio pasaulio statytojai(F.MPFZIFGER iŠ
■ . I \

, Berlyno),

Gamtos mokslai, technika ir Suropos at statymas (H, KUT® iš l

.. Mainzo) , • v . • ■ ■

’ Technikos mokslas C^mbridgo'o universiteto (D, B .V/EIBOHRN iš 

Budfordo, ^nglijos) ,

Inžinierių, parengimo Sūropos ir brikos sistemų palygl- 
nimas(L*E.GRINTER iš Chicago), 51 *'

Inžinierių rengimas vokiečių aukštosiose technikos mokyk 

losoJO^ITCHS iš Braunschwoigo) , '

Aukštesniosios mokyklos ir stųdijos(E.STEIF, Hsssono švie

timo ministeris),
■ . f ■

■ 1 ' . . 34
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Technika# kaip mokslas ir hitaanizmo raiksIai(M.BOKHlS iš 
■ < 

Frankfurto Į >

Technika# kaip kultūros statyto j aCO.STHRIHSR iš Calw# 

fturttembergo) , •

Inžinierius, kaip $kio ir Žmonių v e doras (W.V.ISHW- 1S . 

, Wiesfeadeno) ,

Tikrovė ir idėjos inžinieriaus pagaulėžiūroje (G..W.WAF- 

FENSCHMIDT is Heidelbergo), •

Specializacija ir bendrasis išsilavinimas(R.PLANK iŠ 

Karlsruhes)»
• . ' ■ ' ' //

Daug Įdomiu, pranešimu buvo perskaityta sekcijų posė

džiuose siauresniam klausytojų skaičiui. . .

Pranešimų santraukos žade būti iš spalis d into s..

** Autorius'padarė 3 pranešimus*.
, 1*Technika 'ir jos priešai.

2.Keliai visų šalių inžinierių bendradarbiai-.' 
Vimui atstatyti(skaityti plenume) ir ’ . ''

statybos sekcijoje;
' 3. Ar mūsų žemė ištirta?

. i ' ' ■

Antrojo pranešimo tezes panaudotos kongreso rezoliu
cijoms. '■ '

Kai atėjo mano pirmojo prahaaimo eile, tuo motų pir

mininkavęs anglas pasakė koletų simpatijos sakinių,skirtų 

Lietuvai ir lietuviams, Panaudodamas ta proga pareiškiau 

kongresui, kad atstovauju tiems mokslininkams ir inžinio »* 

riams, kurie be jokios kaltas už karų,neteko tėvynes ir da

bar neranda pasaulyje vietos, kur galėtų pritaikyti savo / 

žinias ir patyrimų. Kongreso dalyviai, apskritai, rodė d.ntig 

dėmesio ir palankumo.

Kongreso dalyviams surengta eilė iškilmių ir priėmimų* 

du koncertai (vienas * VJiosbndene, kur. visi nuvyko specir-
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liu traukiniu) ;.-rp3ra, Hesseno valstybės prezidento# Dnrmgtfd- 

t© miesto. Wiesbaden© miesto, Dnrwstadtc ankstosios technikos 

mokyklos prieisi * i* Buvo lankomos mokslo Ijj^sig©s ir Vborrt©- 

rijo3> dalimi ti£ pradėtos atstatyti iš griuvėsiu^ Kongreso 

rengėjai padarė stačiai noiraanottin dalyko,, pAtalpindseni 500 da

lyviu, apgriautame miosta, kur beveik neliko viešbūčiu ir šiaip 

namu,. Tuo lyg buvo pabrėžtas pasiryžimas atstatyti naujoji pa

sauli, is abuojo griūvėsiu,. Per vis®, kongresu raudonu siūlu Jau 

tėsi mokslininku ir inžinierių noras rasti išeiti, iš pasaulio 

katastrofos? technikos pažanga turi siti kartu su žmonijos kul 

tūros pažangai Etinė kultūra inžinieriui yra ns^na^žlau '‘būtina, 

kaip žmogui, apskritai,, .
. '1

Kongresu surengdama, atliko gera žygi Darmstadtc profaaū*" 

ra su rektorium R.VIEWEtfu jpriošakyJo- Jis nepasiliks be atgar- 
< i " •

šio technikos istorijoje. ' ■
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LIETUVIŠKOJO BUTO I.RENGIM0 KONKURSAS

Rinkdama medžiaga busim a j m Lietuvos atstatymui L.5, jos 
Centro V-bn skalbia lietuviškųjų'butų vidaus Įrengimo eskiztiių 

projektu konkursą.

1.
Konkurso objektą sudaro lietuviškojo buto vienos pagrindinės 

patalpos mieste ar vienos pagrindinės patalpos kaire vidaus į- 
rengimo eskiziniai projektai.

2.
Projektuojamos patalpos paskirtį konkurso'dalyvis g^ll pasi

rinkti laisvai pav. gyvenamasis* svečiu, k., valgomasis, Valku k, 
miegamasis, darbo'k,, virtuvė miesto ar kaimo name, Ypačiai krei
ptinas dėmesys 1 patalpas reciojislų ir estetiška. įvairių p-skir 
eiu sujungimą, pav, gyvenarmsis-valgemasis, darbo k.-vnlgomasis 
svečiu k.~darbe k. ir t.t.»

3, - '
Projektuojamas Įrengimas turi atitikti racionalumo, *jaukuro 

ir savitumo reikalavimus. Jis turi būti paprastas, patogus,prak
tiškas',p atvėrus ir pagaminamas daugiausia iš vietiniu, medžiagų. 
Grota portatyvių įrengimo dalykų, kreiptinas deftėsys ir į staci 
onarius Įrengimo dalykus, pnv, sienines spintas, lentyna s,kros
nis,duris, langus, kaminus, paneles ir p«n, Paliekama pilna lai 
svė kūrybiniai sprąsti viso įrengimo objektų sudėti, kritiškai 
žiūrint i, baldų garnitūrų klausima, •

4<
Konkursinio darbo'sudėtis:
?),GRAFIN3 D.ALIS. Ja sudaro patalpos plahas, vi.su sienų,- o • 

reikalui esant ir lubų bei grindų pieniniai,-einat. l':50, visų ; 
plane p a žyme tų ir aiškinama j ame rasta, išvardintų-įrengimų ob

jektų projoktai l«20 įr.patalpos perspektyva,

b) ,AIŠKINAMASIS RASTAS.. Jame autorius apibudina patalpų pas
kirti,, motyvus dėl, pasirinkt* įrengimo objektų'sudėties bėl pr.s 
kirties, pro jektaVirfo principus, konstrukcijas, medžiagas,spal
vas bei nrsudnjimą.

5.
Piešiniams naudojama formatai DU’ 11(22x31), 10(31x44) arba 

9(4-įx62) , o aiškinamajam raštui - artimas B 11. Piešiniai ir ap 
rašymo lapai prlvnįo būti vienodo formate ir siunčiami sudėti 
papkėje.

6.
Išvardintus darbus pažymėti slapivarda ir draugo šu atskiru 

uždaru voku irgi pažymėtu slapiv^rde prisiųsti Jury Komisijai, 
Uždarame voko turi būti autoriaus vardas, pavardė ir adresas.
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7.
Konkursiniams darbams įvertinti Jury Komiai j a sudaro?

Pirmininko s S Doc, Dr< Arch. RUDOKAS Stasys (Schw.Gmund) '

<1 Dnc. Dipl.Inž. KRISČIUKAIT IS Kasys ( Kempten )
| 2. Prof. JONYNAS K, Vytautas ( Freiburg )

. Noriai 7 3. Inž.Archį ŠVIPAS Vlados (Dillingon )
) 4, Dipl.Inž. GALINIS Bronius ( Giessen )
; s. ' L.TtB.C«*ro V*bos skirtas atstovas 

6.
UŽ tinkamiausius darbu# skiriamos šios premijos^

»’ I premija 1800 RM,

, II premija 1200 RM.

. * •• . III premija 800 RM-

Terminas konkursiniams darbams įteikti nustatomas S.m. grun- 
dŽio men, 1 dienai,-arba turi būti įteikti i paštą iki nurodytos 
datos,

Y Jury Komisija' laiko 15 dienu skelbia konkurso rezultatus.
Įteikti šiuo adresus

'LietuvlAkojo "birtr*-Jury Komisijai
* ; • •• •

♦ • . .. «
' l^ - H *a n a u

DP, Litauischo Lager*

•' 10
L.I.T.C-ro, V-ba pasilieka sau teisą pirkti Jury Komisijos 

' siūlomus naprimljuotus, bot vertingus darbus po 400 HM, už kiel< 
viena, projektą, - * •

Promijoti ir nupirkti projektai pereina pilnon L.I.T,D-jos 
Centro Valdybos nuosavybėn, kuri turės taisą juos naudoti spau
dai ir parodoms. • - •

“INŽINIERIUS KELIAS“ Nr.8
1947,
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CENTRO VALDYBOS PRANEŠIMAI

CENTRO VALDYBA.
Atsisakius eol. Daniliauskui nuo tolimasnio ”INŽ, KELIO" reda

gavimo ir col.Galiniu! persikėlus gyventi kitur,, Jiedu susikeitė 
pareigom ir naujiems kadencijos metams Centro Valdybos sąstatas 

toksi
Pirmininkas •■Doc.dipl.in2.Alfonsas J U R S K I S.

Vioe-pirmininkas -Adj.dipl,inž.Juozas DANILIAUSKAS
Iždininkas -Dipl.inž. Vytautas SCESNULEVIČIUS .
Sekretorius -Dipl.inŽ. Vytautas PAVILČHT3.

Valdybos narys INŽINIERIAUS KELIO" Redaktorius* 

-Dipl.inž. Bronius GALINIS.

. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
■ ' ’ - > 

' . • t

Projektuojamą atstatymo dar^Ą Derinimo Komisijos Plrminin- 

kas - .Dipl.inŽ. J.Daniliauskas. 
« i
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KRAŠTO ATSTATYMO' KLAUSIMAIS,

Metiniame inžinierių suvažiavime nutarta daugiau įsijungti \ 

planavimo bei projektavimo darbus krašto atstatymui.

"INŽ. KELIO” Mr.5/6 jau buvo skelbta eile klausimų i3 pramonė? 

ir statybos srities, kuriuos ypaŠ rekomenduotina studijuoti,L-- 

bar duodame papildomą sasrsšų tokių svarbiu mūsų kraštui klausi-

. •• mų. ■ • ■ • ; : 5 ' . ' , . . ,
Kviečiame Kolegas įsijungti i Šių klausimų nagrinėjimav.

Dėl smulkesnių informacijų prašome kreiptis i* Centro Valdyba, 

Atstatymo Derinimo Komisijų.

Susisiekimas ir transportas.

1. Studijavimas geležinkelių eksplotacijos, jų Įrengimo pa
tobulinimo, geležinkelių’remonto ir montažo dirbtuvių 
rengimo.

i. •

2. Plačiųjų ir siaurųjų geležinkelių reikšmė Lietuvos atei
ties ūkiui, išeinant' iš kitų kraštų praktikos,

3. Plentų padengimo geriausi mūsų sąlygoms būdai,

4. Autovožirnių remonto ir montažo dirbtuvių Įrengimo studi
javimas, ' '

5. Keliu statybos ir remonto darbų mechanizacijos klausimas
’ (Sauakeliai') ,

6. ‘'Laivų jūros laivininkystei ir transportui vidaus v-nr’eni*
mis statybos klausimai. Būtų svarbu susipažinti su 1 ivų 
tipais ir jų statyba žvejybos reikalams.

7. Susisiekimo priemonių eksplotacijos organizacijos klausi 
mai geležinkeliuose, auto susisiekime, vandens transpor
te ir jūrų laivininkystėje.
Organizacijos fonuos.

Energijos šaltiniai.

1. Apytikris mūsų upių vandens jėgos apskaiSiavimasr

2. Energijos ūkio vystymo planas ir artimiausi jo uždaviniai

3. Hidroelektriniu stočių statybos ir jų eksplotacijos stu
dijavimas,

40

42



4» Pagamintos elektros energijos sunnudojimo plnhasjgeli- 
ma pramonė energijos portokliams sunaudot.!, kol.-neiš - 
sĮvystytų planingas jos sunaudojimas krašte,

_Sj, Elektros energijos pritaikymo galimumai žemės ūkiui.ir 
smulkiai namų pramonei,

,6. Elektros energijos tarifų provizorinis aiškiniiras., ■* ’ • • ■ *
7, Elektros energijos panaudojimas namų Ūkiui miestuose.

B, Savu pramonė eloktrofikuotam tautos ūkiui aptarnauti,

9, Krašto elokrifikacijos finansavimo klausimai.

riO» Specialistų kadrų paruošimas.

Žuvininkystė.

1, Išaiškinimas ir pavaizdavimas žuvų ūkio būklės Neprik
lausomoj Lietuvoj.« *

2* Mūšų vidaus vandenyse turimų žuvų rūšių ivortinim^s ir 
žuvų remtino sortamento ruošimas ateičiai, tiek mvus 
išteklius panaudojant, tiek ir importuojant tinkama v- 
pislinę medžiaga.

3. Priemdriės paruošti musi\ vidaus vandenis racionaliam ir 
paining am žuvų ūkiui.

4. Vidaus vandenų ’’apšuvinimo” ir racionalaus žuvų augi - 
nimo uždaviniai.

5. Žuvų ūkio ėksplotacijos organizacija ir vandenų apsau
gojimas nuo brakonierių. Žuvų Ūkio kooperatyvai.

6. Jūrų žvejyba, jos rontabilingumas, numatomas vystymo 
planas,

7. Žuvų kaipo grcj.t gendančios prekes, paskirstymas IgraŠ- 
te) transporto ir prekybos organizacija.

8. Žuvų konservavimo‘pramonė vidaus ir jūros žvejybai.
Konse.rvuotinns. Žuvies rūšys., ,

9. Žuvininkystės- specialistų, paruošimas,'

10. Zuvu ūkio teisines reglamentacijos klausimai.

Amatai. " -

Ateities Lietuvoje, intonsyvoj ant tautos ūkiui ir j r' 
labiau diferencijuojantis, amatų, darbo sritis turės ypatiny?" J> 
slplėati, nežiūrint pastangų'išauginti savaja pramonę,

Tik amatų pobūdis', bent žymia daliai, turės ir p- j ■ -
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us keistis, -tolstu pagrindų ir tolinu sudarys individualus r>m«- 
tininkas. Bet,kad' jis būtu'ūkiškose varžytinėse pakankamai ..pa
jėgus, jm teks keisti d<-rbo. metodas, juos lobiau sumechaninant 
ir sumoderninant.

Turės keistis ir amatininko ligšiolinis tipas ir jo pro
fesinis išmokslinimas. Mūsų jaunimas tremtyje turi daugiau susi 
domėti praktiškais amatais.

• 1. Išstudijuoti amatų veikimo sritį būsimoj Lietuvoj 
ir ja paplanuoti, besiderinant i planing a tautos . 
ūkį. ' .

2. Studijuoti darbo svmochaninimo būdus amatuose bei 
naujus d"rbo metodus, kartu numatant no tik indi
vidu;;..’iri, bot ypač kooperatiniu dirbtuvių. įrengi
mą. Xroporatinio bendradarbiavimo provizoriniai 
st'atutai,

3. Studijuoti galimumus išvystyti amatų darbo ekspo- 
.rtui, panaudoj.->nt ir rūsti tautodailės lobyną, jo
motyvus pritaikant amatu masinės gamybos objekta
ms.

4. Ruošiant amatininkų kadrus ateičiai, ištirti ga
limumus, mūsų jaunimą Įvesti į amatų mokyklas 
užsienyje.

5. Kur sąlygos leistu, organizuoti am a tu4 pobūdžio ko* 
operetines dirbtuves kartu su atatinkamais teori
niais kursais, instruktoriais panaudojant ir sve
timtaučius.

6. Pravesti spaudoje propogandas už praktiška, labiau
profesinį mūsų jaunimo apmokymą^. '

7. Ruošti amatu, mokyklų, koreguotus darbo planus ir 
amatu mokyklų organi’zavimo krašte planų. .

8. Amatu finansavimo klausimas,
\ « 5, *

......*.......................................

VISIEMS SKYRIAMS ir SENIŪNIJOMS.

Jau suvažiavimo metu išryškinta, kad ’’Inžinieriaus Kelias” ne 
tik mūsų reprezentacinis organas, bet ir mus siejantis ir mūšų 
veikla koordinuojantis veiksnys. Todėl, jame skelbiami Centro 
Valdybos pranešimai yra Įsidėmėtini ir vykdytini visiems skyria
ms, iŠ to išeinant, Centro Valdyba prašo visus skyrius:

1. Nedelsiant prisiųsti šiems metams išrinktu bei pe
rrinktų valdomųjų organų sudėtį ir skyrių /'dresus.

2. Susitvarkyti su nario mokesčiais ir jų priderantį 
% persiusti Centro Valdybai.
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3O Informuoti Centro Valdyba apie prof6ainio 
paruošimo bsi švietimo organizavima, iš darbių o3 ryriaua ro jo
ne, Žinias patiekti bent viena, kartą 3 mene oeglje. _

4a Išleistu skyriuje leidiniųbei konspektu 
bent po 1 egz; siusti Centro* Valdybos Archivui, šiuo adresui 
Augsburg-Hochfeld,, Kollmannstr-o 7, .

4 '

•Į ANGLŲ1 ZOJOJE GYVENANČIUS INŽINIERIUS1 IR ARCHITEKTUS, .

Centro Valdyba yra nusistačiusi geriau suorganizuoti ryši 

tarp anglių zonoj gyvenančiu įvairiu šakų, ir specialybių inži- . 

niariu ir Centro o ■ ■'
Mes žinome, kad daugely stovyklų. Inžinierių skaičius narai 

didelis ir siekia tik iki 2-5 asmenų. Toks skaičius neleidžia 

Ąstėigti skyriaus- bet imant galvon visa^ zoną susidaro impozan

tiškas skaičius ir siekia per 100 asmenų, Mes pasigendame Jūsų 
, J ’ ..

talkos, •Z . • . ~
Ta mintimi vadovaudamiesi Centro Valdyba kreipiasi tiek d, 

atskirus inžinierius tiek ą ju grupes ir pmšo painformuoti a- 

pio Inžinierių skaičių jūsų gyvenamoje stovykloje,Tam atlikti 

? 'pakanka pasiusti laišką šiuo adresu: INŽINIERIŲ CENTRO VALDYBA 

AUGSBURG-Haunšt’etten, Flachstr k 48/3

Gavus apytikri, vaizdą, Centro Valdyba mano deleguoti vieną 

iŠ savo narių,kuris aplankys Colleges vietoje ir suteiks reik*- ' 

lingu informacijų.

Per ryšl^ *i bendrą, darba,, Per darba d, laimėjimą,, 

, iNŽe CENTRO VAIDYBA. :

***ooOno-;,«~K-
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SVEIKINIMAI

Ponui Lietuviu ?

Technika ir griežtieji mokslai apvaldė jį.įS
sjogui ^BisfiVinti gamtos dėsnius, kuriu, akivaizdoj# XX. 
pasaulėvaizdis pasidarė daug tlkrestBis, teeisi to SaW P 

. nis.
Žmogus pasijautė boosts ne tik gamtos ir gyvenimo relžkinlĄ 

stebėtojas, bet ir ji\ kūrimo dalyvis,
T £ 0 § a, groži ą, Ir gėris nasukūri^i to neap- 

F Įdomi motorinėmis vertybėmis; tam dar reiks!inga^žmoga^a
u, kurios plaukia ls jo tikrosios prigimtis# t* w d v s # i- 
s ir minties*
Rašytojai bei poetai savo plunksna žadina jęmonijJPS «tot3į to 

^gde dvasines Žmogaus vertybes, , ....
K»palauŽiama dvasia ir sveika mintis Veda, \ šviesos, Jitotot# 

grožio ir gėrio ateitu*
Taip trumpai sumesdamas ir jausdamas Rašyto jti plunksnos g&* 

>ia, L, T. T, Draugijos vardu sveikinu Rietuvių Rašytoju T# SU* 
Teflavlmb dalyvius ir linkiu, apžvelgus savo kūrybinius irti* 
•come na b dvasinio Ugdymo darbus, tlkra£ pasidžiaugti (jaukiomis 
paskleistu minčių išdavomis, t «

Džiaugiamės ir mes — inžinieriai, šokdami ir dįslstototdaini 
lietuviu Rąžyto ju Tremtiniu, stiprinančia to kūrybišką dV&aia^

Tamstų stiprinanti mintis tekylie, tobujojie, tayprfio 
visus, stiprius ir laisvės vertus, 1 LAISVTĖVYNĖJ

..DoCjdĮĘl,
L,i.T.D,c/v^bos

Augsburg-Haunstetton,
12 liepos 1947.
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-' Xierbtr7os^JtnŽinier±ų--/p^ Draugijos

Suvažiavimo Prezidiumui

. A u ft s b u r r 2
■*■. -•• . » - *

Technikos mokslu pažanga, daug davusi Žmonijos kultūrai ir 

civilizacijai, blogos valios žmonių panaudota piktam, niekais pa

vertė teisės moralės bei humaniškumo principus.

Būdami sios padėties gyvi liudininkai, ir tų visų tragizmą 

pajutq ypatingai mes patys-žiauraus likimo sukurtos, nuasmenintos 
»* 4 «

ir dviem raidėm težymimos būtybės, privalome susikaupti visas jė

gas, kad žmonija grįžtų U teisės ir žmoniškumo kelių.

Todėl sveikindamas šį Lietbvds Inžinierių Tremtinių Draugi

jos metinį suvažiavimų, kaipo Lietuvių technikos reprezentantų, 

Lietuvos Tremtinių Teisininkų vardu,•noriu palinkėti, knd svars

tysimos Siamo suvažiavime Lietuvos ir Jūsų profesines problemos, 

praeitų darniojo technikos, teisės ir humaniškumo principų, bei 

tautinio solidarumo dvasioje,
‘ ’ 2___ Dr« B. ‘ KALVAITIS'

1947 m, Gegužės mėn, 16 d, Liot. Teis, Tremt. D-jo's
• A Ū G S B U R G, C-ro V-bos Pirmininkas

—00O00--

' • > * Aukštai'Gėrb.
Lietuvių Žurnalistų Sąjungos Pirmininkui

. Schwe inf urte

Lietuvos Inžinierių Tremtinių Draugija sveikina Lietuvius 

Žurnalistus atvykusius U II motinų suvažiavimo. Linkėdama, aptar 5 <>nt 

spaudos reikalus tremtije, goriausios sekmos.

Linki jos KŪRĖJAMS*ŽURNALISTAMS tiksliausiai nustatyti SU- « * - - • w «■ — **•
jungos veikimo kryptų Nepriklausomos Lietuvos atstatymo darbo ko

voje. Dipl.inž.Bronius Galinis
'• # «»*..-■............... I ■ ■■ I * '■ I f. I ■ K,... 1^.

Augsbūrg-Hočhfėld, Centro Valdybos įgaliuotas,
30. 8. 1947.

4^
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* Nesenai dipl <• inž. Antanas Juo z a p a v i 6 i u 3 Sari s- 
ruhes Aukotojoj Technikos Mokykloj c p gynė dizertaciją ir gavo 
inŽ-inierijos daktaro laipsnį.

K
* Šiuo metu Vokietijos auk š tuo s iose'mokyklose, technikos mo

kslą studijoje 542 studentai-lietuviai.

* Karlsruhos Auka.Tech.Mokykla. baigė ir gavo dipl.chem.inži
nieriaus verda: Juozdš Grab aus'kas ir Vytautas B r 1- 
z g y s, o diple gepd. inž. vardą Juozas J asinevicius

* Mūsą turimomis žiniomis iki šio laiko išvyko kitur šie Co- 
legos:

I ANGLIJA-Dipl.inž.Alf. S e m. ė n a s ir 1‘zbickas.
I, ARG3NTIrTA«Dipl.inž6 Ramanauskas®
I, BR-AZILIJĄ-Dipl.inž. J.A bwrva itis, L a s k a u s- 

k a s, V aitkevič ius, C.Š alkauska s,ir inž. 
S 1 ė n i s®

I, LTlTUVA^Dipl. inž. arch. S e š e 1 g i's.
I, PRANCŪZIJA-Inž s p.G riniukas.
I, ŠVEDIJA-Dipl.inž,L auceviči u's.
I, JUNGTINAS VALSTYBE&i-Dipl.inž. D.A d 6 m n 1 t i s, inž. 

Edm.A r b’a S i a u s k a s, prof.S i u r 1 y s, dr.inž.Adf.D a- 
mušis, diplainž.D r u s k i s, inž.J u o z ai t is, dr.inž 
J.K u o d i s, inž.S t e p o n a v i i i u s, dlpl.inŽ.J.S t u 1 
pin a s, Š u š i s, dipl, inžoarch<>J8P u i š ė, dipl.inž.J.V a- 
s y s-V osiiiauszas ir inž. arch. Ant,V a r n e s.

* Wurzburgas. S.m3 rugpiūšio men* 3 d. Suaugusiu Švietimo 
Institutas užbaigė mokslo metus ir ta proga išleido' 63 absol
ventus. Suruoštose iškilmėse Inž.Centro Valdybą atstovavo’ jos 
pirmininkas Doo.Alf. J u r s 1: i s. Institutui vadovauja dipl. 
inž.K,K r u 1 i k a s. Šio instituto atliekamas darbas naudin
gai pasitarnaus tremtiniu labui.

* Schweinfurtas® Š.m, rugpiūSio 30 d. Įvykusiam Žūrnnlistą 
S-gos metiniame suvažiavime Inž,Centro ' V-b'n atstovavo'jos narys 
dipl.inž.Br.G a 1 i n i s, Be to,svečio teisėmis dalyvavo dipl. 
inž. Vyt.D a b r i 1 a ir nario’teisėmis inž,arch.VIad.S v i-‘ 
pas.

* Augsburgas. Šia vasarą buvo išrinkta nauja skyriaus valdy
ba. Rugs ėjo mėn.1-2 d.d. skyrius suruošę ekskursiją i Alpią kal
nus (Fūssen-Garmisch) o taip pat apžiūrė jo didžiausia^ Bavarijos 
elektra jėgaine ant W n 1 c h o n s e'e.»

* Repatrij "Ci jai paskatinti prisiunčiamo j'spaudo j gal ima'už
tikti palikusio. Colegą pavorčAi^ kurios minimos ryšy su vygdoma 
didėle \ i) statyba’iv airio so vietovėse)) įdomumo dėliai ką* užti
kome "Tėvynės Balse1' Nr.3 šia duodame:inž. Algirdas Jūrevic'ius,' Duž 
DuŠauskaSf, K. Ivanauskas, Petras Jankauskas, Jonas' Paškevičius, 
Vai.Ragauskas, Gediminas Žalga, Petras Jorošiūnos,' Antanas Nau
jokas, Pašk-ausk.as, Bvaranauskns, Norkūnas, Ražaitis, Vitkus,' Sn- 
banasį Ant.Paškevičius, Krrnnuskas, Guzevičius (chom), Bilinskas, 
Poras, Jokymhs, Slavinskas, Buoias, Šešolgis,'LukoŠaltis, prof. 
Vasiliauskas, Proi .Bnrzd^-P.nrsdauskas ir prof.Pranas Ibrlrūnas.
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IŠLEISTI LEIDINIAI

1, Prof, dr, ini. S,K ©.1 u p a i 1 f. H I D R A V 1 I r A1’ 

su 424 braižiniais, 8 nore o gr amoni, Spauzdinta rotatorium, 30 6 p. 

Tiražas 250 egz. Laidė jas:-Jonas Panikas.

Turime labai džiaugtis sulaukę tremties sąlygose n- 

ilną ir išsamu ”Hldraulikostt mokslinį veikalu. Autorius padarė 

<114*11, patarnavimą kelią rnŠlą inžinieriams (melioratoriams, 

tiltą ir kelią) ir bestudijuojančiam techniką lietuviškam jau

nimui. Tenka palinkėti, kad sekančioji laida būtą atspauzdinta 

spaustuvojo,nors tenka pasakyti,kad šio veikalo rotatorinis 

spausdinimo darbas atliktas su ypatingu kruopštumu ir kaipo to* 

ks yra, pavyzdinis*

# Br.G-

( Sekančiame numery duosime platesne recenzija^. Re d.)

2. Dipl.inž, Alf.S e m e n a s.-” RADIOTECHNIKOS PAGRINDAI 

KAD 10 MECHANIKAMS” su 317 bražinią 221entelėms ir 8 nomof”f- 

momis. Spausdinta rotatorium, 240-XVI puslapiu.Tiražas-120 

egz. Išleido Hanau Radiomechaniką Kursai. Hanau,1947.

Leidinys apima reikalingas bendras žinias iš 

elektrotechnikos, o specialiniai- žinias is virpančiu span- 
' -e

dinią, priimamąją anteną, imtuvu bei. stiprintuvą ir elektra- 

akustikos srities. Visi klausimai paremti nūdienes radio tech- 

nikos duomenimis ir duoda atsakymą kiekvienam radistui iš

keltą problemų apimtyje.

Pats autorius,., jau nebesulaukus knygos iSlei-
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dįmo, išvyko į Angliją ir iš ten painformavo mus, kad su knyg 

gos išleidimu ir jos platinimu nėra surištas ir knygos įsigi

jimo reikalu siūlo kreiptis i p. E, ŽaleviŠiĄ, Hanau* B1.3-, - 

kamb. - 38 . z

-A.Ju-s- -

• *
5. Doc.infc.A,! u r s k i s.-” SPINDULIUOJAMOJI EHERGTJAf Radio* 

technikos paskaitų^ įvadas) Spausdinta rotatorium, 16 pusla

piu* Tiražas nepažymėtas.Išleido Nurtingeno A.T. Mokykla.Sch- 

wab. Gmūnd, 1947h.

Šiame mažame leidinyje išryškinama nūdienė pa - 

Žiūra i sp indui iuoj.ajnšjĄ energija ir' i škuli am ar ad i ©techniko s 

. gvildenamu problemą savybės.

Spausdinimo bei išleidimo technika gana silpna.

Mokyklos reikalams, iš bėdos, galima tenkintis ir tuo.

-S.tt , '

r j , ' /•

. ■ . -

4, Dipl.inŽ. Kr vilkas Kazys.-” AKMENS ANGLYSttBELGUOS. 

AUKSAS” išleido "Venta”- Wurzburge 1947. 48 puslapiu.

Autorius, būdamas informacinės D.P, Tautybių* ats

tovu* kelionės į Belgiją dalyviu, pasistengė surinkta*Belgijoje 

informacine* medžiaga* sutvarkyti ir išleisti atskiros knygutės 

pavidalu.

Knygas skyriuje ” Akmens anglys-juodasis auksas” 

3-12 pusi., autorius duoda technikinį aprašymą apie angllu^su- 

sidarym^į, jo sudėtį ir savybes, rūšis, atsiradimo vietas Ir ga

myba,kas suteikia knygutei pastovumo verte.
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Ims yra pasiekusios žinios iš asmenų^ kurie yv 

nuvykę Baigija, kad šis leidinėlis dydžiai pasitarnavo,jiems 
besikūriant naujojoje Salyje. Čia daug nusvėrė autoriaus suge

bėjimas realiai atvaizduoti padėti, kurl^ yra susidariusi dirb 

.ant lesiem s anglies pramonėje, Belgijoj, Dar vienas ryškus nuo

pelnas tenka priskirti inŽ.Krulikui, k-ndjis savo pareigu kaip 

informacinės Komisijos narys atliko pavyzdingai ir iki galo ir 

' tuomi pasitarnavo suinteresuotiems t autieji ams..

Knygutės atspausdinimas (spaustuvėje) be priokni- 

He, Šriftas parinktas ryškus, virbelis paprastas bot skoning

as, Kaina nedidpSė- 2,5 RM.
Br, Galinis.

. ' ■ ' •

5, • AKADEMIKAS - ARCHITEKTAS " Tai pirmasis Baltijos Universt • 

toto Lietuviu Studentu Architektu Draugijos semestrinis laidi- 
i ■ - ' • .>.av
nys. Spausdintas rotatorium 52 pusi, išleistas Pinnoborga prio 

Hamburgo S.m. gegužės mėn. 25 d,

Jane randans 11 straipsniu iš kuriu trys parašy

ti profesorių ( P.Kundinš, J.Šimoliūno ir Viktoro Biržiškos) .

Leidinio įžangoje rašoma!” Leidinio tikslas yra 

supazindięti Lietuviu visuomenę su Baltijos U-to lietuviu archr 

Įtektu (studentų? Red) veikla ir jt^ siekimais” ir dar toliau 

“Tikslas yra duoti progos architektams, gyvenantiems UŽ šio li

to ribu^ pareikšti savo mintis, sumanymus ir juos skiepyti būsi 

Bloms architektams, kad Šio jas galėtu populiarizuoti ir pritai 

kyti ateities Lietuvai".
Čia tenka keliais sakiniais pasisakyti dėl .'•.tr-ipr 

snlo " Mos ir lietuviškasis- stilius." Kuriamo autorius stud.ar

ch. J.Stelmokas rašo! "Nors mes neturime, architektūros autori-• • ‘ t • t • ,

• X > •’ ’ ’ ** ; .. . ,
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totu, ju nuomonės ir Ją vadovaujančios rankos Šiuo atvoju,(pas 
mus visą tvarko statybos inžinieriai) , bot tuo klausimu mūsų 
spaudoje jau yra pasisako nevienas mūsų menininkas,(prof.Dobu
žinskio ir kiti, čia turiu pastebėti, kad prof. Dobužinskio n- 
vomonė šiuo klausimu esu sužavėtas) • Ir reikia pr.z azinti, kad 
šis klausimas kasdien vis labiau aktualia ja/ir populiarė ja« *

Todėl būtų idomu šio tvirtinimo teisingumu įsi

tikinti ir sekančiame "AKADSMIKG-AttCHITSKTO " Fr.perskaityti iš
keltu reikalu iŠsiamia^ autoriaus argumentacijų. Gal gi įtikėtume, 

priešingu atveju tokių teigimų reiktų vengti,nes kas galima prof. 

Dobužinskiui tai ne visuomet priklauso akad. jaunimui.
1 • • » . <

Šiaip leidinys sudaro malonų įspūdį if» tedėl
kviečiamo arcitektus paremti staipsniais tolimesnį ’’A-A” 

leidimą.Straipsnius siusti Vyr.&ud,stud, arch, Vytautui Lopatins- 

kui, Baltic University. Pinneberg b. Hamburg.

Vilnius Hall.

Vertindami jaunesniųjų Collegų ne tik pasiryži
mų,be t ir pasiimto uždavinio ^įvykdymų išleidžiant pirmųjį leidi

nį,linkimo ir toliau eiti ^cingania po žingsnio sunkiu tremties 

vieškeliu. * <
Br. Galinis.

SVARBESNIU KLAIDU, iŠTAISUiAS.

6 pusi. 8 ell. is viršaus turi būti po žodžlųper kampus* J*

8 * ** 9 ell. " * w • " b ,
A+l

. . • i
8 11 " " ” " " (4) form, prieš /J/kairėj + ženk?

8 pūsi. (5) form, turi būti b ,, ul+JL

8 (6) " ” " visur skliauatucss prieš narius > ženkiM-

8 " (7) " * " po ( t ,+AA •’
8 " (8) n .. n ,

9 ” 8,9 ir 10 eilutėj iš vlrlauc tarp norių p- t. ženklo turi būti d
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Dipl. inžo'Alf .SEMĖNASo AUTOMATIŠKA ■RADIJO
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