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LISU CENTRO VALDYBA DIDŽIU NUOŠIRDU

MU SVEIKINA VISUS SAVO NARIUS, ESAN
ČIUS ČIA, EUROPOJE, LISU NARIUS 

BEI ATSTOVUS, IŠKELIAVUSIUS UŽJURIN, 

”INŽ. KELIO" BENDRADARBIUS, RĖMUSIUS 

STRAIPSNIAIS, IR TUOS BENDRADARBIUS, 
KURIE ĮDĖJO PASTANGŲ PAGREITINTI ŠIO 
LEIDINIO IŠLEIDIMUI, JO PLATINTOJUS 

IR TAVE, BRANGUS SKAITYTOJAU, NAU

JAISIAIS 1949 METAIS, 
KARŠTAI LINKĖDAMA KIEKVIENAM ASMENI

NIAME GYVENIME LAIMĖS, PASISEKIMO 
DARBUOSE IR IŠTVERMĖS TREMTIES KE

LYJE.
CENTRO VALDYBA
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DIPL INŽ. J. MOLOKAS

KARŪNA VIRŠUM VILNIAUS BOKŠTU

Vilnius - didingos Lietuvos praeities didžiausias paminklas.. 
Apie tai kalba-visa senoji Vilniaus architektūra. Lietuvą pavergę, 
okupantai norėjo visas tos didybės žymes sunaikinti. Ir ardė, ir 
naikino kaip tik galėjo.

Kaip vienas'iš pavyzdžių yra Šv.Kazimiero bažnyčios istorija, 
17 amž. pradžioje Lietuvos jėzuitai ją pastatydino. Tai buvo ne 
vien puikus nauja to laiko stiliaus - baroko pavyzdys, bet ir Lie
tuvos valstybės laisvės ir kultūros paminklas.Iš tu laiko Vilniaus 
monumentalinės statybos matyti, kad Lietuvos didžiūnai.gal ir lie
tuviškai visi nebekalbėdami, buvo dideli savo krašto patriotai - 
romantikai. Norėdami pabrėžti, lead Vilnius yra Lietuvos kunigaikš
čių sostinė, ant Šv.Kazimiero kupolo uždėjo-didžiųjų Lietuvos ku
nigaikščių karūną, nors lygiai teisingai šv.Kazimierui priklausė ir 
Lenkų karališkasis vainikas kaip karaliaus sūnui. Viduje buvo pa
statyta paminklų Lietuvos valstybės vyrams. Lietuvą užėmus rusams, 
Šv,Kazimiero bažnyčia /apie 1840 m./ buvo paversta provoslavų so
boru. Remontuojant, buvo išgriauti paminklai, nuo kupolo nuimta ka
rūna ir uždėtas rusiškas "cibulis". Per pirmąjį didįjį karą bažny
čia grąžinta katalikams. Vėliau lenkai, bažnyčią atstatydami,paša
lino veik Viską, kas buvo rusiška. Ant kupolo pakeistas tik kry
žius, "cibulį" paliekant.

Grąžinus Vilnių Lietuvai, kiekvienas lietuvis visa širdimi jau
tė skriaudą, kurią padarė okupantai Lietuvos kultūrai,Lietuvos pra
eičiai užtrinti. Tuojau pradėta rūpintis visose srityse kiek ga
lint greičiau atitaisyti Lietuvai padarytą neteisybę. Šios idėjos 
skatinimu griebtasi Vilniaus architektūroje atgaivinti- atnaujinti 
ir paženklinti - lietuviškumą. Nagrinėjant lenkų literatūrą apie 
Vilnių, pasisekė surasti ir Šv.Kazimiero bažnyčios karūnos -isteri
ją. Kada visa Lietuva šaukė; Vilnius kunigaikščių miestas, Lietu
vos sostinė! - ši istorija taip buvo masinanti, jog rodėsi,kad ku
nigaikščių miestui neteisingai nuplėštąją karūną lietuviai paga
mins iš brangiausiai akmenų. Ir tikrai buvo neapsirikta^Kam tik pri
minus, ši idėja taip patik®, kad didžiausios kliūtys /reikėją sta
tybą slėpti bei maskuoti/ malonu buvo nugalėti. Gavus mielą prita
rimą iš to laiko bažnyčies rektoriaus jėzuito Tėvo Blažio, sumany
mui didžiausias - entuziastai ir rėmėjas tiek medžiagiškai, tiek mo
raliai buvo a.aokun.Lipniūnas ir visa lietuviškoji Vilniaus visuo
menė. Visiems buvo tik malonumas dėti aukas ir nugalėti didžiausius 
sunkumus. Juk buvo 1941 metų pabaiga. Statybos leidžiamos tik ka
rui reikalingiems dalykams. Medžiagų didžiausias trūkumas.Galų ga
le medžiaginės kliūtys buvo nugalėtos. Medžiagos surankiotos,aukos 
plaukė tik menkai priminus apie reikalą. Didžiausias aukų rinkėjas 
buvo jėzuitas Tėvas Bružikas, vien tik Linkuvos parapijoje po vie
no pamokslo surinkdamas 9000 RM. Ogi visas darbas atsiėjo 32000 RM 
/be' medžiagų, nes jos buvo visaip kaip visų "suorganizuotos"/. Bet 
didžiausia pasirodė kliūtis, kai reikėjo sudaryti rekonstrukcijos 
projektas.
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Senosios karūnos forma tebuvo paženklinta labai netobulose ke

liose senose graviūrose. Jos davė tik labai apytikrį kupolo viršū
nės siluetą. Tuo tarpu reikėjo žinoti smulkios detalės visose pra- 
jekcijose. Reikėjo išknaisioti visą turtingąją Vilniaus Universite
to biblioteką. Buvo kreiptasi į vigus, kuriuos tik galima buvo pa
siekti, Lietuvos istorikus tiek lietuvius, tiek lenkus. Iš lenkų 
ypač Dr.Bochdzewicz ir prof.Maralewskis daug padėjo surasti tikrą 
kelią. Prof.Maralewskis /dabar prof.Liublino u-te/, išgirdęs mane 
idėją, tuoj pabrėžė, kad, girdi, jūs lietuviai nežinote,jog Šv.Ka
zimieras Lietuvos ponų Vilniuje 7 dienas prieš savo mirtį buvo iš
rinktas Didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu. Profesorius sakėsi sura
dęs davinių. Ir Lietuvos karūna visai teisėtai šv.Kazimierui pri
klausanti. Bet taip pat tuoj pasiūlė, kad toji ant kupolo karūna 
turėtų turėti ir karališkos karūnos žymių, nes, girdi, šv,Kazimie
ras buvęs ir karaliaus sūnus. Atrėmiau, kad Lietuvos istorijoje tė
ra žinomos tik dvi karūnos: didžių jiį Lietuves kunigaikščių ir Len
kijos karalių. Aprašymuose apie kupolo karūną visada minima mitra 
- didžiųjų Lietuvos kunigaikščių karūna. Gi mišinio niekur neužten
kama. Tada pradėjo siūlyti modeliais Lenkų kunigaikščių Wraalaye 
/Breslau/ esančio antkapio karūnos siluetą. Si.karūna fflraclave bu
vo panaši, tik aukštesnė. Tada surinkau duomenų, kad Lietuvos ku
nigaikščių karūna buvo žemo pavidalo. Tyrinėjant detales, buvo su
rasta apie 50 įvairių paveikslų, iš kur matyti, kaip vaizduojama 
lietuviškoji karūna. Kreiptasi į gen.Nagevičių Karo Muziejuj, kur, 
nustatant Lietuvos herbą, buvo surinkta iš įvairių kraštų daug me
džiagos į deja, ir čia karūnos buvo tik siluetai vienoje projekcijoj.

Surasti smulkūs aprašymai karūnavimo iškilmių - oeremoni jų,ku«* 
rios paskutinį sykį buvo pakartotos karūnuojant Steponą Batorą. Po 
to karūna, esamomis žiniomis, buvo ilgai laikoma Lietuvos iždinėje 
Vilniuje. Vėliau /apie 17 amz,/ pervežta į Varšuvą,kur per vėlyves- 
nius įvykius nežinia kur dingusi. ,

Galiausiai suradau šv.Kazimiero grabo /apie 1830 m,/ atidaryme 
aprašymą-protokolą, kur smulkiai, iki detalių, buvo aprašyta viskas, 
kas rasta grabe. Ten aprašyta ir karūna, kuri ten buvusi ant šven
tojo galvos. Rašoma, kad karūna buvusi iš raudono aksomo /dugne/, 
perjuosta kryžmais per viršų geltonais auksiniais dviem lank nuo 
smilkinių/} viršuj obuolys su kryžium /valdove pažymys/} aplinkui 
galvą apjuostas vainikas. Šis vainikas vienur yra minimas iš saba
lo kailio, kitur /ne šv.Kazimiero grabe/ - iš aukso su brangakme
niais, Šį aprašymą palaikiau autentiškiausiu. Remdamasis apie pus
antrų metų trukusio tyrinėjimo duomenimis, sudariau rekonstrukcijos 
projektą, pagal kurį ir įvykdė. Kryžius viršum karūnos, jau visiš
kai lietuviškojo stiliaus /visi Vilniaus bažnyčių kryžiai lietuviš
ki/, projektą padarė aroh.Žemkalnis} jis, dalimis sumontuotas,vir
šuje svėręs apie 1/2 tonos. Pati karūna dengta varinėta skarda,lan
kai ir vainikas su obuoliu iš gausiai paauksuotos bronzinės skardės 
/iš senojo "cibulio"/, kurios diametras buvo apie 6 metrai.

• Taip pagaliau po didelių pastangų, vokiečiams■tyčiomis sakant, 
kad bombų sugriauta kupolo viršūnė taisoma, karūna buvo atstatyta 
viršum kunigaikščių miestą.

1943 m. kovo 4 d. per Šv.Kazimierą karūną pašventino arki vys k, * 
Reinys. ■ ,

Didžiausias darbo pelė ir artimiausias padėjėjas buvo p.Griauz
dė, kurio, rodos, tremtyje nesigirdėti. -

5



REPRODUKCIJA DAIL. K. RUTKAUSKO

LIETUVOS KUNIGAIKŠČIU KARŪNA VIRŠUM SV.

KAZIMIERO BAŽNYČIOS KUPOLO VILNIUJE
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Karūnos pavidalo nustatymas daug galėjo padėti atremti lenkiš

kosioms tendencijoms apie Vilnių. Pvzs, katedros šv.Kazimiere kop
lyčioje esančios statulos /arba ir daug kur kitur/ lenkų buvo^ lai
komos lenkų karalių statulomis. Taip vadovuose po Vilnių rašė iri 
lietuviai. Iš tikrųjų daugiausiai tai bus buvę Lietuvos ^Didieji 
kunigaikščiaij nes ant galvų turi daugumas tik kunigaikščių ka
rūnas.

Tiek šiuokart apie vieną iš tų darbų, kuriuos darėme, siekda
mi Vilniaus architektūroje atgaivinti ii* paženklinti lietuvybę.

Tokių darbų buvo vykdoma ir daugiau, kuriuos, . jeigu sąlygos 
leis, pasistengsime aprašyti kitame numeryje.

Redaktorius
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DIPL EKON. GED. GALVANAUSKAS

LIETUVOS ATSTATYMAS

1.PRAEITIES PALIKIMAS. Žvelgdami į praeitį, statybos srityje 
randame daugelį klaidžių pėdsakų. Užsimodami žvilgsniu į ateitį, 
privalome įvertinti palikimą. Jis kurtas sutelkus tautos energiją 
ir taupumą," tačiau padrikai. Atliktasis darbas techniniu,ūkiniu ir 
organizaciniu požiūriu nusipelno rūsčios kritikes.

Organizaciniai veiksniai praeityje nebuvo tinkamai suderinti. 
Technika ir ūkis pasirinkdavo skirtingus kelius, nors turi tarpu
savyje glaudų ryšį. Technika nurodo, kaip pagaminti. Tačiau ūkis 
apsprendžia, ar tai gamintina. Statybos srityje pasigesta tinkamo 
tų veiksnių derinimo, o ypač Lietuvos sąlygas atitinkančių teisės 
nuostatų. Rusiį paveldėtoji teisė neišgyvendinta iš lietuviškosios 
žemes ir buvo didžiausias kliuvinys krašto pažangai. Administraci
niu atžvilgiu dažnai neveiksminga ir menkai derinanti.

Krašto planavimas visai pamirštas, Jei ne visi miestai sugebė
jo sukurti savo planus, tai viso krašto planavimu visiškai nesirū
pinta. Dėl to aptinkame nemaža padrikumo miestuose ir žemės ūkyje. 
Miestai neretai nukaišioti lūšnomis, palėpėse liūdni vaizdai,o že
mės ūkyje kūryba be aiškios linkmės. Vienur kitur pieninė, kai kur 
kooperatyvas ar mokykla, Pramonės įmonės vienur savaimingai susi
telkė, kitur krašte atsitiktinai susibūrė. Susisiekimas vargingas, 
nors labiau rikiuotas. Žemės ūkis išsiskaidė į vienkiemius, kurie 
anuomet laikyti racionaliais. Ar iš tiesų jie racionalūs? Ar jie 
tinkami kraštui elektrifikuoti? Ar visuomeninio bendravimo trūkumą 
pilnai pakeičia ūkinis-gamybinis pranašumas? Specialistų parengimas: 
tarytum pamirštas. Amatininkai neretai būdavo medžiagų gadintojai, 
° ypač, kai esminei statybos priežiūrai stigo veiklos.

Statybos medžiagų išnaudojimas neracionalus. Nedegamų statybi-. 
nių medžiagų gamyba nepakankama ir perbrangi. Medžiagų gamybinis 
mechanižavimas, normavimas ir standartizavimas mažne visai pamirš- ' 
tas. Visa tai sudarydavo kliuvinius pigiai statybai ir dažnai vers
davo neracionaliai eikvoti brangią medžiagą - medieną.

2,KRAŠTO PLANAVIMAS. Politikai, administratoriai, ūkio specia- ■ 
listai ir technikes atstovai kartą privalo įsidėmėti: dalis negali 
atstovauti visumai. Kai kurių centrų bei miestų planavimas negali 
būti tikslingas, jeigu nesusietas su visuma - kraštu.Administraci-i 
nis palaidumas, suskilimas yra didžiausias kliuvinys visuotinai į 
kraštui planuoti. * ‘■S

^Krašto'planavime lemia ūkinis veiksnys. Techninė statyba yra I 
tik ūkio funkcija. Todėl, atliekant krašto planavimą,reikia visuo-1 
tinai įvertinti ūkiniai veiksniai, esamųjįį miestų funkcijinis sai- | 
tas su kraštu ir naujų centrų - telkinių susikūrimas. Tuo. atvejui 
bet kuri statyba yra tik išdava to didelio plano apybrėžose.

-Krašto planavimu ypač susirūpinta J.A.Valstybėse, D.Britanijoje | 
- ūkinio liberalizmo kraštuose, nors nemažiau dėmesio i ji kreipia | 
Vokietija ir STBS. " |
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7
Planavimas turi apimti ne vien teritorinę sritį, bet ir žalia

vų pasiskirstymą, gamybinį pajėgumą, gyventojų susitelkimo -raoio- 
nalizavimą, statybinių medžiagų pritaikymą, nuomų priežiūrą, teisę 
ir įvairių normų pritaikymą. Ypatingas planuotojų dėmesys turėtų 
būti nukreiptas į gamybinį susitelkimo tvarkymą, transporto ir su
sižinojimo patobulinimą, Tik krašto planavimo perspektyvoje gali 
paaiškėti nauji gamybiniai veiksniai, ateities perspektyva ir tuo 
atveju išvengiami atsitiktinumai, kurių praeityje buvo gana apsčiai.

Kraštui planuoti reikėtų centrinės įstaigos. Jos uždavinys iš
tirti visus gravitavimo veiksnius ir nustatyti kiekvieno telkinio 
svorį ne vien dabarties, bet ir ateities perspektyvoje. Tuo atveju 
galima daryti rimtų pataisų kalbant apie miestų prieauglį,•- kuris 
praeityje neretai apskaičiuotas pagal teoretinį koeficientą,To koe
ficiento nukrypimai būdavo reguliuojami privačios iniciatyvos kal
kuliacija. Tačiau ji neretai būdavo klaidinga, imant regesių pers
pektyvą. Tat paaiškina kai kurių miestų antrojo aukšto užkalti lan
gai dešimtmečiams.

Krašto planavimo duomenys galėtų daug padėti sukurti tikslin
gam pereinamojo meto ir nuolatiniam krašto atstatymo planui,

. 3«STATYBuS PIANAVDčAS, Kaip suprasti ’’krašto atstatymą”? Aš jį 
aptariu siauresne prasme,. t,yOJ gyvenamųjų ir ūkinių trobesių at
statymu. Paukščio perspektyvos būdami, negalime apskaičiuoti, kiek 
told.ii trobesių bus reikalinga bėdos atveju ir nuolatiniam krašto 
atstatymui. Todėl nūnai tegalima kalbėti apie pradus ir metodus,ne
retai aplenkdami menamus nežinomos tikrovės duomenis.

Gyvenamieji trobesiai glaudžiai susiję su gamybine sritimi.Že
mės ūkyje visai negalima jų išjungti iš ūkinių, o pramonės įmonės 
gali būti akstinas gyvenamųjų trobesių statybai. Susisiekimo ir su
sižinojimo priemonės yra šalutinės reikšmės, bet turi didelį ūkinį 
svorį.

Statybai tvarkyti būtina daugelis priemonių. Ties jomis čia 
stabtelsiu,

a/ Įstatyminė sritis patvarkytina pačioje pra
džioje. Rusų ir kiti teisiniai kodai neatitiko praeityje buvusios 
tikrovės, juo labiau bus stabdys ateityje. Nuosavybės santykiai ne
galės ir toliau būti nepaliesti. Nuosavybė yra ne vien skatinantis 
veiksnys, bet ji, visai neribota, gali trukdyti ir krašto atstaty
mui-. Miestuose esančiųjų sklypų neaprėžta nuosavybė bus didžiausias 
kliuvinys miestams planuoti. Kiekviena nuosavybė yra ne vien’teisė, 
bet ir prievolė. Neišryškinus nuosavybės prievolinės srities,kraš
te neįmanomas planavimas. Tas ypač aišku miestuose, kire sklypai yra 
neretas kliuvinys miestų racionaliam išplanavimui. Kad tą kliuvinį 
pašalintų, yra būtina miestų sklypų nuosavybę apkarpyti,viešos tei
sės organams turint teisę juos sukeisti ar net nacionalizuojant. 
Anksčiau buvusioji miestuose spekuliacija reta, kaip statybos kliu
vinys ir nuomų kėlėja ji turi išnykti.

Kartu turėtų būti aiškiai nustatytos miestų sienos. Dirbtinis 
miestų plėtimas ir kai kurių sodžių prijungimas prie miestų sudaro 
miestams tik naštą ne miestelėniškais reiškiniais.

b/ Miestų pobūdis. Modeminės architektūros kong
resuose ne karną nustatyti pradai, kurie nepamirštini planuojant
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krašto, o ypač miestų atstatymą. C.I.A.M. - Congres International^ 
į’Architecture Moderne, įvykęs Atėnuose 1933 m., primena pradus, 
ties kuriais stabtelsiu. .

Daugumoje miestų, o ypač Lietuvoje, vyrauja netvarka, kuri pa
žeidžia žmogaus psichologinius ir biologinius reikalavimus.Tie pa
žeidimai kyla iš privačios nuosavybės suabsoliutinimo.Buvusioji pu
siausvyra sugriauta; dėl ūkinių polėkių neapvaldymo ir administraci
jos nesikišimo. Nors';1 miestuose vyksta nuolatinė raida,bet ji neįrė
minta, o techninė priežiūra lieka neveiksminga. Miestuos e ypač kreip
tinas dėmesys į laisvės ir bendruomeniškumo suderinimą.Miestų tvar
ką aptaria ne ūkiniai ar techniniai veiksniai, bet žmogaus būklė: 
darbavietės, butai, transportas ir poilsis. Miestų planavimas turi 
apimti tas funkcijas, kad būtų sutaupoma ko daugiausia laiko ir ne
reikalingo nervų ardymo., Naujasis transporto ritmas daug kur pažei
džia viešąjį interesą ir norų veiksnių damą.

c. Žemės ūkio statybos tvarkymas. Is
torinis spaudas žymus ir lietuviškajame sodžiuje. Nepriklausomybės 
laikotarpyje sodžius.  ̂ieško jo naujo kelio, bet dar nerado galutinai 
teisingo sprendimo. Čia susiduriame su ūkiniu ir estetiniu elemen
tu. Trobesių išdėstymas, medžiagų vartojimas, statymo būdas gana 
primityvūs. į. trobesius įdėta palyginti nedaug kapitalo, tačiau ir 
jų patvarumas gana menkas, o patogumai nepakankami. Estetinis ele
mentas dažnai pamirštas. Todėl lygumų ir puikiame peizaže pilkumas 
yra visuotinis.

Pereinamuoju laikotarpiu pirmiausia kreiptinas dėmesys į lai
kinų ūkinių trobesių statymą, Čia geriausias talkininkas bus molis. 
Suorganizavus statybos darbą, žemės ūkyje palyginti greitai būtų 
pašalintas trobesių stiglius. Gyvenamieji trobesiai.statytini fun
damentaliai su racionaliu išdėstymu. Tam tikslui žemės ūkio staty
ba turi būti kontroliuojama, ne statybai trukdyti, bet padėti rim
tiems pagrindams racionaliai statybai. Ar sodybos turi likti vien
kiemiuose, o gal sutelktinės, pravartu išstudijuoti ir pamažu lenkti

Praeityje parengtieji Žemės Ūkio Rūmų eskyzai buvo retai varto
jamas receptas. Dažnai trūkdavo medžiagų, o dar dažniau specialis
tų. Tos sąlygos ypač rimtai išstudijuotinos, kad net kurie nuosta
tai nepakibtų ore.

Tas pat su baldų ir įrengimų standartizavimu. Daugelis nerei
kalingų baldų, pvz., spintos, komodos ir kt., turėtų išnykti.Nepa
keičiami baldai - stalai, lovos, kėdės ir kt. gamintini dirbtuvėse 
tam tikrų tipų, kurie būtų tvirti, nebrangūs ir pakankamai dailūs.

d. Specialistų parengimas. Praeityje šioje 
srityje slinkome vėžio greičiu. Kai kas mano, kad geriau nebuvo ga
lima padaryti. Tačiau faktas, jog iš 33,000 amatininkų nedaug tu
rėjome gerų specialistų. 0 statybos sritis gerokai pamiršta.

Pagrindiniai specialistai ateityje turėtų būti pagreitintai ren 
giami. Pagelbinis personalas, darbą mechanizavus, darbe įgytų pa
tirtį. ..._

Statybos medžiagos gamintinos mechanizuotu būdu, kad. statybą, 
bent pradžioje, būtų įmanoma atlikti naudojant mažiausią skaičių 
specialistų. Mechanizuotos medžiagos gaminimas daug kur galėtų bū
ti atliktas ir žiemą. Trumpo statybinio sezono darbininkai žagtų 
sau darbo žiemą,kai praeityje tuo metu turėdavo verstis atsitikti-
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9
niu darbu ar gyveno iš taupmenų. Statybos darbininkų atlyginimas 
turi būti sutvarkytas ir nustatyti tarifai,Tarifai nustatytini at
sižvelgiant į darbininko .išsimokslinimą, patirtį, darbo atlikimą, 
laiką ir kitus "duomenis, kurie vakarinėje Europoje imami pagrindu 
atlyginimui apskaičiuoti. Socialinio aprūpinimo klaus iman kreipti
nas ypatingas dėmesys.

e. S t a t y b inė s medžiagos. Praeityje svarbiau
sia statybos medžiaga būdavo medis.Kad ir kažin kaip palankiai bū- ■ 
tų išspręstas teritorijos klausimas, miškovargu prilygsime Vo
kietijai. Medžio naudojimas turi būti reglamentuojamas. Iš norma
laus miško prieauglio galėtume išsiversti, trobesių vidaus įrengi
mams pasigaminti* Sienos ir stogai gamintini iš ugniai atsparios 
medžiagos. Tam tikslui pagal planą reikės organizuoti pramonę, ga
minančią statybinę medžiagą pagal nustatytas normas ir standartus.

. Plytos, čerpės, etermitas, cementas,kalkės ir išrastos medžia
gos, kurios vartojamos Vakarų pasaulyje,turėtų būti gaminamos Lie
tuvoje. Etermitui gaminti kai kurių žaliavų reiktų įvežti., bet tai 
nesudarys didelės problemos0

Mediena išorinei statybai ne tik nepatvari, bet ir perbrangi- 
medžiaga. Iš jos galima pagaminti .brangesnių gaminių, kaip namų 
sienojai.,

f. Statybos įmonių organizacija. Įmo
nių organizacija galėtų būti įvairių formų; viešosios teisės - sa
vivaldybių, kooperatinė, ir privati. Kiekviena jų turi teigiamų ir 
neigiamų savybių. Praktikoje neabejotinai vyraus privatinės jnes sa
vo lankstumu, prisitaikymu ir net kaina konkuruos pirmąsias.

Statybos bendrovės būtų stambus talkininkas viešosios teisės 
organams.Jos, statydamos tam tikro tipo namus,pagal planą, paleng
vintų statybos priežiūrą.

g. Statybos priežiūra. Joks planas nebus įgy
vendintas be administracinės kontrolės. Tokia kontrolė turėtų pri
klausyti statybos žinybai. Jos reikalas būtų įgyvendinti statybos 
planą ir vadovauti statybos politikai. Ji galėtų kviestis į talką 
įvairias institucijas, įskaitant ir aukštąsias mokyklas.

h. Statybos finansavimas. Statybos planui 
įgyvendinti reikia sukurti finansavimo organizaciją.

Miestų statyba galėtų būti finansuojama atstatymo banko ir sa
vivaldybių. Atstatymo bankas, be abejo, daugiau kreips dėmesio į 
pramonę. Pramonės įmonės, normaliais laikais, turėtų būti įparei
gotos prisidėti prie darbininkų butų statybos.

Jei bus pasirinktas būdas,bent didmiesčiuose,statybiniams skly
pams nacionalizuoti ir jiems išnuomoti 99 metams, greitai galės 
sukurti fondus, kurie būtų panaudojami miestų statybai ir statybi
nio plano įgyvendinimui. Tuo atveju galėtų vadovauti ir nuomų po
litikai, kuri anksčiau buvo remiama spekuliaciniu samprotavimu.

Žemės ūkio statybą finansuotų Žemės Bankas.Tas finansavimas tu
rėtų būti tiksliai įgyvendintas, atsižvelgiant į tai, kad kreditas 
būtų sunaudojamas skirtajam tikslui.

Įvairi kita statyba turėtų sukurti specialius fondus,jei ji ne 
biudžetinė.
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Privačiajai statybai skatinti Lietuvoje turėtų būti įgyvendina 

tas statybinis'taupymas. Tam tikrą sumą sutaupius, kredito insti
tucija suteikia kreditą trobesiui baigti statyti.

Pradžioje finansavimo problema bus gana sunkiai sprendžiama.- 
Jei iš užsienio reparacijų sąskaiton ar laikino kredito negausime, 
reikės verstis vidaus taupmenomis. Čia bus ilgas ir gana sunitus 
kelias. k?

4.PLANAVIMO PAVOJAI. Planavimas, musų sąlygomis .rikiavimas,ga
li duoti tinkamų išdavų tik patekęs į gabias rankas. Jei planavi
mas ir jo vykdymas atsidurs biurokratų vadovybėje,visas darbas 
taps biurokratinis su gana liūdnomis išdavomis.

Iš masinės gamybos iškils kita negerovė --tipingoji serijinė 
statyba. Jos perdėjimas krašte sukurs nuobodų, nors ir spalvinges- 
nį vaizdą. ... .

• • • X t

. Musų architektai turėtų ne tiek pasinerti lietuviškojo stiliaus 
ieškojime, o prisitaįkyti prie žmogaus. Pastatai yra statomi žmo
gui. Jo dvasia neturi būti užgniaužta medžiagos. Toji žmogaus ir 
medžiagos santykio problema ypač duosis sunkiai išsprendžiama^ nes 
reiks iš griuvėsių atsikurti ir padėti pamatus ateičiai.x

■3 ■ - . ■ ■ ■■■ _ c ■ ' ' ■ i ’■
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PROF. J. ŠIMOUUNAS

MOLIO STATYBA IR REIKALAS JĄ.PANAUDOTI
LIETUVOS ATSTATYMUI , -

*

Lotynų kalboje žodis "mollis" reiškia "minkštas,minkius"ir la
bai gerai apibrėžia molio svarbiausiąjį savumą, būtent,jo minkštu
mą, minklumą. Todėl gali būti, kad lietuvių žodis molis yra giminė 
lotynų žodžiui "mollis"

Molis atsiranda iš pairsiančios kietųjų pirminių uolų /primfire 
effusive Gesteine/ - granito, sijenitę, parfiro, diorito, diabazo» 
melafiro, bazalto ir kt., taip pat iš minkštųjų antrinių, nuosėdi
nių susisluogsniavusių uolų /sekundfire, sedimentflre Gesteine/,kaip 
antai; mergelių, smiltainių, kalkinių uolų /marmurų/, dolomitų ir kt.

Pirminiai moliai /primSre Lehme/ yra kietųjų 
kalnų ir nuokalnių moliai /Berglehme/, daugiausia turi aiškią iš
vaizdą - raudoną, geltoną arba pilką, yra šiurkštūs, tvirti molio 
statybai tinkamiausia medžiaga.

Antriniai moliai /sekundSre Lehme/ - ne tokia 
aiškūs, įvairiaspalviai moliai yra švelnesni, smulkesni, be dides
nių šiurkščių tvirtų medžiagų priemaišų, mažiau tinkami statybos 
darbams; dažnai reikalinga jų sąstatą keisti vienokiomis ar kito
kiomis priemaišomis /šiurkštinančiomis arba riebinančiomis/.

Mišrieji moliai, kurie susidarė ledynų periodų dė
ka /Eiszeitenlehme/ iš su ledais atneštų iš Skandinavijos granito 
masių, maišytų su jūros dugno nuosėdomis, /antrinėmis/ uolomis,bū
tent: kalkinėmis /CaCO^/, mišriamedžiagiaiB mergelials/CaCO^i-MgCOjf 
AlgO^’Žf/^O,SiOg/fSiOjfFegOji-kitos. priemaišos/,dolomitais /CaCOxf 
M5CO3/ ir kt. ir davė jauktuosius mergelius /Gesohiebemergel/, iš 
kurių vėliau jau formavosi pilkieji, mėlynieji moliai /Geschiebe- 
lehme/.

Moliai daugiausia yra susidarę iš granitinių uolų pairimo pro
duktų /kalniniai, pakalnių, moreniniai ir t,t./

Pabaltijo ir Vokietijos moliai daugiausia yra ledynų periodų 
moliai, susidarę iš granito masių, su ledais atneštų iš Suomijos 
ir Švedijos raudonojo ir baltojo granito masyvų.

Granito akmenį sudaro mineralai; laukšpatis - /Feldspat/- o r- 
toklozas /KAlSi^Oo/ arba plagioklaza s/NaALsUjOg/. 
kvarcas /Quarz/ - /SiC^/j žėrutis /Glimmer/ - juodas b i o- 
t i t a s K2KAl3Si3Oi2l-I1*MS2so4 arl3a baltai blizgąs m u s k o vi
ta s H2KA.1j Si3Di2-

Laukšpatis didelių kristalų /raudonų ar baltų/ pavidalu sudaro 
didžiąją akmens masę ir duoda akmeniui raudoną ar baitą /pilką/ 
spalvą; kvarcas /SiOp/, gulįs tarp laukšpačio mažais pilkais pupe- 
liniais bei žimeliniais kristalais, yra kiečiausio ji, pastoviau
sioji granito dalis, ir žėrutis, blizgąs juodai /biolitas/arba bal
tai kaip sidabras /muskovitas/ lakštelinių kristalų pavidalu suda
ro mažiausią masę akmenyje ir jo silpniausią dalį.
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Granitas pradeda irti nuo žėručio pairimo. * Pairusio granito 

uoliena duoda šiurkštų molį /Lehm/. Molis yra mišinys iš švelnios 
minkštos limpančios, rašančiosios /koloidalinė s/ medžiagos šlyną 
/Ton/, rupumo apie O,01-0, 005-0,001 mm/ /10-45V, susidarančio is 
laukšpačio kristalų ir žėručio pairimo; šiurkščios smėlinės me
džiagos, kurią sudaro neirstamo kvarco dalys ir laukšpačio rupes
nės liekanos 0,1-1,0-3-7 nrn /, šiurkštaus žvyre 7-20-25-70 mm /ir 
akmenų 10-50 cm /.. Svarus šlynas yra kaolinas /Caolin/ A12O3»2 
/ ^2?’ S1O2/ - baltas, žvyneliuos struktūros, slidus. 'Jo daug yra 
Kinijoje, Korėjoje ir kitur.

Tuo būdu gamtoje yra; molis /Lehm, glina/ - mišri, rupi, 
šiurkšti, minkli medžiaga plytoms ir molio statybai; šlynas 
/l'on, melkaja glina/ - mišri, smulkesnė, dailesnė, minklesnė me
džiaga plytelėms, vamzdžiams, indams /keramikai, Tonindust./ ir 
smulkiausioji, švelniausioji, klijingiausioji, kaolininė medžiaga 
/koloidalinis šlynas /Kolloidton/.

Gana daugelyje vietų esti geltonasis liosmergelis 
/Lčssmergel/, susidedąs iš dulkių /ca 0.01 mm // masių, sutrauktų 
■kalkėmis /10-25%/; toje masėje yra ir šlyno /Kolloidton/ smulkių 
klijingų dalelių /ca 0,001 mm //, bet nedaug /ca 10-15%/. pairda
mas šis mergelis duoda liosšlynį /Ldsslehm/ arba tiesiog iiosą 
/Lfiss/, kuris yra silpnas, irus, molio statybai visai netinkąs.

Liosmergelis turi ir rupesnių smėlio, kvarce, laukšpačio, žė
ručio, žirnelių /O,05-0,5 mm // ir smulkesnių, šlyno dalelių /O,01 
-0,005-0,001 mm //, tik apie 10-15-20%; bet visos tos dalelės ap
trauktos plonyte nepastovia kalkine plėvele; toje masėje būna ir 
dykumų /kur vėjai smėlius bei dulkes nešiojo/ žolelių apkalbėju
sių smulkių vamzdelių, duodančių mergeliui koringumo,

Jšsivėjuodamas /vervvitternd, vyvetrivajas/ liosmergelis,vyks
tančių cheminių procesų dėka, atsipalaiduoja ir išsiplauna nuo. 
kalkių /OaO/, praturtėja šlynu /AI2O3/ ir spalvojaučiu geležies 
oksidu /E^Oj/ ir duoda tą statybai netinkamą rusvą liosmolį/l/ss** 
lehm/ su koloidaliniu šlynu apie 20%. .

Šis tamsiarusvis liosas, kada įgauna drėgmės bei vandens,purs- 
tančiomis šlyno dalelėmis jau pajėgia apčiaupti visas dulkių ir 
smėlio daleles ir, rankoje gniaužomas, apgaulingai atrodo minkius, 
limpąs, bet vėl džiūdamas subyra, parodydamas savo netinkamumą dar
bui, Liosmergeliai ir liosmoliai /1-2-5/ m sluogsniai/ yra susi
darė iš sujauktų ledynų periodų mergelių /Geschiebemergel/, susi
dedančių iš Ca0$-Si02i-A1203i-l!’e203rktc> priemaišos, ledynams trau
kiantis, vietos klimatui keičiantis. Kai kur liosas gali būti su
sidaręs ir kitomis aplinkybėmis. Daug lioso yra Ukrainoje ir Vo
kietijoje /an den stldlichen Randgebieten dės norddeutšchen Frach- 
landes, an vielen Hfingen der Mittelgebirge und auf Flussterrassen, 
b.esonders im Rheingebiet; die Magdeburger Bčrde ist Hauptverbrei- 
tungsgebiet dės LčJsses/.

Be kalninių molių, vokiškai "Berglehme% /liesų žų 10-15% šly
no, vidutinių su 20-25%, riebių su 25-40% šlyno /koloidalinio,Kol
loidton/, sujauktųjų, kalkėtų molių su /O,2-0,5-4%/ CaOOjfca 25% 
kol.šlyno, susidariusių iš sujauktųjų mergelių su /4-25%/ cacO^ 
ir ca-12% koloidalinio šlyno, - yra dar nuosėdinių molių /Aueleh- 
me, d.h. Absetzlehme/ upių žiotyse, ežeruose ir jūrų pakrantėse 
/Fluss-Sohlick-, Schwemmlehme, -Marsohbildungen aus Ablagerungen/,
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pvz,, Nemuno, Vyslos, Oderio, Elbės žiotyse, Kuršių mariose ir Bal
tijos juros prieupių pakrantėse.

Pastarieji moliai turi komplikuotą sudėtį su organinėmis prie
maišomis, daugiausia smulkios, švelnios struktūros, yra silpni ir 
statybai mažai tepritaikomi

Numatomą pavartoti darbams mo^į reikia ištirti. Molis turi bū- . 
ti neperliesas, nes kitaip - jis nesiriša, silpnas, irs4;a; neper- 
riebus, nes toks džiūdamas žymiai sėda, suskylaj ne šteinus, o 
šiurkštus, nes molis su šiurkščiu skeletu yra tvirtesnis,mažiau sė- 

. da, greičiau džiūsta, nesuskyla.
Molis esti; sausas, kada rankoje suspaustas ir išmestas 

nepalieka drėgmės žymių; drėgnas, kada sugniaužtas ir išmes
tas palieka drėgną delną, ir šlapias, kada gniaužta spau
džiamas tarp pirštų tryškao

Sienoms plūkti vartojamas drėgnas ir šiurkštus molis0
Perliesą molį galima surlebinti, primaišant riebaus-.molio,arba 

pašalinti perdidelę smėlio dalį perplovimais; perrištų molį galima . 
suliesint!, primaišant pagal reikalą šiurkštaus smėlio arba žvyro, 
akmens ar plytų skaldos, šlako, traso, viksvų, kapotų šiaudų, vir
žynų. . , - ./.i

Darbams tinkama medžiaga nustatoma bandymo būdais. „Blogiau - _ 
darbovietėje, geriau - laboratorijoje. .

Gniaužto sudarytas iš drėgno molio kamuolys 5 om krentąs išį 
1 m aukščio ant,kietų grindų /lentos, betonas/ ir nesubyrąs /nesu-.;, 
dūžtąs į daug gabalėlių/, o paliekąs apysveikis ar suskyląs tik į.; 
2-3-4 gabalus, rodo esant tinkamą molį.

Iš suformuoto molio gabalo /plytos pavidalo/ ore išdžiovių to ; 
ir išstatomo su 45° pakilimu veikti lietui arba iš indo lašančio 
vandens srovei /Sohlagregenprcbe/ ir pagal gabalo atsparumą išplo-. 
vimui /išplauname takelio, sprendžiamas tinkamumas ir sienos apsau
ga darbo metu. Toliau suformuotas drėgno molio plytinis gabalas,; 
išstatomas galu lėkštame inde per 5 om į vandenį, pradeda "leistis 
žemyn. Silpnas liosas jau per 1-2 vai. ima irti, tvirtas molis - 
tik po 10-20 vai. sis bandymas /Zerfallprobe/ yra moliui efektin-. 
gas, charakteringas. . .

Molio deformacijoms surasti formuojama plyta iš perminto molio 
kaip sienai plūkti /drėgno, erdfeuoht/ arba ordžiūvėms plytoms ga
minti /kiek drėgnesne medžiaga/, išdžiovinama, apmatuojama; tuo bū
du surandamos linijinės ir tūrinės deformacijos /Sohwindung,nudžlū- 
vimas/o ' ■ ■ ■ '

Sienų sėdimas /džiūvimas ir susigulėjimas/, kaip praktika rodo, 
būna; plytų mūrui su cementiniu skiediniu 0-1$, su mišriu kalkių 
cemento skiediniu 0,5-1,5$, su kalkių skied.2$; horizontalių rąs
tų sienai 2-3-6$, molio sienai 2,5-6$ /ordžiūvių plytų 2,5$, plūk
toms sienoms 3-5$, drėbtoms sienoms 5-6$/. ./

Siena iš ordžiūvių plytų /Lehmpatsenwand/ atlaiko spaudimą;' 
max A:-SpB30a± ir.6 leidž. »1/1Ox3O*35“« . 1

' Plūkta siena; maxf>3/4x3C51-22, irtfielcLšeei/lo*22iA5«25®i
Susigulėjusio drėgno molio atsparumas pamatams yra leidžiamas 

0,4x max 6-sp-0,4*/4*10/SŽs 1,6-2-451
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Kad iš molio padarytos sienos gerai laikytųsi, pastatą reikia 

uždengti plačiu stogu, užleidžiant pastoges per 0,75-1,00 m nuo sie
nų iš šonų ir galų, ’ .

' Darbo metu reikia pridengti statomas sienas nuo lietaus iš-vir
šaus, kulio šiaudais, lentomis arba iš Jų padarytais skydais ar to- 

’ liu /Dachpappe/, o reikalui esant, ir vertikalius sienų paviršius. 
Iš anksto padarytas stogas jau yra iš dalies svarbi priedanga mo- 1 
lip daromoms sienoms. Statybos laikas; birželio-rugsėjo mėnesiai.

pamatai, kaip paprastai, turi būti įleidžiami gruntan /įžemin/ 
giliau /per 25-30cm/ kaip įšalimo riba, t.y# iki 1 m /sausame sm. 
ar žvyre/, 1,25 m /saus.mišr.grunte/, 1,5-1,5 m šlapiame grunte,is? 
sumūrijami iš akmens ar degtų plytų su kalkių ar mišriu skiediniu, 
arba suplūkti iš cementinio betono. - > .

Pamato dalis viršum žemės paviršiaus /cokolis/ turi būti 0,3- 
-0,5-0,75 m aukščio. -

Pamato viršus - gerai izoliuojamas nuo drėgmės iš apačios. Kai 
kada būna reikalo nuo vėjo pusės /audrinęs pusės/molinę sieną pri
dengti skiedrine, lentine ar skardine danga, kad siena iš šone ne
slaptų, neišsiolautų, Tai daroma Bavarijoje .ir kitur. »

Kūtyse /karvidėse, arklidėse, kiaulidėse/ su šlapiu mėšlu pa
matai turi būti aukštesni /iki mėšlo viršaus /O,7-1,0 m/arba gerai- 
izoliuoti iš vidaus plytomis ar betonu.

Molio statyba yra viena seniausių ir visame pasaulyje, labiau-: 
šiai išsiplėtusių dėl to, kad visur susiranda tokiai statybai tin
kamos uolinės medžiagos, o pats statybos .darbas yra prastesnis,vi
siems prieinamesnis. Ogi molio pastatai pigūs, žiemą - šilti,va
sarą - vėsūs, gerai pastatyti būna sausi, sveiki, malonūs. . ,. .

Senovės egiptiečiai statybai naudojo Nylo molinį dumblą, for-, 
muodami ir ore džiovindami didelius molio gabalus /Lehmblčcke/, ir 
iŠ jųjų statė pagrindinius gyvenamuosius pastatus. Ordžiūvio molio 
įvairius gabalus varto.jo statybai ir romėnai.Nekultūringesnės tau-., 
tos vartojo drėbtines, plūktines, tvoriamolines sienas ir kt. Uk
rainoje, Sibire, Kinijoje, Indijoje, Irane, Afrikoje, Pietų Ameri
kos valstybėse ir kitur kaimų gyventojai turi daug daugiau molinių 
pastatų, nei iš medžio ir mūro statybų.Daugelį molio statybos'tro
besių randame rytų, pietų ir vakarų Europoje. Vokietijoje yra įsi
senėjusi skeletinė molio statyba, bet esama ir plūktinių molio pa
statų, .pvz., Veilburg an der Lahn turi gerai išsilaikiusius plūk
tinius pastatus 3-5 aukščio, jau daugiau kaip 120 metų. Pasitaiko 
Vokietijoj ir dar kitokesniais būdais iš molio statytų trobesių 
Molio statybos patobulinimo būdais daugiausia rūpinamasi Vokieti
joj6: ypač dabar, kada prieš akis stovi sugriautos Vokietijos at-/ 
statymas ir nėra nei medžiagų, nei transporto ir daug ko kito 
trūkstae Jau karo metu Posen* e funkcionavo Lehr-uni Beratungss'tel- 
lo ftlr Lehmbau? dabar veikia "Lehmbauschule11 irnInstitut fdr zeit- 
gemžsses Bauen11 im Rodenburg am Deister /vadovas Baudirektor Kds- 
tei’/. Žemutinės Saksonijos statybos bandymij. institutas/niedersflch- 
sisches Institute fdr Bauprūfungen/ šiemet, vasario 14-15 d., buvo 
sušaukęs molio statybos specialistų iš anglų ir amerikiečių zonų 
atstovų suvažiavimą aptarti molio statybos aktualiems, klausimams. 
Suvažiavime pirmininkavo molio statybos žinovas statybos dir, 
K d s t e r. Baigiantis suvažiavimui, sudarytas nuolatinis organas
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"Ausschuss ftlr Lehmbau", kaip kad seniau įsteigtasis gelžbetonio 
reikalams "D.A.fūr Eisenbetonbau", ir jo pirmininku Išrinktas veik
lus statybos dir. Kflšter, Be to. ten pat buvo išrinkta molio sta
tybos specialistų, kurie rekomenduojami provincijoms /Lender/ mo
lio statybos konkretiems reikalams. Iš to matyti, kad molio staty
ba vokiečiams labai rūpij ji yra svarbi, lygiai kaip modernioji 
gelžbetonio statyba, ,

Reikalinga ir mums labiau susirūpinti tąja molis statyba. Šiuo 
metu svarbesnieji molio statybos būdai yra šie:

I. P 1 ū k i a m a s i s būdas /Lehmstampfbau/, duodąs
plūktines sienas, atliekamas mediniais ir metaliniais -plūktuvais 
tvirtomis lentinėmis kilnojamomis formomis /Schalungen/, 60-100 om 
aukščio; pats plakimas atliekamas sluogsniais po 10-12 cm storio 
iš parinkto ir tinkamai parengto molio. Čia imamasi visokių prie
monių sienai sustiprinti ir sienos paviršiams sušiurkštinti tinka
vimui. Rekomenduojama plūkti-sienas tarp dviejų padaromų viršum\
izoliuoto pamato žabtvorių /žr.Prof.Šimoliūno paskaitas 123-4 psl*~ 
Mflnchen, 1947/, kur nereikia sienai lentinių formų ir • be rūpesčio- 
gaunami tinkui sienų šiurkštūs žabtvoriniai paviršiai; gerai laiką 
tiek<molinį, tiek kalkinį arba mišrų tinką. Išorinių molio sienų:

' storis yra pakankamas 38/40/-50-65 cm, atsižvelgiant į molio rūšį .ir”, 
klimatą, o taip pat sienos aukštį. Sienų plakimo būdas' Lietuvoje 
žinomas ir toliau plėstinas, ypač žabtvorinė statybos rūšis.

II. Molio kvadrinė statyba /Lehmluaderbau/ 
iš ordžiūvių didesniu molio su kapotais šiaudais /ca 25 kg/m//f°-“ 
muctų gabalų /kvadrų/ per visą §ieną ilgio ,/38/ - 12x25x38 om ir 
14x25x38 cm /25 kg/ gab. - kelia 1 žm./ ir mažesnių dalinių /Teil- 
ętuader/ - 12x25x25 cm ir 14x25x25 om? taip pat 12x12x25 om ir 12x. 
14x25 om. Krovimas daromas su moliu arba kalkėmis ir rūpinamasi 
sienų šušiurkštinimu, Kvadrų gaminimas ir sienų krovimas atlieka
mas, kada yra laiko, nereikalinga formų; išmėgintas tikras būdas« 
Kapoti], šiaudų ilgis apie 10 cm. Šis būdas Lietuvai tinkamiausias,

III. Ordžiūvių plytų sienų krovimas 
/Lehmpatzenbau/ atliekamas kaip iš kvadrų. Čia ordžiūvės plytos 
yra tiė> patys kvadrai, tik;-iaažešhi, lengvesni formuoti ir krauti.. 
Lengvesnis darbas, bet siena'silpnesnė. Ordžiūvių plytų normalus 
dydis 6,5xl2x25ora, gali būti ir kitų format . Kad ’plytos būtų pa
geidaujamų -dydžių, formas reikia gaminti didesnes, taikantis prie 
medžiagos, susitraukimo” nuo išdžiūvimo./Sohwindung/ maždaug taipj-T 
/6,5i,O,5/x/12fO,5/x/25^1/cm. Tas pat taikoma ir kvadrams. Kapotų 
šiaudų ilgis apie 5 om, maišoma spalių ir, kt* Nurodytas būdas Lie
tuvoje žinomas ir patartinas toliau vartpti.

* IV. I) r ė b t i n' i s būdas /Lehmwellerbau/. Pagaminama 
lengvesnė medžiaga sū daugiau ilgesnių /2O-3O cm/ šiaudų iki 35- 
50 kg/m3 taip; pagal dėžę su išplaktu skystu moliu /talakna/ klo
jamas kapotų šiaudų sluogsnis apie 10 om storio, užpilama su moliu 
iš dėžės ir gerai perminama; toliau vėl viršum klojama, perpilama, 
suminama, kol išauga stirtelė iki 60-80 cm aukščio, Paskui gamina-, 
ma kita krūva įr t,t. Iš krūvų medžiaga paduodama prie drebiamos 
sienos šakėmis Į tam tikrą krūvą, iš kurios kitas darbininkas tam 
tikrais gabalais šakėmis duoda meistrui, dedančiam į sieną ir su
minančiam po 10 cm' į abi sienos puses plačiau, negu reikalingas,.. 
sienos storis, įgaliau to pat meistro tam tikru aštriu kastuvu iš.,-
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viršaus nulyginama iki reikiamo storio /apie 10 cm nuo kiekvie
nos pusės/.

.Sis būdas gali būti vadinamas ir mintiniu būdu 
/Lehmtretenbau/ dėl to, kad suminant pagaminamas šiaudamolis ir jis ■ 
suminant sudrebiamas, sukraunamas į sieną. ' '

•Statybos būdas.yra terlus, sunkus, bet vartojamas ir Lietuvoje. 
/Suvalkų krašte/. • ’ • • ;. ■ .

. V. R y š u 1 in is būdas /Lehmflasohenbau/. Ryšuliai 
-butelio formos. Čia paruoštas minkius molis gabalais dedamas ant 
po saują kryžmais klojamų kūlio šiaudų. Po to šiaudai keliami aukš
tyn, ,suimami viršum gabalo ir susukami, grįžtele surišami ir neša
mi meistrui. Sis ryšulius /Plaschen/ deda tarp sienos statinių,jos 
viduryje stovinčių įspraustais galais į apatinį ir viršutinį medi
nius vainikus. Ryškių viršutiniai šiaudiniai galai apsukami ir - 
pririšami prie statinių /5-5 cm / eiliniai statiniai, prielangių, 
durų ir kampuose tvirtesni/. . . .<

Bis būdas yra lengvesnis, svaresnis, bet nepriprastas, rečiau 
vartojamas, Lietuvai'nebūdingas. Jei siena sukraunama iš minkštų 
molio gabalų, kepalo pavidalo, tai toks būdas vadinasi kepalinia.

VI. Lengvoji molio statyba /Leichtlehmbau/ 
atliekama iš lengvo šiaudamolio, parengiamo kaip drėbtiniam būdui, 
šiaudus su moliu perminant kojomis /šiaudų apie 50 kg/np/. .Sienos 
turi skeletais apatinių ir viršutinių medžio vainikų ir vertikalių 
dvigubų.ar viengubų /stžnder, St&nderwerk/ ir lentinių skydinių 
formų /skydinių klojinių, Tafelfreisohalung/.Sienų skeletas /stfln- 
deriverk/ gali būti sudarytas iš laibų rąstų, karčių, plautų sije- 
lių, lentų, pusiau plautų medžių ir t.t.

Čia taip pat reikia rūpintis sienų sušiurkštinimo būdais dėl 
geresnio tinko laikymosi. • '

Sis būdas vertas Lietuvoje plėsti.
Ar reikalingi sienų sustiprinimai prie namų kerčių, langų ir 

durų angų dengtomis plytomis, akmenimis, betonu, gelžbetoniu, ge
ležimi? ■ —

Seniau mėginta, bet nieko gero nepasiekta. Dabar atsisakoma dėl 
to, kad molis yra'savaiminga medžiaga. Ji savaip deformuojasi,kitų 
medžiagų neatitinka, su kitomis medžiagomis junginiai duoda ply
šius, molio padarai gadinasi.

Su nuovoka atlikta molio statyba yra pakankamai tvirta, gera, 
tik reikia tvirtai vandens nepergeriamu tinku nutinkuoti ir tinka
mai jį palaikyti, kad visada vanduo nepergertų /wasserabwoisender 
PUtZ/. ' . _ .

Vidinė kapitalinė molio sieną reikalinga 58/50 om storioj per- 
tvarinei, neapkrautai sienai pakanka 12 cm /iš plytų/, - 25 cm
/plūktos/.

Ir nekūrenamo pastato vidus peršąla mažiau už išorinę pusę,to
dėl vidinėms sienoms pamatų gilumas gali būti mažesnis bent per 
50.cm už išorinių sienų pamatų gilumą. Kad pelės .ir žiurkės į sie
nas nesigriaužtų, vietose prie grindų, lubų ir pastogių iš vidaus 
į molįreikia įmainyti daužyto stiklo.
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Kaip turi būti įrengiami dūmtraukiai ir ventiliacijos kanalai?.-
Atskiri degtų plytų.dūmtraukiai kaip mūro namuose: iki pasto

gės iš degtų plytų su geru moliu, o nuo pastoginių lubų, iki pat 
viršaus su kalkių ar mišriu skiediniu ir nutinkuoti /baltai/.

Kokiu stogu reikia dengti molio pastatai?
Geriausiai tinka lengvas, pigus, gražus, paprastas šiaudinis 

stogas arba nendrių /Stroh-od.Rohrdach/. Jie gali būti nedegami,iš 
moliašiaudžio. s

Toliau tinka čerpių stogas, skiedrinis, eteminis, skardinis. 
Tik visi stogai turi būti platesni ir ilgesni, užleistiniai stogai.. 
/per 0,7-1 m nuo sienų išsikišą/. /

Kokios prastesnės konstrukcijos grindys geriau tiktų gyvenamam 
prastam kaimo namui ir kitur?

Reikalinga,.kad grindys būtų patvarios, neperpučiamos, nešal
tos, drėgmės neperleidžiančios nei iš apačios /grunto/,nei iš vir
šaus, kada vanduo išsilieja.

Todėl tam tikroje gilumoje gruntą išlyginus, užberiant smėlio 
ar žvyro sluogsnį nors 5 cm storio, reikia užtraukti riebiu molio 
sluogsniu /10-cm/, pakeliant pagal pamatą iki sienos izoliacijos, 
ir jį gerai užplukti drėgną /šlapias molis nesiplūkia, nesikompak- 
tina/. Po to dar kitą sluogsnį uždėti /10 cm/, tvirtai užplukti - 
išlyginti. Viršum užpilti sluogsnį, apie 20 cm storio, šiltos ko
ringos medžiagos iš plytų skaldos ar šlako, statybos šįukšlių/BaU- 
sohutt, Trtlmmerschutt/ arba galų gale rupesnio smėlio ar žvyro. 
Viršum užkloti lengvamolio sausą 10 cm slupgsną ir užtraukti leng
vo kietmolio /lengvamolis$•/! ocm:6as*ir sm 4 cm sluogsnį.Vėliau po 

■ krosnių ir tinko darbų užbaigimo užtepamas paskutinis teptinis 2-5 
cm sluogsnis /Estrich/ iš cemento /1:5/, gipso arba akmenmedžio 

’■>’ /I cem:l sm. ;1 piuvenų, sausai sumaišomų ir paskui vandeniu supurš- 
kiamų ir'užtepamų, kaip ir cemento skiediniu, viršų užšlifuojant 
geležiniu skardos trintuvėliu; tai Steinholzestrich/. Ilgainiui tep
tinis sluogsnis gali būti apdengtas šiltu linoleumu ar kuo kitu.

Darbo patalpoje /Wixtschaftsraum/ galima viršum šiltojo slucgs- 
nio uždėti vien riebaus molio sluogsnį /ca 15 cm/, jį gerai suplū
kiant ir iš viršaus įplukiant skaidinio žvyro /steinsplit/,palais- 
čius karšta'smala /Teer/ arba liesu pienu ar kalkių pienu.

Molinės plūktinės grindys plačiai vartojamos /priemenėse,kūty- 
se, jaujose, klojimuose, daržinėse, sandėliuose/.

Moliu galima kloti takus ir kiemus, iš viršaus įplukiant žvyro 
arba plytų, akmens skaldos. Gerai yra viršutiniam sluogsniui pri
maišyti gyvulio kraujo.

Luboms labai tinka lengvasis šiaudamolis, iš kurio lengvai ga
lima gaminti tarpbalkiniam užklojimui šiaudamolio plytas, strypi- 

\ nes, molyje mirkytus šiaudinius pintinius ir t.t.
Molio sienas galima tinkuoti tik tada, kai sienos visiškai iš

džiūvę ir pasibaigusios jų deformacijos^ t.y.,anksčiausiai po vie- 
nerių metų, kada drėbtinės sienos /WellerwSnde/ tinkuojamos. Ilgo
ką laiką stovinčias be tinko sienas reikia nudažyti vandens nepri
imančiu baltu kalkių pienu su išrūgomis /Molke/. Prieš tinkuojant.
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reikia sienas nuvalyti, nuplauti. Prie -molinių paviršių kalkinis 
arba cementinis tinkas, tiesiog nekimba,nesilaiko,todėl šiuos tin-r 
Ims reikia mechaniškai prikabinti. Tai galima padaryti nešiurkš- 
čius molio sienų paviršius tik specialiais būdais sušiurkštinus.

Jei molio siena esti uš rupaus šiurkštaus betono, pakanka sie
nos paviršių išraižyti metaliniu aštriu Įnagiu horozontaliais rė
žiniais per 5 cm atstumo arba įstrižais kvadratėliais raižant sie
ną' į viena£ ar kitą pusę Įstrižais rėžiais.

Jei smulkus moliobetonas, tai reikia Įmaišyti smulkesnių 
šiurkščiiį dalių /Split/ ir sienos paviršių išraižyti, kaip esant 
rupiam, betonui.

Drėbtines sienas ar kitas šiaudamolio sienas išbadyti eilėmis 
per 10 cm mediniu kuoliuku ir tarp skylių eilių prikaišioti aštrių 
sulčių iš čerpių laužo ar kitų, išlendančių iš sienos per 0,5 cm. 
Kvadrų ir plytų sienose daromos šiurkščios siūlės, tinkui laikyti.

Darant plūktines sienas,lengva įplūkti šoninius šiurkščius lo- 
telius /rauhe Leisten/ iš aštrių šukių, iš kalkių arba cemento x 
šiurkštaus 'skiedinio /Martelieisten/ eiles ir lengvamolio kietei- 
les /lengvamolis*/l cem; 6 žvirgždų/. /Detaliau paskaitų kng. .140- 
145 psl./ Pats tinkas . daromas visada dviem sluogsniais iki 2 cm 
•storio ir dažoma- vandens nepriimančiu kalkių pienu su išrūgomis 
/Molke/arba su liesu pienu.Apatinis tinko sluogsnis daromas - visada 
rupesnis, šiurkštesnis, viršutinis - smulkesnis, švelnesnis. Abu 
sluogsniai uždrebiami, bet neužtrinamį, Apatinis sluogsnis susky- 
linamas,•sušiurkštinamas /šluotražio drūtgaliu subadomas/.

Molio tinkui vartojamas riebus,lipnus molis su kapotu šienu ar 
pelais ir su kiek galint aštresniu smėliu.

■ geresnis molio skiedinys daromas su karvamėšliu taip*
'■ 1 šlyno • 1 karvamėšlio i /10-15/ sm.
arba . ' ■ .

. 1 molio : 1 karvamėšlio : /j-5/ sm.
Viršutinio tinko sluogsnio lengvam atsargiam užlyginimui u/už- 

trynimui/ antrą dieną vartojamas kalkinis skiedinys: 1 plytmilčiųf 
2 balt.k.:/4-5/ sm.mišr.rup.

Esant išvestiems tinko lotams iš akmens skeveldrų, čerpių šu
kių, kalkių, cemento arba mišraus skiedinio, varto jamas-kalkių tin
kas: 1 k : /2~3/. sm.
arba mišrus tinkas pagal propordiją:
apat.sl.: 1 cem ; 2 k : /7-B/ aštr.rup.smėlio 
virš.,si.: 1 cem : 2 k : 8 smulkesnio sm.mišr.sud.

Langų ir durų staktai /Blendrahmen/ molio sienose esti plbniJ 
lentiniai /apie 4 om/, glefų nedaroma, jų keblus tinkavimas čia at
krenta. ■ • u

u
' Langų staktai turi abipusius paprastus falcus, vasariniai lan- 

'gų rėmai atidaromi Į oro pusę, žieminiai į vidų. . /
Tinkamų statybai molių Lietuvoje yra daug,; statybų būdai masėms- 

prieinami, todėl molio Statyba ir Lietuvoje yra galima įr plėstina.
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PROF. S. KOLUPAILA

NAUJI HIDROMETRIJOS UŽDAVINIAI

Klasiškieji Harlacherio, Wagnerio, Ępperio darbai prieš 50-70 
metų nustatė hidrometrinių darbų techniką, pirmoje eilėje debito 
matavimo metodus. Nuo to laiko geroka?, patobulėjo hidrometriniai 
instrumentai /malūnėliai/, bet esminių pakeitimų jie nepadarė, ne
pakėlė hidrometrijos metodikos, nei paskatino jos ekspansijos.Prie- 
šingai, nesunku pastebėti hidrometi'ijos smukimą, kai palygini su 
’’klasiškaisiais" laikais.

Nauji laikai ryškina dvi svarbiausias kryptis, kuriomis turi 
būti plečiama hidrcmetrija:

1/ Tyrinėjimai turi išsiplėsti Į tolimas,sunkiai prieinamas ir 
negyvenamas sritis - į dykumas, kalnus, tropiškus miškus, -ledynus. 
Tiems darbams reikalingi patogūs, portatyvūs įrengimai,universalūs 
savo pritaikymais, atsparūs prieš šaltį, ledą^ karštį ir upės neš
menis /smėlį, žvyrą/. Labai pageidaujami automatai, transmisijos, 
suprastinti matavimo ir skaičiavimo metodai.

2/ Labai svarbus vandens debito matavimas kanaluose ir vamz
džiuose, ypač tada, kada atliekami turbinų ar siurblių bandymai. 
Matavimas šiuo atveju turi būti atliktas ypatingai tiksliai /i0,5% 
ribose/, bet kartu ir labai greit, kad nepakitėtų pats vandens de
bitas .

Seniau debitas buvo matuojamas vienu malūnėliu, laikant jį pa
eiliui daugybėje taškų ar mechaniškai integruojant nagai horizon
tales ar vertikales. Dabar stengiamasi taikyti iš karto didesnį 
skaičių malūnėlių, kartais po 20 ir daugiau iš karto;, jų- elektri
niai kontaktai automatiškai užrašomi chronografo kaspine.Tuo atve
ju skaičiavimas būtų lengvesnis, jei visi malūnėliai, tikriau - jų 
sparnai, būtų vienodi. Ilgai tai buvo nepasiekiama, dabar pavyko 
pagaminti tokius sparnus, kir ių konstantos yra praktiškai vienodos 
ir patogios.

Dabar vykstą malūnėlių tobulinimai tiekia tokių uždavinių:
1/instrumento forma, dalių dydžiai, įrengimai daromi tokie,kad 

neturėtų įtakos jo darbui bet kuriomis aplinkybėmis;
2/ašis, rutuliniai pakakliai ir elektros kontaktai padaromi ne

prieinami vandeniui, smėliui ir purvai;
3/instrumentas lengvai išardomas patikrinimui ir valymui, net 

be atsuktuvo pagalbos;
4/elektros laidai ir jų prijungimai /gnybtai/ daromi papras

čiausi, lengvai pakeičiami, bet patikimi;
5/labai svarbi problema - sparnų forma. Senoji pažiūra,kad iš

lenkti pagal sraigto formą sparnai matuoja įstrižos srovės projek
ciją v cosx, nepasiteisino. Taisyklingai fresuotas sraigto sparnas, 
žiūrint jo žingsnio, matuoja projekciją v cosnx, o laipsnis n gali 
būti, paprastai, tarp 1,5 ir 3. Sena hidrometrų svajonė yra vadi
namas komponentinis sparnas, kuris matuotų teisingą ,projekciją
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v cosx. Šimto metų pastangos buvo nesėkmingos«. Tik dabar,kai spar
nus galima fresųoti, po begalinių bandymų pavyko atidengti kompo- 
nentinio sparno paslaptį. Autorius prisidėjo prie to atradimo šim
tais taravimų A.Ott formos hidrometrinėje laboratorijoje.

Komponentiniai sparnai turi tokius privalumus:
a/ įstrižose srovėse, net ligi 60° nuo normalios krjzpties, jie 

matuoja stačiai reikalingą greičio projekciją /į statmenį skersi
niam profiliui/;

b/ integruojant greičius, t.-y0, matuojant judamu pagal horizon
talę ar vertikalę malūnėliu, susitinkama su įstrižomis kryptimis, 
net jei srovė yra lygiagretinė;

c/ arti kanalo dugno ar vamzdžio sienelių, kur greičiai labai 
smarkiai auga, susidaro panašios aplinkybės,kaip įstrižoje srovėje;

d/ vanduo teka pulsuodamas: virpa ne tik jo greitis,bet ir sro
vės kryptis; tik komponentinis sparnas yra pajėgus tokią pulsaeiją 
integruoti.

Labai "didelių sunkumų sutinkama taikant malūnėlius hidroelekt
rinėse stotyse, ypač prie didelių Kaplano turbinų.Vienintelis pro
filis, kuriame tenka matuoti, būna ties slenksčiu ar skydu, įstri
žame vamzdyje arba spiralinės įeinamosios kameros angoje, kur van
dens srovės yra skirtingos ir įstrižos. Specialūs-laikini įrengi
mai srovės krypčiai pataisyti yra gan komplikuoti, be to, jie iš
kreipia normalias turbines darbo sąlygas.

Dabar yra galimi du įstrižoms sibvėms matuoti būdai. Pirmas - 
taikyti naujai išrastus kompcnentinius sparnus. Antras,neturint to
kių sparnų, autoriaus pasiūlytas: matuoti dvi greičio sudedamąsias 
- vieną normaliai, kitą pakreipiant malūnėlį pastoviu /30°/ kampu. 
Pagal du matavimus, kai žinomas sparnų dėsnis, gan tiksliai gauna
mas srovės kampas ir reikalinga greičio projekcija.

Abudu metodai buvo šiemet išmėginti Tdgingo hidraulinėje labo
ratorijoje. Skersai latako buvo įtaisyta iš viršaus 45° kampu pa
lenkta nukreipiamoji sienelė. Labai tobulos konstrukcijos malūnė
lis /modelis/ buvo laikomas 30 taškų pačiomis nepalankiausiomis eą^ 
lygomis. Kontrolei buvo matuota taip pat lygiagretinėje suspausto
je srovėje ir, be to, debitas matuotas slenkstyje pagal teorines 
foxmules, Abudu metodai davė labai gerų ir tikslių rezultatų, daug 
geresnių, kaip buvo laukta.

Netolimoje ateityje tie metodai bus pritaikyti-realiomis aplin
kybėmis .
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DR. DIPL INZ. A. JUOZAPAVIČIUS
•T-

GREIČIU IR SPAUDIMU PASISKIRSTYMAS 
ANT PROFILIO PAVIRŠIAUS SPARNU EILĖJE

• . » . ..

SVARBESNI NAUDOTI PAŽYMĖJIMAI
Pažymė j imas Dimensija

Sparno plotis .............. ........ ... ....... _.  _ ’t <„...... m ..
Sparnų eilės periodinio ruožo ilgis...' .   „.L.... „,„m _ „.
Dalinimo santykis.... . ......       —.....
Atakos kampas /tarp teoretinio profilio ’.4;
stygos ir prilėkėjimo greičio vektoriaus/.. . cA...... laipsniai
Įmontavimo kampas „................... ... .... ,............ p .___.. ... " .... ...
Pritekėjimo greitis ......... ........ .. .. ...... .;. ..... .. ... ......m/s
.Žukovskio profilio parametrai; '■ '

a/ išgaubimui .. .■...................    Vt .... .i...
b/ storumui. ....'..... ... ...... ......   vi-........ ......

profilio vaizdinio apskritimo radiusas ........... R». . ..... . m .n./.
Kampas tarp profilio pirmosios ašies
ir jo'teoret.stygos :.   :.......................’......... .....  (~i       ■■■■■■■laipsniai
pakaitalinių sūkurių centrų taškai ..... ..... t.'D............ . m ... ,v
Cirkuliacija apie sparną......................... . f® S’KO.-S... m^/s;...„

Srovės funkcija. ..................    „....$ .........  — ...
Greičiai2- plokštumoj ............... ■....... ...... W .. ... .....
Greičiai plokštumoj..;. '...... ........... .... ..... :.. '-į'.... :. ..... m/s. .

Nuotolis pakaitalinių sūkurių centrų f; n • z h .<
a/ nuo koord.pradžios plokšt. . ......... iv* if u o. .........m ......_
b/ nuo vaizd.apskr.taškų............ ...... -••§}£> kt*. .. m........ -

Statinis spaudimas 2
a/ prieš sparnų eilę      ...........  fb  .... .. kg/ni
b/ ant profilio ’  ..................... p?  ......_..,ks/®.r 

Ir kiti. i..
’ I •• :

ĮVADAS * . -
Modernių hidraulinių turbo mašinų konstruktorius,siekdamas vis 

didesnio joms apsisukimų skaičiaus, buvo priverstas sumažinti men
čių skaičių iki minimumo, kad tuo būdu sumažintų su apsisukimų 

- skaičiumi smarkiai augančius hidraulinius nuostolius ir išlaikytų 
mašinos naudingumo koeficientą" bent tokioj aukštumoj,koki turi lė
taeigės mašinoso Ta prasme vandens turbinų statyboje maždaug- prieš 
30 metų tikrą perversmą pirmasis padarė Kaplanas,visiškai pakeitęs 
Įprastinę Francis turbinos formą ir redukavęs menčių kiekį iki vi
sai mažo skaičiaus. Bet lig tik patentus Įgijusios firmos pradėjo
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. statyti jo tipo turbinas, pasireiškė iki šiol lėtaeigėse turbinose 
retai sutinkamas, antraeilės reikšmės kavitacijos reiškinys tokiu 
aštrumu, kad kurį laiką net visą jo genialųjį išradimą įvedė į di
delę krizę. Nuo to laiko kavitacijos reiškinys pasidarė viena iš 
pačių svarbiausių problemų, nes jis nustatė ribas apsisukimų skai
čiui, ypač žemų vandens spaudimų jėgainių agregatams, Kavitacijos 
pasireiškimo priežastys šiandie jau laikomos pakankamai ištirtomis, 
ir pats reiškinys pasireiškia tokiu būdu:

Kaip žinome, bet kurios temperatūros vanduo, esant tam tikram 
spaudimui, ima virti, intensyviai virsti garu. Sis vadinamas viri
mo spaudimas priklauso nuo temperatūros ir yra juo žemesnis,juo že
mesnė temperatūra, Sis reiškinys visai nepriklauso nuo to,ar skys- 

’ tis stovi vietoje, ar juda, Todėl, jei tekėdamas • vanduo praeina 
vietą, kurioje spaudimas lygus virimo spaudimui, tuoj susidaro ga
re burbulai ir audringai skiriasi iš vandens .Tokiose sumažinto spau
dimo vietose, be abejo, išsiskiria ir vandenyje ištirpusio oro da
lis, Susidaro vandens garai ir iš dalies oru,užpildytos tuštumos. 
Lig tik vanduo pasiekia aukštesnio spaudimo vietas, garo burbulai 
staiga supliūška, kondensuojasi ir vanduo, iš visų pusių subėgda
mas, užpildo tą erdvę, sudarydamas smūgį ir spaudimą,matuojamą šim
tais atmosferų, kuriems mūsų šiandieninės bronzos ir plienai neat
silaiko. Kalbamas reiškinys ir vadinasi kavitacija. Taigi, jau ne
bekalbant apie tai, kad, kavitacijai suardžius srovės formą, smar
kiai krenta mašinos naudingumo koeficientas, gauname reiškinį, ku
ris per trumpą palyginti laiką suardo ir patį mašinos darbo ratą. 
Todėl ir nenuostabu, kad ištisus paskutinius 27 metus buvo įkinky
tos įvairios fizikos bei metalų tyrimo ir įrengtos specialios ka
vitacijos .laboratorijos tam reiškiniui išaiškinti kovos priemonėms 
surasti. Tiek materialinės, tiek dvasinės pastangos šiam reikalui 
buvo padėtos milžiniškos.

Kaip iš aprašytos eigos matėme, kavitacijos pasireiškimo vie
toms nustatyti labai svarbu žinoti, kur yra mažiausio' spaudimo ar 
didžiausio greičio židiniai. Idealaus skysčio srovei galioja žino
mas dėsnis, kad didžiausių ir mažiausių - ekstremalinių greičių pa
sireiškimo vietos visuomet yra ant apiplaunamo kūn© paviršiaus. Tai
gi, ir darbračio viduje tiek greičių, tiek spaudimų ekstremaliniai 
dydžiai gali pasireikštištiktai ant menčių paviršiaus. Tiesa, kal
bamasis dėsnis negalioja tose srovės vietose,kuriose susidaro lais
vi, izoliuoti sūkuriai.- Tačiau praktiškai realiose srovėse per dar
bo ratą tokie sūkuriai tepasireiškia už stebulės viršūnės arba kaip 

brianniniai sūkuriai už mentės šo
ninės briaunos,Kiekvienu atveju jio 
liekasi už darbo rato zonos.Vieridi- 
mensinė Eulerio turbinų teorija jo
kiu būdu negali mums duoti rūpimo 
atsakymo, nes ji teduoda vidutinį 
spaudimą tarpumentyje.Tokį atsakymą 
tegali duoti tik tokia teorija,kuri 
iki lokalinių smulkmenų- duos srovės 
vaizdą per mašiną, atsižvelgdama į 
jos išmatavimus,menčių formas ir jų 
skaičių.

Aksialinės turbinos darbo ratas 
pavaizduotas brėž.l* Prileidžiama,
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23 
kad tokiose mašinose vanduo, praeidamas darbo ratą,visą laiką lie
ka vienodo atstumo nuo mašinos ašies. Taigi, prileidžiama,kad sro
vė yra cilindrinė. Padarę per turbinos mentes cilindrinį piūvį ir 
iškloję jį plokštumoje, gausim ekvidistaneinių sparnų eilę, o re- 
latyvinė srovė menčių atžvilgiu bus lygiagretiška plokščia srovė.

Tokios tad plokščios srovės nagrinėjimą yra patogiausia atlik
ti konforminių vaizdavimų būdu. Pirmasis šį metodą panaudojo Kutta 
ir apskaičiavo sparnų eilę,sudarytą iš vertikalių plokštelių./Lit. 4/ 
Vėliau Kunigui pavyko surasti sprendimą sparnų eilei, sudarytai iš 
pasvirusių plokštelių, ir nustatyti duotos sparnų eilės tangenti
nės jėgos santykį su tokia pat jėga menčių eilės, kurioje sparnai 
stovi be galo arti prie vienas kito./Lit.3/ ,

Radialinį darbratį su tiesiomis radialinėmis mentėmis pilnai 
suidealizuoti ir konformini'o vaizdavimo pagalba apskaičiuoti pavy
ko Spannhakei /Lit.8/, o vėliau tokį pat ratą su logaritminės spi
ralės mentimis - StJrensen, Busemann’ui ir Schultz1 ui./Lit. 2, 6, 7/ 
Kalbamiems atvejams buvo surastas srovių egzaktinis sprendimas,bet 
tais atvejais, kai darbračic mentėms panaudojamas lėktuvo sparno 
profilis, o tat praktiškai visada daroma greitaeigėms aksialinėms 
turbinoms, uždavinys tiek susikomplikuoja, jog pereinama paprastai 
prie apytikrio skaičiavimo, atsisakant egzaktinio sprendimo./Lit,1'; 
5,10/. Greičių ir spaudimų pasiskirstymui nustatyti buvo naudotas 
ir konforminių vaizdavimų metodas, bet paneigiant kaimyninių men" 
čių egzistenciją ir jų įtaką srovės laukui apie nagrinėjamą mentę. 
Tokiu būdu buvo atliktos ištisos studijos dėkingiausiam spaudimo 
pasiskirstymui pasiekti ir sparnų eilės profilį traktuojant visai 
taip, kaip atskirą lėktuvo sparną. ' <

Šiame darbe pabandysime konforminių vaizdavimų būdu paieškoti 
atsakymo į klausimą, kaip pasiskirsto greičiai ir spaudimai ant 
profilio, kreipdami dėmesį į tam tikro kaimyninių menčių skaičiaus 
egzistavimą, ir panagrinėti, kaip šis pasiskirstymas kinta,kai pro
filis esti atskiras ir kai įmontuotas į sparnų eilę prie įvairių 
įmontavimo kampų bei tarpumenčių dydžių.

PROBLEMOS IŠKĖLIMAS

Brėž. 2

Pagal Thompsono ir 
Helmholzo potencialumo ir 
sūkurių dėsnius absoliu
tinė srovė, prasidedanti 
iš ramios padėties dėl 
spaudimų ' skirtumo, idea
liam skysčiui visuomet 
lieka potenciali,nes cir
kuliacija ilgainiui visą 
laiką turi likti pastovi. 
Kadangi mes nagrinėjimui 
paėmėme tiesią sparnų ei
lę, o pastaroji teturi tik 
translaoinį judėjimą, tai 
šiam atvejui ir relatyvi 
srovė turi likti potencia
li, ir nagrinė j imą galima 
atlikti ratui stovint.Tai
gi, tolimesniam nagrinėji-
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mui imame potencialų, relatyvų tekėjimą per stovinčią sparnų eilę. ", 
Priimamas skystis idealus, t,y., nesuspaudžiamas ir betrintis.Sro
vė ateina iš begalinės tolumos kaip lygiagretiškoji srovė^pasviru
si į sparnų eilės profilio teoretinę stygą kampu A./Brėž.2/

Srovės laukas apie kiekvieną iš sparnų eilės susideda iš dvie
jų sudedamųjų laukų; , iš srovės lauko apie -tą profilį lygiagretiš- 
koj srovėj ir iš trukdymo bei iškreipimo laukų, sukeltų kaimyninių 
sparnų. Pirmiausia/keletą žodžių apie kaimyninių sparnų trukdymo 
laukus. ' . ./• . . . ■. ..

Jau Žukovskis, išvesdamas savo formulę lėktuvo sparno keliamą
ja! jėgai apskaičiuoti, remiasi praktišku faktu, kad srovės forma 
tolimesniame atstume nuo sparno nepriklauso nuo jo formos. Srovės 
funkciją apie bet kokios formos profilį jis išreiškia tokia komp
leksine funkcija; -

ir tuo pačiu bet kuriam lauko taške greitį:
• .**■'* • • s .**/ •— ęuy/ —• \ t -u rt -*•/a t **?Vv "cts - V r23fz "Br &■

kur a, B, C... yra kompleksinės konstantos*Šios konstantos ir duo
da lygiagretiškos srovės su dengta cirkuliacija deformaciją, kuri 
priklauso nuo profilio formos. Tačiau toliau nuo sparno /dideli z/ 
visi dydžiai su A, B, C... galima paneigti, nes a vardiklyje stovi 
aukštesniuose laipsniuose. Toli nuo sparno greičių laukas gaunamas 
visai toks, lyg kad koordinatų pradžioje /=<>/ būtų paprastas sū
kurys cirkuliacijos /./Brėžo/. Todėl kaimyninių menčių kliudymo

- • laukams nustatyti, pakeiskime jas
' : ' teoretiniais sūkuriais, jų centrus

' " patalpindami į jų spaudimo taškus,
, ,.-z/ ' kaip parodyta brėš.4'.

/ / '. -.\ Sparnų eile paprastai laikoma be-
4 / . • galinė sparnų eilė. Bet kadangi to-

■ i i limesni sparnaiz tedaro visai menką
' / \ ...įtaką srovei apie nagrinėjamą profi-

\ ---- '" / > lį, apsiribokime baigtiniu kaimyni
nių menčių skaičiumi.Pradžioj priim-

Brėž.3 kime eilę, susidedančią iš trijų
sparnų, ir ieškokim greičių • lauko 

apie vidurinį profilį, šoninius pakeitę aukščiau minimais teoreti
niais sūkuriais. Vėliau paimsime ir eilę iš penkių sparnų.- Po to 
performuojame brėžinį 2, įvesdami koordinačių tinklą į brėž.4

SUiDEALIZUOTOS SPARNŲ EILĖS VAIZBAS Z ir ‘g - PLOKŠTUMOSE.
Tais atvejais, kai tenka nustatyti plokščiai srovei apie duotą 

kūną tekėjimo funkciją, modernusis srovių mokslas plačiai ir sėk
mingai naudoja konfurminius vaizdavimus.

Konforminiu vaizdavimu laikomas toks vienos plokštumos atvaiz
davimas ant kitos, kurio poveikiu pirmosios plokštumos kampai at
vaizduojami kitoj plokštumoj lygiai tokiais pat kampais, ir santy
kis dviejų atkarpų vienoj plokštumoj lieka lygus tokiam pat santy
kiui tų atkarpų vaizdinių ilgių kitoj plokštumoj, konverguojant tų 
atkarpų ilgiams prie nulio. Kaip iš kompleksinių funkcijų teorijos 
žinome, kiekvienas vaizdas, kuris gaunamas analitinės kompleksinių
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kintamųjų funkcijų pagalba yra visada konforminis ten, kur pirmoji 
funkcijos išvestinė nevirsta nulium, t.y., kur nėra singularinių 
taškų. Vaizdavimo funkcijai keliami reikalavimai,kad ji vieną Gau
so plokštumą pervesdama į kitą išlaikytų sąlygas: apiplaunamų kūnų 
išorinė erdvė visur turi būti tolygi, begaliniai nutolę taškai 
abiejų plokštumų'tapatingi ir Irano išorės plote vaizdavimo funkci
jos pirmoji išvestinė niekur negali virsti nuliu arbaoot

Suprantama, konforminį vaizdavimą naudoti yra tik tada tikslu, 
kai jo pagalba pavyksta srovę apie duotą vieną, arba daugelį - kūnų 
pervesti į kitą srovę apie mažiau /geriausia vieną/ kontūrų', ku
riems lengviau sudaryti srovės potencialą. Geriausia, jei pavyksta 
transformuoti Į srovę jau žinomo potenoiald. Ypač labai patogus at
vejis, kai ieškomoji srovė pavyksta transformuoti į srovę apie ap
skritimą, Tada duotojo kūno kontūras arba patvenkime taške išsisa
ko jantisrovės linijos kilpa konforminiu vaizdavimu "išpučiama" į'~ 
apskritimą. Apie apskritimą srovės potencialas yra žinomas. Taigi, 
nustačius potencialą naujoje Gauso plokštumoje,galima jį nesunkiai 
nustatyti ir_išeities kompleksinių dydžių plokštumoje.

Šiandieninė lėktuvo sparno teorija jau turi, nors ir nevisada 
paprastus, metodus bet kurios formos profiliams atvaizduoti ant ap
skritimo, Todėl ir mes galėtume savo sparnų eilei parinkti bet ko
kios formos profilius. Savo tolimesniam nagrinėjimui paimkime Žu- 

> kovskio profilius, nes jie neretai naudojami kaip klasiški profi
liai praktiškiems, eksperimentiniams daviniams palyginti su teore
tiniais. Jų konstrukcija palyginti nėra sudėtinga. Kiekvienas Žu
kovskio profilis turi du parametrus: >'t jOharalcčerizūojantį profi
lio išgaubimą ir o/ _ profilio storumą. Parenkant profilį,tuo pa
čiu parenkami ir jo' parametrai. Profilį "ilgio 2 1" su užpakaline 
briauna taške x~jj gauname tokiu būdu. Pirmiausia nustatom tašką 

=E ir pažymime jį tašku H /Brėž.4/, ant menamosios ordinatų 
ašies atidedame tašką %* ir pažymime tašku M. Per tuodu tašku nu
brėžiamo tiesę HM, išilgai kurios nuo taško M atidedame atkarpą 6 * 
ir gauname, tašką' Mp, kuris ir yra profilio vaizdinio apskritimo 
centras. Iš to centro brėžiame ir patį vaizdinį apskritimą K, ei
nantį- per tašką^'s^ir gaubiantį save viduje jam simetrinį tašką'

Dabar šį apskritimą K - plokštumos, kurios koordinatų ašys 
sutampa su x,iy ašimis, atvaizduojame konformiškai ant z- plokštu- 

. mos. Tam reikalui panaudosime transformacijos formulę:

Kaip iš /!/ matome, kiekvieną z-reikšmę gauname, sumuodami du dy
džiu? ir , pirmasis yra nustatytas apskritimo K kreive,
o antrasis taip pat apskritimu K,, kurį gauname iš• apskritimo ~K 
per atvirkštinę spindulių transformaciją ir.visus taškus veidrodiš- 
kai vaizduodami £/ - ašies atžvilgiu. Šis naujasis apskritimas K, 
liečia apskritimą K taške H. Jo centras M, guli taškę, kuriame 
spinduliui OM simetringas spindulys OM, kirs tiesę BM. Bet kuriam 
apskritimo K taškui A atitinkamą tašką z-plokštumoj tokiu būdu su
randame .sudedami vektorius OA ir OA, . kurie viens kitam simetringi- 

-ašies atžvilgiu, bet savo viršūnes turi ant skirtingų apskriti
mų. Paėmę visą eilę taškų A ant vaizdinio apskritimo K ,gausime to
kiu pat būdu visą eilę taškų z-plokštumoje, kuriuos sujungę kreive, z 
gausime profilio kontūrą.

sis
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Toliau mums lieka nustatyti taškas} i kuriuos turime perkelti 

pakaitalinių sukuriu centrus.Kadangi skystį priėmėme betrintį, tai 
keliamoji jėga atskiram profiliui ; tokiais atvejais turi stovėti 
statmeniškai su ateinančios srovės kryptimi,nes kitaip pasireikštų 
pasipriešinimo jėga /brėš.5/.Pagal Mises /Lit,9/ keliamoji jėga ir 
jos momentas apie vaizdinio apskritimo centrą Ms galima lengvai 
apskaičiuoti. Žukovskio profiliui jo formulės butų:

iš /2/ galima rasti ir momentini peti 
uu.(%)4 Stažo. /v s

Iš taško Mg, brėžiame tiesę, lygiagretišką ateinančios srovės kryp
čiai, ant 30s atidedame nuo taško M2 sparno nosies pusėn atkarpą h‘ 
arba M?N /brėš.5/5 iš taško N nuleidžiame statinį į Ms kryptį ir 
kur šis statinys kerta abscisų sušį yra atskiro sparno spaudimo 
taškas. Šis taškas mums tarnauja tik kaip orientacinis taškas,spė- 
jant tikrą spaudimo tašką sparnų eilės profiliui, Dėl kaimyninių 
sparnų įtakos spaudimo pasiskirstymas yra deformuojamas ir atsto
jamosios jėgos pridėjimo taškas perstumiamas į vieną ar į kitą pusę, 

skaičiuoti, galima iš karto spėti jau perstumto taško 
jei vėliau patikrinus gautus rezultatus gautume didelį 
tektų skaičiavimą pakartoti.
šis spaudimo taškas x=-n, Tada pakaitalinių sūkurių

Įpratus 
padėtį, bet 
nesutapimą,
' Tebūnie 
centrus talpiname z-plokštumoj Į taškus;

z 13 ““I...n+ i LCosji Į....\
Sa35 L\5ir!.3*"P;*.L LCosji J

Dabar turime z-plokštamo je p"ilną idealizuotos sparnų eilės vaizdą. 
Lieka tik jį atvaizduoti konformiškai ant -pioškturnos taip, kad 
abiejų plokštumų begalybės būtų tapatingos, nes tenai greitis tiek 
savo dydžiu, tiek kryptimi kiekvienu atveju tvirtai nustatytas.

Vaizdavimui vėl panaudosime tą pačią transformacijos lygtį/1/, 
kuri neabejotinai mūsų profilio kontūrą vėl grąžins į apskritimą K, 
o pakaitalinių sūkurių centrai z, ir z^ pereis į atitinkamus taš
kus *£4 ir Tuos taškus nustatysime analitiškai. Iš /l/ gauname;

i

Reikia pastebėti,jog nėra bai
mės, kad taškai z, ir z g trans
formacijos poveikiu išeitų to
li už brėžinio ribų, nes visi 
tolimesni taškai keičia savo 
vietą nežymiai, o begaliniai 
liekasi savo vietose.Tokiu bū
du gavome 'C, -plokštumoje pilną 
idealizuotą sparnų eilės vaizdą. Brėž.5. Spaudimo taško padė

tis atskiram profiliui
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SROVĖS POTENCIALAS % r-LOięSTl!?/IOJE •.

p 
'M

.n

■ . I.f

b/

Brė z.6

fe.

W ui-

> Srovė apie apskri
timą K plokštumoje-^ 

^-•Dlokšttunayra sudėta iš; - V 
įima a/lygiagretiškos sro

vės ateinančios iš
ir nueinančios į 

cirkuliacinės sro
vės apie apskritimą 
dviejų sūkuriu su 
cirkuliacija f* ir 
centrais ir

Rašybai suprastin- 
įveskime . ■dar vieną 

transformaciją, būtent 
perstirnikime v,1-plokštu
mos koorf. ašis lygia-

■ gretiškai iki jų pradžia 
sutaps su vaizdinio ap
skritimo centru Mg..Jei 
taško M g padėtis" - 
plokštumoj buvo nusta
tyta kompleksiniu skai-

■ čium m, tai plokštumų
ryšis bus: <£’»« m-(6)

Tais atve jais, kai lygiagretiškoji srovė ateina išilgai-rea- v 
liošios ašies, srovės funkcija apie -apskritimą išreiškiama; %

VA“ We'C.+ Wo-fJ ~ + • 1 •’(/) • 1
funkcijos pirmoji sudėtinė dalis yra lygiagretiškos srovės poten
cialas, o antr’oji gaunama,, pirmąją? veidrofiiškai vaizduojant ant 
apskritimo su spinduliu rb /arba dipolinė srovė/

Mūsų atvejy srovė ateina pasvirusi į realią ašį kampučių tai ir 
lygtis /7/ pereina į

- Srovės, tekančios koncentriniais apskritimais, funkcija yra

...... .  ■ W '
Si funkcija vaizduoja cirkuliacinę srovę, .besisukančią laikro

džio rodyklės kryptimi periferiniu greičiu g^'-Cuapie centrą, Jei 
tokios, srovės centras guli ne koordinatų pradžioje,bet kokiam nors 

. taške vJ%r., tai tada į /p/ tenka vietoje įstatyti^-^.Todėl mū~ 
gų abiejų pakaitalinių sūkurių lygtys bus;

............ ’ '

W44l» ...... •••60
Kad abi pastarosios srovės /1C/ ir /ll/ švelniai apiplautų ap

skritimą, t.y., kad ant apskritimo teturėtų tik tangentinius grei
čius, tenka panaudoti Thomsono veidrodinio vaizdavimo prinoipą«Tam

I . • .
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reikalui pirmiausia veidrodiškai atvaizduokime centrinius 
š£4ir ^2. Pirmiausia jų kompleksinius Skaičius išreiškiame 

nometrine forma /plg.brėž,5?; •, A

U.-. ,/JOV H » k1**/<w.h f • -ęj « •»
s<},-   ,1/V

Ant spindulių Bu ir R? surandame kalbamųjų taškų vaizdinius

29 
taškus 
trigo-

taškus:

>
potencialais:

, .4^2 -j 9? f* ' ‘ * * * * * *
lįO fr~~ Ų ?2.v s> •

Į šiuos vaizdinius tvaskus °"’pridedame vaizdinius /to pat stiprumo 
bet priešingos krypties/ sūkurius su

<« 6
ir, kad ciklinė srovė apie apskritimą nebūtų auardyta, - centre pa 
priešingą to pat stiprumo sūkurį su potencialais;

~ * IG tn ................. 6
' \ t! Į. į„P p i£> ‘ Ą *7 J ' ■ >■Vys - f‘2sri.n %................u ' į

Bendras sumarinis sravės apie vaizdinį profilio apskritimą komp 
leksinis srovės potencialas bus lygus visų viršuj minėtų potencia 
lų sumai;

T
W .....

tn ln >&i (lC~ 4
Sutraukę panašius narius, gauname:

\fi=Wo (% elA* $ e"? W £n^* V Ln U* r

+ vVs

>

'H ....... P5) '
GREIČIAI ANT VAIZDINIO APSKRITIMO

Veidrodinį greitį bet kuriame lauko taške gausime diferenciuo- 
dami /18/ lygtį';

“~ ■ į ■■ sr ■ + Hr ■ ci$*
~ŽT •; • • ■ ■ • • • • • • ■ (<?)

Mus tiesiogiai interesuoja greičiai ant apskritimo, Todėl, įstatę
i gauname:

w.i /5 *

1

w ■ ’V p,v»w»fe -#ž2>s-e

. ir . i ' , + Vįį • jįgtj::^2 ■■
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Padarę suprastinimus ir atlikę oilę pakeitimų, galop gauname

VrW»(e e -e e /e ~>-fl ^rAe 1 M G 
arba

dv/o voiil Eiilb«.
Ir absoliutinis greičio dydis: 

lvKl-“2 vv^Si n

v k

V7 ' V '
Čia šalia žinomų dydžių įvesti nauji; <P-polarinis kampas,^-atstu
mas pirmo išorinio sūkurio centro nuo bet kurio taško ant apskriti
mo ir -toks pat atstumas nuo antro išorinio sūkurio centro. Dy
džiai pį-f* ir R?-f* yra atitinkamų tangenoių ilgių kvadratai. 
Taigi,is to gavome labai patogias lygtis greičiams nustatyti, nau
dojantis grafiniais dydžiais, ir tokiu būdu išvengėme ilgo ir ne
patogaus skaičiavimo kompleksiniais skaičiais.

GREIČIŲ NUSTATYMAS ANT PROFILIO PAVIRŠIAUS
Iš /18/ ir /21/ surandame greičius z-plokštumoje,kurioje gau 

narni jų veidrodiniai vaizdai pavidalu:

Wx™ ~ '

ČW <1 v x.. 4.W d# . ... .' . . .fe- - fe w o *■ «• -fe (-M>) 
atsižvelgdami į lygtis /!/ ir /6/, gauname

fe5 ^4 ....... •

A

(23)
. . . . . . . . . . . . (24) ;■

Todėl z-plokštumoje greičių dydžius gausime, padauginę atitinkamas 
jų reikšmes ^-plokštumoje, išreikštas /21/, iš daugiklio

4... BŠL(fe 1 ,
Kadangi profilio užpakalinė briauna <į£ -plokštumoje yra 
taške ^'fe'2.; tai ieškant greičio ant "jos z-plokštumo je 
lygties atitinkamą reikšmę dauginti iš daugiklio:

atvaizduota

©o

■■ Tai reiškia, kad visais atvejais ant minėtos briaunos 
galo didelius greičius, išskyrus tik vieną atvejį, ] 
taške virsta nuliu. Gausi eksperimentinė medžiaga ir patyrimas ro
do labai aiškiai ir neabejotinai, kad greičiai ant užpakalinės 
briaunos visada lieka riboti ir tangentdaliniai. Todėl mums belie
ka taškui išvestinę arba fe prilyginti nuliui.Išeidami iš 
tos sąlygos ir prileidimc^s mes dabar lengvai nustatysime iki šiol

gausime be 
kai t Vį< Į tame
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vis dar buvusią laisvą konš P/cirkuliaciją/.Iš /21/ gauname:

Ly'ti- /26/ istątę į /?£/ kiekvienam apskritimo taškui, nustatysime 
greitį vienareikšmiškai.-. Čia ir yra sūkurinių centrų at
stumai nuo taškoH , o ‘ft yra minėto taško polarinis kampas..

Ir^greičiai ant profilio paviršiaus:

ir • -IWj>I=Vk- •gįę" *...........

1st .......... (30) .
Sparnų eilei, sudarytai iš 5-kių profilių, lygtis /21/ pereina į:

I.. į « 0. /„ V T /C Jfeii foj)
ir726/ į:

GRAFINIS DAUGIKLIO T^idNUSTATWAS

Tgjj galima apskaičiuoti analitiškai kiekvienam 
lyties /25/ pagalba, bet daug patogiau jį nusrta-apskritimo taškui ___ , „ _ , „ .

ty,ti grafiškai tokiu būdu: Igt /24/ perrašome taip:

kur aA ir OA vienam apskritimo taškui kaip pavyzdys įbraižyti 
brėš. 5. ■' k

SPAUDIMO NUSTATYMAS ANT PROFILIO PAVIRŠIAUS. •

Lygtimis /28/, /30/ ir /31/ apskaičiavę greičius ant profilio 
paviršiaus iš santykio su ateinančiu vandens greičiunesunkiai 
galime nustatyti ir spaudimą tose vietose iš santykio su spaudimu
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&
prieš sparnų eilę. .Pagal Bernoulli© lygtis:

Iš 4iat J■ ■ .

.,2 ■■'■■■ ^3^
Kadangi visiems taškams - konst• > tai spaudimas iš viršaus Ir 
spaudimas **iš apačios yra proporcingas Šią reikšmę paskaioia- 
vę aukščiau nurodytu būdu visai taškų elTei ant profilio, galėsimo 
nubrėžti diagramą, kuri ir vaizduos tam tikini mastelių tikrą spau- 
dimų pasiskirstymą. Į diagramas Įbrėžę horizontalę /^/^-l, gausi
me visus viršum tos tiesės "vaizduojančius spaudimą iš apa
čios, o dydžius apačioj jos - spaudimą iš viršaus.

IŠVADOS . . .

Aukščiau pateiktuoju. skaičiavimo metodu buvo atlikta visa eilė 
skaičiavimų sparnų eilėms su< įvairiais tarpumenčiais, įmontavimo ir 
ajjakos kampais, panaudojant eilėms Žukovskio parametrų O ir • 
o/P- profilius. Gautieji rezultatai leido padaryti šias išva
das:
1/ Esant tam pat įmontavimo kampui ir eilės tankumui, greičiai ir 

spaudimai, keičiantis atakos kampui, kinta ta pat prasme, kaija 
ir atskiro sparno. Cirkuliacija auga, didėjant atakos kampui.

2/ Esant tiems pat atakos kampams ir eilės tankumams,mažėjant įnon- 
tavimo kampui, kaimyninių menčių įtaka vis daugiau reiškiasi^ 
kaimyninių menčių įtaka ir greičių pasiskirstymas vis daugiau 
deformuojamas. Mažėjant įmontavimo kampui, greičiai auga smar
kiau profilio vidury, negu jo pakaušy. Tuo būdu charakteringa 
atskiriems profiliams greičių kreivės viršūnė,profilio pakaušy, 
sušvelnėja. ,

3/ Mažėjant tarpvmenčiui profilio vidury, greičiai tiek išauga,kad 
sudaro antrą kreivės maksimumą. Esant L/t«0,7» konstatuota,- kad 
C(r320 ir 4° greičių kreivės viršūnė nebe profilio pakaušy, bet 
perėjusi į profilio vidurį. Taigi, artėjant sparnams viens prid 
kito, maksimalinių greičių pasireiškimo vieta slenka nuo profi
lio pakaušio į jo vidurį. Ši savybė labai svarbi, renkant pro
filiui galvos formą. «

4/ Greičių kreivės viršūnė, mažėjant tarpumehčiui ir įmontavimo 
kampui, išsitęsia ir pati kreivė gaunama žymiai lėkštesnė/Prie
žastis, kodėl kavitaoijos pavojus tais atvejais sumažėja/.

5/ IŠ aplyginimo atskiro sparnb su sparnų kreive, matomu kad spar- 
•nų’eilėje antgreičiai arba pospūdis sparno čiulpimo pusėje žy
miai didesnis, negu atskiro sparno /imant santykiu su ateinan
čiu greičiu arba spaudimu prieš sparnus/.

'S/ Tarpusavė sparnų Įtaka galima paneigti ir atskiro sparno davi
nius galima naudoti tik tada, kai sparnų atstumas, palyginus su 
jų pločiu, pakankamai didelis.

7/ lyginant gautus rezultatus su Gdttingeno aerodinaminės tyrimo 
laboratories eksperimentiniais daviniais, gautais sparnų eilei
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iŠ profilių N 587, gauname visus kokybinius rezultatus vienodus', 
•nors panaudoti profiliai ir gerokai skiriasi*

8/ Sis skaičiavimo metodas ypač gerai tinka naudoti tokiomis ribo-

Ms: pMr IH9

P' h5° $ 0,7
Jis įgalina pagal reikiamą tikslumą skaičiuoti eilę iš bet ko*.
kio sparnų kiekio. r •\

TRWA SANTRAUKA - • ' . -

Šiame straipsnyje originaliu būdu bandoma nustatyti, greičių ir 
spaudimų pasiskirstymą ant Žukovskio profilių, sumontuotų į sparnų 
eilę. Tam tikslui ribotas kaimyninių mene iii skaičius pakeičiamas 
sūkuriais su centrais sparnų spaudimo taškuose.- Po to nagrinėjamas 
profilis su pakaikaliniais sūkuriais . konformiškai atvaizduojamas 
kitoje plokštumoje, kur profilio kontūras pereina į apskritimą ir 
nustatomas srovės potencialas. Išeinant iš tangentinio nutekėjimo 
sąlygos, randamas cirkuliacijos dydis ir srovė apie profilį nusta
toma vienodareikšmiškai, Skaičiavimo metodas galėtų rasti praktiš
ką pritaikymą sparnų eilės profilių galvų formų tinkamumui įver
tinti ir kitoms problemoms spręsti.

.. *
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S A N A R’ A S

Buvęs slaptai laikomas amerikiečių išradimas, kovai prieš vo
kiečių povandeninius laivus, šiuo metu yra išbrauktas iš slėptinų 
išradimų sąrašų.* Žemiau pateikiamas šio prietaiso veikimo princi
pas ir aprašomos kai kurios pagrindinės detalės.

"Sonar” - Sound Navigation and Ranging. Magnetinis povandeni
nių garso bangų siųstuvas siunčia ultra-garso impulsus 17-26 kHz. 
Nuo taikinio reflektuotas aidas priimamas superheterodyne priimtu
vo ir panaudojamas su Neono lempa pelengavimui bei atstumo nusta
tymui .

Ultra-garso impulsai išsiunčiami iš po apačia laivo įtaisyto 
magnetinio garso bangų siųstuvo. Atitinkama magnetinio siųstuvo 
forma įgalina garso bangas sukoncentruoti į pluoštą ir išspindu
liuoti’ po vandeniu norima kryptimi.

Garso sklidimo greitis sūriame vandenyje yra apie 1420 m/sek. 
Garso bangai pasiekus taikinį /povandeninį laivą/,dalis energijos, 
kaipo aidas, grįžta atgal į siuntėją, kuris, panašiai kaip radaro 
antena, tuo pačiu metu tarnauja siuntimui ir priėmimui. "Radar” - 
Radio Detecting and Ranging.

Iš intervalo laiko tarp impulso išsiuntimo ir aido sugrįžimo 
galima lengvai apskaičiuoti nuotolį iki povandeninio taikinio. 
Sandauga pusės laiko intervalo sekundėmis su 1420 duoda atstumą 
metrais. Sukiojant garso bangų siuntėją sukoncentruoto į pluoštą 
garso spindulio pagalba, galima suieškoti povandeninį laivą.Iš su
grįžusio aido krypties ir atstumo nustatoma povandeninio taikinio 
vieta. .

Galimybės matuoti aidui vandenyje yra apribojamos trijų pa
grindinių faktorių:

1. Esant normaliam garso išspinduliavimui, garso energija yra 
atvirkščiai proporcinga atstumo kvadratui.

2. Garso energija mažėja, krintant vandens temperatūrai,
3, Garso banga vandenyje,tam tikroms sąlygoms susidarius, lūž- ■ 

ta arba užsilenkia.
Šoninis garso energijos išspinduliavimas, panaudojant stiprų 

prožektorių, suredukuojarnas iki minimumo.
labai svarbus yra tinkamas dažnumo parinkimas, kuris esti tarp 

10-30 kHz. Reikalinga surasti kompromisinį sprendimą tarp garso 
bangų siuntėjo dydžio ir bangos ilgio. Juo didesnis dažnumas, juo 
didesni energijos nuostoliai, Iš kitos pusės,mažinant dažnumą, di
dėja ultra-garso bangų siuntėjo išmatavimai. Kai labai maži dažnu
mai, garso siuntėjas būtų per didelis ta prasme, kad sunku būtų jį 
po vandeniu greitai judinti bei sukioti.

Esant žemam garso bangos dažnumui., tekančio vandens triukšmas 
yra didžiausias. Didinant dažnumą, vandens triukšmas mažėja, bet

38



56 į
taip pat mažėja ir reflektuoto aido stiprumas.Aukšti dažnumai rei
kalauja stiprių siunčiamųjų impulsų, kad būtų gautas pakankamas at
spindžio aidų garso stiprumas. .

Garso greitis auga, didėjant spaudimui ir druskos kiekiui. Ka
dangi spaudimas ir druskų kiekis priklauso nuo gilumo,t.y.,juo gi
liau, juo spaudimas ir druskų kiekis darosi didesnis tai gaunamas 
lengvas garso spindulio išsilenkimas Į viršų.Didėjant gilumui,kin
ta vandens temperatūra, kas taip pat sukelia spindulio užsilenkimą. 

Brėž.l rodo temperatūros įtakų, garse spindulio užsĮlenkimui. Nor
malus radiusas aido matavimuose siekia keleto kilometrų. Didelis 
temperatūros kritimas matavimo ribas gali sumažinti iki į km ir 
dar mažiau. Temperatūros kilimas siekimo toliui turi nedidelę įta
ką. Kai didesni atstumai, garso banga dėl spindulio užsilenkimo 
išeina į jūros paviršių. Dėl to atsiradęs aidas apriboja matavimo 
tolį, nors šiaipjau energijos atžvilgiu būtų galima pasiekti ir 
didesnių atstumų.

Po šių pagrindinių dėsnių eisime prie paties Sonaro.Brež.2- ro
do blokschemą "Submarine Signal Co in Boston" firmos pagaminto prie
taiso modelio."QCS/T". Visas įtaisymas susideda iš trijų pagrindi
nių dalių: 1.siųstuvas, 2.priimtuvas ir parodomoji dalis, J. garso 
bangų siuntėjas /ir priėmėjas/.

Siųstuvas susideda iš nuosavo sužadinimo osciliatoriaus, kuris 
gamina 24 kHz dažnumo virpesius, toliau eina dviejų laipsnių stip
rintuvas su 600 vatų atiduodamos galios ir relė.

Garso bangų siuntėjas /magnetostrikcinis prožektorius/, kuris 
priėmimo metu dirba kaip mikrofonas, yra įtaisytas vandenyje po 
laivu. Relės pagalba, impulso išsiuntimo metu, jis yra sujungiamas 
su siųstuvu, o pauzų metu - su priimtuvu.Garso bangų siuntėjas ga
li būti sukiojamas horizontalinėje plokštumoje per 36O0 ir verti
kalinėje plokštumoje per 90°.

Priėmimo ir parodymo dalis turi superheterodyne priimtuvą, ku
ris priima ir sustiprina'nepaprastai silpnus aido signalus. Toliau 
seka matavimo parodomoji dalis, kuri aido signalus paverčia į nuo
tolio davinius. Garsiakalbis turi uždavinį sugrįžusi aidą nudaryti 
girdimą. v

Matavime parodymo dalies konstruKcija. yra tekia: 
Už apskritimo formos skalės yra ratas, ant kurio periferijos įtaikyta 
Neono lempa.Ratas sukamas sinchroninio motoro pastoviu greičiu.Vie
nas apsisukimas atitinka 1000 jardų/914 metrų/.Lempa pridengta ekra
nu su siaura išpiova šviesos ženklo gavimui. Neono lempa žiedų pa
galba yra sujungta su priimtuvo išėjimo gnybtais.Tuo momentu,kai kar
tu su ratu besisukanti lempa atsiduria ties skalės nuliniu tašku, 
ant ašies esantis gumbas sujungia įjungimo kontaktą, relė paleidžia 
darban siųstuvą ir išsiunčiamas trumpas impulsas 0,1-0,2 sek. ilgumo. 
Do kiek laiko sugrįžęs aido signalas,priimtuvo sustiprintas,uždega 
Neono lempą.Uždegimo momentu ratas jau esti kitoje skalės vietoje. 
Sukimosi greitis ir skalės padalijimai taip apskaičiuot i, lead galima 
tiesiogiai atskaityti atstumą iki taikinio.Išsiunčiamo impulso il
gumą "galima reguliuoti, būtent, tarp 0-0,2 sek. Matuojant aidą to
limose distancijose /apie 5 km/,ratas perjungiamas į lėtesnius ap
sisukimus, o matavimo rezultatas atskaitomas kitoje skalėje,Jei ai
das grįžta iš labai didelių atstumų,jo energija esti per silpna,kad 
uždegtų lempą; tada lempa pastoviai maitinama iš pagelbinio srovės

4. •

39



37

Brėž.l

1. Ultra-garso užsįlenkimas 
nuo pozityvinio temper, 
koeficiento.
Vanduo gilumoje šaltesnis 
negu paviršiuje.

2. Normalus užsilenkimas nuo 
mažo negatyv. temperat. 
koefioiento.

3. Didžiausias užsilenkimas 
nuo didelio negatyv. tem
per, koefic.
Vanduo paviršiuj šiltesnis.

l.Dvitaktinis Hartley osci- 
liatorius 17?26 kHz

2,Stiprintuvas „ ' * *
3.Galios stiprintuvas
4.Superhet.priimtuvas
5. Garsiakalbis ir parodyme 

dalis
6. Garso bangų siuntėjas ir 

priėmėjas
7. Relė

T
3

j. f
1 4 '

..................i

1 5 I
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Brėž.2

i 1 fM k H>-3
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1 - Įėjimas nuo garso priėmėjo
.2 -Į garsiakalbį arba klausytuvus
3 - Į parodymo JLempą .

a-Aukšto dažnumo stiprin
tuvas 13-37 kHz a /

b-Pirmasis lygintuvas 
o-Tarpinio dažnumo stip

rinto 60 kHz
d-Antrasis lygintuvas
e-firmasis žemo dažnumo 

stipi-int.Oi-lSOO Hz
f’Žemo dažnumo ^hlloę 

stiprint.Ot-1800 Hz
g-Pirmasis osciliatorius

73 f 97 kHz ’ 1
h-Ahtrasis bsciliatorius 

60*61,8 kHz_ .
i-Žemo dažnumo

stiprint.0*1800
k-Žemo dažnumo 

stiprintuvas

įtampos 
Hz 
įtampos

40



38

S O N A R A g

Tąsa brėž.4

Brėž,4
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šaltinio, o signalas klausomas per garsiakalbį. Stebėtojas dabar 
turi nustatyti, kuriame skalės punkte yra šviesos signalas su
skambę jimo metu.

Dažnumo moduliacija. Tam tikromis sąlygomis 
atsiranda didelis skaičius silpnų aidų, būtent, kai’ išsiųstas im
pulsas pataiko į pašalinius kūnus ir vandens sroves. Kadangi im
pulsas trunka iki. 0,2 sek, tuo pačiu metu aidai galį sugrįžti iš 
įvairių atstumų, nes jie bus kilę iš to paties impulso įvairių da
lių laiko atžvilgiu. Šitie sugrįžusieji ir vienu metu priimami 
aidai duos trukdymų, kurie garsiakalbyje bus girdimi traškėjimo 
ir spragsėjimo pavidalu, kas garsiakalbyje gali sukelti tekį di
delį triukšmą, jog matuojamųjų impulsų klausyti ir matuoti bus 
visai neįmanoma.

Uorint išvengti trukdančių aidų įtakos, siųstuvo dažnumas yra 
keičiamas /dažnumo moduliacija/, Tokiu būdu aukščiau minėtieji iš 
įvairių atstumų ateinantieji silpni impulsai negali sumuotis, nes 
jų dažnumai esti skirtingi.’ Trukdymo triukšmas dėl dažnumo modu
liacijos įtakos žymiai susilpnėja ir aidas nuo taikinio esti aiš
kiai girdimas.

Dažnumo moduliacija yra naudojama tiktai ieškojimo metu.Tai
kinį suradus, moduliacija išjungiama, kad Dopplerio efekto pagal
ba būtų galima tęsti persekiojimą.

Dažnumas impulso pradžioje yra 800 Hz žemesnis ir impulso pa
baigoje 800 Hz aukštesnis už normalų siijstuvo dažnumą. Lygiagre- 
tiškai osciliatoriaus virpančios grandinės induktyvumui prijung
tas kintamas induktyvumas /droselis/. Siųstuvą valdanti relė tuo 
pačiu metu įjungia į kondensatoriaus srovės grandinę antrąją ap- . 
viją, kuri būna ant droselio geležies vidurinio šerdeso. Konden
satoriaus prisikrovimo eigoje keičiasi nuolatinės srovės sukelta 
magnetinė indukcija ir tuo pačiu kinta droselio induktyvumas. Ly- 
giagretiškai droselio apvijai prijungtas kintamas kondensatorius 
leidžia keisti juostos plotį. Prie prikrovimo kondensatoriaus pa- 
raleliškai prijungtoji 0,2 M Al varža siuntimo pauzų metu konden
satorių iškrauna.

.'Garso bangų gamintojas. Prie 40 om'-diamet- 
ro plieninės membranos pritaisyta 600 nikelinių vamzdelių, kurių 
laisvieji galai įmauti į solenoidus /rites/. Visi solenoidai \su
jungti nuosekliai ir maitinami siųstuvo išėjimo. Be to, dar jie 
yra nuolatinės srovės pagalba magnetizuojami.Pastovus magnetizmas 
laiko membraną įtemptą, dėl to išvengiama dažnumo sudvigubinimo. 
Be pastovaus magnetizavimo membraną pritrauktų kiekviena kintamos 
įtampos pusbangė ir. gautume dvigubo dažnumo garso virpesius. Dėl 
šitos priežasties bet kuriuose normaliuose klausytuvuose /telefo
ne/ esti stipins permanentinis magnetas.

Siųstuvo dažnumo taktu solenoiduose virpantieji nikelio vamz
deliai savo energiją per membraną perduoda į vandenį ultra-garso 
pavidalu. Kadangi nikelio vamzdelių ilgis plus membranos storis 
yra lygūs darbo dažnumo pusbangei, tai visa sistema būna- suderin
ta rezonansui ir gaunamas vibracijos amplitūdžių padidėjimas.

Atgal sugrįžusieji aido ženklai įvirpina membraną su nikeli® 
vamzdeliais ir dėl to solenoiduose indukuojasi elektrovaros jėga. 
Pagaminta kintama įtampa priimtuvo sustiprinama ir paduodama ma
tavimo daliai ir garsiakalbiui.
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Priimtuvas. Brėž.3. matome priimtuvo blokschem;$. Tar

pinis ir osciliatoriaus dažnumai yra aukštesni už įėjimo dažnumą. 
Trijų laipsnių tarpinio dažnumo stiprintuvas gali būti perjungia
mas siaurai arba plačiai dažnumų juostai. /Perjungiant antrines 
juostinių filtrų apvijas/.♦

Norint nemoduliuotų aido impulsų priėmimą padaryti girdimą,yra 
numatytas 2. osciliatoriaus laipsnis. Šio osciliatoriaus dažnumas 
gali būti keičiamas taip 60 ir 61,8 kHz, todėl toną galėsime pasi
rinkti pagal norą tarp '0 ir 1800 Hz. Žemas dažnumas dviejų sekan
čių laipsnių sustiprinamas ir privedamas į parodymo lempą ir gar
siakalbį bei klausytuvus/telefoną/.

Brėš.4. matome suprastintą priimtuvo schemą. Kad įėjimo lempą 
būtų galima apsaugoti nuo perdidelės įtampos,tarp tinklelio ir ma
sės yra įjungta dujinė iškrovimo lempa, tipo 874. Nuosekliai 200Q&. 
varža srovės apribojimui. Jei įėjimo įtampa antrinėje transforma
toriaus apvijoje pakyla per 125 V, užsidega iškrovimo lempa ir 
įtampa nukrinta iki 80 V. Tinklelio grandinėje esanti 0,1 IL&varža 
sudaro papildomą apsaugą. \ '

Pirmasis osciliatoriaus laipsnis dirba su induktyviniu sąryšiu. 
Toliau seka maišomasis ir lygintuvo laipsnis iš 4 vario oksido ly
gintuvą, kryžmiškai sujungtų. Toks jungimas veikia kaip normalus 
adityvinis maišymas.

Schemai suprastinti nėra įbraižyta padingo kondensatorius os
ciliatoriaus grandinėje /sutrumpinimo kondensatorius/ su paraleli
niais trimeriuis ir tarpinio dažn. transformatorių antrinių'apvijų 
antrosios apvijos. Kad gautume .įvairius juostos pločius, viena iš 
antrinių apvijų turi stiprų, antra - silpną sąryšį. Potenciometras, 
pirmųjų T.D. stiprintuvų katodo grandinėse, tarnauja garso stipru
mo regiiliavimūi /100 db. diapazonas/. .

Juostos pločio perjungimas reikalingas dėl šių priežasčių. Po
vandeninio triukšmo nuklausymui reikalinga turėti ko plačiausią 
juostą, kad galėtų būti priimami visokio pobūdžio ir įvairaus daž
numo triukšmo virpesiai. Aido matavimuose triukšmo virpesių lygmuo 
turi būti žemas, todėl imama siaura juosta.Automatiškas garso stip
rumo reguliavimas veikia pirmuosius du tarpinio dažnumo laipsnius. 
Siuntimo momentu 0,5 f* F kondensatorius prikraunamas -75 V. Įtam
pos dalintojo pagalba’ dalis šitos neigiamos įtampos paduodama lem
pų tinkleliams. Siuntimo impulsui pasibaigus, kondensatorių krovu
si įtampa išjungiama. Kondensatorius pamažu išsikrauna, tuo pačiu 
mažėja neigiamoji tinklelio įtampa, o priimtuvo jautrumas pamažu 
kyla. Iš didesnių atstumų grįžtantieji aido signalai yra silpnesni 
ir vėliau ateina, todėl imtuvo jautrumas yra automatiškai didi
namas.

Lygiagretiškai išeiginiam transformatoriui prijungta silici- 
jaus karbido varža, kuri saugoja nuo perdidelių išėjimo įtampų at
sirandančių siuntimo momenta:? • • • 
rvį-i—'—•••••—■-  f V.

Medžiaga šiam rašiniui paimta žurnalo "Das Elektron” 1947 nu 
Nr.4/5» Linz, Osterreioh.
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DIPL. INŽ J. KIZLAITIS

50 METU DIESELIO VARIKLIUI
18S7 m. lapkričio mėn. Augsburgo mašinų fabrikas /dabai* žino

mieji M.A*N, fabrikai/ pagamino pirmąjį dizelvariklį Kempteno deg
tukų fabrikui. Šis variklis ir šiandie vadinamas savo išradėjo Ru
dolfo Diesel /gim.1858 m. kovo 18 d., mir.1914 m.rugsėjo 30d./var- 
du. Per praėjusius 50 metų jis, kaip ekonomiškiausia jėgos mašina, 
visiškai pasiteisino. Tos mašinos pritaikymas įvairioms sritims 
tapo pasaulinės reikšmės. Šiandie jos pavadinimas "dizelis" yra 
virtas bendrine technikos sąvoka ir visur suprantamas. Todėl dera 
šią sukaktį paminėti.

1893 m. jaunas Mtlncheno inžinierius gavo patentą visiškai nau
jos rūšies vidaus degimo varikliui. Technikos pasaulyje tai sukėlė 
didelio susidomėjimo, nes jo išradėjas, Rudolfas Dieselis,tikėjosi 
tuo būdu naudingai sunaudosiąs iki 40% kure esamos šiluminės ener
gijos, kai tuo tarpu garo mašina tuomet teduodavusi gal 15%, o du
jinis vidaus degimo variklis apie 20%. Teoretiškai šios idėjos gal 
nebuvo galima neigti, bet buvo daug kliūčių ir priekaištų jos prak
tiniam įvykdymui, Dieselis norėjo gaminti variklį,"kurio oiiinde- 
ryje būtiį stūmokliu suslegiamas grynas oras tiek,kad dėl to suslė
gimo atsiradusi temperatūra būtų žymiai didesnė už vartojimo kuro 
užsidegimo temperatūrą, ir kuras būtiį paduodamas pamažu, pradedant 
tuo momentu, kai stūmoklis pasiekia viršutinį mirties tašką..."

Dieselis buvo numatęs, kad jo variklyje degimo slėgimas pasiek
siąs iki 250 atm. To meto technikai tai buvo neįveikiama.Dėl to jo 
pastangos surasti pajėgiai firmai, kuri imtųsi jo patento įkūniji
mo, ilgai buvo bergždžios. Tik minėtasis Augsburgo mašinų fabrikas 
išdrįso sudaryti sutartį jo patentui įgyvendinti, žinoma, būdamas 
tikras, kad sutiks daug kliūčių.

Jau pirmasis bandymas parodė, kad puoselėtoji baimė - ne be pa
grindo. Pirmo degimo metu indikatorius didelio sprogimo buvo išplėš
tas iš cilindro ir trenktas į sieną. Tuojau paaiškėjo, kad darbas 
su neaušinamu oilinderiu, kaip buvo numatęs Dieselis, yra neįmano
mas. Nepasisekimai ir trūkumai kartojosi.Vienok Dieselis nenusimi
nė, ir vėl pradėdavo iš naujo, Kritika didėjo. Daugelis fizmų,ku
rios vėliau buvo prisidėjusios prie šių pastangų, atsimetė.

Tik tuometinio Augsburgo mašinų fabriko direktoriaus slaptojo 
tarėjo Heinrioh von Buz dėka, kuris,nepaisydamas jokių nepasiseki
mų, nepaliaujama kantrybe ir nesugriaunamu pasitikėjimu morališkai 
palaikė patį Dieselį, - galop idėja galėjo tapti kūnu,Bendradarbiu 
jam paskyrė tuomet jauną Augsburgo inžinierių,vėliau slaptą tarėją 
Dr.inž.h.c, Im.Lausterį.

Po 5 metų atkaklių pastangų ir darbo, 1897 m.galop jiems pavy
ko. Dieselio ir vieno nešališko eksperto Mttncheno aukštosios mokyk
los prof.M.Schrdter paskaitos sukėlė didžiausią susidomėjimą.Tiek 
Dieseliui, tiek fabrikui, pagaminusiam pirmąjį variklį, buvo reiš
kiamas nuoširdžiausias palankumas.

Tačiau pagamintasis variklis gerokai skyrėsi nuo to,kuris buvo 
Dieselio numatytas. Vietoj anglių dulkių buvo panaudotas žibalas, 
kompresijos slėgimas sumažintas iki 40 atm., o degimo slėgimas iki
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60 atrn. Kuras buvo įpurškiamas prie variklio pritaisytu atskiru oro 
siurbliu 100 atm. Bet pagrindinis principas - įpurkšti kurą į oilin- 
derį pamažu, pradedant viršutiniuoju mixties tašku,ir kuro užside
gimas nuo stipriai suslėgto ir dėl to įkaitinto oro - liko išlai
kytas. Ekonomiškumu šis variklis pralenkė garo mašiną du kartu, o 
kitus vidaus degimo variklius - pusantro karto. Jo kuro ^sunaudo ji- 
mas tebuvo 210'gr/PSh. .

Pradėjo plūsti užsakymai, o firmos, kurios buvo pasitraukusios 
po pirmųjų krizės metų, ėmėsi vėl pagal savo planus statyti šiuos 
variklius. '

Bet dar kartą viltys. pasirodė perankstyvos. Ir vėl manyta, kad 
visas reikalas gali sugriūti. Tik nenuilstamo darbo ir tobulinimo 
dėka po 3 darbo metų fixmai M.A.N. ir jos bendradarbiams Buz ir 
Lauster pavyko nugalėti paskutinę krizę dizelvariklių statyboje.

Pirmieji tikrai patikimi dizelvarikliai buvo 4 taktų vieno ir 
dviejų cilinderių varikliai su daugiausia 40 PS vienam cilindrui 
galingumo. Apsisukimai buvo nedideli. Tiko tik stacionariniam dar
bui. Tačiau jų pareikalavimas buvo didelis. Ypač didelis užsakyto
jas buvo Rusija.

M.a.K. ir toliau paliko vadovaujančioji firma. 1904 m. prancū
zų laivynas užsakė pirmąjį reguliuojamą 4 cilindrų 4 taktų variklį 
laivams varyti. Tuo būdu dizelis piimą kartą surado pritaikymo,ku
riam jis ypač gerai tiko,

1914-18 m. ypač Šveicarija ir Danija pradėjo gaminti didelius 
mažų apsisukimų kryžgalvinius, 4 ir 2 taktų variklius dideliems 
prekybiniams laivams varyti.

1922-25 m.vėl M.A,IT. pagamino didelį, mažų apsisukimų, dvigubo 
veikimo 2 taktiį variklį, kuris Iš karto prašoko visas, kitas konst
rukcijas. Buvęs 4 taktų variklio 5000 PS galingumas pakeltas iki 
15000 PS ir daugiau.

1922 m. įvesta dar viena naujiena.vietoj iki šiol naudoto kuro 
įpurškimo suslėgtu oru, pradėta naudoti kuro įpurškimas be oro,tam 
reikalui panaudojant specialų kuro siurblį,treškiantį skystą kurą į 
degino erdvę su slėgimu iki 600 atm. Mažų skylelių ir plyšelių pa
galba kuro vožtuvuose įtrėkštas kuras išdulkomas mažiausiais rūko 
lašeliais.Kuro siurblio įvedimas pakėlė naudingo veikimo koeficien
tą. Kuro sunaudojimas,kuris įpurškiamas suslėgtu oru,nebuvo galima 
nuspausti žemiau kaip 200 gr/PSh,krito iki 170,netgi iki 160 gr/PSh. 
Kuro siurblio įvedimas įgalino gaminti ir mažus dizelvariklius.Dėl 
to nenuostabu,kad jau 1924 m. M.A.R. pagamino ir Berlyno automobi
lių parodoje išstatė pirmąjį dizelvariklinį sunkvežimį. Sis varik
lis šiandie stovi Mtincheno Deutsches Museum greta pirmojo Dr.Die- 
selio bandomojo variklio.

Dizelvariklis šiandie sutixikamas visur.Pastaruoju metu jis taip 
pat tvixtai atsistojo'ir geležinkelių transporte - garvežiuose ir 
automatrisose, kaipo atsarginis variklis visokiam reikalui ir t.t.

Dar ir šiandie jo patobulinimui uoliai dirbama visuose kraštuo
se, tiek kuriant sintetinį skystąjį kurą,tiek pritaikant dujinį kurą 
ar atidirbtų dujų varomą kompresatorių jo įkrovimui panaudojant.Jau 
pasiektas galingumo padidinimas 50%,tikimasi ir 100%.Šie visi dar
bai ir planai liūdija,kad Dieselio kūrinys gyvas ir kad jo varik
lis ir ateityje bus jėgos variklių pimūuų eilėse.
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DIPL INŽ. Č. TAMAŠAUSKAS

TECHNIKOS RŪMAI

, Lietuvių Inž.Tremt.Draugijos Kempteno Skyriuje 1948 m,pavasa
ri iškėliau sumanymą padiskutuoti tokiomis technikos temomis, ku
rios būtų įdomios ir naudingos ne vien inžinieriams,bet kartu,ri
šant savo profesiją su krašto atstatymu, taip pat pasitarnautų ir 
bendriesiems Lietuvos-reikalams: apimtų visas tas sritis valsty
biniame, savivaidybiniame ir pusiau privatiniame aparate, kur tik 
buvo pasireiškusi technikinė iniciatyva. Tam tikslui buvau paren
gęs referatą tena; “Technikinių pajėgų subordinavimas Lietuvos at,- 
statymui - Technikos Rūmai". Šioje temoje teko paliesti bemaž vi
sas Lietuvoje turėtas įstaigas, kurios neišvengiamai.buvo susiri- 
šusios su statybų vykdymu ir turėtomis krašte techn.kvalifikuoto
mis pajėgomis. Buvo paliesta įstaigų santvarka,iškeliant diskusi
jų plotan jų neracionaliai panaudotas techn. kvalifikuotas jėgas 
ir technikinį turtą.

Taip gvildenant temą diskusijose, iš dalies buvo paliesta že
mės ūkio statyba, krašto matavimas ir melioracija,nes, kaip žino
ma, ir čia'nebuvo galima apsieiti be technikinės paramos. Pavaiz
davus grafiškai, susidarė gana komplikuota provizorinė techniki
nės reorganizacijos schema, kuri, kaip bazė diskusijoms, Kempteno 
inžinierių ratelyje pažadino susidomėjimą,sukeliantį gyvas disku
sijas. Savaime aišku, inžinieriai, įgijusieji nemažą patyrimą sa
vo krašte, matė daug teigiamų, tačiau ne maža ir neigiamų reiški
nių; stebėjo nesklandumus statybose, vietomis netaupų lėšų sunau
dojimą arba, pagaliau, nedarnų technikinės administracijos para
lelizmą. Todėl ši tema kai kuriems ccllegems sužadino sąmonę ir 
privertė pagalvoti: o kaip gi ateities Lietuva technikos srityje 
tvarkysis ir ar iš tikrųjįį nebūtų pravartu dabar, dar esant trem
tyje, pagalvoti ir pergalvoti /teoretiškai/ bent tuos dalykus,ku
rie prieinamesnį mūsų specialybėms, ir, be to,turėtų taip pat vi- 
suotinesnį pobūdį? Deja, reikia apgailestauti, ši mums, inžinie
riams, svarbi tema liko neprivesta iki to laipsnio, kad būtų jau 
parengtas naujos struktūros projektas, o to priežastis: iŠ vienos 
pusės - vietoje nebuvimas žinovų, kurie mums būtų atėję pagelbonj 
ir iš kitos - stokojome savų inžinierių įvairių specialybių.

Neįveikdami išnagrinėti platesnės temos, . vėliau ėmėmės siau
resnės, - paliesdami grynai tik savo profesinius reikalus,būtent; 
"Technikos Rūmai". Ši.tema Neprikl.Lietuvos laikais inžinierių su
važiavime buvo iškelta ir jau buvo pribrendusi,tačiau dėl visiems 
žinomų aplinkybių nebuvo įgyvendinta. Nėra nė abejonės, kad Lie
tuvoje inžinieriiį persitvarkymo reikalas atskirų collegų buvo gy
vai diskutuojamas. Juk technikos pažanga ir tikslesni jos plėtimo 
reikalavimai mums buvo keliami vis labiau ’ kiekviename žingsnyje. 
Bet neturint savo profesinės sąjungos, kaip rimtos įstaigos, būtų 
buvę vis sunkiau ne vien ginti profesinius reikalus, bet ir įvyk
dyti krašte didesnes statybas, kurios vienkart būtų suderintos 
tiek pirmumu, tiek racionalumu ministerinėse žinybose.

Vyriausybės sferose nebuvome atstovaujami kaip vieningas ir 
autoritetingas vienetas. Dėl to dažnai svarų žodį_ technikiniais 
klausimais už mus tardavo koks kitas pareigūnas, 'nebūdamas mūsų
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srities žinovas. Dėl.to negalėjome pagįtamauti savo Tėvynei taip, 
kaip turėjom tai atlikti, t.y., visu savo technikiniu sumanumu ir 
autoritetu.

Visi matėme netikslumų, tačiau tuo metu nepajėgėme suburtomis 
jėgomis jiį radikaliai spręsti ir, prireikus, net "vetuoti”. Sky* 
rium, nors ir energingi, atskiri inžinieriai, savaime suprantama, 
to padaryti neįstengė.

Visa tai trumpai prisiminus, jau dabar kyla noras pasvarstyti 
planingesnio savos organizacijos susitvarkymo schemas ir tuo būdu 
iš anksto iškelti oollegoms viešumon nors ir ne naują, tačiau be 
galo mums svarbų reikalą, kuris būtina turėti jau tam metui, kada 
bus atviri vartai į Tėvynę. Tada savo technikinius sugebėjimus rei
kės naudoti racionaliau ir taupant energiją, iš pradžios, kiek bus 
galima, svarbesniems atstatymo darbams, o vėliau ir pažangioje tech
nikos kūryboje.

pateikdamas gerb. oollegų kritikai Kempteno lietuvių inžinie
rių parengtą "Technikos Rūmai" Schemą, parašyčiau dėl jos pasisaky
ti - ją papildyti ar pakeisti, kad tuo būdu ji~ esamomis sąlygomis 
būtų išgvildenta pilniau. Schemos detalus paaiškinimas straipsnio 
ribotumo dėliai nepateikdamas} tačiau,, iš apibūdinimo ir labiau 
įsigilinus, ji turėtų būti aiški.

Šiuo reikalu raštus adresuoti tiesiog L.I.S.U. Centro Valdybai.
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IŠKILMINGAS POSŽDIS
J'. „r . • jįįį< i «? J* . • '£ :’t
14.00 vai. suvažiavime atidarymas. • Hochfeldo stovyklos Baltijos-
klubo patalpose.

•/I* Suvažiavimą atidarius, L.I.T.D-jos Centro Valdybos pigai* 
.Rinkas Doc.A.J u r u k.i s taria žodį ir pasveikina suvažlaytao 
.dalyvius bei svečius. tb

Atsistojimu pagerbiami mirusieji colleges inžinieriai.
2. I garbės prezidiumą kTiečlanii Ir, suvažiavimui plojimu pri

tariant, užima vieta*:
1. L-*T»B.Centro Komiteto atstovas gen. Rėklaitis,-

« . 2. L. Gydyto j ųT. D-jos C4V-bos pimuprsT.J.M^e šjk a u s k a *,
3- L.'P.B. Augsburgo Apylinkės K-to pirm.P. Z 1 č k u s, t

»r. 4- L.Teisinlnkų D-jos atstovas M. V a m b u "i a e-»
5- Prof• Sąjungos Amatininkų D-jos pirm. V. 'G n r v i • k a s, 
6,L.Gyd.,Veterinorių D-jos atstovas prof.. K n a ūką,.
7- L.R.Kryžiaus Augsburgo įkyriau* pirm. A* S a u 1 a i t i 9, 
S. .Haunstetteno kolonijos komitetu pirm. Savickas.

3.
vimui

Darbo prezidlnman G.V-bos pirmininkui pasiūlius ir suvažia- 
pritarus j kviečiami^’ pirmininku prof-. S. i- ° 1 up ai i 1 aį
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vicepirmininku dipl.inž.V, Nasvytis, sekretoriais - di pl, 
inž. J. Jurkūnas ir dipl.inž. J. Linkevičius,
./ Mandatų komisijom ,

dipl.inž. Bulota - Kempten, 
dipl.inž. Pavilčius - Augsburg, 
dipl.inž. Damijonaitis - Mtlhldorf

Renoliucijų kernas i j on: ...
dipl.inž.W®1, n a i t i s -Sohwb.Gmflnd, 
dipl.inž;$į$V u 1 i k a s - Schweinfurt, 
dipl.inž. įj i m a s - Anglų sona.

’• 4* Sveikinimai. ' .
& e. n. Rėklaitis, L.T.B.Centro Komiteto atstovas, svei

kina visus, esančius tremtyje, lietuvius inžinierius trečiojo L.Ii 
T.D-jos suvažiavimo proga ir linki toliau dirbti, steigiant mokyk
las, specialius kursus ir ruošiant realius Nepriklausomos Listuvoė 
atstatymo projektus.

P r o f. J. Meškauskas, L.Gyd.D-jos C.V-bos piv/inin^ 
kas, sveikindamas nurodo, jog vis tiek grįšime į Nepriklausomą Tė
vyne Lietuvą, todėl turime Dilti pasiruošę savo prof esi jose,k?d ga. 
lėtume greit atstatyti sugriautą Tėvynę.

p. Ž i o k u s, L.T.B#Augsburgo Apylinkės pirmini’ikas, linkį 
greit grįžti Nepriklausomon Lietuvon ir ten Įsijungti atstatymb 
darban, ūe to, pažymėjo, kad draugijos nariai - inžinieriai sėkminA 
•gal tęsia profesini švietimą ištrėmime. ; i •- Į

V. Derviokas, Profesinės Amatininkų S-gos Centro Vai. 
dybos pirmininkas, sveikindamas, dėkoja inžinieriams už Įdėtas pa
stangas, ruošiant amatininkus bei kvalifikuotus darbininkus, iz 
džiaugiasi, kad inžinieriai bendradarbiauja ij/remia Profesinę Lie-', 
tuvių"Amatininkų ir Darbininkų'Sąjungą. / .

M. V a m b u t a s, L.T.Teisininlcų atstotas,sveikindama^ 
l.I.TZD-jos metinĮ suvažiavimą, LietuVę^r technikoj reprežėritantąj 
linki, kad šio suvažiavimo veikla prajgŽjjų Lidtu^b^ interest". sargy
bos ir tautinio solidarumo dvasioje./Lr. sv<3Wlnimą skyrium/'

prof. D r. K a n a u k a, L.Jėtar.Opu.D-jos atstovas, linkį 
sėkmės suvažiavimui, svarstant profjbrštdiiiasr reikalus, Ir pastebiu 
kad šių abiejų draugijų bendradarbiavimas yra sveikintinas reiškiu 
nys ir mūsų krašto atkūrimui būtinas. * ■ . ,

a. s a u 1 a i t i s, L.R.Kryžiaus Augsburgo skyriaus pinnl* 
ninkas, sveikina suvažiavimą, džiaugiasi tremtyje inžinierių nur 
dirbtais-kląrbais ir tiki, kad tie darbai nepasiliks be vaisiu, bet 
grįžę Nepriklausomwn Lietuvon, galėsime juos realizuoti.

Raštu sveikino; ’ . ;
Prof. V. Kaminskas, vykd.Tarybos narys, linki suvaw 

šlavimui prisiminti, kad prieš mus, inžinierius, stovi didelis UŽ* 
davinys -» įsijungti būsimos Nepriklausomos Lietuvos ątstatymo dara 
ban . 0 - . ....

D r. A. Kalvaitis, L.T.B.Wfeoheno Apygardos KTMaitebb-' 
pį ry 1 dinkas-» . svaiklnimo skyrium/.
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Prof. Pirmautas, Lietuvių Profesorių Užsienyje Są* 

jungos vardu, sveikina suvažiavimą ir siunčia geriausių.linkėjimų*
Pro f.G ra v r o g k a s linki suvažiavimui nustatytus už* 

davinius pasiekti geriausiais rezultatais.
D o c. D r. A. D a m u š i s iš USA - prašo perduoti mieliems 

Oollegoms inžinieriams nuoširdžiausius sveikinimus.
P i’pl. i n ž. A. S e m ė n a s iš Anglijos sveikina suva

žiavimą ir linki oollegoms dar daug ištvermės sėkmingai tęsti ke* 
liūs į Lietuvos nepriklausomybę...

Dip 1. in ž. Vilčinskas iš Anglijos, sveikina su* 
važiavimą ir linki. sėkmingo darbo.

D i *p 1. i n ž. A. Barauskas iš Kanados linki šuva*, 
važiavimui geros ir sėkmingos veiklos. -

Prezidiumo pirmininkas prof.3.Kolupaila padėkojo visiems už 
sveikinimus ir linkėjimus.

15»45 vai. REFERATAS: "Lietuvių tautinė architektūra" skaitė 
arch. Kovalskis. Gharak erizavo istorinį Lietuvos archi
tektūros tautinį stilių ir nurodė, kaip pastarasis prisitaiko prie 
Lietuvos gamtos ir turi ypatingą grožį.Kiekvienas stilius priklau
so tam tikrai tautai. Kaimas nėra vienintelis lietuvių architektū
ros atstovas ir ne tik ten reikia ieškoti tikrd lietuviško stiliaus*

■L.I.D-jos Centro Valdybos pirmininkas, trečiojo metinio suva
žiavimo proga, įteikė dovanas /L.I.D-jos emblemą lėkštėje/ prezi
diumui, sekretoriui, mandatų ir rezoliucijų komisijai. 'jį

Prezidiumo p-kas visų vardu Centro Valdybai už dovanas nuošir
džiai padėkojo. Posėdis baigiamas 16.30 vai,

■ - »
.VIDAUS ARCHITEKTŪROS KONKURSO IR TECHNINIŲ BRĖŽINIŲ PARODA

16,45 vai. parodos atidarymas Hochfeldo kolonijos pradžios mo
kyklos patalpose. Parodoje buvo matyti L.I.T.D-jos narių vidaus 
įrengimo architektūros konkurso projektai,Augsburgo kolonijos brai
žytoją kursų grafinių darbų, arch, M u 1 o k Q vedamų dirbtuvių 
gaminių, Kempteno skyriaus odos puošmenų, ir foto studijos darbų, 
be to, L,I.T,D-jos Centro Valdybos ir skyrių leidinių bei rank
raščių.

Paroda surengta arch, V. Vazgelevičiaus ir arch. 
J. M u 1 o k o iniciatyva, bendradarbiaujant Hochfeldo kolonijos' 
braižytojų kursų ir A.Technikos Mokyklos Augsburge klausytojams. 
Bendras parodos įspūdis buvo geras.

SUVAŽIAVIMO DALYVIŲ POBŪVIS

; 18,30 vai. prasidėjo suvažiavimo dalyvių pobūvis "Alpenrosen1*
svetainėje. Prezidiumo pirmininkui pasiūlius,buvo diskusijos arch. 
KQvalskio referato tema ir, apskritai, pas išakyta apie lie
tuvių tautinę architektūrą bei gyvenamųjų namų statybą. Diskusijo
se dalyvavo: Š v i p a s, Okunis, Daniliauskas, 
Sližy S, .D a u k u s, Bulota, Toliau buvo diskutuojamas

o- >
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klausimas'dėl inžinierių,draugijos perorganizavimo. Inžinieriai 
sklaidosi po visą pasaulį} todėl reikia persiorganizuoti į plates
nę organizaciją - pasaulio lietuvių inžinierių draugiją. Naujos 
draugijos įstatams parengti pakviečiamas JCD a n i 1 i a u s k a s, 
kuris sudarė ir dabartinių įstatų projektą. Coli.Daniliauskas pa
siūlo į šią komisiją koaptuoti 'coli. Jurskį ir J u r k ū n ą» 
pobūvis baigtas 22,15 vai.

Antroji diena - 194’3 m• birželio 6 d. A.Technikos. Mokyklos pa
talpose.

DARBO POSĖDIS

prezidiumo pirmininkas, atidarydamas posėdį; pasveikino atvy
kusį į suvažiavimą proto Ši ra o liūną jo 70 metų sukakties 
proga. Suvažiavimo dalyviai sveikinimui pritarė plojimu.

9.15 VA L, CENTRO ORGANŲ PRANEŠIMAI

1. Atstatymo planavimo darbai.

Coli. J. Daniliauskas, C.V-bos vicepirmininkas pra
nešė, kad prie Centro Valdybos buvo sudarytas organas, kuris nag
rinėjo atstatymo darbus. Buvo- nagrinėta apie 20 pagrindinių klau
simų. pirmosioms temos nukreiptos į atitinkamos specialybės inži
nierius ir gauta referatų pavidalu labai reikšmingos medžiagos.

Vėliau tokia komisija buvo sudaryta prie Vykdomosios Tary
bos ir ji perėmė tęsti šį darbą toliau.Prof. J. Kaminskas 
žada išleisti 150 psl. leidinį - "Lietuvos ūkis", kuriame bus-ap
tarti planavimo klausimai. Be to, referentas perskaitė prof«J.Ka
minsko laišką ir ragino c diegas ^inžinierius aktyviai. prisidėti 
prie planavimo atstatymo darbų. Šitokiems collėgoms Vykdomoji Ta
ryba žada duoti stipendijas. Platesnių informacijų tuo klausimu 
galima gauti pas prof,J,Kaminską.

2, "nžinieriaus Kelio" redakcijos ir administracijos praneši
mas. Referuoja coli. Galinis. Šioje kadencijoje buvo išleis
ta "Inžinieriaus Kelio" Hr.S ii- Kr, 9* "Inžinieriaus Kelias" išsi
laiko iŠ savo lėšų. Turint galvoje popieriaus.trūkumą,administra
cijai teko dirbti sunkiomis sąlygomis. Redakcija užmezgė ryšius 
su inžinieriais, gyvenančiais USA, Kanadoje, Pietų Amerikoją ir 
t.t0 Ateityje numatoma gauti per IRO licenziją leisti šiam žurna
lui.

3-. Konkursai. Colle G- a 1 i n i s daro pranešimą, Buvo ;įvyk
dytas lietuviškojo buto vidaus įrengimo konkursas,kuriame dalyva
vo nedidelis skaičius /4 asmens/, Tarptautiniame baldų konkurse 
dalyvaują 9 inžinieriai. Dalyvavimas Iccnkursuose '-yra ne tik "asme
nino nauda collėgoms inžinieriams, bet ir didelė parama-atstatymo 
planavimo darbuose.

CENTRO VALDYBOS PRANEŠIMAS

4. Centro Valdybos pirm.doc. A. J u r s k i s pranešė, kad, 
turint galvoje emigraciją, šioje kadencijoje Centro Valdybos na
riai buvo išsklaidyti; Augsburge liko tik trys, todėl darbas buvo 
sunirus. Kadangi ir iš skyrių paramos nebuvo, tai bendradarbiavi
mas su skyriais irgi nebuvo efektyvus. C.Valdyba -pasveikino lat-
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vių ii* estų inžinierius. Draugija turi registruotų 320 narių.
C,V-bos pirmininkas, dėkodamas už pasitikėjimą, prašo išrinkti ki
tą valdybą, nes esamomis sąlygomis dabartinė negali praktiškai 
veikti.

5. Revizijos komisijos pranešimą padaro komisijos narys coli. 
Staniulis, skaitydamas revizijos aktą, kuriame teigiamai 
įvertina Centro Valdybos ir "Inžinieriaus Kelio"administracijos ir 
redakcijos darbą.

5. Garbės teismo pranešimą padaro jo piimininkas prof.Š i m o- 
1 i u n a s. Džiaugiasi, kad garbės teismo darbas buvo lengvas,nes 
nebuvo bylų. Tai sveikintinas reiškinys, ypač ištrėmime.

7. Vykdomosios Tarybos narys coli. Navickas pasveikino 
suvažiavimą ir pažymėjo, kad yra džiugu, jog coli.inžinieriai uo
liai dalyvauja švietimo ir visuomeniniame darbe. Taip pat padarė 
pranešimą bendrais reikalais.

' 10.20 VAI. SKYRIŲ PRANEŠIMAI.
1* Iš anglų zonos pranešimą padaro coli. Nasvytis. Ang

lų zonoje yra iš viso 70 inžinierių, ir iš jų 44 dipl.Veikliausias 
yra Hanoverio skyrius, turintis 37 narius. Anglų zonos inžinierių 
draugijos valdybą sudaro: coli. Nasvytis, Reisonas,- 
C y. v a s, Rimas ir Griškėnas. Buvo padarytas su
važiavimas, dalyvavo 50 inžinierių. Iš anglų zonos emigravo 10 in
žinierių. Iš USA - žinios geros, iš Kanados - blogos. Anglai buvo 
sudarę intelektualams tikrinimo komisiją, buvo patikrinta apie 180 
asmenų. Iš lietuvių per komisiją praė o coli, Nasvytis ir 
coli. Balsys? kiti dėl senyvo amžiaus nepraėjo. Be to, anglų 
zonoje yra sudaryta Profesinė Komisija, kuriai atstovauja:

prof.J. G ravrogkas - mechanikas,
........ Dr. Jucaitis - chemikas,

dipliinž. Reisonas- statybininkas ir 
dipl.inž, Nasvytis - pramonininkas.

2. Prancūzų zona. Ravensburgo skyriuje 8 dipl.inžinieriai,1 ma- 
tininkas ir 2 radiotechnikai. Prie O.I.G.R. ir P.D.R. globojama 
teohniško apmokymo centro įsteigtoje technikos mokykloje dėsto 2 
lietuviai dipl.inžinieriai. Klausytojai daugiausia lietuviai.Dnig- 
ravo. į Angliją 1 inžinierius.

3. Amerikiečių zona.
Hanau - coll. Radzevičius. Skyrius turi 32 inžinie

rių, iš jų 20 dipl. Pragyvenimas sunkus, visi inžinieriai įjungti 
. į darbą, iš jų 7 inžinieriai dirba amatų mokykloje. Skyriaus narys 

coli. Briedikis IRO konferencijoje Šveicarijoje atstovavo 
inžinieriams. Konferencijai buvo patiekti šie pageidavimai: 1. In
žinieriai emigracijoj nebūtų apriboti amžiumi. 2.Inžinieriai būtų 
prlįmami į tuos kraštus, kur didelė dalis emigravo paprastais dar
bininkais. 3.Emigracija būtų vykdoma su šeimomis. 4.Diplomai būtų 
pripažinti.

SchweinfufW skyrius - coli. Krulikas -perskaito prane
šimą. Skyriuje 15 dipl.inžinierių, 12 inžinierių, 10 technikų ir 
3 rėmėjai. 1947 birželio mėn. išleistas neper, žurnalas "Technikos 
Pasaulis" Nr.2. Veikia L.T.B. Suaugusių Švietimo Institutas, vado-

53



52 « • 
vaujamas narių inžinierių. 1948.1.16 dipl.inž. V. Ta m oš i ū- 
n a s paskirtas LTB Ravėnsburgo ir Mttncheno Apyg. spec, mokyklų 
inspektorium.

11.00 vai. darbo posėdis pertraukiamas. Prezidiumo pirmininkas 
kviečia visus suvažiavimo dalyvius nusifotografuoti.

11.15 vai. iškilmingos pamaldos Hochfeldo bažnyčioje.
Po pamaldų - suvažiavimo dalyviams pietus "Alpenrosen" sve

tainėje.

14 VAI. DARBO POSĖDŽIO TĘSINYS

Skyrių pranešimai tęsiami:
Mflnchenas - ooll. B a n ė n a s. Skyrius turi 15 inžinierių, 

iš jų 5 emigruoja.-Veikia specialūs kursai, inžinieriai dirba in
dividualiai .

Kemptenas - coli. Laukus. Veikia Aukštieji Technikos-Kur
sai, be to, šoferių, elektromonteriiį ir foto-laborantų kursai.Vi
si inžinieriai įjungti į darbą.

Augsburgas - coli. Butkus. Skyrius turi 55 narius. Inži
nierių iniciatyva buvo surengti šie specialūs kursai: 1. Autome- 
chanikų /12 mėn./ - baigė 52 asm. 2.Radiotechnikų, baigė 9 asm., 
5.Elektroinstaliatorių, baigė 15, 4 *Techn.braižytojų,baigė 6,5«I&“ 
žytojų-»dekoratorių, baigė 15. Visi baigusieji klausytojai gavo IRO 
patvirtintus pažymėjimus ir dabar dirba išmoktoje specialybėje.Be 
to, nuo 1946 m. veikia lietuvių aukštesnioji technikos mokykla, 
kurioje dėsto 19 inžinierių. Mokslas tęsiam' s toliau. Daug inži
nierių dirba gimnazijoje, tautiniuose komitetuose bei rev.komisi
jose, IRO įstaigose ir inžinerijos kuopose* Emigravo į USA - 5 
inžinieriai, į Veneouelą - 1 inž. Numatoma surengti šveisuotojų, 
techn.braižytojų ir gimnazistams - automechanikų kursus.

Sohwb. Gmttnd - ooll. Banaitis. Skyrius turi 25 inži
nierius, iš jų dalis dirbo A.Technikos Mokykloje. Mokyklą '•baigė 
45 asm. Dėl nepalankių sąlygų darbui mokykla užsidarė.Be to, vei
kia amatų mokykla, kurioje mokosi 25 asm.automechanikos,15 - kir
pėjo ir 20 - siuvimo amato, ir rengiami šaltkalvių bei šveisuoto
jų kursai. Skyriaus narys aoll. Juozapavičius paren
gė ir apgynė desertaciją "Teoretinis nustatymas greičių ir spau
dimų paskirstymo sparnų eilės profilio paviršiuje "Karlsruhes Aukš
toje Teclinikos Mokykloje ir 1947.VIII,15 gavo daktaro laipsnį,

Mdhldorfas pranešimą įteikė raštu. Skyriuje 11 narių.Visi įsi
jungę į bendr.darbą.

Prezidiumo pirmininkas padėkojo už pranešimus ir pastebėjo,- 
kad yra džiugu, jog coli, inžinieriai, nors sunkiomis sąlygomis, 
uoliai dirba profesinio švietimo darbe. 

• *
14.50 vai. Diskusijos dėl pranešimų
Prezidiumo pizmininkui pasiūlius ir suvažiavimui pritarusjdis

kusijos dėl pranešimų atidėtos į klausimų bei sumanymų punktą.
15 vai. mandatų komisijos pranešimas
Coli. Pavilčius perskaito mandatų komisijos protoko

lą, iš kurio matyti, kad į suvažiavimą atvyko iš visų skyrių,iš-
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skyrus tik Memmingeną. Taigi, remiantis D-jos įstatais § 28,suva
žiavimas laikomas teisėtu.

-s Valdomųjų organų rinkimai
Prezidiumo pirmininkas pareiškė, nors Centro Valdyba turi pa- 

sitikėjimą, bet atsižvelgus į tai,- kad jai darbas neįmanomas, nes- 
valdybos nariai dirba išsiskirstę, pasiūlė Kempteno skyriui s ūda 
ryti Centro Valdybą. Suvažiavimas vienbalsiškai pritarė.

Revizijos Komisija, suvažiavimui pritarus, palikta ta pati - 
Eanau skyrius.

Garbės teismą sudaryti pavesta Augsburgo skyriui.
'Prof.J.Šimoliūnui, jo 70 metų sukakties proga, C,V.pirmininkas 

dbo.A,Gurskis Centro Valdybos vardu Įteikė dsvaną/lietuvi.kais mo
tyvais ornamentuotą kryžių/, o prezidiumo pirmininkas ir suvažia
vimo dalyviai palinkėjo ilgiausių metų*

15.40 VAL. ATEITIES VEIKIMO APTARIMAS
1. Planavimo darbai. ■ \
Coli. J. Daniliauskas suvažiavimo dalyviams išda

lijo "Bendrą atstatymo programą" ir "Pramonės ir amatų planavimo 
programą", sudarytą Vykd.Tarybos planavimo komisijos, ir referavo 
prof.Kaminsko laišką,' iš kurio matyti, kad spec, inžinieriams, dir
bantiems planavimo darbą, yra numatoma piniginė parama-stipend!ja. 
Dėl to ragino coli, inžinierius prie šio darbo prisidėti.

2. Profesinis švietimas.
Coli. J. Daniliauskas pranešė, kad IRO rengia spe

cialius kursus, taigi šiuos kursus turėtų ir mūsų coli, inžinie
riai remti, nes ten mūsų tautiečiai turės galimybių išmokti amato.

Coli. K r u 1 i k a s ragino, kad skyriai savo iniciatyva ir 
t.oliau rengtų specialių kursų. • j

3. Technikinė spauda.
Pranešimą daro coli. B. Galinis. Jau yra parengta tech

ninės literatūros, bet jos išleidimą trukdo numatomoji valiutos 
refoima. Be' to, ooll. inžinierius ragino čia, Vokietijoje,pasirū
pinti technikos literatūra, nes emigravus jos labai sunku gauti. 
Numatoma išleisti technikos žodyną.

4. Ateities organizaciniai uždaviniai.
Prot. S. k o 1 u o a i i fe. i'ZP. nusiatyta, kad DP iftllfc!? ėriai 

susijungtų į vieną bendrą organic g.. Tačiau lietuviai inžinie
riai jau susiorganizavę, todėl tą bendrą jungimą galima daryti 
tik per savo atstovus, bet jokiu būdų nesusijungti. Tai yra nau- ~ 
josios Centro Valdybos uždavinys. Lenkų profesorių ir inžinierių 
draugija kviečia lietuvius bendradarbiauti. S.m.liepos mėn. numa
tomas jų suvažiavimas. Prof.Kolupaila, savo vardu,pasisiūlė asme
niškai jame dalyvautij suvažiavimas siūlymuisi neprieštaravo.

Prof. Šimoliūnas pranešė apie Baltijos universiteto 
veiklą ir painfoxmavo, kad daroma žygių universitetą perkeldintĮ 
į Kanadą. ~ '
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KLAUSIMAI IR SUMANYMAI
Coli. B a n ė n a s siūlo sudaryti prie Centro Valdybos emig

racijos komisiją, Tupint galvoje valiutos reformą,visiems inžinie
riams pasirūpinti gauti apmokamo darbo. Be to, sekti naują litera
tūrą ir ypač studijuoti šilimos klausimus.

Prof. S. K o 1 u p a i 1 a: Pertvarkyti L.I.T.D-jos statutą, 
kad jis tiktų ruošiamai įkurti Lietuvos inžinierių pasaulinei> są
jungai.

Coli. N a s v y t i s: Emigravusius inžinierius apdėti 1‘dole
riu metinio mokesčio ir palikti juos tikraisiais d-jos nariais.I

» Coli. Banaitis: Centro Valdybą paraginti išduoti L.I.T. 
D-jos nariams liudijimus su fotografijomis, o rekomendacijas išda
vinėti tik tuo atveju, jei bus reikalinga.

Coli. K r u 1 i k* a s:“ Centro Valdyba turėtų pasirūpinti:
a/ inžinierių emigracijos reikalu,
b/ dirbantiems planavimo darbus gauti lėšų.
Doc. A. J u r s k i s; Turint galvoje, kad dabar turime daug 

abiturientų, kurie dėl vietų stokos nėra priimami į Vokiečių uni
versitetus, reikėtų Įsteigti Vytauto Didžiojo Universiteto pagrin
dais I-ąjį kursą. Tuo klausimu turėtų susirūpinti Švietimo Valdyba. 
Po to ragino draugijos narius prisidėti prie -politinio aktyvumo, 
primenant visur mūsų krašto nepriklausomybės atgavimo reikalą. Tam 
tikslui sudaryta komisija iš prof. K a m i n s k h, prof, D i r- 
manto ir dipl.inž. Dačinsko palikti tą pačią, kuri 
rengtų medžiagą ir teiktų Centro Valdybai.

Suvažiavimas visiems sumanymams vienu balsu pritarė.

17 VAL. REZOLIUCIJŲ PRIĖMIMAS
Coli. Krulikas perskaito Rezoliucijų Komisijos parengtą pro

jektą. Padarius pastabas, suvažiavimas vienu balsu priima šią re
zoliuciją:

Technika turi tarnauti pažangai, todėl:
1. NUTARTA imtis žygių persiorganizuoti į lietuvių inžinierių 

PASAULIN? SĄJUNGĄ.
2. IR TOLIAU STEIGTI IR REMTI SPECIALIUS KURSUS.
3. TECHNIKINĖS LITERATŪROS RENGIMĄ IR LEIDIMĄ SKATINTI IR REM

TI.
4. PATARIAMA DRAUGIJOS NARIAMS T?STI LIETUVOS ATSTATYMO PLANA

VIMO darbą.
SVEIKINIMAI

Suvažiavimas vienu balsu nutarė pasveikinti:
1. Prof,■Kaminską, Prapuolenį ir Okunį jų 70 metų sukakties 

proga,' . ■
2» Vyr, L.T.Bendruomenės Komitetą,
3į Vykdomąją Tarybą,
4. VLIK,
5. Amerikos lietuvius per amerikiečių ir vietinę spaudą,
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6. Dr.Vydūną jo 80 metų proga,
7. Baltijos Universitetą#
Padėkoti už sveikinimus:
Jurininkų mokyklai
Mthoheao L. T. B. Apygardos. Komiteto Pirmininkui,
Prof. J.Gravrogktii,
Prof.Dirmantui ir visiems kitiems: Doo.A,Damušiui, dipl. inž. 

A.Semėnui. Vilčinskui, Barauskui.
~Prezidiumo pirmininkas, dėkodamas Centre Valdybai už darbą, 

prašo, kad ji eitų pareigas iki š.m.liepos 1 d., kol perims jų 
darbą naujoji Valdyba Kemptene.

17.15 VAL. SUVAŽIAVIMO UŽDARYMAS
Prezidiumo pirmininkas, uždarydamas atstovų suvažiavimą,pasi

džiaugė, kad coli, inžinieriai čia, ištrėmime, jau 3-4 metus gra
žiai dirba ir buvo verti savo gero vardo. Be to, padėkojo visiems 
suvažiavimo dalyviams už aktingą dalyvavimą, Centro Valdybai ir 
Augsburgo skyriui už suvažiavimo parengimą ir priėmimą.

Suvažiavimas baigtas sugiedant Tautos Himną.

Suvažiavimo Prezidiumas
pirmininkas /pas./Prof.S.Kolupaila

Sekretoriai
/pas./Dipl.inžčJoJurkūnas
/pas./Dipl.inž ?I.Lenkevičius

SVEIKINIMAI

LIETUVOS TEISININKŲ TREMTINIU Draugijos Centro Valdybos, 
1948.VI.6;

Technikos mokslų pažanga, daug davusi žmonijos kultūrai ir ci
vilizacijai blogos valios žmonių panaudota piktąp,niekais pavertė 
teisės, .-moralės bei humaniškumo principus.

Esame gyvi liudininkai subankrutėjusio žmogaus ir daugelio po
litinių bei socialinių sistemų, kuriomis norima tą subankrutėjimą 
pateisinti.

Būdami šios padėties gyvi liudininkai ir tą visą tragizmą pa
jutę ypač mes patys , žiauraus likimo sukurtos.nuasmenintos ir dviem 
raidėmis težymimos būtybės, privalome sukaupti visas jėgas, kad 
žmonija grįžtų į teisės ir žmoniškumo kelią. ,

Tad sveikindamas šį Lietuvos Inžinierių Tremtinių Draugijos 
metinį suvažiavimąj kaipo lietuvių technikos reprezentantą, Lietu
vos tremtinių teisininkų vardu noriu palinkėti, kad šio suvažiavi
mo darbai praeitų Lietuves interesų sargybos, darnioje technikos, 
teisės ir humaniškumo principų bei tautinio solidarumo dvasioje,

/pas. /į/!., Vambutas> 
Lietuvos Teisininkų Tremtinių Draugijos 

Centro Valdybos Vicepirmininkas
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LTB MtJNOHEMO APYGARDOS, 1’948.VI, 1
LTB KŠncheno Apygarda sveikina Lietuvos Inžinierių Draugijos 

suvažiavimą ir linki pasisekimo Jūsų darbuose.
Inžinierių Draugija, subūrusi visas pozityvias gausingas kraš

to 'atstatymui reikalingas jėgas yra laidas ir * patikrinimas, kad 
mes, griže savo Tėvynėn, turėsime galimybės atstatyti mūsų kraštą 
ir grąžinti gerovę ir ramybę krašto gyvento j aims.

Tremties laikotarpy linkiu, kad Jūs pasisemtumėte daugiau ži
nių ir jas,kruopščiai susirinkę, paišinestūmėte Į namus.

/pas./A.Kalvaitis,
LTB MShohe.no Apygardos,Komiteto 

Pirmininkas .
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A. A. KLEMENSAS POPELIUČKA
»b< fj“11.,-!-“ i'*,.**^ įį': 'ji

jj.m. spalio 25 d. su mumis atsisvei
kino dar vienas garbingas Lietuvos karys
ir musų collega brigados gen. Klemensas 
Popeliučka. Mirė Augsburge St if t ligoni
nėje, Velionis buvo gimęs 1892 m. birže
lio 16 d.BičiūniĮ kaime, Pašvitinio vis., 
Šiaulių aps. Baigęs Šiaulių gimnaziją,.
1912 m. studijavo Kijevo ^politechnikos 
instituto architektūros skyriuje', vėliau
- Petrapilio karo inžinerijos mokykloje, ’
kurią pabaigė "1915 mK

Įsiliepsnojus bolševikų revoliuci- .
jai, velionis grįžta savo Tėvynėn Lie- 
tuvon. čia 1919 m.pradžio j'e, įstojęs sa
vanoriu besikuriančion Lietuvos kariuo- 
menėn, vadovauja inžinerijos daliniams j ; 
tuo metu eiifent mūšiams su bolševikais 
ir bermontininkais.

Kovoms iaa^yvenimui normalė jant, įvertindamas stiprios kariuo
menės reikšmę kaip laidą Nepriklausomybei išlaikyti, 1923 m. isto- 

rja į aukštuosius karininkų kursus ir, juos sėkmingai baigęs, di
džiausią dėmesį nukreipia į kadrų ir specialistų paruošimą.

Savo žinioms pagilinti 1925-1928 m. velionis studijuoja Pran
cūzijoje ’’Boole Superiors d’aeronautiiue et de construction d’au- 
tomobiles1'. Įgijęs diplomuoto inžinieriaus teises, grįžta Lietuvon 
ir skiriamas Technikos Stabo viršininku. -Jam vadovaujant, padidi
namas modernizavimas kariuomenės daliniuose; be to, savo aktingu 
dalyvavimu jis prisideda prie inžinerijos kursų įsteigimo karinin
kams.

Rusų kariuonrenėj būro apdovanotas už nuopelnus ir narsumą vi
sais ordinais, kuriuos turėjo teisę gauti vyr.karininkas. Lietuvos 
kariuomenėj už ypatingus nuopelnus Lietuvai apdovanotas D.L-K.Vy
tauto ir B.i-K.Gedimino II-sios klasės ordinais-. Latvijos nepri
klausomybės proga Latvijos r esp. prezidento buv® .apdovanotas jubi
liejiniu medaliu "par Latvlju".

Kaip kilni asmenybė velionis buvo plačiai žinomas lietuvių vi
suomenės ir gerbiamas už savo didelį sugebėjimą, nuoseklumą ir 
ištvermingumą komplikuotame Tėvynes gerovės darbe, o taip pat už 
savo tolerantiškumą, taurumą Ir savo šeimos meilę-.'

Bolševikams okupavus Lietuvą-, velionį ištiko skaudus smūgis
— mirė jo vienintelis, vos 16-metų, sūnus Tadaa. 194O.VI.27> pagal 
okupantų pasiuntinio įteiktą K.A.Ministerijos raštą, velionis dar 
tebebuvęs Karo Technikos Valdybos viršininku, visiškai atleidžia
mas iš kariuomenės., nesuteikiant jam jokio kįto ‘darbo.

1944 m. artėjant frontui, velionis su S3VB'-Tn#lima žmona Vanda 
Popeliučkiene-Bohdanavičiūte išblaškiami kaip tremtiniai Vokieti-
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Jon. Čia jis dirba radio fabrike. 1945 m. sulaukia ew«rtklečlų ka* 
*4ų Augsburge, kur vėliau!- susikūrus lietuvių stovyklai, velionis 
taip pat aktyviai įsijungia į stovyklinį darbą, būdamas komiteto 
pirmininku ir L.T.Ąugspųrgo apylinkės pirmininku.

A.a, K.Popeliu^fe 
femoną, coli. inžinx& 
darbas, ištvermė ir?toleranoija tebūnie mums, inžinieriams 
dys, kaip savo turinei 
£avo Tėvynei. Apgaili 
vo pollegos, kartu jfj 
nos ir jo artimųjų.

>š mirtis kaip skaudus, smūgis ištiko jo mylimą 
nūs įr plačiąją lietuvių visuomenę.Jo -ryžtas # 

■* iranoija tebūnie mums, inžinieriams, pavys- 
.ilgu įr nuosekliu gyvenimu galima pasitarnauti 
aiami ‘šį^skaudų mums įvykį, liūdime ne tekę sa« 

.ąmiesi prie velionies skausmo ištiktos žm©-
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DIPL. INŽ.-ARCH. J. MULOKAS / AUGSBURG I IR JO 

TAUTODAILĖS DIRBINIAI.

FOTO MONTAŽAS DIPL. INZ. K. DAUGĖLOS
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CENTRO VALDYBOS PRANEŠIMAI

LISU CEII1K0 VALDYBOS HHMIKINKĄ BHOP.DR. S.KOLDBAILĄ IŠLYDINT

Dar šiais metais gruodžio mėn. prieš Kalėdas prof .Dr. S.Kolupai*. 
la, pakviestas University of WIRE DAME College of Engineering rek
toriaus, išvyksta Į USA dėstyti savo kursą: hidrauliką,hidrometri- 
ją, hidrologiją ir hidraulines mašinas.

NOTRE DAME prie universiteto numatoma Įrengti hidraulinę labo
ratoriją europiniu pavyzdžiu, tą darbą pavedant gerb. profesoriui, 
ir jos įrengimui kalbamojo universiteto vadovybė numato skirti daug 
lėšų.

Atsisveikindami su prof.Dr.S.Kolupaila, kaip su C.V-bos pirmi
ninku, C.V-bos nariai-bendradarbiai Gerb. Profesoriui linkime su
burti vienon sąjungon visus išeivius lietuvius inžinierius Ameri
kos žemėje, visų pirma statant tikslą nenuilstamai siekti Lietuvos 
išlaisvinimo ir dirbti jos atstatymui per mūsų sąjungą, asmeninia
me gyvenime norime nuoširdžiai palinkėti geros sveikatos ir lai
mingo gyvenimo Laisvės Salyje. Iki pasimatymo, Gerb. Profesoriau, 
laisvoje Lietuvoje!

Centro Valdyba

VISIEMS SKYRIAMS IR SENIŪNIJOMS

Atsižvelgiant i reikšmę f kurią mūsų veiklos koordinavimui ir 
reprezentacijai turi "Inžinieriaus Kelias", kur, be to, atsispindi 
ir mūsų siekimai savajai Tėvynei, - pakartotinai kviečiame ooll. 
inžinierius sekti Centro Valdybos pranešimus ir paraginimus ir ne
pasilikti abejingus vykdytiniems C.V. nutarimams.Priešingai, C.V, 
negalės pilnai atlikti savo užsibrėžtų uždavinių, kurie,prieš mums 
išsisklaidant po platųjį pasaulį, yra itin skubiai atliktini. Dėl 
to C.V. prašo;

1, Nepamiršti, kad į organizaciją esame susibūrę ' ne vien tik 
savo specialybės šiauresniems reikalams, bet taip pat turi
me įsipareigojimų Tėvynei. Išeivijoje privaloma išstudijuo
ti daug problemų atstatymo klausimais.Todėl visos šiuo rei-, 
kalu pasiektos naujienos ir patirtis neprivalo žūti tremties 
nežinioje; kruopščiai išnagrinėta vertingoji medžiaga sau-
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gotina ateičiai, ją renkant pas save arba persiunčiant 
•Centro Valdybai.

2. Išvykstant užjūrin, niekada nepamiršti; a/tinkamai atstovau
ti lietuviui inžinieriui; b/rinkti naujas žinias ir patobu
linimus savo specialybėje; o/palaikyti collegiškus ryšius

• su C.V-ba ir pagal išgales paremti lėšomis; ir d/ prisiųsti 
O.V-bai savo adresą. x<

3. Prisiųsti C*V-bai šiems metams išrinktų ar perrinktų valdo
mųjų organų sudėtį, skyrių ir seniūnijų pasikeitusius adre
sus . ' - <.

4. Informuoti C.V-bą apie prof.paruošimą bei švietimo organi
zavimą ir vertus paminėti technikinius pasireiškimus sto
vykliniame gyvenime, o išvykus užjūrin - apie įsikūrimo są
lygas ir savo technikinę veiklą.

5. Susitvarkyti su nario mokesčiais ir jų atitinkamą % /LITD 
įst. § 42/ neatidėliojant persiųsti C.V-bai.

- CENTRO VALDYBA REIŠKIA viešą padėką L.I.S.U. Schweinfurt’o 
/b. ‘ffflrzburg/ skyriaus nariams už išleistus "Technikos Pasaulis" Nr.l 
ir 2. gražius ir turiningus leidinius, skirtus inžinieriams bei 
technikos darbuotojams, drauge reikšdama savo pasitenkinimą gyva 
skyriaus veikla.

- LISU NARIAI - inžinieriai, išleistų technikinių leidinių au
toriai, privalo savo leidinių po 1 egz. pasiųsti LISU Centro Val
dybai ir po 1 egz. - į U.S.A., kur yra sukoncentruotas lietuvių 
gausus skyrius, šiuo adresu; U.S.A. Cleveland, Ohio, Rublio Libra
ry, Superior Ave 401.

IŠ LISU CENTRO VALDYBOS
"INFORMACINIO BIULETENIO" NR.l /1948.VIII.16/

- Po L.T.I.D-jos š.m. birželio mėn. 5-6 d.suvažiavimo Augsbur
ge D-jos Centro V-ba perkelta į Kempteną. Centro Valdybon išrinkti 
ir pareigom pasiskirstė; pirmininkas - prof,br»S.Kolupaila; vice
pirmininkas - prof.j.šimoliūnasj sekretorius - dipl.inž, J.Bulota; 
iždininkas - dipl.inž,P.Kačionis ir valdybos narys-reikalų vedėjas 
- dipl.inž.č.Tamašauskas.

C „Valdyba, priėmė tokį organizacijos pavadinimą;
Lietuvių Inžinierių Sąjunga Užsienyje /LISU/ 
Association of Lithuanian Engineers Abroad 
Association des Ingenieurs Lithuanians a 1’Stranger.

- GW-bos pastangomis paruoštas sąjungos nario liudijimas 
knygutės f o imat o trimis kalbomis /lietuvių, anglų, prancūzų/. Nerį 
gauti tokį liudijimą turi pateikti vietos skyriaus valdybai šias 
žinias; 1.Vardas ir pavardė. 2.Gimimo data ir-vieta. 3.Laipsnis ir 
specialybė. 4.Baigęs /mokykla ir baigimo metai/. Skyriaus valdyba 
patvirtina žinių tikrumą ir kartu su 5 DM spaustuvės bei raštinės 
išlaidoms atlyginti siunčia anketas C.V-bai,
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- Centro V-ba prašo paremti Ją įnašais. Be lėšų darbas neima* 

nomas. Nario mokestis nustatytas 1 DM per mėnesi.*■ ■ „*..
UŽSIENYJE GYVENANČIŲ INŽINIERIŲ ADRESAI

1» Augustinavičius, Juozas 4579 W 157 St. Cleveland, Ohio, USA.
2. Čiurlys, Jurgis, prof.

3. Damušis, Adolfas, prof.Dr
• « <,

4. Dičius, Antanas

5. Drąsutis, Pranas
6. Izbickas, Vytautas

' f’’. -- i TAtRi ftasJ

7. Kraujelis, Kazys, Dr.
c/o Oahlšson

8j Kriščiukaitis, Jonas
9. Kuodis, Jonas, prof.Dr.

10. Mališka, Izidorius

11. Merkys, Vladas, Dr.

12. Mikutavičius, Maurilijus
15. Ramanauskas, Jonas
f * t ■ t ’ ■ ’* "* ' **? *\ • £», ■ ».r

14, Šalkauskis, Česlovas

15. Shushys /Lūšys/,Leonas

Technical College, 
Port Wayne, Ind., USA c.
6905 Superior Ave.
Cleveland 3, Ohio, USA
Carasas 1616, Buenos Aires, 
Argentina
547 E. 101 St.,Cleveland 8,Ohio, USA
44 Westward Rise, Barry, S.Wales, 
Gr,Britain •**
Fridhemsgatan 6, Sundsvail, 
Sverige . • * S
44 Maynard St. Putnam, Cohn., USA —
46 Columbia St.,Worcester 4,Mass.,USA
Gulmarsvagen 29 tr.6, Stokholm, 
Sverige
Louisiana State University, 
Baton Rouge 3, La,, USA
319 Beeohwood Ave., Trenton,N.Y.,USA
Calle Rioja 2219,
Villa Parvenir, Avellaneda, 
Prov.Buenos Aires, Rep.Argentina
The Sao Paulo Tramway', Light and Po
wer Co. Ltd. Caixa Postal 26-8, 
Sao Paulo, Brasil
The Solvay Process Co.,Civil Engi
neering Dept., Hopewell,Virginia,USA

16. Vasys /Vasiliauskas/,Jonas 61 Thomas Pk,,So.Boston 27>Mass.,USA
17. Vilčinskas, Kazys Anglija *•

- Centro Valdyba prašo siųsti informacijas apie išvykusius ir jų 
tikslius adresus. *

IŠ LISU CENTRO VALDYBOS
"INFORMACINIO BIULETENIO" NR.2 /1948.XI.10/

Rugsėjo 9, 10 ir 11 d. SohwSbiseh Gmtind įvyko Išlaisvintosios 
Lietuvos ūkio atkūrimui pasiruošti suvažiavimas, kuriame dalyvavo 
kompetentingi įvairių ūkio sričių žinovai. LISU atstovavo Centro 
Valdybos pirmininkas prof.S.Kolupaila. Be to, eilė inžinierių ak
tingai dalyvavo pramonės ir amatų, statybos, susisiekimo ir trans
porto, energijos ūkio ir kt. komisijose. Suvažiavimas nutarė tęsti 
planavimo darbą. :- ' ' - .
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Rugsėjo 22 ir 23 d. Fellbache, prie Stuttgarto, sušaukė suva

žiavimą Įkurdinimo Tarnyba ir BAL?’as emigracinėms problemoms ap
tarti. LISU atstovavo Centro Valdybos sekretorius dipl.inž. Julius 
Bulota. Buvo aptartos ryšium su emigracija iškylančios problemos.

Išvykstantieji iš Vokietijos nariai prašomi pranešti Centro 
Valdybai, kur vyksta, ogi nuvykę prašomi atsiųsti savo adresą ir 
susirišti su mūsų atstovais:
Anglija - dipl.inž. V.IZBICKAS, 44 Westward Rise,Barry,S.Wales, 

Gr.Britain
Argentina - inž. A.LIČIUS, Carasas 1616, Buenos Aires, Argentina
Australija - dipl.inž. L.TUSKENIS, RTC Bonegilla, Victoria, Aust

ralia .
Brazilija - dipl.inž. Č.ŠALKAUSKIS, The Sao Paulo Tramway, Light 

and Power Co.,Ltd.,Caixa Pos
tal 26-8, Sao Paula, Brasil

Italija - inž. E.KARANAūSKAS, 25 Villa Mazzini, Roma, Italia
J.A.V. - dipl.inž. J.AUGUSTINAVIČIUS, 4579 W 157 Str.-, Cleve-' 

land, Ohio
Prancūzija - dipl.inž. Juozas-BULOTA, 5 Villa Caroline,St.Maur/Sei- 

ne, France
Švedija - dipl.inž. I.MALIŠKA, Gulmarsvagen 29 tr.6, Stokholm, 

Sverige
Kolumbija - inž. Eduardas ŠVIEDRYS, Calle 16 9-70, Bogota, Co

lumbia

Šiuokart pateikiame šių užsieniuose apsigyvenusių inžinierių 
adresus:
1. Stat.inž. ARBAČIAUSKAS, Edmundas

2. Dipl.inž,' BARAUSKAS, Alfonsas,

3. Dipl.inž. BARKONIS,,

4. Dipl.inž. DARGIS, Vytautas,

5. Dipl.inž. SVILAS, Juozas,

6. Dipl.inž. SEMĖNAS, Alfonsas,

7. Dipl.inž. MANOMAITIS, Eugenijus,

8. Stat,inž. SIENIS, Petras,
• - • Y '

9. Geod.inž. VODKAS, Napoleonas,

1998 25-th St., 
Detroit 16, Mich., USA
204 St. Clarens Av.,
Toronto, Ont., Canada
109^ E. Main Street,
St. Charles, Ill., USA
o/o Carter Construction Co c/o
Box 398 Belleville,Ont.Canada
The Great Lakes.Paper Co Ltd, 
Op 305 Valora, Ont., Canada
7, Warwick Gard ens,London, W 14>
England , ■
89 Old Harboror Str., 
So.Boston, Mass., USA
194, Av.Franklin D.Roosevelt, 
Sala 708,Rie de Janeiro,Brasil
Sao Paulo, Rua 7 de Abril 
Nr 235 Ap 112, Brasil
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10. Inž. PETRAVIČIUS, Alfonsas, H.E.P.Č. Camp Nr.l

Rolphton, Ont, Canada
11. Inž. ABRAITIS, Viktoras, Sao Paulo c.p. 411$, Brasil
12. Stat.inž. VILČINSKAS, Juozas, 61, Warwick Rd.,London, S.W.5

England
13. Bipl.arch.KIAULĖNAS,Petras, 7258 So Washt.enow Avenue,

. Chicago, Ill., USA
14• Dipl.inž. STULPINAS, Jurgis, 6410 So Tolman Ave.,

Chicago 29, Ill., USA
15. Arch. JURKŠAS, Edmond, 409 W Paris Ave, *

Peoria Hgts, Ill., .USA
16. Lipi.inž. BUDREIKA, Romualdas, 830 St., So Boston,Mass., USA

Infoxmuojama skyrių valdybos apie pasitaikančias kai-kurių as
menų pastangas įstoti į LISU skyrius tikraisiais nariais, neturint 
pilno technikinio išsilavinimo arba atitinkamų dokumentų, įrodančių 
specialų technikinį pasiruošimą. Centro Valdyba prašo skyrių val
dybas atkreipti ypatingą dėmesį į panašias pastangas, kad tuo būdu 
LISU prestižas nebūtų pažeistas. ”

.Centro Valdyba savo nariams jau išdavė 83 nario liudijimus.

palaikydama ryšį su savo atstovais įvairiuose kraštuose bei 
leisdama biuletenį, Centro Valdyba turi nemaža išlaidų.Centro Val
dybos deponuotieji pinigai tebėra užblokuoti, todėl mokestis už 
nario liudijimus yra vienintelis pajamų šaltinis.

Medžiagą sekančiam "Inž.Kelio" Nr. prašoma adresuoti ir siųsti 
tiesiog Centro Valdybai.
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* SKYRIU VEIKLA IR KRONIKA .1

. x
PASIKEITIMAI HANNOVERIO APYGARDOJE, Išvykus Į emigracinę sto

vyklą /vyksta Australijon/ coli. Reisonui, valdytoon Įėjo coli. Ma- 
tyokas /iš Pinnebergo/. Įvyko pasikeitimų ir Hannoverio skyriaus 
valdyboje: coli. A.Griškėnas išvyko i Įsikūrusią Diepholzo stovyk
lą ir coli. Gyvas - Į anglų CLMO dalinius. Nauju sekretorium vie* 
toje coli. Gyvo Įėjo coli. Naginionis, išdinihku - coll.I.Sakavi
čius. Apygardai•laiškus adresuoti: Dipl.Ing. A.Nasvytis, Hannover, 
Landschaftstr.3.

Pastaruoju metu anglų zonoje, ypač didžiausioje Žem.Saksonijos 
apygardoje, Įvyko dideli stovyklų pakeitimai. Tikimasi, kad naujo
se didelėse Stovyklose Diepholz ir Nehnen/Oldenburg susikurs LISU 
skyriai., Diepholze daroma pastangų įkurti zoninę lietuvių amatų 
mokyklą. Stovykloje yra pakankamai inžinierių su pedagoginiu paty
rimu; Mokyklos direktoriumi paskirtas coli.' Kutka, inspektčriumi - 
coli, Čeponkus.

AUGSBURGO SKYRIUS. LISU Augsburgo skyriaus valdybos sudėtis: 
pirmininkas J .Daniliauskas, sekretorius J.Lenkevičius, ižri Įninkąs
K. Darnijonaitis. Skyriuje datoar yra 27 inžinieriai.

■ ' Skyriaus žinioje dabar yra:^.Lietuvių Aukštesnioji Technikos 
Mokykla su 3 kursais /I-ame - bendras sk., II-ame - mechanikos sk. 
ir III-ame - statybos, mechanikos ir elektrotechnikos skyriai/.
L. A.T.M-lą baigė ir gavo jaunesniojo techniko vardą 16 asm. Mokyk
lą baigusieji dirba savo specialybėse.2.ų/Elektroinstaliatorių kur
sai. Mokosi 46 asm, b/Gimnazijos vyr.klasių mokiniams vasaros atos
togų metu buvo suruošti automechanikų kursai.

KEMPTENO SKYRIUS. Š.m. gegužės mėn. skyriaus ir Dr.Simoliūnie- 
nės pastangomis buvo pastatytas ir pašventintas a.a. plk.dipl.inž. 
J.Šimoliūnui granitinis paminklas Kempteno kapinėse.

š.m. liepos mėn. skyrius surengė prof,Dr.J.Šimoliūno 70 metų 
sukakties minėjimą. Minėjime buv<£> iškelta solenizanto nuopelnai 
Lietuvai, jo asmenybė ir profesinis gyvenimas.Šia proga buvo Įteik
tas adresas ir odinė piniginė su atitinkamais papuošimais bei Įra
šais. Paskaitą apie solenizantą skaitė prof.Dr.S.Kolupaila.Soleni
zantą taip pat sveikino bendruomenės bei organizacijų atstovai, 
įteikdami dovanėlių ir gėlių*

Skyriaus rūpesčiu surengti ir dabar, inžinieriams vadovaujant, 
veikia: 1.Radio kursai ir elektros Įtaisų remonto dirbtuvės,2.Sto
vyklos mechaninė skalbykla, 3.Braižytojų kursai.

Šiuo metu skyriuje yra 28 inžinieriai.

• PLANAVIMO KONFERENCIJA, SohwSbisah Gmūnd lietuvių stovykloje 
1948 m* rugsėjo 9, 10 ir 11 d, Įvyko reikšmingas suvažiavimas, tu
rėjęs tikslą išlaisvintos Lietuvos ūkto atkūrimui pasiruošti. JĮ 
sušaukė Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas,organizavo prof.J.Ka-
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minskas. Dalyvavo apie 80 įvairių ūkio šakų specialistų. Plenari
niame posėdyje sekcijų vadovai referavo apie atliktą darbą. Po 
rimtų diskusijų nustatytos tolimesnio darbo,gairės. Skyrium posė
džiavo sekcijos: žemės ūkio, pramonės ir amatų, statybos,susisie
kimo ir transporto, energijos ūkio, miškų ūkio, finansų, prekybos 
ir sveikatos bei socialinių klausimų. Aptarta bendra ūkio struk
tūra, atskirų sričių problemos,.įvertinta dabartinė padėtis ir bu
simosios galimybės. Atsižvelgiant į emigraciją, paskirstytas to
limesnis darbas. Suvažiavimas buvo labai darbingas ir pademonst
ravo mūsų specialistų kadrus, tuo sužadindamas daug gražių vilčių 
ateičiai. Keliose sekcijose labai aktingai pasirodė mūsų inžinie
riai. Svarbiausioji sekcijų surinkta medžiaga ir konferencijos nu
tarimai turėtų būti multiplikuoti, nec paliestos problemos yru 
labai įdomios ir platesnei visuomenei.

IŠ MŪĘį ATSTOVO JAV dipl.inž.J.Augustinavičiaus 194-8.XI.16 
gautas laiškas, kuriame išreiškia padėką už pareikštą pasitikėji
mą - paskyrimą atstovu, drauge pranešdamas, kad netrukus įkursiąs 
LISU skyrių ir pareigas parduosiąs būsimai valdybai. LISU Centro 
valdybos pasiųstiems garantijų reikalu inžinierių sąrašams duota 
eiga. Be to, informuoja, kad J.A.V-bėse inžinieriams-' gauti darbą 
braižyklose nesunku, o kai kuriems collegoms jau pasisekė įsistip
rinti ir savo specialybėse, •'

L.T.B. SUAUGUSIŲ ŠVIETIMO INSTITUTE Schweinfurte paskutiniąją 
laidą; baigė 7 specialistai - šveisuotojai. Iš viso šį institutą 
baigė ir spec, baigimo pažymėjimus gavo 132 asmenys, būtent: 15 
automechanikų, 20 elektromonterių, 7 šveisuotojai, 7 dailės meno 
mėgėjai, 20 sodininkų, 59 mot.ruLų siuvėjos ir 4 vyr. rūbų siuvė
jai. Institutas veikė lygiai 2 metus. Jį suorganizavo ir jam va
dovavo coli. dipl.inž.K.Krulikas.

SVEIKINIMAS. Š.m, lapkričio 13-14 d. įvykusio suvažiavimo 
Augsburge proga LISU Centro Valdyba pasveikino akademinių korpo
racijų; "Neo-Lithuania", "Eil.-Lithuania" ir "Jaunoji Lietuva"su
važiavimo dalyvius, linkėdama suburtomis jėgomis siekti* bendro 
tikslo -brangiosios Lietuvos išlaisvinimo.
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TECHNIKINĖ SPAUDA

> ' ; / ■’ Ii
. tu..

I IŠLEISTA TREMTYJE . J ;£. ?y -: .Vi •'

INŽINIERIAUS KELIAS Nr.9, Lietuvos Inžinierių Tremtinių D-Jos 
/ Centro V-bos leidinys, 10 rotatoriumi spaustų psl. ir spaustuvės 

darbo viršeliai. 21x29 cm formato. Augsburgas-Londorfas, 1948 m. 
Parašytas inžinierių suvažiavimo dalyviams pagerbti. Tiražas 100 
egz. Redaktorius dipl.inž.Br.Galinis.

* A .Ji.. r ' -U Į •• f : ‘

TECHNIKOS PASAULIS Nr.2, Lietuvos Inžinierių Tremtinių D-jos 
' Schweinfurto/b.Wflrzburg/ skyriaus neperiodinis žurnalas inžinie
riams bei technikos darbuotojams, 60 psl. Išleistas’’Žalgirio" lei
dyklos, spausdintas Schweinfurte, 21x29 cm formato. Wlrzburgąs - 
Schweinfurtas, 1948 m. 26 brėžiniai tekste ir 18 iliustracijų. 
Kaina nepažymėta. Žurnale 9 straipsniai, gana platūs."Technikinis 
gyvenimas išeivijoje" ir "Amatininkų ir Darbininkų veiklos" sky
riai, ir priede: verpimo ir audimo pramonės, vyr.ir moteriškų rū
bų kirpimo-siuvimo ir statybinio dažymo kursų programos. Redakto
rius mech,t ekst.inž.G.I.Lazauskas.

GYVENAMIEJI NAMAI /projektavimo pagrindai/, dipl>stat.inž.Jur
gio Okunio darbas, 120 psl., spausdintas Preiburgo spaustuvėje, 
21x29 cm formato. Ereiburgas/Br. c 1948 m. 94 sudėt.brėžiniai teks
te. Tiražas 1000*50 egz. Kaina nepažymėta. Leidinyje suglaustai 
aptariami namo projektavimo pagrindai suindustrinimo sąlygomis.Au
toriaus panaudota daugelis darbų, liečiančių plano sudarymą ir 
konstrukcijų sritį, todėl galės pasitarnauti tiems, kurie domisi 
aktualiais atstatymo klausimais. •

-DAS DAOH DES LITAUISCHEN BAUERNHAUSES /aus dem 19,Jahrhundert/, 
inž.Dr,Jurgio Gimbuto vokiečių kalba darbas, 104 psl., spausdin
tas Stuttgarto spaustuvėje 1948 m., 21,5x30 om formato, 131 brė
žinys tekste /440 fig./ ir 24 lentelės su 137 fotografijomis. Su
rinktą Lietuvoje iki 1944 m., medžiagą autorius panaudoja ir pa
rengė ją kaip dizertaciją Aukštojoje Technikos Mokykloje Stuttgar- 
te./Smulkiau "I.K.” Nr 5-6 recenzijų sk./.

LIETUVOS MIESTŲ IR MIESTELIŲ ATSTATYTUS, doo.dipl.inž.K.Kriš- 
čiukaitis, "Alguvos Baro" neperiodinis leidinys Nr.7, 69 rotat. 
spaustų psl. ir spaustuvės darbo viršeliai, 21x29 cm formato.Kemp- 
tenas, 1948.V.24. Iš "Busimosios Lietuvos" diskusijų ciklo urba- 
nizmo klausimu žiupsnis medžiagos, pravartus tam, kas domisi Lie
tuvos miestų bei miestelių ateitimi arba-kas studijuoja urbaniz- 
mą. 9 miestelių fotogr. ir 11 br. tekste. Redagavo "Alguvos Baro" 
redakcijos kolektyvas.

ELBKTRO-INSTALIATORIAUS VADOVĖLIS, dipl.inž. Krano Drąsučio 
darbas, 190 psl. /kietais viršeliais/, spausdintas Nttrtingeno 
spaustuvėje 1948. Išleista 1000 egz. "Sūduvos" knygų leidyklos,
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15x21 cm formato, tekste 154 brėžiniai. Kaina nepažymėta. L.I.T. 
D-jos Centro Valdybos rekomenduojamas elektroinstaliatorių,elekt
romonterių bei elektromechanikų kursams. /Priderintas prie L.I.T. 
D-jos sudarytos elektromonterių kursams programos/.

• ChM ' '

-BAUKONSTRUKTIONSLEHRE, prof.J.Šimoliūnas. Paskaitos,skaitytos 
buy. Mttnoheno UNRRA universitete, 215 rotat. spausdintų puslapių 
ir viršeliai. Daug brėžinių. Mūnchenas - Kemptenas.

» d « r» ■ . - t •

MAŽAS GYVENAMAS NAMAS, dipl.inž.arch.V.PELDAVIČIUS.Jl spaust, 
sp.psl. ir viršeliai, 14,5x21 cm formato. Išleistas "Atžalyno”, 
■Veilheim-Teck, 1948. " \

■'ns A.G.- g 4;. i . t -rc. •* ? į.

ILIUSTRUOTAS LIETUVOS ŽEMĖLAPIS charakteringais istoriniais 
bei turistiniais vaizdais, išspaustas giliaspaude. Autorius ir 
leidėjas inž.Gūdis. Spausdinta Mttnchene 1948 m. Kaina 1,50 DM,Už-t 
sisakyti: inž.Gudis, /13 b/ Kempten, Postfach 229.

" ' i • • i. • • mL ■’ *1 ? * * <*• 4-i * ‘ ** ■ • JĮ •-•*«&/' «» ■ -4«’ , *

...... IZ LIETUVOJE * " •* x
--E .

PLUOŠTINES MEDŽIAGOS, I.Indriūnas. Išleido valst.enciklopedi-4y 
jų, žodynų ir mokslinės literatūros leidykla. Kaunas, 1947 m. Ti- . 
ražas 23’00 egz. 195 psl. Kaina 20 rbl. /Iš "Tiesos" Nr.50/1287/, • * 
1947.VI.28/. ■ ’ ; - .. ■. • ■

9 ♦ ' • • ’• < S. ♦ »■

-KAIP MAŠINOS VEIKIA ir kaip j©s tvarkomos, prof.inž.V.Mošins- 
kis. /iš "Tėvynės Balso" Nr,9> 1947.XII.20/.
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PASTEBĖTŲ KLAIDŲ IŠTAISYMAS

yra. turi būti
4 P si. 19 eil. iš apačios lauk laukais

5 n 5 n tt viršaus Didieji didieji

9 it 15 ir 17 n t! n etermitas etemitae

11 n 3 n f! apačios biolitas biotitas

11 H 11 n fl ir ortdklozas ortoklazas

15 ir 17 tt n n format formatų

18 it 6 ti n viršaus horozontaliais horizontaliais

18 n 19 1! f! n žvirgždų žvirgždo
»
20 n 4 tt II n formos firmos

35 n antgalvyj e S AK AB*AS SONARAS

42 n 4 eil. n - apačios kompresaiorių kompresorių

57 it 6 n t! viršaus Bičiūnų km. BuČiūnų km.

57 n 1 n lt apačios išblaškiami išblaškomi

66 n 12 n II viršaus platūs. platūs: '
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Lietuvių Inžinierių Sąjunga Užsienyje

Centro Valdyba

N F O n MAGINIS BIULETENIS Nr.2 

Kempten, 1948.XI.10 - ,

9, 10 ir 11 rugsėjo Schwab isoh Gmttnd įvyko Išlaisvintos Lietu- 
vos ūkio atkūrimui pasiruošti*suvažiavimas, kuriame dalyvavo kom
petentingi įvairių ūkio sričių žinovai. L.I.S.U. atstovavo Centro 
Valdybos pirmininkas prof.8.Kolupaila, Be to, eilė inžinierių ak
tingai dalyvavo pramonės ir amatų, statybos, susisiekimo ir trans
porto, energijosūkio ir kt, komisijose. Suvažiavimas nutarė tęsti 
planavimo darbą.

22 ir 23 rugsėjo Fellbache prie Gtuttgarto sušaukė suvažiavimą 
Įkurdinimo Tarnyba ir BALJ*as emigracinių problemų aptarimui. 
L.I.S.U. atstovavo Centro Valdybos sekretorius dipl.inž.Julius Bu
lota., Buvo aptartos emigracijos pasėkoje iškylančios problemos.

Išvykstu iš Vokietijos nariai prašomi pranešti Centro Valdybai 
kur vyksta, gi nuvykę pi’ašomi atsiųsti savo adresą, bei susirieti 
su mūsų atstovais:
Anglija - dipl.inž.V. IZBICKAS, 44 Westward Rise, Barry,5.Waled,

• Gr. Britain
Argentina - inž.A.LIČIUS, Carasas 1616, Buenos Aires, Argentina
Australija — dipl.inŽ.L.TUSKENI3, ETC Bonegilla, Victoria,Australia
Brazilija - dipl.inž.C.ŠALKAUSKIS, The Sao Paulo Tramway,

Light and Power Co., ltd.,
. < Caixa Postal 26-8, Sao Paulo,
y, Brasil x
Italija - inž. E, KA.RAKAUSKAS 25 Villa Mazzini, Roma, Italia
J.A.V. - dipl.inž. J.AUGUSTINAVIČIUS, 4579 W 157 Str.

t, , : A . • > Cleveland, Ohio
Prancūzija - dipl.inž. Juozas BULOTA, 5 Villa Caroline,St. E/aur/Seine ,

- ,< ; 1 France

Švedija - dipl.inž.I*MALIŠKA, Gulmarsvagen 29 tr.6 Stokholm
‘ ' ’ < Sverige

Kolumbija - įnž.Eduardas ŠVIEDKYS, Calle 16 9-70, Bogota,Columbia
u

Šiuokart talpiname sekančius užsieniuose apsigyvenusių inži
nierių adresus;
l.Stat.inž. ARBA. ČIAUŠKA. S Edmundas, 1998 25-th St, DETROIT 16,Mioh, 

, U.S.A.
2. Dipl.inž. BA.RAUSKAS ALFONSAS, 204 St. Clarens av,TORONTO,Oat.

Canada
: - i n

3. Dipl.inž. BA.RK0NIS . 109+ E. l&in Street.’
St.Charles, Illinois, USA

i 1
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4.Dipl.inž. DARGIS Vytautas," 0/q Carter Construction Co o/o 
Box 398 Belleville, Ont. Canada

5,Dipl.inž. SVITAS Juozas,

G.Dipl.inž. SEIE&NAS Alfonsas,

7.Dipl.inž> MANOMAITIS Eugenijus,

8.Sta t.inž. SIEMIS Be tras,

9.Geod.inž» VOLKAS Napoleonas,

10, Inž. PETRAVIČIUS Alfonsas,

11, Inz. ABRAITIS Viktoras,
12,Stat.inž. VILČINSKAS Juozas,

13.Lipi.arch. KIAUL1SNAS Petras,

14. Pipl.inž. STULPINAS Jurgis,

15. Arch. JURKŠAS Edmond, 409 W
16. Dipl,inž. BŪDREIKA Romualdas,

The Great Lakes. Paper Co Ltd.
Cp 305 Valora, Ont. Canada
7 Warwick Gardens, London, W 14

* England
89 Old Harboror Str. So.BOSTON,Ma 

U.S.A.
194, Av.Franklin D.Roosevelt, 
Sala 708, Rio de Janeiro, Brasil
Sao Paulo, Rua 7 de Abril Nr 235
Ap 112, Brasil
H.E.P.C, Camp Nr.l Rolphton,Cht. 

■ Canada
Sao Paulo o*p. 4118, Brasil
61, Warwick Rd. London, S.W. 5 

England
7258 So-Washtenow Avenue,
Chicago, Illinois, U.S.A.
6410 So Tolman Ave. Chicago 29,13 

U.S.A.
Paris Ave, PEORIA Hgts, Ill.,USA
830 St.So BOSTON, Mass., USA

Informuojama skyrių valdybos apie pasitaikančias pastangas kai 
kurių asmenų įstoti į L.I.S.U. skyrius tikraisiais-nariais,,‘■netu
rint pilno technikinio išsilavinimo arba atitinkamų dokumetų, įro* 
dančių specialų technikinį-pasiruošimą. Centro valdyba prašo skyrų 
valdybas atkreipti ypatingą dėmesį į panašias pastangas, kad tuo 
būdu L.I.S.U. prestižas nebūtų pažeistas.

Centro Valdyba savo nariams jau išdavė 83 nario liudijimus.
r .. ... j , >M..•.••.•.•M*Paaa**a**«.*a**«.*.*«**aa***aa*a***aaaaaa*aaaa*aaaAaa*aaaa**aaaaa*—a

Išlaikydama ryšį su savo atstovais įvairiuose kraštuose bei 
leisdama biuletenį, Centro Valdyba turi nemaža išlaidų. Centro Val
dybos deponuotieji pinigai tebėra užblokuoti, todėl mokestis už 
nario liudijimus yra vienintelis pajamų šaltinis.

Rengiamasi išleisti wInž.Kelias” ITr.lO. Medžiaga baigiama rink
ti. Tikimasi *>I.K.“ Nr.10 išleisti iki 1949 m. Medžiagą sekančiam 
Nr. prašoma adresuoti ir siųsti tiesiog Centro Valdybai.

Technikiniai leidiniai, kurie kitų profesijų žmones mažai inte
resuoja, gali būti toliau sėkmingai leidžiami tik tada, jei jie bus 
visų oollegų inžinierių, technikų ir technikos darbuotojų perkami 
ir platinami. Primename; kad ’’Technikos Pasaulis” Nr.2 išleido ir 
platina ’’■Žalgirio” knygų leidykla - Jonas Akšys /13 a/ Schweinfurt, 
IRO Area 3 Vocational Training School. Kaina .1,50 DM 

— ... . ..................... ...................... ................. . ........
S.m,spalio mėn. Augsburgo liet.stovykloje mirė L.I.S.U. narys y 

brigados generolas dipl.inž.Klemensas Popeliučka. Palaidotas Augs-1
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