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LIETUVOS INŽINIERIŲ T^KT.^D-JpS.

' Ž 0 D IS SKAITYTOJAMS,
. .Tremtinių'Lietuvos'Inžinierių suvažiavime Wuerzburg©, . : 

diskutuojant centrinio Inžinierių Draugijos, organo - žurna
lo leidimo klausimą, prof.s.Kolupailai pasiūlius ir šuva-- 
žiavimo dalyviams pritariant, nutarta Wuerzburgo lietuvių 
Inž« ir!;Teęhn.D-jos pirmojo inžinierių suvažiavimo proga 
išleistą.''neperiodinį leidinį "Inžinieriaus Kelias" toliau 
leisti nu6 antrojo numerio prie Centro Valdybos Augsburge.

"* Wuerzburgo' Inž.ir Techn.D-ja šį leidinio vardą steigiamam-- 
• centrihian žurnalui mielai perleido. ■

• -Be to, suvažiavime buvo pageidauta, kad be leidžiamo 
bendro centrinio organo būtų leidžiami ir paskirų Draugi
jos, skyrių techniško bei profesinio turinio leidiniais Ne
palankioms techniškos literatūros leidimo aplinkybėms 
esant, niekuomet nebus perdaug, jeigu didesnis bei pajėgė 

s nis.D-jos skyrius išleis vieną kitą techniško turinio lei 
dįnį. Tuo būdu bus prisidėta prie mūsų profesinių reikalų 
nagrinėjimo,' turimų žinių pasidalinimo, darbingumo paskati
nimo ir veiklos pagyvinimo bei paįvairinimo.

, Lietuvos Inžinierių Tremtinių Draugijos ^uerzburgo 
skyriusį jausdamas.techniškos bei profesinės periodikos ; 
trūkumą, pasiryžo leisti antrąjį neperiodinį leidinį ’"TECH1-. 
NlKOS PASAULIS", kaip vietinio pobūdžio skyriaus neperiodi
nį žurnalą. Tuo būdu sudaromu proga mūsų ir kaimyninių sky
rių nariams, bei šiaip technikos darbuotojams pasireikšti 
techniškoje spaudoje, pasidalinant turimomis žiniomis, pa-.’., 
tyrimu, naujais, sumanymais bei bendra informacija iš pla- 
taus technikos pasaulio. Kviečiame visus prie šio darbo pri
sidėti# Nuo mūsų pačių bendradarbiavimo priklausys ir 
"Technikos Pasaulio", kaip žurnalo, vertingumas.

- . Šis pirmasis "Technikos Pasaulio" numeris leidžiamas 
Inžinierių Draugijos Wuerzburgo skyriaus vienerių metų 
veiklos sukaktuvių proga

"Technikos Pasaulio" 
Redakcij a

Wuerzburgas, 1946,XIo 29
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LIETUVI S K p S A R C II I T h K T U R U S Z
:: PRO B L E M A

...........  Dipl.inž .K.krulikas

_ Iš antraštės matyti, kuriuo reikalu norima vis dar rašy
ti studijuoti ir kviesti visus, kuriems yra sava bei artima, 
šią problemą ne tik išpopuliarinti, bet jaja rimtai susidomė
ti, jai ryžtis ir jai kurti,, Dar baigdamas savo studijas uni
versitete šiuo klausimu esu rašęs akademinėje spaudoje i?. 
"Savivaldybės’’ žurnale,, Ten buvau patiekęs iš Lietuvos praei
ties Įietuviško stiliaus svetimajai,statybai įtakos daviniu 
ir skatinau akademinį? techniką š’tū'dijuoj'hitį, jatmimą fiit-is 
rinkti lietuviškos architektūros medžiagą kas dar likę, o _ 
taip pat buvo duota samprotavimų - jog lietuviško stiliaus• 
sukūrimąs yra galimas, Turėjau ir daugiau medžiągos surinkęs, 
bet' gaila, £aro""metu viską teko prarasti. Taip mano, o taip 
pat ir vieno kito architekto skatinimai liko tuo laiku be 
dėmesįo.

Štai dabar, "Inžinieriaus Kelio” Nre4 inž.archit.V.Švi- 
pas,- susirūpinęs reikalo svarbumu, rašos

"Vėlgi, spaudoje ne kartą keliamas lietuviško stiliaus 
klausimas buvo keliamas taip pat ne architektų, architektai 
net jau iškeltu klausimu vengdavo pasisakyti, arba pasisaky
davo, kad toks stilius negali būti sukurtas per naktį, bet 
klausimas nesudarė rimtos problemos, kuri būtų sudominusi ne 
tik architektų sluoksnius, bet ir plačiąją visuomenę". 0^da
bar tremtyje gyvendamas-autorius pats pirmas spaudoje rašo 
šiuo, neabejotinai, svarbiu reikalu /gal"L. I.T.D-jos paskelb
tas tipinių architektūrinių projektų konkursas iššaukė šį* 
jau Lietuvoje gyvenant, reikalingą straipsnį, rašytą specia
li sto~archi.tektou Geriau vėliau, negu niekad’/, .Lietuvoje ar
chitektai vengdavo pasisakyti, o dabar štai ką rašo: "Siūly
čiau išnaudoti progą ir imtis studijų, kad ir akademinio po
būdžio, kurių rezultatai, sutraukti į vieną vietą., galėtų 
sudaryti įdomios medžiagos rinkinįo Tai būtų idėjų lobynas 
busimosios lietuvių architektūros klausimais. Toks rinkinys 
gal galėtų būti ir išleistas ir jau dabar galėtų būti haudo- 
jamas^projektavimui ir propogandai"r ir panašiai.

Žinomi faktai, kad daugis gabių kūrėjų iš lietuvių ir 
svetimųjų tarpo gyvendami Tėvynėje ramų, kartais pelningą 
ir ištaigingą gyvenimą, neiškildavo virš kasdieninių ir pil
kos masės darbų. Ir tik netekę savo brangios Tėvynės, gyven
dami pabėgėlių? skriaudžiamųjų - trent ~ nių . dienas, sukūrė 
genijaus masto kūrinius. Būtų gerai, kad .;ios sąlygos dabar 
ir musų Taut rečiams atneštų tokią naudą. Tik mažiau pasimiz- 
mo, apatijos ir nihilizmopriešingai, daugiau judrumo,dau
giau paslankumo,’^brganizuotumo ir kūrybos, - .

Be minėtų, iškeltų architekto VoŠvipo, priežasčių, tei
singai dar paminėta ir aukštosios architektūros mokyklos 
Lietuvoje neturėjimo klausime.

Kodėl tokia nedovanotina klaida įvyko, man nežinoma.
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Kada po pirmojo pasaulinio karo nepriklausomybėn atgavome, dų 
šimtmečius nestatomą, bet visų perėjūnų trypiamą, naikinamą., 
griaunamą ir nesaugojamą Lietuvos kultūrą, o taip pat ir-jas' , 
statybą, reikėjo greta kitų specialistų imtis paruošti kadrą 
savų architektų persenusiai Lietuvos statybai atstatyti, at- . 
sistatantiems ir augantiems miesteliams, miestams ir vasari 
vietėms išplanuoti.

0 Lietuvos atstatymas ėjo pagreitinįu tempup Miestelius,Į 
miestus, kurortus pirmaisiais laisvės metais planavo ir stu- 
tė,daugel svetimųjų, savo krašte neturinčių vardo ir darbo 
"specialistų", net ir vadovaujančiose to meto valdžios įstai-.' 
tose sėdėjo taip pat daugel svetimųjų arba dalis lietuvių in* 
iferentų, dažnai to laiko madingo rytų nihilizmo įtakoje. -*1— 

Be ■ šių "užsieniečių" Lietuvos miestų, statybos pro j aktus kūrė ;‘ 
įvairūs nedamokslinti arba savamoksliai ’’technikai", dešim* 
tininkai, "falšyvi" statybų rangovėliai. : ‘ a : ' ' a-

■Daugybė tostatybos "chlamo" pridygo mūsų miesteliuose wi 
ir miestų priemiesčiuose bei vasarvietėse, kol buvo paruošta7' 
mūsų statybos darbuotojų jaunoji karta* tiesa,.tik statybų- 
ninkai, ne architektai. Kiek vėliau. AoTechn„Mokyklos. archi- 
tektai ir jau-grįžę iš užsienių baigę mokslus inžinieriai ■ 
architektai. .Paskutiniais metais mūsų ir svečios šalies'žmo- 
nių-akys džiaugėsi ir gėrėjosi kas metai gražėjąnčia ir'.įvai-k. 
rėjančia statyba miestuose, Į galą pradėta jau ir'į kaimą., 
reikiamo dėmesio kreipti, kurį ligi tol atstatinėjo tik kuino.. 
statytojai .a meistraio Vadinasi, padėtis pasikeitė*; Statybai'; 
ėmėsi vadovauti ir Lietuvą atstatyti lietuviai inžinieriai. z 
Ir tikrai, turėjimas savos aukštosios architektūros-mokyklos d 
būtų dar labiau išgražinęs Lietuvos statybinį meną, mokyklos ’, 
proresorių įpareigoti ir vadovaujami klausytojai butų atrin-. 
kę visa kas charakteringa lietuviškai statybai, architoktū- , 
rai ir jos ornamentikai. 0-nemažai ir dabartinių baigusių 
statybininkų' būtų pasirinkę mėgstamesnę architektūrą,. nes ■ 
ne. visiems, gi buvo prieinamos užsienių mokyklos. Kadangi Ii o.*, 
tuvių architektų baigusių užsieniuose vos ant pirštų suskui- t 
tėme, - negi jie galėjo tokį didelį darbą-vieni atlikti*..'

0 ir statybininkus --.architektūros poskyrio, t «yc, ruo-į 
šusiuš diplominius darbus namu statybos srityje, mūsų aukš-...'. 
toji mokykla neskatindavo, visai-nereikalaudavo ir netgi no- ? 
užsimindavo apie lietuviško stiliaus pažinimą, rinkimą ir - <• 
šioje kūryboje iniciatyvą*

1 Nežiūrint, to, žinome .keletą jau ir
gana gabiais architęk 
aernių stilių kryptyj 

„ stiliaus savitumų.
0 skelbiant, įvairiomis statybos'progomis konkursus,' tų 

konkursų sąlygose uy buvo kada nors ^reikalauta,• suminėta ur :<■ 
pageidauta "lietuviško stiliaus 
į tą kodėl, tikrai ir d._’— ___
atrodo, tai buvo neraudoj, at rod. ... 
V.Švipo- "tas klausimas nesudarė ri 
buvo ignoruojamas, užmirštaso

. kėlė bent kartą šį kiausimą_spaudoj e 
5. -C nuošė

pažinia ą.s

, , _ iš našų. statybininkų
;aaa gabiais architektais 'pasireiškusių, bet gaila, tik no-..

nei kiek neprisimenant lietuviško

.statybos 
i elKalk.iut a,

;’s krypties? Aišku nė- Bet kodėl?
dabar 'nemalonu atsakyti* Paprasčiausiai 
-j, atrodė nereikalinga, anot arch* ■

Intos problemos" ir tiesiog
s w ** < iCISo • ų ‘

0 buvusi Lietuvos Inžinierių ir Architektų Sąjunga ar
— ' ---- — *'J :r savo narių susirinki- ,-K
iose, suvažiavimuose. Ne* Ir kodėl? Atsakymas vėl tas pats*

5 0 vadovaujančios įstaigos, kultūrinių paminklų apsaugos'

ri..*
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< įstaigos ar atliko šį uždavinį? Irgi ne, Net daug kartų ra-..
syta tėviškės muziejaus įsteigimo klausimu, surenkant griau
namus ir nykstančius būdingus grynai lietuviško charakterio 
pastatus - irgi nieko nepadaryta, 1 • • ' ’

Nemalonu konstatuoti, bet taip buvo.. Tikėsimės, tokių.,., 
stambių klaidų ateityje bus išven ta. • . >

Reikia pripažinti vykusiai ar ne, but buvo bandymų ku
riant, šiek tiek ir lietuviškai pasireikšti. Pavyzdžiui,"Au
tomatinių Telefonų Stoties rūmams Kaune lietuviškais moty-• ‘
vais kolonų kapiteliai, Žemės Ūkio Rūmų fasado ūkiškas .papuo
šimas j Centrinio Pašto, "Pažangos" runų karnyzų ir parapetų 
artinas lietuviškai dvasiai išpildymas, žemaičių plento lie
tuvi skonis enblemo mis poroj vietų apipavidalinimas) ten'prrt , 

t pl^įrttį'sonEryžoje, rodyklių tautiniais ornamentais kcmppzici- 
ja ir daūgiau panašių išorinių smulkmenų.- Nemažai kilr~ir~vT>~- 

"daus įrengimams duetas lietuviškumo atspalvis.
Kai kuriose mokslo srityse galina išeitą pažangą pasi

vyti ir net peršokti kelis šimtmečius iš karto. Net daugely 
sričių pasenę priemonės, metodai ir kūryba ramini gali būti 
atmetami kaip nenaudingi. Kas kita literatūroj e /dainos me- ‘ 
ne, tautosakoje, tautodailėje, meno, statyboje, architektū
roje ir ornamentikoj e<; Čia geri ir gražūs dalykui niekados 
nepasensta, o priešingai.,, vis turtina paskiros tautos bei 
žmonijos kultūros lobyną ir suteikia jai amžinai nenykstan
tį charakterį, savitumą, Dar nepervėlu ir dabar0 Jei jau ne «. 
surinkti 'ko neturime ir gal niekada niekur nerasime, ko.w.’o 
atsįvežėne brėžinių ar fotografijų pavidalu, ko pagaliau irk: 
sunkiai bei tiksliai neprisimintume, tai galime' atkurti.bent 
panašiai. 0 kombinuoti ir kurti savoje dvasioje toliau ir 
visai naujai, niekados nepervėlu. v.

Iš seno lietuvių tautą žinome meniškų polėkių, gabią_ir • 
turtingą kai kuriomis suminėtomis savybėmis. Dabai dar maža - 1 
iš jų surinkome, daug jau žuvo nerastinai, daug dar žus šių 
naikinančių karų metu, nes niršta ir be laiko žūva žmonės t Oi 
žinoję ir matę, sunaikinama ugnies, okupantų rankų ir*laiko. 
Juk mūsų statyba amžių bėgyje didžiumoje buvo is medžio. Ne
būta didelių mūro, miestų, kadangi maža buvo pramonės, o tik 
žemės ūkis ir užtat tik kaine mūsų įdomioji statybos, archi
tektūros ir.ornamentikos praeitis vystėsi ir nyko kartu su 
medžio medžiagos trumpu amžiumi, Seniau neturėta nei foto
grafijos meno-, Lietuva neturėjo nei daug išmokslintų savų 
statybininkų bei architektų, kurie savo ir liaudies kūrėjų 
sukurtas mūsų prigimčiai.ir kraštui artimas grožybes-Būtų 
aprašę, nuplėšę ar nubraižę.

Tiesa, XV - -XVII amžiais Lietuvai galingai ir plačiai 
valstybei esant, o jos įt-kai toli siekiant, turėta ir dide
lių- mūro bei medžio pilių, mūro miestų, neabejotinai turėta 
ir savų gabių statytojų, architektų. Lietuviško stiliaus įta
ką pilių statyboje yra‘pripažinę'svetimieji kronikininkui ir- 
istorikai. Netenka abejoti apie- to. stiliaus pilną išsivysty
mą kaimo medinėj e,ėo dažnai net ir buvusioje, bet priešių su
naikintoje, Lietuvos miestų statyboje.

Galina sakyti, kiekvienas kraštus, kiekviena tauta turi 
■ savą charakteringą stilių, pav,, indai, turkui, japonai, ki- ' 
naij įvairių salų tautos, vokiečiai ir kiti. Tie. tautiški 
stiliai išsivystę tame krašte per ilgus šįntmėčįūš, atitinka
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tautos būdą, charakterį, religiją, krašto žonėvaizdį, klina-

. tines-ir kitas gamtos sąlygasSavaime aišku, kiekvienos tau
tos statybinė architektūra greta turi ir viduramžių klasinių 
stilių ir naujųjų laikų moderniosios statybos pastatų, nes 
gi mados dalykas greitai pasekamas ir palieka'd'augiaų ar ma- 

. žiau savo pėdsakų. ’ '
/ Kaip gi su lietuviško stiliaus ateitimi? Ar rinktina 

visu iš seno ir atgaivintina, ar tik dalinai pritaikintina Į v 
-kas tinka šių dienų gyvenimui, ar iš viso, naujas stilius ' t 

kurtinas? • . <
;Surinkti aišku jau reikėjo kas turėta ir kiš gražaus 

būta* Atkurti, ir toliau viso kas buvo laikytis 'būtų holo-.
• . ; glška, ųes gyvenimas žengia-greitu tempu priekin ir daug 

okas turi vien istorine vertę, jau-nėra tobula ir netinka.šių 
dienų labiau išsivysčiusiam didesnių reikalavimų.' gyvenimui.

/į. ...r Pay,, pastatų, horizontalinio išplanavimo atžvilgiu, senos 
-a plano,, formos neatĮtinka šių dienų gyvenimo sąlygas,-Kas kito ,

■ vertikalinis planavimas - čia galimas ir seno stiliaus pri- 
: - .itsaįkynas,. kai kurias formas .priderinant reikalingomis ir

■ akiai malonesnėmis proporcijomis.,"Ypatingas dėmesys’'• kreipti- 
nūs senajai ir naujai kurtina taip vadinamoji "mažoji arčhi-

■:.j. tęktūra"į Ji apimtų: pastatų stogų .šelmenų, priebučių, prie-..
■•^klėčių, gonkų, namo galų, balkonų, verandų, parapetų',; karny- 

'i.i.-. . zų, ’kolonų ir kit. išplanavimą ir lietuvišką omunentiskų 
-.'apipavidalinimą, gausų daugybe lietuviškų'.formų išbaigimą.
Prie pastatų lietuviškos ornamentikos derinasi ir darželių, 

'-. ■a j,• tvorų,-vartų ir gražių lietuviškų, kryžių puošnūs lietuviški 
. elementai. Vidaus' Įrengimams taip pat .netrūksta Ii ė tuvi šitų

■ i ■ motyvų'sienoms, baldams ir namų apyvokos' daiktams, o židi- 
niams, plytoms irkfoėliims. taip pat gausi grožybių lietuviška 
liaudies kūryba. Juk' neskaitant beveik Visoms tautoms pastatų 

;■ panašios formos, tautinis .stilius dažninusiai ir.reiškiasi 
visame puikume ir :turtingume taikant šios: "mažosios archi- 
tektūrps"• elementus. Visi, dabar kasdieną 'Stebimo Bnvarijos, 
Švabijos ir Wftrtembergo kalnų apylinkių kiek ••savotišką sta
tybą, bet svarbiausia skirtingą įr būdingą savais■tautiniais 
papuošimais. Tenka pastebėti, kad vokiečių■črhonehtika ne 
visados išlaiko deramą skonį, o dažniausiai perdaug yra per
krauta-ir mūsų lietuviškai kūleliai meniškai prigimčiai yra 
svetima. . . - ■•y-v ■!"--

lietuvišką ornamentiką- išvardintuose pritaikymuose tu- 
rimo dažniausiai .iš medžio. Bet nebūtų didelių sunkumų šią 
turtingą ornamentiką priderinti naujoms, statybos medžiagoms:

- betonui, gipsui, plytoms/ kokliams, ^čerpėms, l-r kit. Ar ne- 
I-vertėtų šiąja prasme Inžinierių Draugijai ateityje'skelbti 

konkursus ir jau apibūdintos "mažosios architektūros" srity- 
. ■ . ję*. Tuose, konkursuose galėtų dalyvauti ne tik architektai, 

■■ bet ir dailininkui. Konkurso, tomas jr ęudarytų įvairių pas
tato išviršinių detalių, baldų ir namų apyvokos reikmenų 
lietuviškas apipavidalinimas, įvairioms-medžiagoms prisitai
kant* ■ C

Galima sakyti, kas lietuviškiems audiniams įvairūs raš
tai, čia architektūrai būtų ornamentika. 0, spalvotu-granito 
tinku, spalvotų plytų mūrinimo kombinacija, aliejiniais da
žais, panaudojant gausius lietuviškus juostų raštus, tą or
namentiką galina dar praturtinti, Tai irgi tiesa,kad archi-

j
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tektūrinis stilius nesukuriamas per vieną naktį. Bet turint 
gerų norų, o jų reikia rasti, pasažu galima sukurti tai apie 
ką kalbėta - t.y,, lietuvišką stilių. Iš viso, kiekvienas 
lietuvis architektas, statybininkas, menininl.as kurdamas ir 
žinodamas bei jausdamas lietuviškai prigimčiai artinus moty
vus, gerai ištyręs ir prisiderinęs prie savo krašto žemėvaiz- 
džio, klimatinių sąlygų savaime suJmrs lietuviškos dvasios 

į kūrinius ir tuo pačiu savąjį stilių.
O Didesnių pastatų horizontalinį išplanavimą galina at-
9 I ‘vaizduoti kartais net .dirbtinai lietuviška forma, pav., Vy- 

ties Kryžiaus forma; o vertikaliniame- stilizuojant Gedimino 
stulpus ir pan. Tiesa, kad paskubom ir dirbtinai sunku ir ne
tikslu ką nors kurti, bet laikui bėgant galine ir turine lie-, 
tuvišką stilių turėti. Sveikintina L0Inž„Trent«D-jos pirmoji 
iniciatyva šioje srityje, kurią išgyrė ir kiti mūsų kultūros 
darbuotojai ’’Tremtinių Žiniose“ Nr«7-8 ir “Mūsų Keliuose" 
Nr.42 /51/. Aišku, nebūtų gera, kada visi pastatai būtų tik 
kelių tipų. Tai yra tik bėdos sąlygoms. Grįžimo atveju į iš- v 
griautą Lietuvą tektų skubiai šalinti butų trūkumą ir aišku, 
nebus laiko projektuoti. Vėliau vėl grįžtų individualinis 
projekto kelias. Matome gi Vokietijoje, kai važiuojam iš mies
to ar kaimo į kitą, maždaug įsivaizduojame įjo išvaizdą, kurį 
randame beveik tokį pat panašų kaip -ir anksčiau matytą. Tai 
yra normavimo ir skubaus gyvenimo tempo pasėka.

Tektų dar paminėti, kad lietuviškas stilius taikintinas 
ir tiktų taipgi kitoms statyboms kaip pav. tiltų taurams, 
konsolėms, kamyzaus, bordiūrams, turėklams, šviestuvams ir 
kt., plentų, kelių,, geležinkelių kultūriniam apipavidalinimui, 
o ypač smulkmenų išbaigimui.

Tad tenka tik kviesti šią problemą diskutuoti ir ją Įgy
vendinti, sveikinant kiekvieną rimtą iniciatyvą ar tai archi
tekto', ar statybininko, ar dailininko, ar amatininko, ar 
šiaip kultūros darbuotojo.

POPULIARINAMAS LIETUVIU LIAUDIES MAS IR 
LIETUVOS STATYBA.

I. Atspaustos pašto atvirutės iš P.Galaunės "Lietuvių 
liaudies menas" lietuvių, anglų, prancūgų ir vokiečių kalbo
mis. 1.mediniai kryžiai, 2. medinės koplytėlės, 3.nukryžiuo
tasis, medžio raižinys iš XIX a.,4. šv.Jurgis,medž.raiz,iš 
1710 m.,5.medžio architektūra:a/gyven.namas,b/klėtis, c/klė- 
ties langelis, 6. Medžio architektūra: a/prieangis, b/langas* 
7, Medžio drožiniai: a/kultuvė, b,c,d/ prieverpstės. 8 ir
9. Velykiniai margučiai. •

II, "14 Lietuvos vaizdų",lietuvių ir anglų kalbomis, 
■10 vaizdų iš Lietuvos naujosios statybos ir 4 gražiosios 
Lietuvos vaizdai. Br.P.A.V.SulaiČių leidinys, Gunzenhausene, 
Augsburge.
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PAKULŲ P A U A U D O J I u A S 

VILNONIŲ AUDINĮ Ų , G A M Y. B O J Ė.

'—;—-——---------- Uech.tekst «inž.G.J.Lazauskas------------ ;---------- 1

Lietuvoje konkurencijos laikais nė vienas vilnoniu, audi
nių fabrikas nenaudojo pakulų, kaip priemaišą siūlų manipu- ■ 
liacijoje, gaminant vilnonius bei pigiuosius pusvilnonius au
dinius. Kai kurios mažos provincijos vilnų verpyklėlės kar
tais maišydavo patrumpintą, ploną.,linų pluoštą su gryna lietu
viška vilna. Tačiau Lenkijos ir Čekoslovakijos tekstilės pra
monėje, kaip teko jų audinius analizuojant pastebėti, pigie- 
siėms pusvilnoniams audiniams jau prieš karą pakulas /liiių 
pluošto atmatas/ plačiai vartojo.

Vokiečių okupacijos metu, kai buvo suvaržytas žaliavų 
naudojimas, Lietuvoje kai kurie vilnonių audinių fabrikai bu
vo priversti manipuliacijoje naudoti pakulas ne kaip priemai
šą', bet kaip pagrindinę žaliavą. Tai buvo didelis smūgis spe
cialistams, nės tiekiamas pakulų pluoštas buvo iš viso neęa-. 
ruoštas verpimui, pakulos buvo gaunamos nedaug geresnės uz 
statybines pakulas. Reikėjo patį pakulų pluoštą patiems ati
tinkamai chemiškai bei me.chaniškai paruošti ir gamybines ma- , 
šinas reikiamai pritaikinti bei pertvarkyti. Specialistų buvo 
sakoma, jog toks darbas esąs tik mašinų gadinimas, nes prad
žioje mašinų nebuvo įmanoma nė iš vietos paleisti. Todėl kiek
vienas fabrikas, kuris buvo priverstas naudoti tokią žaliavą, 
turėjo savaip pagal savo aplinkybes, turimas mašinas pritai
kinti ir pakulų pluoštą atitinkamai paruošti naujai gamybai. 
Tas buvo įvykdyta tik palaipsniui - ištisais mėnesiais, net 
pusmečiais, kol buvo pasiekti patenkinami rezultatai.

Niekas negali ginčyti, jog atitinkamai paruoštų paimlų 
negalima manipuliuoti su vilna ar kitais tekstiliniais pluoš
tais. Tai rodo žemiau patiekti palyginamieji Duomenys.____

Pluoštas Prasitempi
mas %

Trūkimo il
gis km.

Pluošto 
ilgis 
cm

Pluošto 
storis 
mikronais

Medvilnė 
Vilna 
Paimi o s

6,1 - 9,8
27,6 -40,9

16,8-45,0
15 -18,5

2-5
5 - 50.

10 - 40
20 - 80

/linų atm./ 
celvolė •

1,6
11,5 -22,4

52,4 
14,8-28,0

2-15 20 - 25
10 - 100.

/Prasitempimas yra pluošto plaukelio /ar siūlo/ pailgėjimas 
nuo pirmykščio ilgio traukiant. Trūkimo ilgis-toks pluošto 
plaukelio /ar siūlo/ ilgis km., nuo kurio pats siūlas ar plau
kelis nuo savo svorio nutrūksta. Vienas mikronas = 0,001 mm/. *

Iš čia matome, kad pakulos bei linų pluoštas pagal pluoš
to, storumą ir ilgį yra manipuliacijai tinkamas su vilna ir ki
tais pluoštais, tik vartojant mišiniuose didesnę dalį pakulų 
reikia įsidėmėti, kad linų pluošto prasitempimas yra‘labai ne
žymus palyginus su vilnos prasitempimu. Tai turint omenyje įei-
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• kia atkreipti dėmesį verpiant ir audžiant, nes priešingu at

veju bus didelis gamybiniame darbe siūlų trūkimų skaičius. 
Linų pluoštas pagal savo storumą yra tolygus-geriausiai vil
nos rūšiai, todėl jis gali būti atitinkamai panaudotas be 
išimties visoms vilnonių audinių rūšims.

Norėdamas sudaryti pilnesnį vaizdą apie pakulų panaudo
jimo galimumus vilnonių bei pusvilnonių audinių gamyboje, 
čia patiekiu fabriko "Liteks" bendrą gamybos aprašymą, kai 
pakulos kočioti],- verpalų /Stpeichgarn/ ir, audinių sudarymui 
buvo naudojamos kaip pagrindinė žaliava /1942-1944 m./Tiesa, 
ši gamyba, kaip pastebėsite vėliau, vilnonių audinių,-fabri
kui buvo -’per skaudi", nes tuo laiku-buvo uždrausta audi
niams; su pakulų priemaiša naudoti vilną, - buvo leidžiama-, 
vartoti tik regeneruota vilna - draskyti seni vilnoniaį sku
durai. Pačioje pradžioje, gamybos pagerinimui, nebuvo leista 
manipuliacijai panaudoti nė ceIvolės. kelių nuošimčių. Iš vi
so pakulinių -audinių gamybos aprašymo.-, gal ima bus susidaryti 
išvadų, ir-pakulas ateityje racionaliai panaudoti, gaminant • 
vilnonius ir pūsvilnonius audinius ne.kaip pagrindinę žalia
vą, -bet kaip -priemaišą mažame kįekyje

K o ri-d i c i-Jp’t . Audinys, pavadintas.-- darbo ;rū- 
bai /arba TFBZ/, turėjo' -atitikti: šiuos, reikalavimus.i- bendras 
audinio žaliavos kiekis - -75 %.pakulų ir 25- $ draskytų senų 
skudurų /vėliau buvo leista--5 - -lO/ž'Cėlvo'lės/,- metmenų ža
liava - '1'00 ':<$> pakulų /arbą su maža cėlvoiės priemaiša/, atau
dų žaliava - 50-% pakulų,;50 % draskytų senų skudurų, metme
nų numeris 4 ;m/g,: ataudų -' 5 m/g, gatavo audinio svoris 800 
g/išilge-m, spalva natūrali, medž,plotis - 144 -ėič, atsparu
mas traukimui‘'met menų kryptimi 55 -kg,,' ataudų -. 40 kg /band, 
■juostęlė 9 x 15 cm/# -

_' P a k ų į u p a r u c iš į-m a .s .<,' Pakulų paruošimo, 
svarbiausias tiksla.s-iįrių pluoštą visiškai suskaidyti į atš-' 
kirus linų .plaukelius.ries paprastai neparuoštas’linų bei "j 
pakulų pluoštas dar susidedu iš 5 7 sulipusių- /neatsįkli-
javųsių/'plonų lino p laukeliųTą galima pasiekti cheminiu 
ar Mechaniniu būdu. Paplistas pakulų virinimas';ir' .tai pade
da# .

Ątškiri pakulų plaukeliai gerai susiskaido pluoštą da
žant, virinant■ir chemikalams -veikiant# Pluošto^dažymas ma
nipuliacijoje vartojamas beveik išimtinai m'ėlanžų sudarymui. : 
Aišku, audinių su pakalomis gamyboje, gaminant spalvotus au
dinius, tinkamiausia būtų j,as dažyti pluošte .ir audinio spal
vos atsparumo atžvilgiu..* Daugelis-kartais gali apsirikti, 
analizuodamas audinį su pakulų-priemaiša tikslu ištirti, ko
kio paruošimo buvo vartotos pakulos ar linų pluoštas, 'nes pa
čiame audinyje įverptas pakulų pluoštas, Jeigu jis nebūna 
prieš tai tinkamai paruostas, ypač veikiant'slapiosios apre- 
tūros ir 'dažymo susiskaido' pačiame- audinyje# -

Be to, pakulas paruošiant -mechaniškai, reikia.žiūrėti, 
kad pakulų pluošto' -galutinis- ilgis nebūtų verpimui per ^trum
pas,- ries verpykloj-e pluoštas,. eidamas per tris mechaniškas 

"karštuvų mašinas, dar patrempė ja. ' •
■ ■' Fabrike • "Liteks' -, esant ■ebomikūlų-^ir įrengimų trūkumui, 
pakulos verpimui /tikriau Sakant - karšiniui/ buvo, ruošiamos 
-•tokiais būdais, • ’

-f 1 .1 BUDAS: leidžiama per •dulkinimo mašiną- /svorio, nuo st#
‘ 5 - 8 %/, leidžiama per skudurų draskyčio masiną /sv.n. 10 žV»
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r Gaunamas minkštas trumpas /siek tick per trumpas/ verpimui 
pluoštas, mechaniškai sudraskytas ir tik dalinai suskaidytas.

II BUDAS: dulkinama /arba apsieinama be to/, ■leidžiama 
per pakuloms paruošti dvejus karštuvus nuosekliai arba per 
vienus.karštuvus du kartu /svorio nuost. 18 - 25 $/, virina
ma 1 vai, laiko atvirame inde su 4 1° kalz-aoda arba 2 - 4 $ 
natrio šarmų 45°, sausinama centrifūgos pagalba /nusausinta
me stovyje papildomos drėgmės dar palieka 80 %/, džiovinama 
pluošto džiovinimo aparatuose /iki 75° C/, Virinimo bei džio
vinimo svorio nuostolių susidaro 5-5 0. Prieš klojant verpi- 
mui partiją, virintos pakulos perleidžiamos per maišymo vil
ką. .

Pakulų paruošimo karštuvai nustatomi taip:
a/ kardajuosčių tankumas /LTr = vielelių skaičius kv.co- 

lyje : 5/ . .. ......./ /
Darbo ve
lenėliai

Tambūras Nuėmėjas 
/peigneur/

Volant’as ir 
Wunder’is

I karštuvai 12 12 . .. 14 10
II karštuvai 14 14 16 10

Darbo velenėliai
f

>• Tarp' tanbu- 
r b ir “nuėmė j oĮ ii III IV . V

I. karštuvai 1,7 1,6 1,5 1,4. .1,3 1,2.
II karštuvai i,i 1,0 .0,9 0,8 0,7. 0,6

Iš karštuvų išeina pluoštas vid.-’ilgio 4 - .7 cm.
III BUDAS: virinama ir džiovinama tokiu pat■būdu, dulki

nama, leidžiama per pakulų paruošimo karštuvus, šiuo. būdu pa
siekiama- karštant pakulas mažiau, dulkių, bet iš, kitos pusės - 
virinimui suvartojama daugiau chemikalų. ' f

IV BŪDAS: leidžiama per pakulų paruošimo karštuvus, da
žoma,’ sausinama, džiovinama, klojant partijų perleidžiama per 
maišymo vilką. Sis būdas mažiausiai buvo naudotas dėl chemi
kalų ir dažų trūkumo. Be to, pagal kondicijas audinys turėjo 
būti natūralios pilkos spalvos.

Iš šių keturių pakulų paruošimo būdų daugiausiai buvo 
vartojamas II būdas, nes jis pagal aplinkybes buvo'prieina
miausias*. Mažame kiekyje pakulos buvo mėgintos virinti su 
chlorkalkėmis ir pelenų šarmu. Gauti geri-rezultatai, tįk 
gaila, kad dėl chemikalų stokos nebuvo galina pavartoti viso
je gamyboje. Bendrai imant, II būdu pakulas paruošiant, pluoš
tas nebuvo pildai suskaidomas, bet tik buvo pastebina tenden
cija skaldytis, taip kad, žiūrint per mikroskopą, sukibusių 
5 --7 lino plaukelių bendrame stagare galuose buvo atsipalai
davę, o viduryje - vietomis laisvi ir vietomis, ^daugely j ė tar
pų sukibę*

Manipuliacij a. Čia patiekiu nusistovėju
sios po kelių gamybos pusmečių manipuliacijos lentelę* Pa
čioje pradžioje manipuliacij o j‘e nebuvo vartota celvolė /vis- 
tra/, šlapio verpimo atmatas', s’una vata ir pakulos, dėl che
mikalų trūkumo ir techniškų priežasčių, nebuvo ^virinamos,:
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Metmenys N - 4 n/g.

Žaliavos
Be šlapio 
verpimo 
atmatų

Su šlapio 
verpimo 
at m.

Su draskytais 
siūlgaliais

Pakulos virintos 55 / .40 / - ' 40 /
Vistra 15 / 10-/ 15 /•
Šlap.verp.atmatos 20 ./
Knateliai 10 / • - 10 % 10 /
Siūlgaliai 10 / ' . 10 / 25/
Seni skudurai 10 / 10 % 10. /

’ 100 / 100 / 100/ ■
Į metmenų partijas, jeigu ne suspėjom pakulas virinti, 

buvo įmaišoma tarp virintų pakulų ne daugiau 10 - 15 / nuvi
rintų. Draskyti seni skudurai buvo pakeičiami sena vata/ kuri • 
žyniai pagerina mišinį. Vietoj šlapio verpimo atmatų buvo 
naudojamos draskytos.senos virvės, kaimiški seni pančiai, se
nų kaldrų pakulos,. Pastaruoju laiku gaunamos iš "Lino" fabri
ko pakulos buvo manipuliuotos su senų..?pakulų pluoštu, kas mū
sų manipuliacijai atsiliepdavo teigi mai.

Šlapio verpimo atmatas /įvairūs šlapio verpimo linų vor- 
pyklų siūlgaliai bei atmatos/ paruošiamos perleįdžiant per 
dviejų tambūrų skudurų draskymo mašiną sausame stovyje /svo
rio nuost. 8-10 //. Draskytos šlapio verpimo atmatos yra 
labai minkštas pluoštas, kuris verpimui ypačiai tinka,lygiai-.. 
taip, kaip draskytos gerų linų ar medvilninės senos virvės.

Su draskytais siūlgaliais specialios mišinių partijos ;■< 
buvo daromos todėl, kad tų siūlgalių dešimtinis tonų priaugo 
žaliavų sandėliuose iš "stadiono vi učių” tekstilės pramonėje 
judėjimo laikų. Šiaip normalioje gamyboje toks didelis siūl- 
galių kiekis fabrikuose neleistinas.

Ataudai 5 n/g»

Žaliavos
Be šlapio 
verpimo 
atmatų

Su šlapio 
verpimo 

atn, .
Su drasky- 
tais siūlga

liais •
Pakulos virintos - 40 % 25 / 25 / -
Vistra ' ‘ • ,-5 / - ,5 / 5 /
Šlap•verp.atnat0s 15 / .
Knateliai 5 /: 5 7- 5 /:
Siūlgaliai . 10 / 10 / - 25 /
Seni skudurai ■ ■• . 40 ' 40 / 40 /

100./ 100 / 100 /
Ataudų partijose nevirintos pakulos iš viso nubuvo var-. 

tojamos. Pusė kiekio draskytų senų skudurų buvo pdkoičiaua 
sena vata.

Metmenų ir ataudų partijų mišinių pridėtinė drėgmė fab
riko karšyklos sąlygose neturėjo būti didesnė, kaip 15 /nuo 
partijos svorio. Vilgininui /špikąvimūi/ alyvos buvo naudoja
ma 4 / nuo partijos svorio, ir maišoma1/4 į vandenį.

• Ta pati audinio rūšis buvo gaminama ir Latvijoje, kur
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darbas ėjo žyniai sėkmingiau, nes ten buvo specialiai paku- 
• loma ir lino pluoštui paruošti chemiškų fabrikų. Ten vilno
nių audiniu fabrikai pakulas gaudavo tiesiog visiškai paruoš 
tas. Čia patiekiu Rygos vilnonių audinių fabriko "Rigaer" 
tos pačios rūšies siūlų manipuliaciją:.

Žaliava
Metmenys

4 m/g
■ Ataudai

5 m/g
1
Chem.par.pakulos
Papr.par.pakulos .
gellwolle ■
Šlapio verpimo atmatos
Knateliai ir siūlgaliai 
Seni .skudurai

21' .
24 g '
10 %
50 /

5 g
10 %

10 / u1.

10 $
15 %
25 g
40 %

100 % 100 0
'■ Palyginus fabriko "Rigaer" su "Liteks" •;manipuliacijas, 

matome, jog "Rigaer" naudojama žaliava buvo žymiai .geresnė. .
Karsimas . Metmenų ir ataudų mišiniai buvo ver- - • 

piani kočiotos vilnos /Streichgam/ verpykloje. Karštuvai 
firmos Schwalbe. Sluoksnelės /floro/ paskirstymo dirželiai 
buvo-9-ir 10 mm, t.y., tokiam darbui per siaurij taip kad. . . 
leisti į karštuvus mišinius stf nevirintom pakulom iš viso 
neįmanoma.-..Pradžioje,bėdai verčiant ir reikiant -dirbti su ne- 
virįnt-om pakulom, buvo rasta išeitis viršutinius ir apatinius 
dirželius-pailginus apie 20 cm, jų kryptį atgal atsukant,kad • 
sluoksnelę dirželiai skirstytų be jokių pakulų plaukelių da
linimosi tarp.dviejų dirželių. Kai manipuliacijoj pradėta var
toti vistra, šlapio verpimo atmatos ir sena vata, karštuvų - 
dirželiai buvo'atstatyti į normalią padėtį, nes pakulų,tin
kamiau paruoštus plaukelius dalinimo dirželiai vienas nuojki- • 
to nepešiojo.. • . • ” ■■

Karštuvai buvo taip; nustatyti: ■ .
’ a/. Kardajuosčių tankumas /Nr. - vielelių-skaičius kv.

’ b/ Nuotoliai milimetrais:

Vienų karštuvų komp
lekto- mašinos

Darbo vele
nėliai Tambūras Nuėmėjas 

/peigneur/
I karštuvų mašina 18 18 20
II . . " 20 20 22
III ..; ", ' '22 22 . 24

> '

Pirmoje karštuvų mašinoje. V darbo velenėlis sąmoningai 
. išimtas iš karštuvų, kad pats IV darbo velenėlis savo.-.-grei
čiu Išmestų nesudraskytas draskymo mašinojc.ir šiaip kietas 
dalis ■'’Iš karštuvų lauk. • '•/. ...

■ ------- . ■ --------------------- • -■ -7-- ------- - --------- - .-------A-;

Komplekto mašinos
Darbo velenėliai Tambūras ir 

nuėmėjas.I II. III IV V
I karštuvų mašina 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4
II " V- " 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3
III " " P,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0'25 '■
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V e r. p i m :a s . Periodinis verpimus selfaktoriais ne. 
labai tinka šiai žaliavai, o ypač-, mišiniams šu- nevirintom pa
kulom, verpti. Geriau verpimas vyktų verpiant "tolydžiai - vh- 
tertais. Pradžioje buvo galvota tam tikslui pritaikinti- siūlų 
sukimo mašinasVienas Kauno fabrikas sukime mašinos kelias 
verpstes buvo pritaikęs verpimui tik įdomumo dėliai.

Iš pat pradžių, nesuspėjus sulfaktorius pertvarkyti ir' 
negalint suverpti metmenų vempiamus siūlus atitinkamo sukru- 
no, buvo selfaktoriais verpiami siūlai 250 apsukimų/10 cm.. ■- 
Po to tie siūlai buvo baigiami "verpti" ant siūlų suirimo na- . 
šinų papildant sukruną iki 440 ap/10 cm. Taip verpti teko 
trumpą laiką - keletą mėnesių, kol selfaktoriai buvo prįtai-, 
kinti didesniam sukrumui,o<. . • .

.Pirmaisiais mėnesiais verpyklos .produkcija nežymiai kir 
lo, priklausomai nuo manipuliacijos gerinimo ir mašinų pri
taikymo. Iš čia .patiektos lentelės matyti verpyklos produkci
jos pažanga iki 'buvo pasiekta pastaraisiais mėnesiais .38 ‘grn- 
mai/verpsts|/per vai.; toyc, apie 50 '/? sėlfaktorių daįbo is- • 
naudojimo* .' . ' ■ ■' ■■■

1942 Do

netm. 4m/g 
ataud.5 m/g 
vidutiniškai 
vid.siūlo Nr.

Verpiant,

Spalis

19,6
16,5
18»0
4/47

’Lapkritis Gruodis t.

21,5
18,1
19,8
4,5

• 23,5 ? .
21,1 g/verpstei/per
21,5 vai.

■ 4,8 , ... I ..
dėl-riažo pakulų prasitenpimo, selfaktorius 

reikia nustatyti su našu pratempinu, ypač verpiant. metmenų 
siūlus, nes juose yra daugiau pakulų žaliavos, fratempimą; 
pavartoti tik dėl siūlo vienodumo, lygumor

Apie verpimo oro drėgmės ir temperatūros sąlygas jokių 
davinių neužregistruota. Verpyklos patalpa dirbtinai apara
tais buvo drėkinama. Žiemos metu, dėl kuro stokos, teko pa
kenčiamai verpti prie - 10 - 12° C, nors vilnonių audinių 
verpyklose temperatūra turi būti - 22 - 25° C. ''

Vidutiniškas suverpti^ siūlų stiprumas 4 m/g metmenims _ 
buvo 800 - 1000 gr/50 cm siūlo ilgio, ataudų 5 m/g 500-720 g, 
t,y., trūkimo ilgis metmenų 3,2 - 4 km, ataudų 2-, 5 — 3,6 km. 
Palyginimui pažiūrėkime kokie verpalų trūkimo ilgiai esant 
kitai manipuliacijai: 50 •/ celvolės,- 50 $ gerai paruošto pa
kulų pluošto - verpalų trūkimo ilgis 7 - 9 km, 50 medvil
nės, 50 % pakulų - verpalų trūkimo ilgis 9-11 km, grynų pa
kulų siūlų 11 -15 km, grynos celVolės siūlu 9-14 km, šil
ko 16 - 3° km, kočiotos vilnos /Streicligarn/ verpalų 4-5 
km, šukuotos vilnos ,/Kammgarn/ rietrm 5-7 km ir ataudų. 3-5

Verpimo išėiga pagal svorį 64 - 82 c/°a
•Audimas. Iš verpyklos gauti verpalai garu šuti

nami, kad nuo sukrumo nesigarankščiuotų, Metmenų siūlai per- 
vyniojami dideles kryžmines šeivas, kad būtų patogiau ap
mesti metikus. Vidutiniškas audžiant siūlų trūkimų skaičius 

per valandą: metmenų 10 - 17, ataudų j - 6. Audėjas mašinos. . 
pajėgumą išnaudoja 60 - 80 >, bet pradžioje, kai buvo naudo- 'r 
j amo s nevirintos pakulos, audimas dėl blogo siūlo suverpimo 
taip blogai ėjo, jog reikėjo laikinai prie vienų staklių sta-
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tyti du audėjus.
A p r..e t ii r. a^v i n a s s sausas vėlinąs 15 minučių, 

plovimas ir kartu impr-vgnavinas, džiovinimus, garinimCIS j LIG— 
ctaninis valymas, kairės pusės vorsaviuas, prosinimūs ir vy
niojimas..

Apretūroje svorio nuostoliai 12 /. Gatava medžiaga pail-. 
gėja nuo pirmykščio audinio ilgio apie 10 /. • , -

Bendri svorio nuostoliai nuo'žaliavos iki užbaigto kudi- 
nio 55 -,74 A ■

I § v a d o s . Iš linų pluošto savybių ir iš gamybinis 
praktikos matyti, kad atitinkamai paruoštos pakulos gali būti 
naudojamos kaip priemaiša normalioje vilnonių audinių gamybo
je, ypačiai pusvilnonians audiniams šalia vilnos, medvilnės, 
cclvolės ir,regeneruotos vilnos. Tokių būdu būtų panaudota 
savo krašto tekstilinė .žaliava. Bu to, pakulų paruošimui Lie
tuvoje turėtų būti atskiri cottonizaviho fabrikai, kad su pa
kulų parupsimu netektų"vargti" vilnonių audinių fabrikams. Bot, 
jeigu tokių chemiškai pakulų paruošimo‘fabrikų nebūtų, vilnd- i 
niaus audinių fabrikams išsimokėtų vietoje pakulas paruošti, 
įrengiant atskirą specialų virinimo indą ir papildomai pasta
čius atitinkamą skaičių džiovinimo kamerų, o taip pat panaudo
jant senus karštuvus, senas kardųjuostos, kaip pakulų nccha- 
niške paruošimo priemonę.

Linų verpyklų šlapio verpimo atmatos, senes virvės ir kt.. 
irgi turėtų būti sunaudota pušviįhenių.audinių gamybai* Bond-, 
rai, reikėtų daugiau kreipti-dėmesio į tėkstilinių atmatų rin
kimą ir jų naudingą sunaudojimą. /'/ ' .

K A R U S E L i-N I 0 V k J 0 VARIKLIO f ’ 
' •■■■. M O D- ELI S

• * ■ •' X ■

----------- —— --------- ------------ .?* Jurgaitis ” ~

Žmogui reikia daug kovoti su įvairiomis gamtos jėgomis, 
kurias’jis privalo_nugalėti ir visa tai pritaikinti savo gy
venimo patogumui, ūkininkui viena iš prieinamiausių gamtos 
jėgų yra vėjas, kuris padaro daug nuostolių, o pakinkytas 
duoda daug naudos. Bet retas ūkininkas sugeba, dėl lėšų sto
kos, išnaudoti gyvybiniai jam reikalingą vėjo jėgą. Dauguma ' 
ūkininkų.vargsta be jos, turėdami dėl to nuostolį.

Lietuvoje'vegitąci jos periodas trumpas. Nemažas žemės 
plotas - molis. Tokios dirvos paruošimui turi būti sutelktos 
visos ūkininko turimos jėgos, nes tam darbui palankios gamtos 
sąlygos greit gali pasikeisti. Todėl kiekvieno arklio jėga 
yra brangi ir neatitraukiama nuo lauko darbų. Tuo tarpu beko
nams, karvėms ir net paukščiams būtinai reikalingi miltai, 
t.y,, reikia vežti javus į malūną, gaišinti arklius ir.aplei
sti skubius lauko darbus, Laisvu nuo lauko darbiį laiku apie’ 
pasigaminimą didesnio kiekio, miltų netenka nė galvoti, nes .

K
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pagamintas didesnis kiekis miltų ilgainiui genda, .plėksta ir 
gyvuliams jau kenksminga=

Ne kiekvienas ūkininkas galėjo pas save namuose pasi
statyti ar įsigyti kokį nors variklį girnoms sukti. Vidujinio 
degimo varikliai buvo per brangūs., Esamieji vėjo varikliai 
taip pat buvo nepigūs ir savo konstrukcija gana sudėtingi - 
ypačiai kepurės arba galvutės įrengimas, kur randasi pats 
jėgos centras. Reikalingas būtinai atskiras^bokštas-, kuriam 
medžiaga sunkiai gaunama. Reikalingi dantračiai, velenai ir 
kt. Jų pagaminimas ūkininkui per brangus ir gana sudėtingas.

Žiupsnelis čia suminėtų ūkininko vargų, kuriuos asmenini 
teko pergyventi, vertė ieškoti naujesnio vėjo variklio, ku
riam nebūtinai reikalingas būtų atskiras bokštas, o juo tar
nautų ūkininko sutvirtinta daržinė ar kitas aukštesnis pasta
tas. Nereikalingi būtų dantračiai, pridedamieji velenai ir 
vėjo visa spaudimo jėga būtų betarpiai perduota kaip naudin
gas darbas, į vienintėlio veleno sulcimą. Einant šia mintimi 
sukonstruavau čia aprašomą karuselisiiovėjo variklio modelį', 

Karuselinis vėjo variklio modelis susideda iš penkių 
pagrindinių dalių: I. Bokšto'/nebūtinai atskiro/. II. Verti
kalinio veleno. III. Dviejų uodegų: pagrindinės ir padedamo
sios, IV. Automatinės sparnų išjungimo dėžutės ir V. Šešio
likos automatiškai atidaromų ir uždaromų sparnų.

I. Bokštas. Specialus atskiras bokštas karuse- 
liniam vėjo varikliui nereikalingasc Juo gali būti pritai
kintas ūkininko kluonas, daržinė ar kitas aukštesnis pasta
tas. Ruošiant specialų bokštą, jis daromas toks pat; kaip 
ir esamiems vėjo varikliams - piramidinis.' Karuselinio vėjo 
variklio bokštas, ar jis būtų ruošiamas specialus, ar pri
taikintas trobesys, savo viršutine dalimi baigiasi kaklu,ant 
kurio laisvai sukiojasi vėjo krypties nustatomoji pagrindinė 
uodega. Viduje kaklo įtvirtintas veleno rutulinis guolis.

II. Velenas . Velenas vertikalinis. Apatinis jo
galas įstatytas į atraminį rutulinį guolį. Vidurinė /maž- ■ 
daug/, jo dalis laikosi kaklo rutuliniame guolyje. Daugiau 
kaip trečdalis veleno iškeltas virš kaklo guolio. Ant šios 
veleno dalies prie pat kaklo nejudamai užmauta automatinė 
sparnų išjungimo apskrita dėžutė. Ant likusios viršutinės 
veleno dalies tvirtai prijungta 16 .sparnų alkūnių /kotų/,ku
rių abiejuose galuose įtaisytos specialios judamos plokštu
mos - sparnai.Pats veleno viršutinis galas baigiasi stiebu, ’ 
kurio viršūnė atatampoqis palaiko išorinius sparnų alkūnių 
galus. ..

III. Uodegose Viena pagrindinė uodega su svirčių 
įtaisu, antra - padedamoji. Pagrindinė uodega didesnė, lais
vai sukiojasi ant bokšto kaklo ir visuomet laikosi vėjo kryp
ties tiesumu /pavėjui/. Prie pagrindinės uodegos pašaknies 
/prie pat kaklo/pritvirtintas penkių svirčių įtaisas. Vieni 
svirčių galai yra sąlytyje su automatine sparnų išjungimo 
dėžute. Uodegą, visuomet laikydamasi pavėjui, nustato svirčių 
įtaisą, automatinės dėžutės atžvilgiu, į tokią padėtį, kad, 
reikalui esant, sparnų išjungimas įvyktų tuomet, kada jie ei
na be darbo. Sparnams dirbant - išjungimas jų negalimas.

Antra - padedamoji uodega- mažesnė. Statmenai prijung
ta varščių pagalba prie pagrindinės uodegos greta .svirčių 
įtaiso ir turi su juo netarpinį sąlytį,. Padedamoji uodega,

16



--------  ------------- -------- ---- ,----------- 15------------------------------—:,   
vienodam vėjui pučiant, savo plokštuma stovi prieš vėją. To
kioj padėtyj ją laiko spyruoklė. Didesnis vėjo paspaudimas 
stumia uodegą atgal, glaudžia ją prie pagrindinės uodegos ir 
savo judėsiu paveikia į svirčių įtaiso antrus svirčių galus. 
Pirmieji svirčių galai paspaudžia atatinkamus automatinės dė
žutės pirštus ir išjungia iš darbo tam tikrą kiekį sparnų /at
sižvelgiant į vėjo spaudimo stiprumą/. Vėjui susiplnėjus pade
damoji uodega spyruoklės tempiama grįžta į normalią padėtį ir 
savo judėsiu paveikia svirčių įtaiso atatinkamą, svirtį, vėl 
įjungia išjungtus sparnus į darbą. Kilus labai stipriam vėjui, 
abi uodegos susiglaudžia, susikabina-tarp savęs, išjungia vi
sus sparnus ir variklis sustoja dirbęs - sukęsis.

Svirčių ;įtaiso aprašymo nededu, nes nesinaudojant brėži
niais, kurie turėtų būti perspektyviniai, aprašymas būtų sun
kus ir neatsiekiąs tikslo.

IV. S p. a rnų išjungimo automatinė 
dėžutė Dėžutė apvali, uždaryta iš viršaus dangteliu. 
Dugno ir dangtelio centre yra skylės, kuriomis užsimauna ant 
veleno. Apie šias centrines skyles, dugnas ir dangtelis-turi 
po šešiolika pailgų skylučių, kuriose vertikaliai slankioja' 
šešiolika plokštelių. Kiekviena plokštelė dėžutės viduje turi 
spyruoklę, kuri ją spaudžia į apatinę padėtį /žemyn/. Kiekvie
ną plokštelę, iškeltą aukštyn, palaiko dėžutės viduje horizon-, 
taliai slankiojantieji pirštai, kurių galai išlindę pro dėžu-' 
tės šonuose esamas skylutes. Pro skylutes išlindę pirštų.ga
lai turi sąlytį su svirčių įtaiso svirtelėmis, kurioms'paspau
dus, pirštai slenka dėžutės centro kryptimi ir paliuosuoja 
vieną po kitai plokšteles, kurias spyruoklės nuspaudžia į apa
tinę padėtį. Kiekviena plokštelė eidama žemyn traukia su savin 
už viršūnės pritvirtintą trosą, o pastarasis savo ruožtu iš- . 
traukia prijungtą prie jo antro galo sparno kaištį ir sparnas . 
tampa liuesas - nedalyvaująs darbe. Dėžutės apačioje esamoj į 
svirtis paveikta padedamosios uodegos, grįžtant-jai į norma--“ ' 
lią padėtu, sukelia visas plokšteles į viršutinę padėtį, Šiuo 
laiku pirštai, spyruoklėlių pagalba, įšoksta į plckštėlių^iš-* 
ėnas, paliekant jas aukštutinėje padėtyje, o patys savd išori
niais galais išlenda pro šonines dėžutės skylutes, lauk,Plokš
telės, būdamos pakeltos į viršutinę padėtį, paliuosuoją trosų 
įtempimą-ir sparnų kaiščiai spyruoklių pagalba Vėl grįžta į 
pirmykštę padėtį- užkirsdami kelią sparnų lid.svui.iui. Tokiu bū
du sparnai vėl tampa įjungti į darbą.

Toks sparnų išjungimas ir įjungimas būtinai- reikalingas 
variklio- sustabdymui, o ypatingai - paliuosuoti sparnus aud
ros metu. Taip pat bandymais norima prieiti prie variklio op- 
sisukimų skaičiaus reguliavimo, esant varikliui darbe, : '

Vo Sparnai 8 Atidaromų sparnų 16. Kiekvienas spar
nas susideda iš pačio: sparno /dvi judamos sparno plokštumos; 
galuose/, sparno rėmų ir sparnų koto /alkūnės/, ,

Sparnas yra ‘keturkampė plokštuma, kurios ilgio ir. plo
čio santykis yra 1 : 2e Skersai sparno plotį vertikaliai per-. 
eina jo ašis, ant kurios sparnas laisvai sukiojasi rėme..Ašis, 
pereidama per jo svorio centrą, sparnų dalina į dvi nelygius 
dalis, kurių santykis turi būti no mažesnis kaip 1 : 3. Ašies 
perėjimo vietoje - sparnas išpūstas. Išpūtimas į abu :sparno- 
galus nuolaidžiai mažėja ir sparnas, žiūrint iš galų, turį
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Sunkumas, kuris sparno svorio centrą 
įstato į ašies perėjimo vietą

žuvies bei lašo formą. Suteikiant sparnui tokią formą šiek-, 
ta^ kdd,. einant jam prieš vėją, švelniau aptekėtų oras /pa-;, 
našiai kaip paukščio arba lėktuvo sparnas/. ; ■°

Tobuliau yra,kuo
met ašis artėja . 
prie pat sparno ga
lo. Ji gali būti 

'■'! pačiame sparno ga- 
lė, bet tada, prie .:. 
jo tam tikra svir-.
tele turi būti pri
tvirtintas atitin
kamas svoris, kad 
sparno svorio cent-:', 
ras būtų ašies per- < 
ėjimo1 vietoje. 7

• Rėmas yra sparno-,
.... -- įtvaras, kuriame

sparnas -laisvai sukiojasi ant savo ašies. Rėmas pritvirtintas 
prie alkūnės, o antras jos galas - prie veleno. Ant alkūnės., 
kur ji jungiasi su rėmu yra pritaisytas horizontaliai slan
kiojantis kaištis, kuris sparną sulaiko nuo laisvo jo suki- ’ • 
mosi apie ašį ir plokštumą pastato arba sulaiko prieš vėją. 
Sparnų sulaikomieji kaiščiai trosais sujungti su automatinės 
dėžutės atitinkamomis plokštelėmis. Vėjui staigiai paspaudus 
į pagalbinę /padedamąją/ uodegą, pasiliuosuoja atitinkamas., 
kiekis plokštelių., kurios krisdamos žemyn, traukia su savin 
trosus, o pastarieji - sparnų kaiščius. Tuomet sparnai pasį- 
liuosuoja, laisvai sukiojasi apie savo as j nesutikdami kaiš- ; 
čio kliūties ir laikosi prieš vėją, kaip žuvys prieš vande
nį. Visus kaiščius atitraukus - variklis sustoja dirbęs. ....

Visi sparnų kotai horizontaliai prijungti prie, veleno 
keturiais aukštais /t.ys, -kiekviename aukšte po keturius/ ir 
jų išdėstymas apie veleną sudaro sraigto formą.
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Sparno įvairios padėtys vieno veleno apsisukimo lai- 
'kotarpyje: b sparnass.a sparno ašis, e sparno kaištis, 
mos?3!110 ^isas’ d velenas, A vėjo kryptis, f sparnų suki- 
Išvados . Modelis pagadintas iš medžio ir aliumini-' 

jaus Seligenstadto Lietuvių Stovykloje "Smulkiosios Mechani
kos Remonto Dirbtuvėse". -

Apie pagadinto modelio minusus ar pliusus, neatlikus dar 
nuodugnesnių bandynų, sunku būtų ką nors pasakyti, bet kai 
kurie privalunai prieš esanus vėjo variklius yra jau išryškė-. 
j?:

1. Karuselinė sparnų konstrukcija nepririšta prie atskiro 
specialaus bokšto.

2. Neturi sudėtingos dantračių sistemos galvutės bei ke
purės.

3. Visas vėjo spaudinas į sparnus parsiduoda kaip naudin
gas darbas veleno sukinui. Tuo tarpu esamieji vėjo varikliai 
yra laužiami vėjo aukštielninkai - kaip sparnai, taip ir \ 
pats bokštas, Žymi vėjo jėgos dalis sunaudojau.?, tik tam lauži
au!, o ne produktingaa darbui - sukinui.

Daugiau privalumų ar neigiamų pusių parodys tolesni ban-' 
dynai, kurie dabar atliekami modelio tobulinimo sudėtinais.

Redakcijos prierašas: Šį technikos nėgėjo P,Jurgaičio 
sukonstruoto modelio aprašyną dedame, norėdami skaitytojans 
patiekti įdomią sparnų konstrukciją. Apie modelio tinkamumą 
Ir racionalumą paliekame spręsti patiems skaitytojams.. Mūsiį 
nuomone, modelyje reiktų padaryti dar kai kurių pataisymų: 
tuos kvadrantus, kur sparneliai eina prieš vėją’be jokio dar- 
bp, dėl oro pasipriešinimo į sparnų rėmus panaikinimo, reiktų
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apdengti, kartu apdengimą prijungiant prie vėjo krypties uo
degos) .be to, reikėtų dar smulkiau pastudijuoti, kokia’Spar
nų plokštumų forma šiuo atveju butų tinkamiausia.

V II N 0 N I? AUDINIŲ PLOČIO
KIMO NOiiOGRAiA

SUSI T B A U-

t ekst. iiiž .G. J. Lazauskas ...
Projektuojant bei norint be bandymų leisti į gamybą naujas 

audinių rūšis, tenka parizikuoti skaičiuojant'audinio pTočio su
sitraukimą. Jeigu gatavas audinys.pagaminamas siauresnis, negu 
kondicijų nustatyta - jis iš viso netinka rinkai, o jeigu per 
platus reikvojama be reikalo žaliava. Skaičiuojant medž.plotį 
skiete, geriausiai naudotas grafiniu būdu, nes aiškiau matosi ’ 
rizikavimo vieta. Savo praktikoje naudojausi šia nomograma.

Normalūs7ylinonių/gatavų/audinių plotis turi būti tarp 
144-148 cm./Turint a - gat.medž.plotį, cm /po apretūros/, b-audi- 
nio plotį skiete cm ir s — medž.pločio susitraukimą 0%, nuo plo
čio skiete iki gat.medž.pločio /kartu įskaitant ir susiaudimą/ 
sudaryta formulė b »■ iQ0-s' * PaSQi kurią išbraižoma, .nomo
grama - gatavų audinių įvairūs pločiai kreivių pavidale /144, 
145, 146, 147, 148 cm ir kraštutiniai pločiai/. Pav,, jeigu nu
matoma apytikriai, jog naujosios projektuojamos medž.pi.susi
traukimas gali būt-i tarp 14-16 iš nomogramos surandama, kad 
tai atitinka gatavo audinio leistino pločio ribose 168-17-6 cm

Medž.34- 
plo- 32' 
čio 
susi- 
trau-28 
kimas2g. 
s # 

. 24- 
22 
20

10
150

16

220' ■ 
audinio plotis skiete cm 1 . ■■ •; .■ ■ .

audinio pintį skiete. Tikras .aud.skiete-plotis pasirenkamas. 
į tą pusę, nuo vidurio, kur mažiau galimybių, kad aud.-iš eis per 
siauras, ar-žymiai per platus. Be to, palengvinimui, šioje no- < 
mogramoje reikia-.pasižymėti. jau žinomų.ąudinių rūšių susitrau
kimo ribas,, pagal to pačio fabriko manipuliacija, aprėtūioš bū
dą ir. kt.. , '
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MEDIS -ATEITIES Ž n I I A V A

----------------------   C, Rc Y;i ckard ---------------------------;—
Vieną dieną geležies atsargos išsibaigs ir pradės išsek

ti naftos turtai. Tada bus pats laikas pasirūpinti medžiu. 
Iš medžio gaunoraa pirminė • medžiaga gausiam skaičiui gnu-inių.. 
Motorų kuras, dangoraižių rėmai, namų ūkio ir krautuvių įren
gimai ir daug kitų dalykų, kurie šiandien gaminami iš metalo, 
turės būti pakeisti miško žaliavos gaminiais, Amerikiečių 
mokslininkai jau išmoko tokiusstebuklus padaryti; šiuo motu 
jų išradimai yra užbaigimu stadijoje. Jau šiandien naudojama

si medžio dirbiniais, kurio savo stiprumu ir amžiumi yra lynais, 
plienui. Turima iš medžio masės pagamintas popierius, kurio 
tvirtumas ir mažas svoris prilygsta uliuminijui, Pramonėje 
pradedamas gaminti etilo alkoholis ir medžio • piūvenų ir kitų ; 
liekanų. Toliau išrandamos vis naujos dirbtinės medžio medžia
gos.

Šių laikų laboratorijų ir fabrikų gamybinės galimybės 
yra tokios stebinančios,. jog lengvai .nueinama toliau /atspė
jami tokie dalykai, kurie nors.ir galimi, bet sunkiai įtiki
mi, Kiekvienas žino, jog geležies, naftos ir kivų reikalingų 
civilizacijai žaliavų atsargos turės išsibaigti,’ Kai kurių 
šių medžiagų užtuks dar koletai žmonijos kartų. Mės turime' 
ir tikriausiai rusimu būdų tuos pagalbinius šaltinius kuo 
taupiausiai išnaudoti. Kol tie šaltiniai baigs iššokti, turė
tų būti tame laikotarpyje atrasti geresni pakaitalai. Tai 
yra raminanti mintis. Bet. visa tai dar nepriveda prie galu
tinio klausimo išsprendimo. Nafta, anglis, metalas ir kitos 
neorganinės medžiagos, imant iš praktiškos pusės, nugali ’ 
,būti pakeistos - kai sunaudojama ir visai išnyksta. Tuo tar
pu medžiai yra pakeičiami. Tokiu didumo šalis , kaip. Amerika, 
gali prisiauginti sau pakankamai medžio ir taip pat pasirū- 
'pinti jo prieaugliu.

Jau šiuo metu nustatyta, kad medžio gaminiai pakeis 
daugelyje vietų dabar naudojamas mineralines medžiagas.Klau

psimas, kuriuo mastu ateityje iš tikrųjų bus galimu imtis 
medžio išnaudojimo, yra tik pusiau tiek svarbus, kaip tas,- 
ar turima garantijos, kad galinu pasitikėti, jog bus pakan

kamos medžio atsargos, nes jau šiandien naudojama.miško me
džiaga vis naujiems tikslaus. Yra daug pagrindo manyti, kad 
medis savo įvairiomis panaudojimo formomis pakeis alyvą ir 
kitas mineralines medžiagas daug anksčiau, negu atsiras sun
kumų tomis medžiagomis apsirūpinti.

Pirmuoju pavyzdžiu galina paimti ’’Conprug'1,- Ši savo lik
tumu ir kompaktiškumu pasižyminti statybinė medžiaga buvo ,• 
pagaminta amerikiečių miškų valdybos mokslininkų. Pradžioj 
buvo siekiama pašalinti vien tik medžio palinkimą trauktis 
ir plėstis, kad gauti' lygią kompaktišką medžio masę. Paga
liau tam reikalui pradėta medis mirkyti karštuose sakuose. 
Tuo būdu medis buvo padarytas nepraleidžiantis vandens:drėg
mė nebegalėjo nei į jį įeiti, nei išeiti. Vėliau moksliniu-
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kai pastebėjo, kad mirkymas karštuose sakuose medį padaro tiek 
plastišką, kad jis galima^suspausti iki vieno trečdalio pir- 
nykščių savo išmatavimų. Šis gaminys pasiekia tvirtumu, arti
no plienui; be to, jį galima pagaminti iš tokių medžio rūšių, 
kurios kitiems tikslaus yra per minkštos,, Šis gaminys duodasi. 
pritaikomas ir masyviems medžio konstrukcijoms, suteikiant 
joms norimas formas, p taip pat ir medžio klijuete-i, iš kurios 
galina praktiškai sudaryti bet kokias statybines formas.Šian
dien "Conpreg", be. to, naudojamas dar’propeleriams, žemėlapių 
futliarams, spyr.sėdynėms ir lėktuvų antenų stiebams gaminti.- 
Patobulinta gamybos eiga dažiiiausiai eina, prie garbinio, atpi
ginamo. Galina, manyt i, kad "Conpreg" bus greitu laįku taiko- >■ 
uaš statyboje ir baldų gamyboje. Jis yra atsparus vandeniui,- 
alkoholiui, silpnins rūgštins ir kenkėjams. ’ Ju išvaizda vi-j ' 
suos c sluoksniuose yra vienoda, Pav», įspaudimus ir nudrėskik;• 
nusigalima pašalinti šveičiant. "Conpreg" yra vienas iš tų ' 
medžio gaminių, apie kuriuos'specialistai sako, kad juos ga
lina panaudoti vietoj plieno ir kitų netolų. ,

Kitos nedžio gaminys, įvairus savo panaudojimo, galimybė
mis, yru "Paprpg” - sakuose'x-d.rkyt.as popierius - yra nu nauju < 
medžiaga, bot gaminant napjū būdu /kur supresuojama daug klo- 
dų į lengvas didelio atsparumo plokštes/, gaunamas gaminys,:; 
galinas gerai panaudoti lėktuvų statyboj ir visur kiturį kur7 ; 
reikalingas mažas svoris ir tvirtumas. ; '

..Dar vienas^gaminys - "Ųralloy" taip pat praėjč luborato-. 
rijus stadiją..Ši masė, palaiko, kiekvieną jai suteiktą formą. 
Tai yra tokia savybė, kuri turi ypatingos vertės, gaminant 
laivo liemenis ir kitas leiiktas dalis. "Uralloy" pagaminamas . 
mirkant žalią medį CO /NS^Zo. skiedinyje. Iki prisotinimu išmir-r 
kytas medis išdžiovinamas ir, kaitinamas iki tekios' teupėratū- : 
ros, kpl išsiskiria vanduo; tada galina gauti lenkiant norimą 
formą. jei. į Č0</NHx/g skiedinį primaišoma formaldehyde arba 
panašių chemikalų, tada medis visada palaiko jam du tą formą..

Vienas iš naujausių amerikiečių valstybiniu išradėjų 
štabo, išradimų yra ttstayp.uk"; t*y. labui atsparus. iiedžic^gaiipL- 
nys, kuris dabar. bandomas panaudoti .propelerių gamybai*" Šis. 
gaminys,. kuriame išnaudojama .žinoma medžio plastiškumo- ‘savybė , 
gaunamas po' nėsudėtingos g’hnybcs , panaudojant karštį ir' 'spau
dimą, "Štaypak" yra dar atsparesnis už "Conpreg" ir ganybos 
eiga skiriasi nuo "Comprėg" gamybos eigos tik tuo, kad garni- ; 
nys iiė.ra mirko mus sakuose. Gaminant šiuo būdu./kur, iš medžio 
isspaudžiamas oras/minkštos, medžio rūšys įgauna t’okį stipru-'" 
ną, kuris yra artimas geležiai ir pralenkia kiečiausius tro
pikų nedžius, kaip tują ir bambuką.

Kiti gatiybos būdai medžio apsaugai, nu., susitraukimo ar 
plėtimosi yra dar tik bandymų stadijoje,. Šie gamybos būdai, 
kurie pasirėdė esą tikslingi, yra tokie,., kur naudojama tik' . ' 
šilima be spaudimo. Toks šilimos būdu pagamintas medžio gami
nys - medis praeina ištirpinto metalo Vonią - turi 40 mažes
nį traukimąsi arba išsiplėtimą. Jis ypatingai tinka • baldoms, 
langų rėmams ir durims.

-■Veikiant'medį dujomis, taip pat galima pašalinti jo skė- 
timąsi ir traukimąsi. Toks gaminys yra acetylene mirkytas me
dis. Jis yra šiek tiek kietesnis už paprastą medį, bet jo pa
linkimas trauktis ir skėstis sumažėja apie 40 Svarbiausias 
klausimas, kurį reikėjo išspręsti - tam tikslui tinkamų dujų
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suradimas, Atrastas sėkmingas. medžio velkinas anhydride rūgš
ties garais, panaikinąs medžio vandens absorbavimą; iš to ti
kinąs! dar geresnių pasekmių^

Tolimesnis gaminys, kuris šiuo laiku tebėra dar bandymų 
stadijoje ir kuris yra daug žadanti statybinė medžiaga, yru 
hidroxylino kietoji plokštė. Tai yra pusiau plastiška medžiu- 
ga, savo savybėmis panaši į kitas rinkoje esančias plokštes, 
tik ši yra kietesnė ir bus gal būt, pigesnė. Ji gaminama taip:1 
iš supietustyto - medžio susilpnintos rūgšties pagalba ištraukia- 
na dalis coluliozės ir gauta rausė formuojama "į plokštes 5 kie
tumui gauti masė leidžiama per džiovinimo įrengimus,. Cukrus, 
gaunamas iš coluliozės, yra vertingas pašalinis produktas, ku
ris naudojamas alkoholiui ir.kitoms medžiagoms gatiinti. paša- . 
liniai produktai sumažina plokštės kainą*

Gaminant naujuosius medžio dirbinius, daroma pažanga me
džio panaudojimo ir kitose formose.’ Pav., mirkymas sakuose 
pirmasis, žingsnis "Conpreg" gamyboje - veda prie'naujas ne- • 
džiagos, vadinamos "Impreg", kur medžio palinkimas plyšti, T 
skėstis ir trauktis yra praktiškai beveik pašalintas. Tolesni 
lain ėjimui-pasiekt i džiovinimu, konservavimu ir kt>. ••' ■ <'

Chemijos pramonė, panaudojus sakuose mirkymo būdą, 'išra
do naujus vandeninius medžio klijuš. mokslininkai, kurie už
siima. miškogaminiais, stengiasi tuos klijus panaudoti me
džiui ir jo gaminiams. Tokiu būdu atsirado galimybė medį .pa-: 
naudoti naujų lėktuvų statyboje, didžio sluoksnius klijuojant • 
įvairiais klijais* Liūdinės dalys pasirodė labai tikslingos 

žinomom angliškom "Moskito* bombonešiui, taip patanerikeniš- ' 
kioms pratimų,, transporto .ir greitiesiems lėktuvams. • Minėtas • 
klijavimas dar. buvo panaudotas statyboj ė, ypač sluoksniais 
statytų arkų konstrukcijoms, laivų kyliams ir briaunoms,’' 

.stogų ryšiams, taip pat 'konstruktyviai reika
lingoms laisvai gulinčioms klijuotos dalins. Šioms dįdefehions- 
gamybos uždaviniams yra sunku paskirstyti klijų skystėjinui • 
reikalingą .šilimą. Nauja gi radijo''techniko s' šaka'- šilimos 
gamybą trumpų bangų.pagalba išriša ir šį uždavinį., < . ’:

• Čia į aminė t i medžio . gaminiai yra arba pagerintos' rūšies,' 
arba.:turį labai didelį giminingumą medžiui. Bot , jei medis 
ištirpinamas, chemiškai ir tada jo dalys; vėl jungiamus, - 
tuomet, įgalima sakyti, nėra jokių ribų'įvairioms panaudojimo;. 
galimybėms.

Ccluliozė, didžioji medžio' sudedamoji dalis, yra daugiau
siai vartojama kaip pirminė medžiaga cheminiams būdams,‘kurie- . •' 
tarnauja medžiui paversti kitomis medžiagomis į : Celulidzę ga- ■ 
Įima lengvai paversti cukrumi, tuo pačiu cukrumi, kuris ran
damas javuose. Nors ir nėra jokių cheminių priežasčių, kurios 
neleistų šį medžio cukrų padaryti tinkamą žmonių vartojimui, 
vis dėlto -yra. labai, .daug ūkio, politikos kliūčių, kurios ne

leidžia to imtis. QUkriniu runkelių ir nendrių cukrus yra 
šiais .laikais pramonės įrengimų taip lengvai 'ir pigiai' rafid 
nucjamas, jog atrodo visai neįtikėtina, kad medžio cukrus 
išeis: kada nors kaip varžovas į rinką. Tuo tarpu kaip chemi
nė žaliava, nerafinuotas medžio cukrus užėmė žymią vietą ir 
žada daug neribotų galimybių., ■

Naujas gamybos būdas-iš medžio cukraus išgauti etilo 
alkoholį-yra laboratorinėse studijose ne mažai ištobulintos. 
Jau keletą metų Vokietijoj iš medžio gaminamas pramoninis ai-
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kohplis, /.bet Amerikoj noks liniukai tą gamybos būdą žyniai pa- 
gerino, :Jixna "W.V.w.Ch.C. " /Willamette Valley-Woo'd Chemical 
Company/,netrukus pradės darbą naujame fabrike, kuris dabar

• netoli Oregono /Eugon-/ yra statomas; čia bus gaminamas pra
moninis alkoholis iš medžio piuvenų ir kitokių medžio.liekn-

_ ..nų, .Naujas gamybos būdas bus beveik tokiu pat -pigumu, laiįp;
. alkoholio gamyba iš nelaso, - ir tikrai pigesnis: už gamybą 
iš glūdų. Žinoma, tikroji kaina bus galima iškalkuliuoti tik 

. tada., kai fabrikas pradės veikti. Iš viem s1 tonos minkšto 
■>. medžio atmatų dabar gaunama 190-225 litrų alkoholio* Tikima

si, kad šis kiekis dar 95-110 litrais padidės* Šis alkofeblis, 
.. jei bus reikalinga, galės būti sunaudotas medžio apdirbimo’ 

mašinų varymui. <•'
Tiek žmogus, tiek gyvulys gali maitintis /žįno.aa.;ęh.ejaiš- 

kai,:perdirbant/medžiu* Galina pagaminti su dideliu .proteino 
kiekįu mieles: mielės auginamos Su azotu sumaišytame medžio 

• cukruje. Jungtinėse1 Valstybėse /kur viena didžiausių pokari-■ 
nių problemų’kuo' daugiausiai turėti naudos ir žemės ūkiui 
naudojamos, žemės,/, - sunku tikėtis; kad. žmonėms maistas tūįės 
būti gaminamas iš miško medžiagos, kol galutinai nepaaiškės, 
.ar su didėliu proteine kiekiu mielės duoda ypatingas’ maitini
mo techniškas pirmenybes. Tekios galimybės turėjimas labai" 
gaminančiai veikia dėl ateities, maitinimosi, - Gyvulių pini tini
mas. medžio pagalba duoda geresnes perspektyvas, ypatingai la
bai miškuotuose kraštuose,kur reikia daugiau gyvulių, ir kur 
-iki. šiol-nebuvo pakankamai pašaro, .

Grįždami į tikrąją chemijos sritįa ųeskime; žvilgsnį į.’’ 
ligninč-J panaudojimą galimybes. Ligninas yra masė/-jungi-inti'- 
medyje celulioZės narvelius, dėdžių cukraus gamyboje iškrin
ta didelis lignino kiekis.- maždaug ketvirtis medžio Svorio - 
kaip pašalinis produktas i Ligninas gaunamas šokolado spalvos 

, miltelių,pavidale. Jau atliekant bandymus, buvo.galima'iš jo 
pagaminti, phenolą ir krezelą - abu pramonei reikšmingi chemi
kalai j be to, gavosi visa eilė kitų medžiagųkurkus bus .gal
būt, dar reikšmingesnės. Ligninas, kaip, ir cululidzė, įgauna 
reikšmės dirbtinių medžiagų-gamyboje. Gamybos būdai, naudoja
mi ligninui ir ąeluliozei, davė pašalinių produktų., reikalin
gų dirbtinių medžiagų gamybai. Dirbtinės nedžiugus ateityje 
eis kartu lygiagrečiai feu natūrali, mis tukstilinėmis medžia
gomis. '■' . .- ., - . ;

Taip pat naudojami kiti mažiau išvystyti pašaliniai pro
duktai, kurių panaudojimo galimybės yra neribotos. Ir šie me
džio produktai, sumažėjus metalui, bus daugiau reikšmingi, 

/Originalas "That Wonderful Stuff Called Wood" atspaustas 
savaitraštyje "The Saturday Evening Pust". Iš "Die Anerikani- 
sche Rundschau" vertė dipl.inž.K.Tymukas/. <. ■
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Iki šiol atominę energiją pavyko panaudoti karo tiks leans. 
Neabejotina, jog dabar daug, dirbama,, kad atominė energija bū
tų pritaikyta pozityviam kūrybiniam darbui. Ieškoma priemonių,, 
kurips padėtų žiedinės reakcijos greitį reguliuoti bei valdy
ti. Čia padeda specialios neutronų absprbaeijos medžiagos,ku
rių pagalba galima suvaldyti per staigų atominės energijos 
atsipalaidavimą. Jau dabar iš plutonio gamybos išsiskirianti 
energija naudojama šildymo į r engimuos e.Konstruojama 'l®£ano ma
šina" ir kt.

- Vašingtonas praneša, kad amerikiečių kariuomenės atomi
nės energijos inžinieriai nutarė pagamintus radioaktyvius 
izotopus perduoti naudoti civilėmš laboratorijoms, Šios labo
ratorijos bandys šį išradimą panaudoti taikos tikslams.

Produktai, kuriuos perdavė laboratorijoms, yra paprasti 
chemikalai, kaip fosforas, jodas ir siera, kurie yra specia
liame aparate skaldomi radioaktyviais spinduliais. Tuo būdu 
ir tos cheminės medžiagos pasidaro radioaktyvios ir yra nau
dojamos įvairiems tyrimų darbams.

Šiais radioaktyviais spinduliais yra ypatingai' susidomė
ję medikai ir nori juos panaudoti gydymui. Pirmiausia' bus 
bandoma kovoti su vėžio liga.

- Dr.Thomas Parran, JAV viešosios sveikatos vedėjas, vie
name mokslininkų posėdyje Vašingtone pranešė, kad-yra planuo
jama įkurti naujas tyrimo institutas atomo- energiją panaudp- • 
ti naudingiems tikslams,-, Institutus darys fizikos, chemijos, 
biologijos, medicinos ir žemės ūkto tyrimus. Jo uždavinys bus 
taip pat uranijaus tyrimas tikslu pritaikyti jį biologiniams • 
ir fiziniams tikslams.

- Anglų mokslininkas Dr.. Julian Huxley neseniai paskelbė, 
kad esą atominės energijos pagalbu būtų gulima, palaipsniui 
sušildyti visą poliarinę sritį. Tai žymia.’, pakeistų klimatą 
šalyse, esančiose į šiaurę ir‘į pietus nuo pusiaujo. Anglijo
je tada išnyktų amžini rūkai .ir jos klimatas taptų panašufe į 
Ispanijos klimatą. Betgi kita vertus, milžiniškus- ledynus is- 
tirpinns, vandens lygis okeanuose ir jūrose'pakiltų nuo JO 
iki 50 metrų ir daugelis pajūrio sričių su jose esančiais pa
statais ir gyvybėmis atsidurtų po vandeniu.

- Kanadoje, Sic Gillio universitete netrukus bus oficialiai 
atidaryta nauja JOJ.00) dolerių vertės radiacijos laboratori
ja su ciklotronu.

Naujas ilc Gillio 25-OOJfOJu voltų ciklotrenas gamins 
energiją iki lOcVOOyfOOO protonų voltų. Jis bus naudojamas 
atomo branduolio tyrimui ir paraginimui praktiškai panaudoti 
atominę energiją* Jis sveria" 275 tonas..

- Amerikoje numatoma pradėti statyti lokomotyvą, varomą 
atominės jėgos, gaunamos ardant gyvsidabrio ir plieno atomus. 
Patentas jau buvo gautas 1939 m. Lokomotyvas būsiąs naudoja
mas New Yorko centrinės sistemos 120 vagonų traukiniui vėžio-
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ti. 45 kartus tarp Net? ,Yorko ir San Francisko pakaks 1 arbati
nio puoduko gyvsidabrio atomų cksplioaijosv

- - Ritchie- Calder Londono tfNews Chronicle" _ lairasty.ie .rašo 
apie atominį motorą, pavadintą ■’pile"' /baterija/. Jo veikimas 
aiškinamas taip. Paprasto urano "U 238" lazdelės} su maža 
"U-235".priemaišaįstatomos į grafito masę. Grafitas suside
da iš anglies atomų, nuo kurių neutronai atšoksta-,, Atitinkamai 
urano lazdeles sugrupavus, greitieji neutronai nuo anglies at o 
mu taip. rekošetuoja, jog jie sumažintu greičiu grįžta prie ura 
no"lazdelių, kur "U 238“'' arba "CT 235’’ atomų vėl sugeriami. J

.' '.Kuo šios skaldymosi eigos lazdelės, taip įkaista, kad /at- 
sirandant plutonui/ turi būti vėsinamos, Tam tikslui urano laz 
deles ../apsaugojimui nuo suėdimo, kuriam uranas ,yra ypač jaut
rus. šios lazdelės be. to dar yra apdengtos aliuminijaus sluoks 
niu/ kartu su savo grafitiniu kevalu yra panardinamos į tekan
tį vandenį. Kaip ir prie visų panardinamųjų elektros šildytu
vų, kuriuos mes vartojame vandens šildymui, vanduo nuo šių laz 
dėlių įkaista. įkaitinama tik iki virimo temperaturoS', nes vi
sų aparatūra/dar tebėra primityvi, ir panaudotoji'aparatūrai 
medžiaga'dar neatitinka visų reikalavimų. Pay., aliuminijaus 
panaudojimas, prkn lazdelių suėdiiaą ir 'padarymui vandens indų 
jokiu būdu nėra idealus. Aliumini jus' lengvai išsilanksto ir 
nepakelia .aukštos temperatūros. Svarbiausia^ jog jis skiriasi 
nuo daugelio kitų metalų, kad sužadina neutronų veržinąs’į į 
grafitą$ Klementas berilis turi’tokias pat savybes,_jis yra 
atsparus suėjimui, yra labai kietas ir pakelia milžinišką tem
peratūrą. Tačiau, šaldant jo lydinį, negalima išgauti plokš-- 
čios/plokštclių. pavidalo/ formos.: ;

.. Kaip tik bus pagaminta tinkanti medžiaga, _ fizikai galės 
didinti ir .intensyvinti atomų skaldymąsi lazdelėse. Tūdtiet 
"U 235" kiekį lazdelėse bus galima padidinti nuo 1 #.įki 25 7°. 
t,y,, bus galima pasiekti fantastišką temperatūrą .ir milžiniš
ką garo ar dujų spaudimą. .

Tain pat galima išvengti ir taip vadinamo užnuodijimo.^Ti
ri s šiandien kliudo "pile" motoro pajėgumą.' "Užnuodijimų" va
dinama. susitelkimas kitų elementų, kurie atsiranda skaldantis 
uranui. Šie elementai yra radio-aktyvūs į kaip ir pats radiumas 
Jig "užkemša"• aparatūrą ir jos veikimo ilgumą aprėžta maždaug' 
iki? 12 mėnesių, Tačiauj eigų' būtų padidintas pasiliuosuoj an
čių neutronų kiekis, tuomet jie siuos elementus sunaikintų.

. Tokiu būdu palankiomis sąlygomis nes turėtume., automatiš
kai veikiantį atominį motorą, kuris, veikdamas šildytuvo pa
nardinimo principu, galėtų mums teikti reikalingą garo, spaudi
mui. Stipri energija., tiekiančioji našina, veiktų labai ilgą lai
ką, galbūt ištisais metais automatiškai ir savo energiją per
duotų kitoms mašinoms. Kės atsirandantis plutonas gali.pakeis
ti "U 235" /į kurį pagaliau jis pavirsta/, ir tokiu būdu šis 
plutonas gali būti panaudotas kitos "pilės’’ varymui- .Taip nes,. 
turėtume tokį energijos gamintoją, kuris daugiau varomosios.." 
medžiagos duotu, negu pats suvartotų.

Jeigu nes sį motorą paleisturio veiktiy tai kokiu, badu jį 
galėtume reguliuoti? - labai -paprastai, metalas kadmis neutro
nus absorbuoja. Jei mos norėtume "pile" išjungti, turėtume.tik 
panardinti kadmio lazdeles. Jos sugeria pakankamą neutronų . 
kiekį, kad veikimo procesas visai sustotų. Kadmio lazdelių pa
nardinimas gali būti kontroliuojamus termostatų pagalba.
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Kadmio stryp, 
Perkaitintas /X Nutekamasis 
vanduo / \ vamzdis perk.
\4------It----- vandeniui

šaltas ^vanduo . šolt/vand.įleid.vamzdis 

/ureno lazdelės su grafito ' 
mase panardintos vandens in
de. Vanduo, tekėdamas stat- ’ 
menai pagal lazdeles, dėl 
atominės reakcijos, taip 
stipriai įkaitinamas, jog dėl 
savo aukštos temperatūros ga
li būti naudojamas labai di
delio spaudimo garo gaminimui. 
Kadmio stiebeliai yra kaip 
reguliatoriai: kadmius pri
traukia atitinkamas ..tono da
leles ir tuo apstabdo proce
są/.

Šiandieninis atominis motoras dar yra per didelis ir ne
parankus. Jis turi būti apgaubtas stipriomis sienomis, kad ‘ 
atsiskirinntieji neutronai būtų užlaikomi, nes jie žmonėms 
yra pavojingi ir turi būti laikomi tvirtai.uždaryti. Bet ato-' 
minis motoras galėtų būti pagamintas ir mažesnio formato bei 
pastatytas jėgainėse /motorai, kurie veikia su "sunkiuoju 
vandeniu" - deuterijumi, galėtų būti žyniai mažesni/. Galima 
laukti, kad tokie motorai ateityje galės būti pastatyti pkod- 
nihiuose-laivuose ir lokomotyvuose, tačiau iki šiol dar nenu
matoma pagaminti tokių mažų motorų, kurie tiktų lėktuvams ir 
automobiliams.

Be to, straipsnyje nurodoma, kaip konstruktorius įsi
vaizduoja atominį lokomotyvą:

Atominis motoras yra labai kompaktiškas. Jis užima no 
daugiau 1 n\ Mokslininkai numato.jo formatą dar daugiau su
mažinti.

- William L.laurence, kuris 1945 m. pavasarį J.A.V, karo 
ministerijos buvo pakviestas padaryti pasauliui pirmąjį pra-' 
nešiną apie atominės bombos atradimą ir panaudojimą, laikraš
tyje "The Saturday Evening Post" apie atominės energijos pa
naudojimo galimumus taip rašo:

Skylant trilijonams atomų, atominiame bokšte atsirandan
čios medžiagos gauna lengvųjų, radioaktyviųjų elementų formas. 
Gamtoje šių elementų radioaktyvinėj e formoje nerandama. Vieną 
kartą jie turės milžinišką vertę,, kaipo radijuuo ir rentgeno 
spindulių pakaitalas ir kaipo katalizatoriai chemijos pramo- 
nėje» Tai nėra ateities dalykas, bet renius faktas, nes, gani-
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nant plutoną, šie elementai atsiranda., kaipo šalutiniai pro
duktai* Juos galina pagaminti dideliais kiekiais ir laisvus 
nuo kitų* nedžiugų priemaišų, Tau reikia įrengti tik atitinka
mus prietaisus*------------------------------------------------------------------------------ .

Svarbiausias faktas - daug svarbesnis už milžiniškųjų 
atomo jėgų atvėrimą - yra tai. kad atomo bokštas sudaro nėiš-, 
seniarią neutronų atsargą.. Beveik visus gamtoje sutinkamus- ele
mentus, bombarduojant neutronaisf galima paversti kitais ele
mentais. Taipgi galina elementus pagaminti pagal norą ir dirb
tinu būdų? ' ■ ■ '

" ■ Gal būt, kad tarp kitų paslapčių - kai kurių šių elemen
tų pagalba pavyks pasiekti geresnius resulfatus .vėžio ligos 
gydyme ir pasiseks išaiškinti vėžio atsiradimo paslaptį* Visa, 
tai yra labai svarbu, daug svarbiau už tokius dalykus, kaip 
išminties akmuo'arba gyvenimo eleksyras, kurių ries galine ti
kėti sulaukti iš neutrono. Neutronų pagalba praktiškai galina 
pagaminti radioaktyvinėje formoje neribotus kiekius tų ketu
rių elementų, kuriais remiasi gyvenimasbūtent: vandenilio, 
anglies, azoto ir deguonies. Prijungdami mažyčius, kiekius 
lengvai identifikuotų įadiOaktivinių atomų tų elementų"prie 
molekulių maisto, kurį naudoja augalai ir gyvuliai, nes-pir
mą kartą galėtume žingsnis^pp žingsnio stebėti šių molekulių 
kelią per.gyvą organizmą, gie atomai, .taip sakant, pasidarytų 
tais'žibintais, kurie nušviestų tamsų gyvenimo labirintą. Tai
syklinga ir.hfetaisyklinga šių.procesų eiga, kurios smulkmenos‘ 
iki', šiol nuo . mūsų buvo paslėptos, dabar jau .gali būti realiai 
stebima.: Ši dadalykai ateities medicinoje turės neįkainuojamą-' 
reikšmę. '. V

' Šiuos metodus gal ima--taikinti ne vien tik prieš vėžį. 
Pirmą kartą medicinos istorijoje, gal būt, nes galėsime ste
bėti visų staigiųjų ir chroniškųjų ligų nedžiagofe pasikeiti
mus* Pagaliau, gal būt, nes galėsime.pagrįsti paslaptis arte
rijų sklerozės, kaulų gėlos, širdies, inkstų ir kitų ligų? 
kurios medicinos moksle iki šios dienos sudaro mįslę ir vis 
dar reikalauja didelių mirties aukų. - ‘ '

Ir pagaliau mes.taipgi stovime prie slnksčio^paslapties, 
kodėl žmonės sensta., Didėjant žmogaus amžiui; medžiagų pasi
keitimas jo kūne kintaj tačiau kokiu būdu jis kinta, nes to . 
nežinome? Duodami maistą su ’’.suskaldytais atomais” bandomie
siems gyvuliams per visą, jų gyvenimą ir tokiu pat maistu mai
tindami žmones, kurie pasiekė. V. w ią amžių ir tebeturi pilną 
pajėgumą, gal būt, nes atidengsime priežastis, kodėl žmonės 
sensta, ir-planingai galėsime ieškoti kelių ir priemonių se
natvės užtęsimui.

Bet tai dar tėra tik dalinis vaizdas tų galimumų, ku
riuos mums, teikia "suskaldytų atomų” panaudojimas.- Jie duoda 
mums į rankas priemonę;-išsprendimui vienos iš didžiausių gam
tos paslapčių, būtent, klausine? kokiu būdu augalai-lapų ža
lumo arba chlorofilo pagalba išnaudoja saulės energiją? Chlo
rofilas yrą yięnintėl.ė gamtos substancija, kuri iki tam tikro 
laipsnio pajėgia sugauti saulės energiją ir sukrauti ją į au
galus. Be šios chlorėfilo savybės gyvenimas mūsų žemėje būtų 
neįmanomas. Visa energija, kurią nes naudojame savo egzisten
cijai- palaikyti, yra kilusi iš saulės energijos, mes priima
me ją į save su augaliniu maistu arba su mėsa tų gyvulių, ku
rie maitinasi augalais. Ir toji energija, kurią nes gauname
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iš anglies arba žibalo, yra ne kas kita, kaip saulės energįs* 
ja, surinkta augalų prieš milijonus motų,

- Autorius-, rašydamas apie tarpplanc-tinio susisiekimo ga
limumus, taip rašo:

Visos iki šiol vartojamos mūsų degamosios medžiagos tu- 
•rėjo tik šiek tiek daugiau energijos, negu reikalinga iškelti 
savo svorį iš žemės traukino jėgos l...uko» Dėl šios priežas
ties iki šiol nebuvo galina konstruoti' tokio tarpplanetinio 
lėktuvo, kuris galėtų palikti žemę, nes n.buvo degamosios me
džiagos, kuri pajėgtų Iškelti pati save ir lėktuvą iki taško, 
esančio anoje ženės traukino srities pusėje. Gi atoninė bonba 
turi milijoną kartų didesnę energiją, negu tan reikalinga. 
Tuo teoretiškai susidaro galimumas iššauti tarpplanetinį lėk
tuvą iki Mėnulio arba iki Marso. Tokiu būdu tarpplrjįetinian 
■lėktuvui degamąją medžiagą jau turime. *Tik trūksta motoro,ku
ris su ja.galėtų veikti, mokslininkai, nurodydami atomine / 
energija varomos mašinos problemos sunkumus, vis dėlto nelaiko 
šių sunkumų nenugalimais. Tarpplai.ietinio^susisiekimo amžius, 
nors jau aiškiai yra pranašaujamas, išauš dar ne greit. Kaip 
atrodo, tą naująjį pasaulį, kurį mums atneš atoninė energija, 
dar tvbeslepia ateities šydas.

-Fizikos prof.G^Wilyu Owen, laikraštyje "Antioch Review" 
savo straipsnį apie atominės energijos panaudojimą kasdieni
niame gyvenimą užbaigia, padarydamas tokias išvadas:

Visa tai sutraukiant, galina pas::kyti, kad vi^nintėlis 
atominės energijos šaltinis, kuris laikinai žinomas, yra ura- ■ 
nas arba jo derivatas plutoniunas. Šių medžiagų, kol jos gali 
būti naudojamos jėgai gaminei, išvalymo metodas, atrodo, bus . j 
perbrangus, kad jis visuotinai pritaikius jėgainėms. Vis dėl 
to tam tikrais atvejais ji bus labai naudinga, pvz., kai eina 
reikalas apie didelių atstumų transportą arba jėgaines, ku
rioms negalima pristatyti kitų degamų medžiagų. Taip pat yra 
galimybė įrengti urano skaldymo įmones radioaktyvių medžiagų ,. 
ir naujų elementų gamybai, kur energija mašinoms varyti ar 
industriniams tyrimams būtų gaminama kaip šalutinis, produktas. 
Taip pat atominė energija gali būti panaudota tokiems reiški
niams pasiekti, kurie ligšiol buvo nepasiekiami, pvz., pnga- r 
minti labai aukštą- temperatūrą.

- Prof.Jolio-čurie, prancūzų aukštasis komisaras atominės 
energijos reikalams, savo pranešime /Paryžiuje/ 50 metų ra
dioaktyvumo atradimo sukaktuvių proga, pareiškė, jog prof. 
Becquerel,'Pierre Curie ir Marijos Curie -. Skladovskos at ra- • 
dimų ir darbų dėka Prancūzija atominės energijos tyrinėjimų • ■ 
srityje iki 1940 metų išlaikė pirmą vietą, Šiuo metu, nors 
Prancūzija ir neturi tiek galimumų ir išteklių, kaip, pav,, 
JAV, jį atominės energijos tyrinėjimuose dalyvauja daugiau, 
kaip kad galima manyti.

Atėmų’mokslas busimųjų žmonijos kartų gyvenime suvaidins < 
tą pačią rolę, kokią pirminių žmonių gyvenime suvaidino išmo
kimas įsidegti ugnį. Tačiau reikės dar mažiausia 20 metų sun
kaus darbo’ ir tyrinėjimų, kol atominėje srityje atradimai ga
lės būti pilnai išnaudoti žmonijos gerovei... .
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T £ CH K I K I N I S GYVENIMAS IŠEIVIJOJE 
I ; ■

PIRMASIS TREMTINIŲ LIETUVOS
INŽINIERIŲ. SUVAŽIAVIMAS.
.. ■ .W U E R Z B U R G E . ' .

Blogam orui ir nepatogiam susisiekimui esant, inžinie- • 
riai iš tolimu Vokietijos vietų /amerikiečių, anglų ir prancū
zų zonų/ suvažiavo į Wūrzburgą . Atvyko pavieniai ir grupėmis 
is didesniųjų centrų įgalioti atstovai, daugiausiai iš jaunes
niosios inžinierių kartos, į Pirmąjį Inžinierių Tremtinių Su
važiavimą Wuerzburge 1946 m. vasario 23-24 d.d.Vienas iš seni
mo prof,S.Kolupaila nepatingėjo ir pasiryžo atvykti iš tolimo 
Kempteno, kartu atsivezdamas niekad negęstantį optimizmą, jau
ną širdį bei sielą ir, be to, dar brangų iš Lietuvos atsivežtą 
turtą - gražiąją spalvuotą Lietuvą. Jis buvo šias atmintinas 
dienas Wuerzburgo lietuvių visuomenės dėmesio centre ir suva
žiavimo ašis, diskutuojant ir sprendžiant organizacinius bei 
principinius klausimus. Maždaug inžinierių šeimą Vokieti
joje atstovavo 97 inžinieriai, iš kurių 80 svočių ir 17 Wuerz- 
burgiškių. įgalioti atstovai inžinieriai svečiai atvyko iš.šių 
35-kių Vokietijos vietovių; Wiesbaden, Dillingen, Celle, Bay
reuth, Kempten, Augsburg, Muehldorf, Roth bei Nuernberg, Muna 
Muenster bei Dieburg, Regensburg, Memmingen, Landshut, Neufen,. 
Hąnau, Biberach, Ravensburg, Tuebingen, Illertissen, Rottweil, 
Amberg, Unterlingen, Muenchen, Seligenstadt bei Wuerzburg, 
Schweinfurt, Kitzingen, Guenzonhauseh, Weizonburg, Ochsenfurt, 
Bad-Mergentheim, Ingolstadt, Lohr, Suttgart, Goettingen, Mainz

- Kastell ir Wuerzburg. Jų tarpo buvo profesūros personalo-, 
inžinerijos daktarų bei dip1.inžinierių 60 ir 37 inžinieriai.

Suvažiavimo proga Wuerzburgo Inžinierių ir Technikų Drau
gija išleido technišką, profesinį, informacinį neperiodinį 
leidinį "Inžinieriaus Kelias" Nr„l su smulkia suvažiavimo pro
grama.

Suvažiavimas pradėtas stovyklos bažnyčioje gedulingomis 
pamaldomis už karo metu ir emigracijoje mirusius ir žuvusius 
inžinierius.

Suvažiavimo iškilmingąjį posėdį atidarė Lietuvių Inžinie
rių ir Technikų Draugijos Wuerzburge pirmininkas dipl.inž. 
K.Krulikas sveikindamas iniciatorių vardu atvykusius atstovus 
ir svečius, dėkodamas už pasiryžimą ir kviesdamas pagerbti su
sikaupimo minute mirusius, žuvusius ir KZ stovyklose nukankin
tus colleges inžinierius. Suvažiavimas pradėtas Lietuvos himnu.

Į garbės prezidiumą pakviesti: Wuerzburgo stovyklos UNitRA 
Team 169 Direktorius WoG,Cargill, prof„SoKolupaila, Wuerzburgo 
Draugijos narys-rėmėjas Stovyklos Vedėjas ats.mjr.V.Narbutas 
ir Lietuvių Stovyklos Komiteto Pirmininkas PoVenclova. į darbo 
prezidiumą - dipl.inž.K.Krulikas /Wuerzburgas/, dipl.inž.Br»Ga-
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linis /Augsburgas/ ir dip! ,inž«BeDaukus /Kemptenas/.

. Suvažiavimą žodžiu sveikino Stovyklos UNRRA Direktorius 
W.G,Cargill, Stovyklos Lietuvių Komiteto pirmininkas PaVenc
lova, Gimnazijos Direktorius IcSerapinas, stovyklos.ligonines 
gydytojų vardu Dr.J.Petukauskas, stovyklos studentų vardu Du- ’ 
linskas, raštu sveikino Wiesbadeno studentai technikai, .

Dipl.inž.K.Krulikas painformavo svečius apieWuerzburgo . 
stovykloje inžinierių ir technikos darbuotojų atliktus įrengi
mus, veikiančias auto-mechanines ir stalių dirbtuves ir kvietė 
suvažiavimo dalyvius visa tai apžiūrėti.Stovyklos Vedėjas 
V,Narbutas plačiai apibūdino kokioje apverktinojo padėtyje 
vietos stovyklą rado lietuviai čia. atvykę ir koks skirtumas yra dabar ją apšvarinus, narni?, stogus, duris ir langus sutvar- kius, įvairius įrengimus pastačius ir dirbtuves į darbą palei
dus. Visa atlikta darbščių lietuvių rankų, sumanių organizato
rių - pareigūnų ir inžinierių bei technikos darbuotojų inicia
tyva ir darbu.

Prof.S.Kolupaila padėkojo Wuerzburgo collegoms už suva
žiavimo suorganizavimą, gėrėjosi lietuvių inžinierių šeimos pa
gausėjimu/ darniu sugyvenimu ir kvietė į Grybinį kitų moksli
nimo ir savo specialybės žinių gilinimo darbą., •

Po iškilmingo posėdžio suvažiavimo dalyviai, vadovaujami 
vietos inžinierių ir kitų pareigūnų, apžiūrėjo vietos gimnazi
jos patalpas, meno studiją, stovyklos įrengimus: skalbyklas, 
vaikams karusėlę, jreatro ir koncertų salę, vaikams virtuvės ir 
valgyklos įrengimus ir patalpas, sporto halę, šoferių ir elek- 
tro monterių mokomąsias klases ir, darbui vykstant, auto me- ‘ 
chanineš ir mechanines stalių dirbtuves.

Po pietų pertraukos suvažiavimas susirinko darbo posėdžio. 
Prof.S.Kolupaila, J.Daniliauskas ir P.Drąsutis pranešė apie 
būsimos Lietuvos ekonominį, statybinį ir energetinį atstatymą, 
kas jau buvo svarstyta Augsburge. Iš svarbesnių minčių apie 
būsimą atstatymą paminėtina tai, kad Lietuvoj turėtų būti ei-- 
narna prie mūrinės statybos,-kurui kiek galima daugiau butų 
naudojama durpės ir per tris metus turėtų būti pastatyta hid
roelektrinė jėgainė.

Pranešimus iš paskirų stovyklų technikinio gyvenimo bei 
darbų suvažiavimui patiekė Augsburgo, Komptono, Hanau, Ravc-ns- 
burgo, Muencheno, Dillingeno, Seligenstadto b,Wuerzburg,Liuehl- 
dorfo, iš anglų valdomos zonos bendrai ir Wuerzburgo^atstovai. 
Anglų zonoje apytikriais daviniais gyvena apie 50 inžinierių$ 
daugiausiai - amerikiečių zonoje.

Augsburgo inžinierių kolektyvo numatomai steigti "Lietu
vos Inžinierių Tremtinių Draugijai" paruoštą įstatų projektu 
referavo dipl.inž.JoDaniliauskasa Po trumpų diskusijų-su mažo
mis pataisomis Draugijos įstatai priimti, steigiant Lietuvos 
Inžinierių Tremtinių Draugijos Centrą0 • /

Po pirmos suvažiavimo dienos darbo posėdžio, pręf.S.Kolu
paila stovyklos vaikučiams pademonstravo spalvotą filmą - ke
lionė po gražiąją Lietuvą upėmis ir ežerais3 Vakare suvažia- . 
Vimo dalyviams Wuerzburgo lietuvių scenos meno, mėgėjų kolekty
vo, dramos sekcija davė spektaklį Sofijos Čiurlionienės "Auš
ros Sūnūs ”/4 v. drama/.

Antrąją suvažiavimo dieną,, sekmadienį jau-iš pat ryto da
lyviai susirinko tęsti darbo posėdį-. Diskutuotas Draugijos 
Centrui vietos parinkimo klausimas., Inžinierių Pjprąsučio,
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B.Galinio, A.Nasvyčio, A.Banėno, K.Kruliko ir prof.S.KolupM- 
los pasiūlymų,priimtas bendras suvažiavimo dalyvių nutarimas^- < 
Centro Valdybos būstinė Augsburge, Kontrolės Komisijos - Ha
nau ir Garbės Teismo - Kemptene, Pagal suvažiavim ■> bendrą nu
sistatymą, - šiuos centrinius vykdomuosius organu^ rinkti iš 
vienoje stovykloje gyvenančių inžinierių - suvažiavimas pavedė 
Augsburgo, Hanau ir Komptonu inžinierių kolektyvams išrinkti 
paminėtus centrinius vykdomuosius organus. Toliau, einant . 
Draugijos įstatais, nustatytas mėnesinis nario mokestis. Dar
bo posėdis baigiamas ir dalyviai vyksta į bendras stovyklos 
pamaldas. •

Po pietų pertraukos tęsiamas darbo posėdis. Suvažiavimo 
dalyviai'nutarė prie Centro Valdybos Augsburge leisti bendrą 
inžinierių profesinį žurnalą, o skyriuose, esant galimybėms,; 
atskirus periodikos leidinius. Po neilgų diskusijų, susita- . 
rus dėl žurnalo krypties ir formos, prof.5.Kolupaila suva
žiavimui pasiūlė, - pagerbiant Luerzburgo Lietuvių Inžinie-, 
rių ir Technikų draugijos pirmojo inžinierių profesinio lei- 
dini-o- "Inžinieriaus Kelias" išleidimo faktą suvažiavimo pro
ga - pavadinti prie Centro Valdybos steigiamą profesinį žur
nalą tuo pat vardu, t.y., "Inžinieriaus Kelią” ir toliau .....
leisti; nuo antrojo-numerio Augsburgo. YJUeržburgo Inžinierių 
ir Technikų Draugijai savo leidinio, vardą centrui perleisti 
sutikus,'suvažiavimo dalyviai prof.S.Kolupailos pasiūlymui' 
pritarė.'' ...

Pagal priimtus Draugijos įstatus ir suvažiavimu daly
viams pageidaujant: centras ir pajėgesni.skyriai leidžia 
technikos mokslų šakų bei specialybių konspektus, leidinius' 
bei knygas. Pageidauta, kad ruošiant leidinį spaudailiktų 1 
painformuota Centro Valdyba.

Suvažiavimo prezidiumas pasiūlė priimti suvažiavimo re
zoliucijas ir pasiųsti ,sv cikininus VLIK’ui ir Lietuvių Trem
tinių Bendruomenės Centro Valdybai Detmolde. Suvažiavimas 
patiektas reiacliucijas ir sveikinimus Priėmė ir iš savo pu- 
sės pasiūlo dar pasiųsti sveikinimu telegramą iš 25 žodžių -. .‘V 
Amerikos Lietuviams ir įdėti "Žiburių" laikraštyje brolišką 
sveikinimą palikusioms inžinieriams Lietuvoje, kurių rednk- ? 
cija pavedama Centro Valdybai Augsburge. Be to, suvažiavimo -'\ ’ 
darbo posėdžiams pasibaigus, suvažiavimo prezidiumas nuvyko \ g 
ir žodžiu padėkojo vietos UNPKA Direktoriui y.G.Cargill už 
leidimą suvažiavimą suruošti ir už paramą jį vykdant. ■ '■■

Baigiant suvažiavimo darbo posėdžius dipl.inž.A.Banėnas ■ 
pasiūlė diskusijas dėl inžinierių stovyklose organizuojamų 
kursų. Nutarta, kursų vadovams, lektoriams ir tuo suintero- 
suotiems susirinkti atskirai ir patĮtarti. . . <'

Suvažiavimas baigtas iškilmingu uždarymo posėdžiu, pa
skelbiant suvažiavimo priimtas rezoliucijas bei sveikinimus. 
Prof .S.Kolupaila suvažiavimo dalyvių vardu padėkojo Y.uerz- 
burgo lietuvių scenos mėgėjų kolektyvo dramos sekcijai ir 
vaikų teatrui už duotus spektaklius, ypatingai Y'uerzburgo. 
collegons - inžinieriams už suvažiavimo suorganizavimą ir . 
sėkmingą jo pravėdiną. Suvažiavimas baigtas himnu. ----

Suvažiavimo darbo posėdžiams darbų programoje buvo nu-’ 
matyta-10 valandų, bet darbingai nuotaikai esant, organiza
ciniai darbų programos klausimai pilnai išsemti ir išdišku-
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■:tūoti'per '5,5 valandų , Todėl-suvažiavime? dalyviai-ir Į/uerz- 
burgo stovyklos lietuvių visuomenė turėjo laike pamatyti prof. 
■S.Kolupailos parodytus gražiosios Lietuvos spalvotus paveiks
lus ir virš suvažiavime darbų ir kultūrinių pramogų programos, 
dar Wuerzburgo stovyklos lietuvių vaiki? teatro muzikinių šokių 
spektaklį. \

AhL suvažiavimo dienas stovyklos aikštėje iš ryto buvo 
pakeliam, o vakare nuleidžiama,. lietuvių tautinė vėliava.

Vakare suvažiavimo•dalyviai turėjo progos kuklaus alučio 
- pobūvio.'lietu pasidalinti įspūdžiais, susipažinti su stovyk
los visuomenė^ ir organizacijų atstovais ir pasigėrėti scenos 
meno mėgėjų pasirodymais. Pobūvyje dalyvavo UNKin vadovybė• ir 
Visuomenės.bei organizacijų atstovais Direktoriaus pavaduoto
jas A.Hoekstra pasveikino Direktoriaus'Vardu, lietuvių visuo
menės vardu kalbėjo stovyklos lietuvių komiteto pirmininkas-. 
P,Venclova, Svečių vardu dėkojo profeS.Kolupaila ir dipl«.inž, 
A,Nasvytis.

INŽINIERIŲ SUVAŽIAVIMO REZOLIUCIJOS
Suvažiavimas, išklausęs didesnių centrų delegatų praneši

mus ir apsvarstęs lietuvių inžinierių organizacinius bei kūry
binio darbo klausimus, padarė šias išvadas:

1. Visi gyvenantieji ištrėmime lietuviai inžinieriai pri
pažįsta reikalą organizuotis į profesinę Lietuvos inžinierių' 
draugiją su centrine būstine bei vadovaujančiais centriniais 
organais ir su skyriais visose lietuvių gyvenamose vietovėse.

2« Centrinė Lietuvos Inžinierių Draugijos vadovybė imasi' 
organizuoti ir suburti visą technikos ir jai artimų specialy
bių visuomenę, tėyo, visų specialybių technikus, studentus 
technikus, statybos bei technologijos specialistus.ir technini' 
kai artimus amatininkus, tikslu įtraukti į bendrą.kūrybos, 
mokslo ir organizacinį darbą, ruošiantis būsimiems Lietuvos 
atstatymo uždaviniams.

3. Nei vienas inžinierius neprivalo toliau gyventi be kū
rybinio. ;darbo, .be savo mokslo studijų gilinimo ir be pažangos 
technikos moksle^ jie turi dalintis vieni su kitais turimomis 
žiniomis bei prityrimu, ruošdami ir išleisdami techniškoj Įį*. 
toratūres konspektus, vadovėlius, mokslo veikalus ir inžinie
rių profesijos žurnalus.

4« Inžinierių pareiga turimas žinias ir praktišką patyri
mą perduoti lietuvių tremtinių, visuomenei,. organizuojant spe
cialistų - amatininkų kursus, steigiant■amatų mokyklas ir pri
ruošiant Specialios literatūros. ■

5. Mūsų ištrėmimui užsitęsus, reikia stengtis aprūpinti 
darbu inžinierius ir artimus technikai specialistus, tuo rei
kalu glaudžiai bendradarbiaujant su tomis organizacijomis, ku
rios mus globoja ir kurios vadovauja visuomeninei lietuvių 
veiklai.

Suvažiavimas kviečia visus inžinierius ir technikos sri
čių specialistus bei amatininkus į bendra organizacinį ir 
kūrybinį darbą.
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I N Ž..I NIEKIŲ CENTRAS.

l/’Čentrb Valdyba. . • 1
Inžinierių suvažiavimui 1946.11,23-24 d,d. Yūrzburge pa

vedus/ 'Augsburgo ’ Įnž.Trem.D-jos skyrius 1946.111.6 d. išrinko• 
Centro'Vildybą' tokios sudėties: pirmi - docįdipl.inž.A.Jūrš- ' 
kisį vįcepirm. - dipl.inž.B,Galinis, ižd. - vyr. asist. dipl.
inž .V.ŠSb'fenulėyičius, sekr,.-. dipl.inž.V.Pavilcius,' narys - 
adjtdipl,inž,J.Daniliauskas. Valdybos kandidatai: dipl.inži
nieriai J.Jurkūnas, J.LcnkeviČius ir V.Firantas. Centre Val
dybos -adresas: Inžinierių Centras, Augsburg-Haunstetten,- ! ’ 
Lithuanian D,?.Camp /13b/arba: Inžinierių Centras, Augsburg- 
Hochfcld, Lithuanian D.P.Camp /13b/, Kollmannstr.Nr.7.

. 2/ Garbės Teismas.
Taip pat inžinierių suvažiavimui pavedus, Kempteno Inž, 

D-joS skyrius 1946.III.12 išrinko Garbės Teismą: pirm. -prof.'y 
J.Simoliūnas, vicepirn. - prof,S,Kolupaila, sekr. - doc.K.Kriš- 
čiukaitis.. Kandidatai: dipl.inž.Juozas Šimcliūnas ir dipl.inž. 
Pr.Kačionis, Adresas: /13b/ Kempten /Allgftu/, Lithuanian D.P* 
Camp. 1 - ,, ’ ;

3/ Centro Revizijos Komisiją,
Inžinierių suvažiavimui pavėdus, Hanau Inž.D-jos Skyrius 

išrinko tokią Liet.Inž.Tremt.D-jos Centro Revizijos Komisiją: 
1. dipl.inž.Šalkauskis Julius, 2. dipl.inž.Mačiūnas Aleksand
ras, 3/ dipl.inž.Staniulis Česlovas. Kandidatai: inž.Jakubaus
kas Stasys ir dipl.inž.Lapšys Aleksandras. Adresas: /16/Hanau, 
Lithuanian D.P.Camp.

4/ Redakcinė Ko.lcgija,-
Spaudos vadovu paskirtas dipl,inž,J.Daniliauskas, Sudary

ta Redakcinė Kdlcgija, kuriai pavesta redaguoti ir leisti nuo- • 
latinį Draugijos leidinį "Inžinieriaus Kelias", o taip pat 
rūpintis kitos technikinės literatūros ruošimu bei to darbo 
koordinavimu. Redakcinės kolegijos sudėtis: pirmininkas - 
dipl.inž.J.Daniliauskas ‘/Augsburgo/, dipl,inž.A,Bukauskas 
/Augsburge/, dipl.inž.A.Nasvytis /Gottingene/ - atstovas ang
lų zonoje. Redaktorius - dipl.inž.J.Daniliauskas. Redakcijos 
adresas: Augsburg-Hochfeld, Lithuanian D.P.Camp /13b/. Admi- 4 
nistraterius - dipl.inžeA.Dukauskas. Adresas: /13a/ Augsburg- 
Hochfeld. Bauernfeindstr.6.

i
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V I E H E. R I M E T A I I I: Ž I 3 I E R I Ų 
D II AUGI J. A I U ū E R Z B U R G E .

Š.n. lapkričio 29 d. sukako vi emeri' metai kai btlrzburge 
lietuvių stovykloje įsteigta•"Lietuvių Inžinierių ir Technikų 
Draugija"o Tai antrasis po Kempten^ šios profesijos sambtlris 
Vokietijoje. į Draugijos Valdybą išrinkta? pirmininkas dip1, 
inž.K.Krulikas. sekretorius inž.J.Vaitonis ir iždininkas inž. 
G.J.Lazauskas. ‘ « .

Metų bėgyje Draugijos. ir jos at skitų narių veiklą -atvaiz- 
duosime trumpai - kronikos ’forma. •.

Draugijos nariai skaitė visuomenei 7 paskaitas įvairiais • ... 
technikiniais klausimai s c. - -

'Kuone visi nariai dirbo veikiančioje prie UNRFu. Tc-chni- . 
kos Tarnyboje, vykdydami stovyklos tvarkymo ir remonto darbus. 
Gi mažesnė dalis narių dirbo vietos komitete, gimnazijoje ir 
kitose vietoses ■ ' "

Nuo 1946.1.22. draugijos narys inžcV0Miniukas latvių kur- 
santams pravedė automobilizmo kursą, kurį.baigė birželio 3 d.

Narys k.techn.D.Keižys suorganizavo ir vadovavo lietuvių- 
šoferių kursų laidoms, kurias baigė 167 kursantai.

Draugijos iniciatyva suorganizuoti ir įvykdyti 145 valan
dų elektromonterių kursai /1946.Į.26 19/!6.VIO1 d./ Jiems va
dovavo. dįpl.inž.E.Martinavičius. Kursus baigė 34 klausytojai.- ■ 
Dėstė lektoriai? dipl.inž.S.Martinavičius, dipl.inžaV»Elsbpr- 
gas, inžoS.Juodakis, inž.S.Grižas. ' • . '

1946.1.15 d. Draugija nutarė sukviesti pirmąjį inžinie
rių tremtinių suvažiavimą, kurį UNRRA’os vadovybei pritariant- ■ 
ir draugijos nariui rėmėjui V.Narbutui padedant, sėkmingai 
įvykdė .Wfirzburgo stovykloje 1946 m. vasario 23-24 'd.d. Daly
vavo 97 inžinieriai i, s trijų zonų.

1946.11.22 d. Draugija‘išleido pirmąjį Vokietijoje inži-< ' . 
nierių profesijos neperiodin; leidinį - žurnalą "-Inžinieriaus- 
Kelias" Nr.l /22 psl./. Žurnalo vardas, suvažiavimui pagei
daujant, perleistas bendrajam Draugijos organui.

,1946.11.14 d. D-jos narys inž.V.idiniulras išleido pirmąjį 
Vokietijoje technišką leidinį "Automobilis” 110 psl, su ilius
tracijomis.

1946.III.1 d. vadovaujantis suvažiavimo priimtais bond-< ' 
rals įstatais "Inžinierių ir Technikų Draugija V/tirzburgo” _ per
siorganizavo į "Lietuvos Inžinierių Tremtinių Draugijos DŪrz-’\ 
burgo skyrių". Valdyba perrinkta ta pati. Išrinkta revizijos 
komisija? pirmininkas - k.techn.K.Babickas, sekretorius inž. 
J.Urbelis ir narys - kotcchn®J.Maculevičius.

1946.III.19 d. D-jos skyrius šventė pirmą kartą techni
kos globėjo - Šv.Juozapo šventę.

1946OVI. 1 d0 inž.V.Miniukas prie savo leidinio "Automo
bilis" I-os laidos, išleido nemokamą priedą "Eismo ženklai" 
8 psio, 51 pav.

1946cVI.29 d. D-jos narys Oipl.inž.E.Martinavičjus įšlei-
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do vadovėlio "Elektrotechniko Vadovas* I-ją dalį,;2JO pusi,ir 
405 ’brėžiniais o _

1946,Vo 16 C® draugijos narių ekskursija apžiūrėjo Bay-, 
reuthe didžiulio V; ./nerio teatro įrengimus, kur būdavo vaiki
nams ištisą mėnesį k .s ristai "ilioclungų** opus, o prie Beg- 
nitz’o kulnuose, požemyje vadinamą Velnio olą".. 1,5 ku» ilgio, 
kur nuo priešistorinių laikų formuojasi stalagmitai ir stalak
titai®

1946.VI.5® D-jos nuriii ekskursi ja apžiūrėję -Erlabrunne 
•ant Maine upės užtvanką ir hidroelektrinę jėgainę.

1946OVIII, 9 d, išėjusiame t.flrzburgo lietuvių stovyklos 
metraštyje tilpo Draugijos veiklos aprašymas® Du draugijas na
riai dirbu metraščiu redakcinėje kolegijoje®

.19466XB10 d. į naują L®T.B® .Komitetą išrinktas vienas 
D-jos narys, o i kontrolės komisiją - 2® ’ ■ .

1946oXB16a D-jos Valdyba įteikė vietos D1IRI0; Direktoriui 
’ prašymą leisti Suaugusių Švietime Institutą VMrzburge įsteig
ti, -kuris organizuotų, vadovautu. ir tvarkytų visus stovykloje 
veikiančius kursus. Sutikimas šoii. lapkričio 9 do gautas, iš
skiriant šoferių kursams® Dabai- ruošiama Instituto vidaus sta
tutas, mokslo programos ir skelbiama klausytojų registracija.

Mech®tekst.inž®GaJ„Lazauskas 1946oX®28® įsteigė audinių 
dažyklą,, Dažoma iki 10 kg viena partija.

Seligenstadto stovykloje gyvenantieji mūsų .skyriaus na
riai suorganizavo ir pravedė stovyklos gyventojams: .

1® Šoferių 100 vai. kursus /1946®IIol.l - 1946.IVoįS/?prak
tika.- baigta., 19 46 o VI o Į d. Kursų Vedėjas d.ipl.inž.V.Tamu-siūnaSs 
Lektoriais Čerškus, Garelis, Kuzma, el®techn®liiliūnns» Kursus 

■lankė 200. baigė 95. ‘ '
2. Statybos dešimtininku 120 teoretiniu valandų-kursus 

/I9464V.I - 1946;VIIIol/s> Kursų Vedėjas inž®BoŽutautas. Lekto
riui; dipl®inž-«V. Tamošiūnas. inž.maželis£ archoErancas, meis
tras Macutkuvičius® Kursus lanko J6t baigė .

Jo Elektromonterių kursus /194b*VIII-e,15 -^tebesitęsia/®^ 
Kursų vedėjas cl.technoMiliūnasP Lektoriai: įnž®Bioševąs-, inž. 
Černiauskas® Kursus lanko 35®

Taip put vienas iš narių dirba mokytojo darbą vietos- gim
nazijoje. v .................. '

žięch®inž®K®Gineitis jau daugiau metų turi įsisteigęs visuo
menės patarnavimui smulkiosios mechanikes remonto' dirbtuvėlę.

Draugijai tik įsisteigus.narių buvo 12, vėliau įstojo na
riais Seiigenstadto 7 inžinierių grupė, po vieną iš Bad-LJcr- 

•gcnthoino, Mūnstcr Huną b®Dieburg ir Ochscnfurto stovyklų, pa
galiau 2 iš Ruthenburgc/ooT. stovyklos. Šiuo metu draugijos 
skyrius turi 24 narius ir 4 narius -rėmėju s a Iš jų 14rKir^ėurgo 
stovykloje, 6 - Seligenstadt o, 2 - fc nhenburęo/o.T., ^1 Stutt- 
gartd, 1 - Bad-mergentheimc, iš jų 9 dilpoinž., 9 inžinieriai 
ir 6 technikai® Nariui rėmėjai’.Yftrzburge: supply Officer uts® 
mjr®VoNarbutas, Transport Officer V,Mažeika ir Stalių Dirbtuvių 
V ėdė j as A® Kupčikas, sė ligenstūdt u ; '.t s ®plkoP. J urgait is. Specialy
bių atžvilgiu: 7 - statybos, 7 - elektros, 2 -'mcoh.anįkcs, 2 

mechanikos-tekstilės, 1 tekstilės, -2 architektūros, 1 aute-me- 
chonikos, 1 - kultūrtechnikos, 1 -• radio-telefonijos.

Dabartiniu metu draugij s nariai dirba technikos tarnyboje 
" sandėliuose, policijoje, komitete, revizijos komisijoje, gilina-
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zijuje. dainuoja chore., ginn^nokytedipĮaiiiž.V.ElsbeTsas‘vado
vauja "Vyties” sporto klubo pajėgiai krepšinio ekipai, gimn* 
mnkyt.dipl.inž.KįTymukas skautų tunto tuntininkas, kai kurie 
nariai ruošia technikinių specialybių leidinius,

Š.m.' gruodžio mėn. 1 d, Draugijos Skyrius mini natinę 
sukaktuvių šventę.

technikos šventes reikalu.
Krikščioniškos tautos ir valstybės, be savu natinių su

kaktuvinių švenčių, taip pat švenčia ir savo globėjų - šventų
jų šventes. Pavyzdžiui, nes - lietuviai, be sukaktuvinių tau
tinių švenčių, švenčiame kovo 4 dieną valstybės bei lietuvių 
tautos globėjo - vienintėlic lietuvio šventojo ir Lietuvos 
pidži^jo Kunigaikščio šv.Kazimiero šventę. Prancūzija švenčia 
savo didvyrės - šventosios Joanos Dark šventę, Lietuvos kariuo
menė ir jos dalys turėjo irgi savo globėjais‘šventuosius, ku
rių šventes atitinkamai paminėdavo /technikos dalių globėju 
buvo šv.Juozapas/, įvairius organizacijos taip pat pasirenka 
savo globėjus - šventuosius /pav., Skautų Sąjunga šv.Jurgį ir 
t, t,/ ir jų šventes iškilmingai atšvenčia. Tokiu., švenč'iiį metu 
ar tauta, ar šiaip kolektyvai bei organizacijos 'rengia atitin
kamus paminėjimus, iškilmingus posėdžius, vykdo įvairią-šven
tės programą, daro savo nuveiktų darbų apžvalgas ir apyskai
tas, ryžtasi tobulėti bei vengti klaidų. Tokiu būdu organiza
cijose kuriamos.tradicijos, stiprinama bendradarbiavime ir 
draugiškumu dvasia savo narių tarpe ir' bendraujama su visa vi
suomene, *• '

Lietuvos inžinierių šeima, išaugusi per pastarųjų 15 ne- ■ 
tų laikotarpį į gausų būrį, nebuvo sukūrusi nei vientisos,nei 
veiklios savo profesinės organizacijos ir juo labiau neturėjo 
savo profesijos tradicijų bei švenčių. Net savo įsisteigino . - 
metinės šventės neminėdavo.

Uūrzburgo Lietuvių Inžinierių ir Technikų Draugija š.m. 
vasario 1 d. visuotiniame narių susirinkime, įvertindama ir 
suprasdama tradicijų kūrino reikalą, nutarė įsteigti Techni
kos Glubėjo - šv.Juuzapo šventę kovo 19 dieną ir ją atitinka
mai paminėti. .

Šv.Juozapas,■kaip žinome, buvo dailydė - technikos sri
ties darbuotojas. To neto ir vėlesniais laikais technikos moks
lų, o aišku, ir inžinierių profesijos žmonių, kaipo tokių ne
buvo, Iškildavo ir pasižymėdavo tik atskiri genijai - spe'cia- 
listai, išradėjai. Dailydės amatas yra glaudžiai susijęs su 
inžinierių profesija - su teclinika, juo labiau tais laikais, 
kada vyko technikos užuomazga, iš kurios /ir kartu iš gyveni
mo reikalavimų/ išaugo -ir ištobulėjo šiuometinė technika.To
dėl Lietuvos Inžinierių Tremtinių Draugijos p-firzburgo skyrius,
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-------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- .

...vertindamas ir pagerbdamas šv.Juozapą, kaip tiį senųjų laikų 
techniškos specialybės atstovą, įvedė Technikos Globėjo sv» 
Juozapo šventę - kovo 19 diunąs „ . . ' 'S.n. kovo 19 dieną pirmą kartą t’firzburgo Inžinierių Drau
gija paminėjo Technikos Globėjo šv.Juezapo dieną, kaip savu 
draugijos šventę, dalyvaujant pamaldose, paminint iškilmingu 
aktu ir paskaitomis. Paskaitas skaitės dipl.inzJVl.lamosiu— 
nas - "Lietuvos pramonė’’ ir doc.diplc-inžoA.Darnusis atominė 
energija". •„...... .

Ateityje turėtų tuo pasekti ir kiti inžinierių t.raugijos 
skyriai ir. taip pat sugrįžus į Tėvynę lietuviai inžinieriai 
bei šiaip technikos darbuotojai turėtų nepamiršti Technikos. 
Globėjo šventę savose draugijose atitinkamai paminėti*

K.K.

S S 2 I G I! A N A S S. U, A U C U S I Ų .; Ž VI E T I ii O •
: I n s T I T U T. A D .. i? V E Z R B U R G E . '. ‘ \

C-paJių į? d. Liet,Inžinierių Draugijos, V/tterzburgo sky- 
riaus^iniciatyva, Draugijos nariams,. L.T.B.Komiteto Pirminin
kui, Švietimo Vadovui ir kitų specialybių atstovams dalyvau-. 
jant, įvykusiame susirinkime nutarta steigti Suaugusių Švie
timo Institutų, Dūrzburgeo ' .

Gautas is UIIRRA’os Direktoriaus leicimas Institutą or
ganizuoti su įvairiais, išskiriant šoferių, skyriais. Pa
skelbta iki š.m. lapkričio 25 d. klausytojų registracija^ 
Šiuo metu numatomi šie specialybių skyriai: auto-mechanikos., .■ 
elektromonterių, medžio darbų, statybinio dažymo ir dekora
vimo, tekstilės, siuvimo ir kirpimo*

Teoretinis kursas bus skaitomas penkias darbo dienas nuo 
18,00 vai. iki 20,50 vai. pradedant š.m. gruodžio mėn. 2 d,, 
baigiant 1947 nu birželio mėn, 50 do Praktikos darbai bus at
liekami visomis darbo dienomis darbo valandomis auto-mechani- 
nėse bei stalių dirbtuvėse ir moterų siuvykloje.

Visų skyrių klausytojai privalomai turės mokytis anglų,, 
vokiečių ir lietuvių kalbos, o taip pat bus dėstoma pirmoji 
pagalba nelaimių atveju. Visų technikinių specialybių visiems 
klausytojams bus privaloma mokytis: matematikos, fizikos ir 
chemijos pagrindai.

S*m. lapkričio 17 d. įvykusiame lektorių Tarybos susirin
kime, D-jos nariams, Komiteto ir kitų specialybių atstovams, 
dalyvaujant, apsvarstytas ir priimtas Instituto statutas, o 
taip pat slaptu balsavimu išrinkta Instituto vadovybė: Vedė
ju- dipl.inž.K.Krulikas, administratorium - inž.G.J.Lazaus
kas .

Š.m. lapkričio mėn. 19 d0 Instituto statutą patvirtino 
Wdrzburgo LeT.,B0Komiteta3o

Instituto atidarymas įvyks š,m. gruodžio mėn. 1 dieną.
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SMULKIOSIOS u E C H .. II IK OS REK.OBIO 
DIRBTUVĖS ShLIGENSTADTO. L I E T U V I ę

.STOVYKLOJE*
.     ................................. . ........................... '.;W ■  ................... . '. ..    --U1 ’ 

19’45»XII,3 do stovyklos Komitetas atidarė viešam naudo
jimuisi Seligenstadt o Liet.St-jvesmulk.mech..,remonto dirbtuves. 
Dirbtuvių vedėjas - medi.inžoKc Ginčius.- Atidarymo metu dirb
tuvės-elektrinių įrengimų pajėgumas buvo tik apie 200 T7, o da
bar jau: siekia 10$0 D galingumo ir numatoma dar padidinti. 

Truputis, dirbtuvėlių išsivystymo istorijos, Pačią pra
džią f galima sakyti, davė Goburgo stovykla tik pasibaigus šiam 
karui. Per Coburgo pereinamųjų stovyklą pereidavo tūkstančiai 
kitataučių, kurie buvo dideli laikrodžių mėgėjai. Susidarė są
lygos laikrodžius mainyti į kitus dalykus. Kas turėjo semis, 
sugedusius laikrodžius buvo pirmoje eilėje suinteresuoti-juos 
pataisyti įr iškeisti į geresnį daiktą. Daugelis sužinojęs, 
jog inz.K.Ginčius, turėdamas laiko vienam kitam pažįstamam to-, 
kius sugedusius laikrodžius pataiso,, pradėjo visi prašyti,kad- 
ir jiems pataisytų. Kadangi, be rajono šlavimo, kitokių "teph- 
niškų darbų” nebuvo, o laiko palankumai užteko, inž,K.Ginčius, 
susiradęs vieną kitą įrankėlį, ėmėsi laikrodžių taisymo darbo. 

Po kurįo laiko visi lietuviai iš Coburgo buvo perkelti į
Uttrzburgą, Čia, įsikūrus garaže, dirbti nebuvo galima. 1945. 
VI.29. perkėlus dalį lietuvių į Seligenstadt' b0V;. stovyklą ir 
apgyvendinus kaime, tuščiuose senuose mediniuose barakuose, 
reikėjo kiekvienam kaijj sugebant įsirengti sau patalpas, bal
dus ir šiokius tokius elektrinius patogumus.;. Bet tokiems dar
bams reikia turėti ir šiokių tokių įrankių? ” o jų K.Ginčius at
sigabeno dvi dėžes, Kas tik ką sugebėjo patš pasidaryti, iš . . 
jo skolino ir dirbo, o kas nesugebėjo, kvietė jį patį patari
mais arba pačiu darbu padėtie Daug teko dirbti įsivedant elek
trą, taisant elektrsprietaisų ar radio gedimus. Darbai daugėjo, 
jog net neužteko dienos darbo. Tuomet į pagalbą atėjo techni
kos mėgėjas P.Jurgaitis, kuris be kitų "darbų ~ užsakymų, pasį- .: 
naudodamas dirbtuvės įrengimais, pradėjo konstruoti naujoviš
ką vėjo variklio modelį.

Iki 1945 m. gruodžio mėn., jeigu taip galima sakyti,.bu
vo dirbama privačiai, užsidarius. Stovyklos Komitetas, matyda
mas tokios dirbtuvės neabejotiną patarnavimą stovyklos gyven- • 
tojams,.1945sXIIe3. atidarė ją viešam naudojimui, pavadinant 
"Seligęnstądto Liet.Stov.smulkiosios mechanikos Remonto d-vės"; 
Po to užsakymų dar daugiau padangėj o* Kiekvienas išsipakavęs 
savo dėžėse rado apgadintų įvaikių daiktų bei prietaisų, -ne
šė į atidarytą dirbtuvėlę taisyti rašomąsias mašinėles, radio 
aparatus, elektr.prosus,. įvairias brangenybes, laikrodžius ir 
šiaip elektrinius ar mechaninius namų apyvokos prietaisus.Dar
bas virė. Jau nebeužtenka asmeniškos gyvenamosios ir kartu dar
bo patalpos, kuri yra nepavydėtinai maža, pastogėje, su tvar
tiniu langeliu,- Tenka dirbti visą laiką prie elektros Šviesos.- 
Atjausdamas patalpos trūkumą, stovyklos gyventojas B.Aleksand-
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ravi Sius su mielu noru užleido savo asmenišką patalpą, pats 
nueidamas gyventi į daug blogesnę, Dirbtuvė yra jam už. tai 
labai dėkinga., Bet dienos'\  vi e sos vistiek neatsirado, Prasi- 
plėtus patalpai, buvo galima daug laisviau ir patogiau susi
tvarkyti su įvairiais įrankiais ir įrengimais, Darbas nema
žėjo, į pagalbą atėjo dar vienas technikos mėgėjas, nuolati
nis dirbtuvės rėmėjas įrankiais bei žaliavomis - Bronius Ža
lys* -Šioje dirbtuvėje sutaisyta komplektas telegrafinių rašo
mųjų mašinėlių^ 12 radio aparatų, 3 rašomosios mašinėlės, ke
letas mediciniškų ligoninės prietaisų, 2 siuvamosios mašinos, 
1 siektr.skutimosi mašinėlėj 14 apyrankių bei puošmenų, 23 
sieniniai bei staliniai laikrodžiai, 48 kišeniniai ir per 180 
rankinių laikrodžių, Be to? atlikti įvairūs kitokie darbai, 
kaip pav., automašinų, motociklų bei dviračių atskirų dalių 
taisymas ir kt. Taip pat šioje dirbtuvėje jau baigiamas ga
minti P.Jurgaičio sukonstruotas karuselinio vėjo variklio me
dalis /apie tai šiame "TcPo* numeryje yra paties konstrukto
riaus bendras aprašymas/. Pertvarkant bei įrengiant stovyklos 
telefonus ir centrinę, taip pat buvo naudojamasi šios dirbtu
vės pagalba, . .

Turima sunkumų su gavimu gerų moderniškų įrankių, ypa
čiai laikrodžių taisymui, Gavus tokius įrankius, numatoma su
ruošti laikrodininkams kursus, • .

TECHNIKOS TARNYBA U U E R Z B U R G 0
STOVYKLOJE TĄSIA DARBĄ TOLIAU,

Š.m, birželio mėno 20 d. Technikos Tarnyba atšventė ir 
paminėjo savo vienerių metų darbo sukaktį, Tremtinių spauda, ./ 
stovyklos vadovybė ir metraštis tinkamai įvertino šių darbuo
tojų sėkmingą triūsą ir nuopelnus4 Tolimesnis uždavinių vyk
dymas su nauju pasiryžimu ir energija vykdomas toliau, iietų 
bėgyje įgytas prityrimas ir patobulinta darbo organizacija 
padeda nugalėti visus sutinkamus sunkumus bei kliūtis,

1* Sanitarinių įrengimų skyrius. ■ ■
Skyrius susideda iš centralinio šildymo ir vandentiekio 

bei kanalizacijos poskyriųSkyriuj e dirba 8 lietuviai, 4 lat
viai ir 1 vokietis.; Be to^. šiam skyriui priklauso visam sto
vyklos šiluminiam vikiui kuro paruošimo ir pristatymo poskyris 
is 13 žmonių. Nuo š,mo balandžio 6 d, skyriaus vedėju yra 
mechcinž.G,Jį-Lazauskas0 Vyresniaisiais poskyrių darb, yra 
P.Kloviškis - centr,šilda, BoBaikauskas - vand,ir kanai, ir 
kuro paruošimo bei pristatymo - JoArlauskas. Iš viso skyriuje 
dirba^24 lietuviai, 4 latviai ir 1 vokietis/

Šiemet pavasarį įsteigtos pereinamosios stovyklos gyven
tojų reikalams, atskirose patalpose naujai įrengta higieniškos 
išvietės ir prausyklos, prijungiant jas prie bendros vanden
tiekio ir kanalizacijos sistemų. Taip pat pereinamosios sto-
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vykios gyventojų reikalams pagaminti ir pastatyti dušų įren
gimai, Prieš^paleidžiant į darbų žiemos apšildymui, didžiulė 
centralinio .šildymo sistema iš pagrindų patikrinta ir sure
montuota, Rūpinamasi atsarginėmis dalimis, kad .žiemos metu 
neįvyktų šildyme.ir kitur kliūčių. Dėka įdėto vadovo ir 'viso 
skyriaus darbo, gyventojai, staiga orui atšalus., turi apšil
domas patalpas ir kas savaitę karštus dušus,' Vandens suvarto
jimas per parą vienam stovyklos gyventojui yra 35-50 litrų. '•

2, Auto — mechaninės dirbtuvės. .
Dirbtuvės, kuriose yra auto mechaninio 'r emont o, tekinimo, 

šveisavimo., kalvių', transporto ir elektrotechnikos skyriai, 
nuo š.m. gegužės mėn. 17 d. vadovaujamos dirbtuvių vedėjo Vių-' 
co Mažeikos..-■ "■ ' ■

Darbai vykdomi 37 specialistų bei darbininkų, iš kurių
9 latviai, kiti lietuviai. .

Per vąsąrą, neskaitant nuolatos vykstančitį stpVyklos ir 
kariuomenės auto mašinų eilinio remonto, atliko 2-jų sunkve- ' 
žirnių ir 3 lengvų mašinų kapitalinį remontą, o taip pat 2-jų 
motorinių piūklų kapitalinį remontą. Kariuomenės dalys, -suži
nojusios, kad mūsų stovykloje atliekamas auto-mašinų remontas,., 
nuolat atvyksta su savo mašinomis ir nori,- kad tik lietuviai; 
atliktų jų mašinų taisymo darbus.

Esant "trūkumui stovyklos reikalams auto mašinų-," gautas 
iš kariuomenės agregatas, kuris, daug darbo įdėjus, pritai- .r? 
kintas Adlerio mašinai, .

Taip pat'■ daug darbo įdėta taisant "Wanderer” mašiną.
Saujai išgręžtos buksvos, pritaikinti, pritekinti vožtuvai, 
žiedai, stūmoklis ir kitos reikalingos dalys.. Turimomis darboa 
mašinomis ne taip lengvai įmanomas tikslus išpildymas, todėl"; • 
tenka daugiau darbo pašvęsti ir darbą užbaigus ilgiau regu
liuoti. Mašinų apžiūrėjimą ir jų remonto darbą žymiai paleng
vina gerai sutvarkytas judamasis 10kg keliamos galios 
kranas. ■■■ ; . . .....

Mašinų remonto darbui vadovauja auto-mechanikas Kiškus 
Povilas, o'visus tiksliausius tekinimo darbus vykdo tekinto--, 
jas Meiliūnas Klemensas. Daugybė gražių metalinių dovanų -a , 
įteiktų išvykstantiems ŲITHRA pareigūnams, o taip pat sporto " 
rungtynių laimėtojams yra skoningai jo pagamintos prie teki-' 
nimo staklių. . ....

Neseniai sutvarkytas ir pradėtas naudoti 30 'tonų galin
gumo hidraulinis presas.

Atlikta daugybė kitų šveisavimo, tekinimo ir kalvių dar
bų prie mašinų remonto ir stovyklos reikalams, vandentiekio,- •: 
oentralinio šildymo ir kanalizacijos tvarkymo ir daug kt-.Ma- . 
šinų remonto darbus nuolatos vykdo 13 lietuvių ir 3 latviai.

Transporto skyrius dabartiniu metu eksploatuoja 18 auto ■ 
mašinų, iš jų 13 sunkvežimių ir 5 lengvas mašinas.

Vairuotojų darbą dirba 14 lietuvių ir 6 latviai. Prade
dant ankstyvu pavasariu mašinų vairuotojai turėjo daug malonu
mo ir vargo vežioti stovyklos turistus-ekskursantus į Alpių 
kalnus, Berchtesgadeno apylinkes, BayreuthĄ, o chorų, ansamb-.. . 
lių ir vaidintojų trupes - vežti į kitas stovyklas gastrolėms.

Savo "Strassenbahn’o" tarnybą vairuotojas Bubnys Klemas 
vykdo diena iš dienos keturis kartus per dieną, nuveždamas 
ir atveždamąs kiekvieną dieną į geležinkelio stotį ir atgal
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PO 200 keliauninkų po "svietą" ir po mieštą* Jų labui jis sr- ; 
naudoja savo tarnybos laiką ir dar paaukoja kiekvieną savaitę 
po 16 valandų viršvalandžių.

’’Džemsy" savininkai jau antras mėnuo kaip veža stovyklai 
3000 np malkų kurui.

Elektrotechnikos skyriuje tebedirba el.inž,S.Juodakis su 
savo pažangiais 2 mokiniais. Jis nuolat kviečiamas prie auto 
mašinų elektriškas. jų "ligas" pagydyti ir joms pakrauna "bai- 
tosios anglies" energijos. Jis mielai ir pakartotinai darė ap-'<‘ 
švietimo;.įrengimus bažnyčioje, teatro scenos mėgėjus stipriais • 
ir spalvotais prožektoriais reikalui esant aprūpino, o vaikų 
teatro vaidinimams net žaibus "išprovyja". 0 ir visos stovyk
los šeimininkės žino, kad šis skyrius galipnuosavą virtuvę 
sutvarkyti, o taip pat jaukiau nuosavą Jnr kamputį apšviesti;

Nuo š.m, rugsėjo mėn. 1 d, buv.auto-mechaninių dirbtuvių . . 
vedėjas V.Mažeika paskirtas etatiniu UNRha’os tarnautoju - ‘ .
Transport Officer, kuriam tiesio-.iniai priklauso automeehani- 
nės, stalių dirbtuvės ir transporto skyrius. Lapkričio mėn. 
pradžioj UlfeBA’os distrikto /apygardos/ direktorius V.Mažeikaį 
pavedė Vfirzburgo stovyklos auto-mechanines dirbtuves ir trans- 
porįo skyrių išplėsti centrinėmis dirbtuvėmis visai Unterfran- 
ken apygardai /distriktui/ su 48 specialistais tarnautojais. 
Šiose dirbtuvėse bus remontuojami visi Unterfranken apygardos 
stovyklų sunkvežimiai. Š.m. lapkričio mėn, 9 d. auto-mechani- 
nių dirbtuvių vedėju paskirtas Gudas Andrius.

3. Mechaninės stalių dirbtuvės.
Tiktai šių dirbtuvių Vedėjas Rupeikas Albertas ir vienas 

iš jo smarkiausių stalių Strankauskas Jonas nuo pat pirmos 
dii-btuvių įsteigimo dienos kantriai, kartais puolami ir ujami, ' 
kartais glostomi ir giriami, diena iš dienos vykdo jiems pave
damus uždavinius ir darbus. Nė vienas iš dirbančiųjų stalių 
buvo išėję "į svietą" savo gabumų išmėginti, o neužilgo ir Vėl 
grįžo. Pasirodo, gerai visur, bet geriausia ir maloniausia-, 
dirbti su savais draugais ir saviems DP žmonėms. Metinių šven
tėj apturėję- "balių", vėl griebėsi niekad nesibaigiančių darbų • 
ir dar didesnius uždavinius įrašė į atlikti], darbų apyskaitą, 
Šio amato žmonių tiksliu ir laiku atliekamu darbu, turėdama 
patogumų, džiaugiasi stovyklos visuomenė gražiai, gerai ir pa
togiai įrengtoje bažnyčioje prašydami Dievo malonių. Chorai 
giesmėmis, vargonams pritariant, ant tvirto jų paaukštinimo 
dvigubai šlovina Dievą. 0 Teatro gražiai apipavidalintoje sce
noje vaidilos, ansambliai ir chorai traukia skambią lietuviš
ką dainą dideliems ir mažiems patogiai sėdintiems ložų ir. par- 
terio lankytojams’, o taip pat neblogiau įsitaisiusiai ‘"galior- 
kai", Ką jau kalbėti apie vaikų teatro "žvaigždes" - patogią 
ir iliuminuotą sceną taip ir nenori po spektaklio palikti, 

0 pirmosios dainų šventės metu nebe pagrindo staliai di., ■ 
džiavosi pagamintos dainininkams estrados didingumu ir tvirtu
mu, -Prieš šventę, vienas iš kažkurios stovyklos gyventojas pa- ‘ 
matęs.šią estradą darbo metu ir grįžęs namo, ėmė bauginti sa- 
vo pažįstamus ir dainos entuziastus. Girdi, aš nevyksiu ir jūs 
nevykite į dainų šventę, nes "sarmatą" apturėsite. Kai 40v dai
nininkų sulips, tikrai bus "kaput" - estrada yra kaip vaikų
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' žaislas - tikrai sugrius, gal dar net šventei neprąsidėjrs. 
Ir štai, kai 400 Lietuvos bernelių ir mergelių užtraukė “Lais
vės dainą" - estrada net nesubraukėjo. Nebe reikalo'pats Jo
nas, paskutinę vinį kaldamas, pats užsilipo <mt estrados ir 
pasakė “okey'o

■ ■ Ir vėl dirbo užsidarę 280 didelių pastatomų kabykių, 16 
■dvilypių suoliukų, 8 staliukus ir bufetą amerikiečių kariup-

■ menės, klubui, 6 su daugybe skyrių ir skyrelių spintas biurams.
• Pagaliau sumanė nuo rudens lietų ir žiemos šalčių, vėjo 

ir sniego apdengti amerikoniškų “džipų" ir "dodžų" keleivius, 
tas greitai kariškas mašinas įrengiant kuone limuzinais.

: 0 Dievo pakviestiesiems - mirusioms stengiasi ypatingai
atydžiai ir gražiai pasitarnauti - jei ne Lietuves žemele.,

• tai bent lietuviškomis rankomis karstus pagamindami.
Stovyklos ir pereinamosios stovyklos gyventoji^ patalpoms 

pertvarų įrengta daugybė ir jau be skaičiause Vis, mat, kad 
kiekviena šeima gyventų kaip savo nuosavam namelyje, Lietuvoje*

Smulkių kasdieninių darbų daugybę nėra reikalo ir minėti, 
jų visuomet buvo ir bus. Nebe reikalo stalių dirbtuvėse nuo

lat dirba 10 lietuvių ir 2 latviai* ' .
Prie stalių dirbtuvių veikiantis dažymo skyrius ir toliau 

puošia stovyklos išvaizdą gražiais užrašais ir reikiamomis 
rodyklėmis o Reiklingus užrašus bei numerius gavo ir stovyklos '* ; 
automašinos, o “džemsai® papuošti "Palangos“ ir “Lietuvaitės” 
vardais bei emblemomis* Skyriaus vedėjui inž*arch.sV.Meiliūnui 
X*31 išvykus, jo darba tęsia dipl.inž.E;Martinavičius.

Technikos tarnyboje uipl.inžc?'5Krulikas atlieka projektus, 
eskizus ir tiekia-UNRiiA’ai reikalingus stovyklos patalpų remon
to davinius bei apskaičiavimus, sąmatas--ir medžiagų kalkuliaci- 
jas* ■>. Kz.Kr,

' T Et H.N I K I H I A I . L k I D I N I A I .

1. Inž.V.Miniuko "Automobilis” 110 rotat.sp.pusi;, 20,5x29 cm.
form.215 iliustr*,viršelis, sp.spaustuvėje* Autoriaus lei
dinys. 500 egz, y/firzburgas, 1946 m, '

2. "Inžinieriaus Kelias" Nr»l. Pirmojo Lietuvių Inžinierių 
suvažiavimo Ufirzburge proga 1946*11.23-24 d. Inžinierių 
ir Technikų Draugijos vūrzburge neperiodinis leidinys.
22 rotat.sp.pusl*, viršelis — spaustuvėje, 21x30 cm-form.
358 egz* Wfii- z burgąs, 1946 ma Redaktorius inž .G. J. Lazauskas.

3. "Inžinieriaus Kelias* Nr.2. Lietuvos Inžinierių Tremtinių - ‘
Draugijos leidinys 400 egz* 27 - VII rotat'.,sp.pusl.20,5 
x 29,5 cm.form; viršelis - spaustuvėje. Augsburgas,. 1946m. 
kovo mėn. Redaktorius - dip 1. inž* J .Daniliauskas,

4. "Inžinieriaus Kelias" Kr/5, Lietuves Inžinierių Tremtinių
Draugijos leidinys 500 egz* 38 - VI rotat.sp4pusi.

21 x 29,5 cm form*; viršelis ~ spaustuvėje. Augsburgas, 
1946 m. balandžio - gegužės mėn* Redaguoja Red*Kolegija. 
Re d.-dip1.inž o J * Daniliauškas v

—--------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------..................................................... ■ - --r -n .-------- »
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5, "Inžinieriaus Kelias” Nr>4- Lietuvos Inžinierių Tremti
nių Draugijos leidinys 500 egz. 35 " 4 rotat.sp.pusl. 
21x29 cm forme j viršelis -- spaustuvėje. Augsburgas, 1946 m.- 
birželio-rugpiūčio mėn<> Redaguoja red.Kol.Red.dipl.inž,
J.Daniliauskas.

6, LuJokubau.sko "Automobilis*1' variklis ir šassi. /Dūrzburgo 
lietuvių stovyklos šoferių kursuose I-ai laidai 1945.VII. 
11 - 1945olk„8e skaitytų paskaitų konspektas/ 43 rotat.. 
sp.pusi,21x29,5 cm form,; viršelis - spaustuvėje, Autq- 
riaus leidinys 300 egz. Atspausdinta Kemptene, 1946 m.

7. Inž.V. Miniuko o "Eismo Ženklai" /Nemokamas prie to pat au
toriaus leidinio "Autmobilis” I-os laidos priedas/ 8 psl. 
51 spalvcpavo Spausdinta spaustuvėje 14,5x21 cm formato. 
Autoriaus leidinys 500 egz c Wfirzburgas, 1946 m,

8. Dipliinžo E .> Martinavičiaus 3Eiektrotechniko Vadovas" I da
lis. 230 rotat„spausi.21x30 cm form., viršelis - spaus
tuvėje, 405 brėžoir 98 pavB Autoriaus leidinys 330 egz, 
Wilrzburgas, 1946 m,

9»"Geležinis Kelias" Nral0 Neperiodinis leidinys. Išleistas 
Lietuvių geležinkelininkų Draugijos Kemptene0 14 rotat. 
sp.21x29 cm,form;pusini viršelis - spaustuvėjea Kemptenas, 

1946 m. balandžio mėnn *20 d, Redaktorius A.Laukaitis.
10. V.Butkevičiaus "Elektrotechnika" skirta elektromonterių 

kursams. Spausdinta šviesoraščiu 180 pusi.- su brėžiniais. 
Autoriaus leidinys 100 egz0 Oldenburgas, 1946 m,

11. "Kas reikalinga žinoti šoferiui"4 Išleista Oldenburge, 
1946 m. Paruošė P.L* 78 pusl.su brėž,tekste. Išleido lei
dykla "Mundus", 12,5x17 cm format.

12. InžoDroDocento JoJankausko "Važinėjimo menas" 56 spausdin
tų spaustuvėje pųslOf 14,5x21 cm form.Tekste 19 brėš,,
4 lent r ir 40 eismo ženklų. Munich /Mūnchenas/, 1946 m. 
Autoriaus leidinys,

13» Inž,V.Miniuko "Automobilis" II-ji laida. 164 spaustuvėje 
spausdintų puslapių, 14,5x21 cm form. Iliustruota 314 pav. 

Autoriaus leidinys 4OOO egz. Spausdinta Wfirzburge, 1946 m.
Sukrauta Re ♦

14. "Elektrotechnika" Vadovėlis Elektromonteriams. Ingolstadto 
Lietuvių Tremtinių Monterių Kursų Vadovybės Leidinys./Ra
šo: dipl.inž.AoRamanauskas. AoGruzdys ir Dr.R.Gineitis/, 
280 rotatcSp.pusla 21x29 cm form..viršeliai - spaustuvėje^ 
100 egz. Su daugybe brėž.Ingolstadtas 1946 m.

2. Paruošta spaudai.
1. A.Pračkailos "Pramoninė Buhalterija" /ftūrzburgo lietuviiį 

stovykloje Pramoninės Buhalterijos Kursų I-jai laidai 
1946.II.1 - 1946.TV.6 skaitytos paskaitos/. Apie 100 rot, 
sp.puslo 21x29 cm formato* Leidėjas Liet.Inž.Trem,D-jos 
Dūrzburgo skyrius.

2, Dipl.inž.BrcGalinio "Bendrosios Statybos Konspektas" ša- 
pirografu autoriaus spausdinamas leidinys 14x21 cm form,, 
100 pusl.su brėž. Augsburge.

3. Dipl.inž.J.Gimbuto "Lietuviškoji Architektūra Mažojoje 
Lietuvoje". Ttibingene.

4, Dipl.inž.K.Kruliko "Technikinis Vadovas" I-oji dalis: 
Matų sistemos ir matavimo vienetai; per 150 pusi, Wtirz- 
burge.
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5 * Prof.Dr.inž.S.Kolupailos "Hidraulika" universitetui ir 

praktikai skiriamas kursas. Knyga turės maždaug JOG psl. 
rotat. Kemptene. Spausdinimas numatoma baigti šių metų 
pabaigoje.

6, Inž,architsVtšvipo ‘'Lietuvių liaudies architektūra" /rank
raštis/, Dillingene.

Ruošiama spaudais
1» Dipl.inžaE.Martinavičiaus "Elektrotechniko Vadovas" II-ji 

dalis, Wtlrsburge.

RECENZIJOS,

. Paruošta spaudai - 1J2 psl.rankraštis. Artimoj e. ateity
je numato išleisti L.Inž.Tr.D-jos Vrtįrgbųrgo skyrius /rotato
rium JOj egz./ . . .< • ■■

Tai svarbus pramonėje dirbusiems ar 'numatantiems dirbti - 
/tiek gamyboje, tiek komercinėje srityje/ veikalas. Specia
lios pramonei pritaikintos buhalterijos literatūros lietuvių 
kalba iki.šiol neturėjome.nei Lietuvoje.-Žinoma, mažame lei
dinyje visus dėstomus dalykus galima apimti tik bendrais, 
bruožais, - vis dėlto šis bendro.pobūdžio vadovėlis, popu- 
liariškai parašytas, duos daug naudos pramonininkams, orga- • 
nizatoriamš ir kiekvienam fabriko technikiniame, bei komerci
niame skyriuje dirbusiam ar norinčiam dirbti tarnautojui. 
Sis vadovėlis, nemažiau įsigytinas /nekalbant apie įmonių 
buhalterius bei buhalterijos tarnautojus/ kiekvienam inži
nieriui - pramonininkui. . •

Dėstomas dalykas sugrupuotas į 18 skyrių. I sk. sąskai
tybos organizavimas įmonėje. Knygų pasirinkimas.ir .jų rašy
mas. II sk. Sąskaitų rūšys. Pagrindinių s-tų nomenklatūra. 
III sk. įrašų dokumentacija. Dokumentų tvarkymas ir'saugoji
mas. Prekių kainos. Išlaįdos parduodant ir perkant. Nuolai
dos. IV sk, Italų sistemos knygos. Amerikiečių .s, k ./Klaidų 
taisymas, V skv Nekiln.ir kiln.turtas. Mažavertis ir trumpa
laikis inventorius. Tara, Turto amortizacija. Nurašymo būdai., 
VI sk. Pagrindinės ir pagalbinės medžiagos, Medžiagų-užpirki
mas . ,Medž.sandėliai, jų tvarkymas. VII sk. Remontai,.■■jų vyk
dymas. Naujos statybos ir jų finansavimas. VIII sk. Pusfabri- 
katai. Prekės, Prekinės ir neprekinės pajamos. Turtas kelyje, 
IX sk. Kasa ir.- jos revizija. Einamoji s-ta. DebitoriaL. ir 
kreditoriai. Duodamieji ir gaunamieji užetatai. Darbininkų 
ir tarnautoju, atlyginimas. Avansai. X sk. Gaminių kalkuliaci
ja. Būsimos išlaidos. Mokesčiai, XI sk. Šalutinių ūkių eks
ploatacija. Savarankūs ir n,,savarankūs įmonės skyriai. Prekių 
kainos .pakėlimas iki parduodamos kainos. XII sk. Bendrovės. 
Akcijos.ir obligacijos. Dividendas ir tantjemos. XIII sk. 
Kapitalai. Fondai, XIV sk. Balanso sust.iš inv.sąrašo. Meti
nė įmonių inventorizacija. Knygų pradėjimas .pradedamojo, ba
lanso s-ta, XV sk. Mėnesinis balansas. Metinis balansas ir 
jo priedai. Pelno ir nuostolių s-ta. Balanso analizė, XVI sk. 
Gamybinis, ir finansinis planas,. XVII sk. Vekseliai. XVIII sk.,-.- 
Kartoteka, Knygos ir knygų pavyzdžiai, . . •
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TECHNIKINĖ KRONIKA

I, Technikos Pasaulyje,
- J.A.Valstybių vyriausybė pranašauja, kad netolimoje atei

tyje kiekvienas didesnysis miestas turėsiąs įrengtą televizi
jos stotį. Jau ateinančių metų vasarą ar rudenį būsią įreng
ta apie 150 tokių stočių.

- J.A.Valstybėse išrasta nauja mašina, kuri eidama iš kar
to bulves iškasa, surenka ir supila į maišus. Tai naujas lai
mėjimas žemės ūkio srityje. Ir ūkininkams ateis laikas, kada 
žemės ūkio ‘darbai nesiskirs nuo pramonėje atliekamų darbų.

- Amerikiečių firma "Bell Telephone Company" yra sukons- 
truavusi naują aparatą, kuriuo galės kalbėti ir nebyliai.

- Lenkijoje, netoli Sielceno, rastas požeminis miestas, 
užimąs keleto dešimčiiį kilometrų plotą, dirbtuvės, sandėliai, 
gyvenamieji butai rodo, kad ten pastatytas požeminis pramonės 
miestas.

- Pereitų metu lapkričio mėn. 7 d. prof.J.Graurogkas pa
darė Gdttingeno Universitete pranešimą, paaiškindamas kons- 1 
trukciją ir teoretinius pagrindus savo išradimo - aparato, 
kuris leidžia tirti laboratorijoje laivų siūbavimo stabiliza
vimą, Labai įdomus pranešimas sukėlė gyvų diskusijų, ir prof. 
Graurogko. suprojektuoto aparato idėja rado, kaip pareiškė 
Pritaikomosios Mechanikos Instituto Direktorius prof.Max Schu
ler, pilną pripažinimą.

~ Šveicarija šiais metais numato pagaminti 16 milijonų 
laikrodžių. Praėjusiais metais Amerika iš 17 milijonų pagamin
tų laikrodžių yra nupirkusi 12 milijonų,

- INS iš Ženevos praneša, kad beveik jau tampa realybe, jog 
po Alpių milžinu Mont Blanc bus pravestas tunelis. Projektas 
sudarytas šveicarų, italų ir prancūzų. Tunelis jungsiąs Pary
žių su Milanu per Šveicariją.

- AP iš Londono praneša, kad Rusijoje pradėta auginti spal
vota medvilnė. Spalva neblunkanti nuo saulės ir skalbimo.Taį 
būsianti"revoliucija" tekstilėje.

- Sudaryta bulgarų - rusų aprėžta bendrovė kalnų pramonei 
Bulgarijoje tvarkyti, jai vadovaus rusų inžinieriai.

- Iš Londono pranešama, kad britų mokslininkai surado bū
dą iš žolės vilnai pagaminti. Ateityje, sakoma,’ vilną che
miškai gaminsią tiesiog iš žolės, kadangi jį susideda iš au
galinių baltymų. Chemikams jau pasisekę tuo būdu pagaminti 
naują vilną, vadinamą "ardil", kuri savo ypatybėmis labai pa
naši į tikrąją vilną, o kai kuriais atžvilgiais ją net pra
lenkianti. Taip, pav., ji esanti atspari kandims, dėvima ne
žvilga ir pan.

- Iš Vašingtono AP praneša, kad vokiečiai buvo išradę ne
matomus infra-raudonus spindulius, kurie padėdavo pamatyti 
priešą tamsoje. Su šiais spinduliais jie įžiūrėdavo priešo 
tankus ir juos galėdavo pašauti. Jų veikimas siekdavęs iki*
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3 km atstumo. įtaisai trie pėstininkų šautuvų padėdavo priešą 
pamatyti per 90 metrų/

- Maždaug per 50 mettį nuo atitomobiliu išradimo /pirmasis 
auto pasirodė 1899 m./, Jsa»Valstybės yra pagaminusios apie 
88 milijonus automobiliu<

- Pranašaujama, kad. 1‘955 metais Amerikoje būsią 400B000_
lėktuvų, išskyrus skirtuosius kariuomenės ir transporto reika
lams, •

- Plytų valomąją mašiną sukdnstruavo •r pradėjo masinę tų
mašinų gamybą Siemens-Schuękert firmos dirbtuvės IMrnberge. 
Jos pagalba, išnaudojant jos maksimalinį našumą galima nuva
lyti, iš griuvėsių išimtiį plytų nuo prikibusio betono skiedi
nio 1500 per valandą, o praktiškai 1000 plytų per vai, Tai 
ypatingai atpigins sugriautų miešti^ atstatymą,' panauc o j ant sta
tybai tinkamas iš griuvėsių paimtas plytas ir sutaupys daug 
darbo jėgos, Mašina yra varoma 8 kW galingumo elektriniu moto-1 
ru, o dantračių ir 16 kieto metalo peilių pagalba labai pato
giai ir lengvai mašina švariai nuvalo plytas, .

- Mūro.akmenų valomąją mašiną sukonstruavo, pagamino ir nuo 
liepos mėn, gaminanti serijomis GEFUHIE /Gesellschaft fttr In- ' 
dustrieerzeugnisse d^H^G,/ firma Berlyne, Ši mašina gali nuva
lyti nuo betono skiedinio. 3OO-4OO per vai, is sugriauti], pasta
tų išimtų statybinių akmenų, varant mašiną rankomisJ varant gi 
elektra - 600-800 akmenų per vai. Mašiną Sveria tik 4 centne
rius ir lengvai^aptarnaujama 2-3 žmonių. Akmenys į mašiną .deda
mi iš viršaus. Ši mašina taipgi labai palengvins jr atpigins 
sugriautų miestų atstatymą ir sutaupys daug darbo jėgos,

- Hamburgo miesto savivaldybė mašinų fabrike Bad-Oeynhause-
ne gaminasi griuvėsių valymui 6 km.ilgio bėgamąją juostą iš 
metalinių plokščių, kuri galės per’valandą ištransportuoti 400 
m-5 griuvėsių į 6 km nuotolį, " . '

- Berlyno statybos•Specialistai Wedler ,ir Hfimmel apskaičia
vo, kad Berlyno griuvėsiams išvežti reikia 7 milijonų geležin
kelių vagonų. Šis transporto priemonių pareikalavimas yra tris 
kartus didesnis už 1929 metais buvusį prekinių vagonų skaičių.,

Iš Berlyne gulinčių griuvėsių būtų galima pastatyti milai-" 
nišką 150 knųilgio, 100 m pločio ir 5 m aukščio pylimą,

- Tanko išradėjas Sir Wiliam Tritton, mirė sulaukės’71 metų 
amžiaus.

Savo idėją, pastatyti "žemės laivą” jis įgyvendino 1914 me-' 
tais. Si idėja buvo įgyvendinta Churchilliųi paremiant ir pir- ‘ 
mieji'tankai kovos lauke pasirodė 1916 m.y rugsėjo mėn, Somme 
kautynių metu. Statoma buvo slaptai.

- Egipto vyriausybei prašant,, inžinierių specialistų komisi
ja ruošia planus dykumoje pastatyti galingą hidroelektrinę sto
tį. Stotis bus varoma vandeniu, atvestu iš Viduržemio jūros iki 
Cattavos krioklio, esančio dykumoje 137'metrais žemiau jūros 
lygio, Vanduo bus atvestas 70 km ilgio kanalu, kuris iš dalies 
eis tuneliais. Be to, dalis vandens, saulei kaitinant išgaruos 
ir dideliuose dykumos plotuose pagerins klimatą,

- J.A.Valstybėse yra išrasti nauji-parašiutai, Jie bus pa
naudoti pilotams, kurie bus priversti iš raketinių 1ėktuvų di
deliame aukštyje iššokti. Aviacijos ginklavimo įstaiga savo la
boratorijose Wright Fielde pradėjo daryti bandymus. •

- Transatlantinio susisiekimo reikalams amerikiečių valdžios 
parėdymu pradėtas statyti Rhein-Main aerodromas prie'Frankfur-
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furto.Aerodromą stato vokiečių statybos firmos. Statybos pro
jektas yra paruoštas vokiečių specialistų, bendradarbiaujant 
amerikiečių žinovams* Galutinai aerodromo" statybos dai-bus nu
matoma baigti 1949 metais.

- Dar šiais metais pradės veikti žymiai didesnis ir galin
gesnis Frankfurto radijo siųstuvas. Jis turės 100 kW stipru-- 
mą* Toje vietoje, kur buvo senasis siųstuvas, šiandien stato
mi nauji įrengimai su 120 m aukščio plieno stulpais antenai 
įrengti.

- DPD praneša, kad amerikiečių įstaigos nutarė Berlyne sta
tyti radijo siųstuvą.

- Apskaičiuojama, kad J.A.V. automobilių pramonė šiais me
tais išleis ne mažiau kaip J milijonus mašinų* Žinovų nuomone, 
vien J.a*V, vidaus rinkai butų reikalinga ne mažiau 15 mili
jonų mašinų.

- Rusijoje atomo srities mokslo centras esąs Maskvoje^ bet 
specialūs tyrimai vykdomi Armėnijoje po kalnais. Ateinančių 
metų gegužės mėn. 1 d, Rusija numato atidaryti milžinišką ato
mų miestą, įrengtą centrinės Azijos širdy, kur bus gaminamos 
sovietų atominės bombos.

- Bo'stoao mokslininkas Laugmhir sako, kad Amerika dabar 
gaminanti per metus 500 atominių bombų. Jis tą skaičių gauka 
iš to, kad Amerika atominių bombiį gamybai per metus išleidžia 
500.0J0.000 dolerių, o kiekviena atominė bomba kainuoja 1 mi
lijoną dolerių.

- Iš Londono AP pranešė, kad mmisteris pirmininkas Cle
ment >tlee ž.rūmuose yra pareiškęs, jog Anglija yra numačiu
si 11vmil,dolerių 1946/47 m. atomo bandymams daryti. .

- Šiuo metu išmontuojamas vienas iš didžiausių sąjunginin
kų karinių įrengimų. Karo metu buvo iš Anglijos į Europos 
kontinentą dviem atskirom sistemon /viso 22 vamzdžiai/ atves- ■ 
ta skysto kuro tiekimo linija - "Pluto". Anglų ir amerikiečiiį 
inžinieriai, dar gerokai prieš išlaipinimo operacijas, pradė
jo paruošiamuosius "Pluto" statybos darbi:s, o keletą savai
čių po 1944.VI.6 d. sąjungininkų daliniai galėjo būti benzi
nu aprūpinami tiesiog iš Anglijos per švininius vamzdžius, 
besitęsiančius nuo Wight salos iki Contentu pusiasalio. Kita 
/plieno vamzdžiiį/ linija ėjo iš Dungeness /Kent/ į Betlogne -
- sur - Mer. Ji pradėta naudoti kiek vėliau.

- J,A.Valstybėse sukonstruotas naujas aritmometras, Jis
sveria JO tonų ir turi 9-15 metrų ilgio. Veikia elektros 
pagalba ir turi apie 18.000 elektroninių lempučių. Prieš kurį 
laiką jis buvo išbandytas. Jam buvo duotas uždavinys, kurį 
specialistas spręstų 10u metų. Ši mašina uždavinį išsprendė 
per 2 savaites. Tačiau tų dviejų savaičių bėgyje mašina dir
bo tik 2 valandas. Visas kitas laikas panaudotas jos dalims* - 
patikrinti. • .

Bedūmiai miestai galimi irgi atominės energijos pagal
ba. Čikagos universiteto profesorius R,C.Stevenson pranašau
ja, kad miestai be fabrikų kaminų ir iš jų rūkstančių durnų 
nėra vien mokslininkų svajonė, o gan greit Įvyksianti tikro
vė*

500 gramų uranijaus - šis kiekis, reikalingas vienai ato
minei bombai pagaminti - tinkamai panaudotas, gali duoti tiek, 
energijos, kiek jos dabar gaunama iš 12 milijonų kilovatų 
elektros energijos. 0 norint gauti tokį kiekį energijos.rci-
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kia sunaudoti 1500 tonų akmens anglies, arba 1 mil.litrų deg0 
ąlyvos arba 30 iki 50 /pagal rūšį/ mil.kūbinių metrų dujų.

• JSias medžiagas deginant atsiradusius dūmus didmiesčių gyven
at o j ai žymia dalimi turi sukvėpuoti,

- Iš akmens anglių 1000 kg /I tonos/ gaunama: 3,5 kg skys
tam pavidale dujų, is .kurių gali būti gaminama sprogstama me-

' džiaga, dirbtinos trąšos ir dirbtinas ledas; 220 kg dujų oro 
balionams, šviesai, dujinėms varykloms ir dujiniams prosams; 
716,5 kg kpkso, Šalia to gali būti gaminama dažų, presuotų 
anglitų,"tepalo ir valymui miltelių. 60 kg dervos, iš kurios-,, 
vėl gaunamą 17 įvairių produktų, tarp kurių tolis, rašalas, . 
kvepalai,; dirbtinis šilkas, muilai, gintaro pakaitalai, 10- 
litrų auto benzino, kietosios gumos ir dezinfekcijos priemo
nių. Paskutiniu laiku stengiamasi anglis paversti, skysčiu ir 
tuo pagaminti labai vertingą kurą. ■

- Ib65 m. Anglijoje pagaminti pieštukai iš grafito. 1713 m, 
pagamintas pirmasis koksas. 1820 m. buvo išrastas naftalinas, 
ir 1849 m. pagamintas benzolis.

- Vienas čekų fabrikas, iki šiol gaminęs ginklus, dabar ga
minsiąs naujai išrasras "virtuvės - laumės mašinas". Jos ga
lės plauti indus, lupti bulves, vaisius ir daržoves, o .taip 
pat juos paruošti valgiui; malti mėsą, gaminti ledus, minkyti 
tešlą, valyti langus, grindis ir baldus blizginti, batus Švei
sti, peilius galąsti, bet kuriuo metu miegančius prikelti. Be 
to, ji turinti visai nebrangiai kainuoti.

- Amerikoje išrasti nauji akiniai: nepaprastai-geri, ne
dūžta ir nematomi.

. - J.A.V. yra pagaminusios naują ginklą, kuris, kaip spėja-? 
ma, galėsiąs tarnauti kaip apsigynimo priemonė prieš atominę, 
bombą. Tai esanti raketa, kuri iššaunama iš naikintuvo ir ra
daro aparato pagalba nuvairuojama į taikinį, kur ji iš nedide
lio atstumo iššvirksčia skystą metalą, kuris turi greitį 8 
km/sek. ir, tuo būdu, savo greitumu pralenkia visus iki šiol 
žinomus 'ginklus. •' •

J.A.V, mokslininkai ieško galimybitį sukonstruoti tokį ra- „. 
daro aparatą, kurio pagalba aklieji galėtų "matyti". Jų.many- / 
mu, teoretiškai esą galima per aklųjų akis, kurių regėjimo ner
vai yra nepažeisti, perduoti elektroninius spindulius į smege
nų centrus. Tokio aparato ekrane atsimušęs vaizdas, pasiųstas 
į smegenis, būtų suprastas žmogaus su "radaro akimis" ir jį , 
įgalintų atpažinti aplinkumą.

- Miestų gryniausias oras esąs 8 m. virš žemės paviršiaus, 
ir dėl.to tame aukštyje įrengti butai turi būti sveikiausi. 
Didmiesčio oro 1 cm^ randama iki 10 milijonų pradinių branduo
lių, ant kurių gali kondensuotis vandens dalelytės.

- laisvės statula, stovinti New Yorko įlankoje, Bodloe sa
loje, 1886 m. buvo Prancūzijos padovanota amerikiečių visuo
menei. Ji yra padaryta prancūzų skulptoriaus Fridriko Barthol
di. Sveria 200 tonų ir yra 46 m aukščio. - :

- Didžiausia radijo lemputė- yra viename amerikiečių vyriau
sybės siųstuve. Ji yra 200 kW galingumo ir sveria 40 kg. Tuo 
tarpu lemputė "nykštukas" sveria tiktai 21,8 gr<, kuri varto
jama specialiuose kurčiųjų aparatuose.

- Neseniai prancūzų archeologai Prancūzijos pietryčiuose, . 
netoli. Aix en Provėnče vietovės, atkasė vieno miesto likučius, 
kurie, atrodo, yra per 200u metų senumo; Pagal ligšiolinius
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iškasenų duomenis prileidžiama, kad šis. miestas buvo sunaikin
tas Julijaus Cezario dalinių, 58-51 m. pr.Krtgįm.laikotarpyje, , 
Galijos.užkariavimo metu. Minimo miesto pastatai rodo graikų 
ir etruskų- architektūros įtaką, kuri anuo metu buvo paplitusi - 
vakarų fcuropoje,

- Neseniai į Paryžiaus Mokslų akademiją priimtas 50 motų
mokslininkas jėzuitas P.lejay* Jis ilgus metus išbuvo Zi-Ka-Ueį. . 
observatorijos Šanchajuje.direktoriumi ir ypač pasižymėjo stra
tosferos ir radaro tyrinėjimo darbais. • 7 .

- J.A,V.-kariuomenė išradusi nauja ginklą vadinamą "Gapa",; 
kuris būsiąs geriausias ginklas pries didelio greičio ia aukš
to -skridimo lėktuvus.

- Dr.Harold C.Urey gavo Nobelio premiją už 1934 m. atliktus
darbus chemijos srityje, t.y., už sunkiojo vandenilio atradi
mą. • -i '

- Pateko į amerikiečių rankas naujas vokiečių mikroskopas^ 
vadinamas faziniu mikroskopu, nes jo pagalba galima stebėti . 
celės augimą. .Jis buvo rastas Jenoje. Toks mikroskopas yra 
išrastas ir amerikiečių, bet vokiečiai, kaip AP nurodo, buvo 
10 metų pažengę pirmyn.

- Naujasis amerikiečių tankų tipas sveria 100 tonų ir ap
rūpintas 105 mm. patranka. ’

- J.A.V. ateinančiais, o taip pat 1948 metais galėsiančios
pagaminti per metus 6 milijonus automobilių. ’ ■

- Sovietai .Rygoje baigia įrengti radio stotį, kuri veiks -7
514,6 m banga ir kuri aptarnaus visą Europą. 7 t •

- Planuojama, pagaminti 100 naujų raketų, su kuriomis norima
pasiekti l?0 mylių stratosferos aukštį, • „

- Kruppo amunicijos dirbtuvėse buvo rasta apie tris ketvir
tis tonos uranijaus rūdos.

- J.A.V. bando tokius instrumentus, kurių pagalba būsią ga- ' 
Įima bet kur pasaulyje surasti atominės energijos veikimą.

- Birmingame, Anglijoj, jau baigta sumontuoti nauja mašina.
atomams skaldyti. Ji išvystys 1.000,000.000 voltų stiprumo s r o'- 7- 
vę* Pati mašina sveria 100v su viršum tonų. Jos pagalba bus
galima dirbtiniu būdu pagaminti auksą ir kitus tauriuosius mo- ; " • 
talus. «•

- J.A.V. išrastas naujas teleskopas, kurio pagalba galimu
tiesiai žiūrėti į saulę ir visai nereikia aptemdyti akių. Su 
tokiais įtaisais laivyno pilotai gali visomis kryptimis tie
siog sekti priešo lėktuvus, . ■

- Mokslininkai tikisi 1950 metais raketą nuvairuoti į mė
nulį, .,

- Anglijoj yra. bandomas radijo plūgas. Visi plūgo judėsiai
valdomi iš pastatyto lauko pakraštyje kilnojamojo radijo siųs
tuvo. •

- Rusai giriasi-pastatę elektros jėgainę rūdos kasykloms 
eksploatuoti Jakutijos respublikoje prie Indigirkos upės. Jė
gainės pastatymo darbai amžinai įšalusioje žemėje vyl esant . 
50-60 laipsnių šalčio,

- Aukščiausioji Taryba patvirtino 5 metų planą Maskvos per
statymui. Bus dirbama pagal standartinį architektūros planą. 
Numatoma naujų pastatų 3 mil. kvadratinių metrų gyvenamo ploto,

- Jaunas prancūzas išradėjas, Louis Tamianas, praneša, kad 
išradęs garso duslintuvą, kurį pritaikius artilerijai ir ki- 
tiems karo ginklams, karo veiksmai pasidarytų be triukšmo, Sį
- --------------------------- ----------------------------------- --------------------------------------------------- —------------------- Tr > ■

50



------------ .--- ,--- „ 4 9^----------------------------
išradimą Prancūzijos kariuomenė bandanti prie sunkiųjų pabūk
lų.

- J.A.V, .armijos.vadovybe ketina bombonešius perdirbti į
vairuojamas raketas.,, kurios lengvai būtų nukreipiamos j. toli
mus taikinius/ Nuėmus ,š.a-rvus ir.be įgulų jie galėtų skristi 
4.500 km su milžinišku bombų krūviu. Juos lydėtų lėktuvas va
dovas, kuris, atsidūrus netoli-taikinio, galėtų pasitraukti 
iš priešlėktuvinės gynybos ugnies, ' *

- Ispanijoje rasta.naftos šaltinių, Jų eksploatavimas bus
finansuojamas Ispanijos ir užsienio kapitalais. Naftos šalti- 
niai aptikti ties Lerįda, Burgosu ir Malagao - , ’*•

- Jo'A.V. .išradėjas neseniai sukonstrųavo kišenini telefono ’
aparatą ir pavadino jį ”V/alkie Talkie”,. Tai esąs keturkampės 
dėžutės pavidalo aparatas, ir lengvai telpa į švarko kišenę.. ' 
Jis susideda" is kombinuoto'radijo siųstuvo-priimtuvo, anteV. 
nos, batėrijOsį mikrofono ir ausinių-, Norint susirišti, paį" 
kanka paspausti aparate įtaisytą mygtuką ir esi sujungtas š.u 
telefono centrine. Tuomet galima iššaukti pageidaujamą abo
nentą.;. Telefono Centrinė atlieka stiprintuvo funkciją, jei • 
kalbama su kitu “V/alkie Talkie”, arba įprastos centrinės pa
reigą, kuri sujungia su pageidaujamu numeriu, jei kalbama su -• 
nekilnojamuoju abonentu. - ■■ .

Tdkio, pat dydžio yra kišeninis magnetofonas, kitaip sakant 
•’automatiška užrašų'knygutė”. Šios "knygutės” savininkas at
palaiduotas nuo bet kokių, užrašų darymo.'Pakanka į,sagos, vie
toj , įtaisytą mažą mikrofoną pasakyti norimą pasižymėti, daly
ką, o liemenės kišenėjegulįs magnetofonas šitai užfiksuoją. 
Norint tokius užrašus ■"perskaityti'” reikia paleisti veikti 
magnetinę plieno vielą, kuri ir sudaro svarbiausią dalį apa
rato j Šiuo atveju mikrofonas tarnauja garsiakalbiu.

- New-Yorko pilietis sukombinavo vinį-, kurią:galima įkalti
’ į. "bet1 kokį medį, išvengiant pleišėjimo, -skilimo. Ta vinis vie

toj smaigalio turi įkarpą. '
- Amerikiečiai chemikai' pagamino stiklą, kuris visai neat- 

. .-muša šviesos .spindulių.’ Toki stiklai bus ypač pritaikomi fo-
totechnikoje. ■J.

>* Amerikiečių automcbilįai yra aprūpinami taip vadinama 
"elektrine akimi”. Nakties metu ši "akis” automatiškai tVar- 

. -ko prožektorių apt.emdymą, artėjant kitai, automašinai,
- Trys Prancūzijoje gyvenę'švedų mokslininkai nori Švedi-

: joje užpatentuoti metodą, kaip skaldant atomo branduolį ga
minti spinduliuojančią energiją, ’ .'' f

- /CIP/ - Katalikų universitetas Notre Dame /Indiana/, 
kaip pareiškė to universiteto gradate- school' dekanas- P.Phi
lips- Moore, dar prieš karą buvo pradėjęs atominės energijos

-tyrinėjimus, kuriais labai prisidėjo prie atominės bombos 
išradimo. Atominė energija, pareiškė dekanas, greitu laiku 
būsianti pritaikyta taikos gyvenimo sąlygoms. Br.Wiedenbeckas 
vienas iš žymiausių kalbamojo universiteto darbuotojų, daly
vavęs atominės bombos .-pagaminame ■- pareiškė nuomonę,' kad ato
minė energija galinti būti panaudota vėžio ligoms gydyti.

-. Atomo energijos šaltiniai. Moksliniukai,yra nustatę, 
kad uranas ir toras.yra sunkiausi elementai atomo skalėje 
ir todėl p ridinami i aai a iš jų gauti branduolinę, energiją. 
Toras esąs dar svarbesnis negu uranus. ■/ .

Urano randama J.A«Valstybėse, Kanadoje, Bęjgų Konge, Ce-
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koslovakijoje^ Madagaskare, Pietinėje Australijoj e, Rusijoje, 
Norvegijoje, Švedijoje, Valijoje, Saksonijoje, Bulgarijoje ir 
Portugalijoje,

Torijaus yra Brazilijoje, Indijoje, Australijoje ir Malajų 
salyne.

- Anglijos„moksliniukai pradėjo statyti elektros skaičia
vimo mašiną. Ši mašina turės didelės reikšmės oro ir jūrų na
vigacijoj , nes ji komplikuo.čiausius matematinius uždavinius, 
kuriuos mokslininkams išspręsti reikėdavo kelių savaičitį lai
ko, išspręs per kelias sekundes. Ši mašina galės "atsiminti" 
75»°OJ formulių, kai tuo tarpu tokia pat amerikiečiiį statoma . 
masina galės “atsiminti" tiktai 209 formulių. Jos statyba truks 
pustrečių metų ir kaštuos apie 120.000 svarų sterlingų.

- Tasso pranešimu centrinėje Azijoje atrastos naujos ang
lies kasyklos, -

II. Tremtyje. '
A. Mūsų jaunimas studijuoja technikos mokslus šiuose universi

tetuose: • ' ; '
• 1. Mftncheno UNRRA universitete veikiančiuose statybos ir 

architektūros fakultetuose, kuriuose dėsto ir iŠ mūsų 
mokslo personalo: J.Simolįuūnas, J.Gabrys, S,Kolupaila, 
J,Kuodis, J.Kovalskis, V.Žemkalnis, J.Gimbutas, V.Ščes- 
nulevioitt, Kolosovas,

2. Žaftburgo Pabaltijo Universitete /Baltic University/. 
Veikia 9 fakultetai, tarp jų Technologijos fak, su 34 
lietuviais iš 86 stud. Inžinerijos bei architektūros 
-58 liet, iš 155, chemijos - 10į iš viso lietuvių 243. 
Mokslas prasidėjo š.m, kovo mėn0 14 d. Dėsto Čiurlys, 
Krikščiūnas, V.Mačiūnas$ laukiama atvykstant J.Gravrog- 
ko, Dirmanto, Kolupailos, Gimbuto. Studentų ir profesū
ros stovyklos komendantas dipl.inž.Dirvianskis kartu 
ir UNRRA Welfare Officer.

J.Aųkšt.Technikos Kursų Statybos Skyriuje Kemptene. Moks
las prasidėjo š.m. birželio mėn. 3 d. Dėsto S.Kolupaila, 
J.gimoliūnas^ K.Kriščiukaitis, A.Damušis, Zalubas, 
V.Sčesnulevicius, J.Daniliauskas. Adresas: prof.S.Kolu
paila, Kempten /AllgSiu/ Rottachstrc15, Litauisches La
ger. Kursai suorganizuotinL.I.T.D-jos Centro, tęsis 4 
semestrus - 1,5 metų ir bus paruošti pilnai teoretiškai 
statybos technikai. ‘

4. Stuttgarto, Darmstadto ir Braunsohweigo Technische Hoch- 
schule studijuoja po keliolika lietuvių studentų.

5# Švedijoje Stokholmo, Goeteburgo ir Upsalos universitetų 
technikos fakultetuose studijuoja 8 lietuviai studentai 
ir 6 įvairiuose technikos institutuose.

B. Lietuvių ir Pabaltiečių technikos mokyklose mokosi taip 
pat:
1. Lietuvių Technikos mokykloje Ntirtingene /UNRRA Team

: 513/. Mokslas prasidėjo š.m. liepos mėn. 1 d. Statybos 
skyrius veikia Kirchheime su 39 mokiniaisj mechanikos 
Ntirtingene - 40 mokinių. Mokyklos direktorius yra dr. 
inž,M,Baublys. Mokslas truks 4 scm. po 4 mėn. kiekvie
nas. .

2. fabaltiočių Technikos Mokykla Ihrztehudėj, netoli nuo
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Hamburgo. Mokykla turi šiuos skyrius: metalo,•radijo, 
statybos, drabužių ir avalynės gaminimo, kirpėkų, dan
tų technikos, smulkios pramonės, namų apyvokos amatų, 
administracijos, miškininkystės, prekybos ir žemės 
ūkio. Šios mo?<yklos lankytojus aprūpina XJNRRA*

J. Lietuvių Aukštėsnięji Technikos Mokykla Augsburge.Moks
las prasidėjo š.m. rugsėjo mėn. 3 d. su statybos, me- 
'Chanikos ir elektrotechnikos skyriais, turi 19 mok. Mo
kyklos direktorius doc.dipl.inž^A.Jurskis.

4. Lubecke veikia žemesnioji technikos mokykla, kurios di
rektorius yra inžoSsNaikauskass

C. Amatų mokyklose:
1. Manheime VI.1« susirinko paskirtieji iš įvairių stovyk

lų - lietuvių, latvių, estų, lenkų ir ukrainiečių -
. . DP asmenys į ŪNRRA Vocational Technical Training School 

; II-ją laidą, Lietuvių buvo 14 klausytojų iš Wtirzburgo 
ir Seligenstadto stovyklų. Mokslas tęsėsi 1 mėn. liepos 
mėn, 6 d. pradėjo darbą lll-ji laida. Veikia šie sky- 
.riai: 1/ šveisavimo: a/ elektros ir b/ acetyleno; 2/šalt- 

. kalviųj 3/ kalvių; 4/ batsiuviųį 5/ stalių;_6z tekipto- 
jų. Per dieną dirbama 8 valu Maistą ir visą aprūpinimą”' 
teikia UNRliA. • •

2. Wiesbadene V,10 d, amatų mokykla pradėjo darbą* Mokyk
loje veikia šaltkalvių, "stalių, elektrotechnikų-shy-----

\ riai, juose mokosi 14a mokinių. Mokslas trunka 4 mėne
sius. Nuo rugsėjo mėn. prisidėjo automechanikų grupė. 
Mokykla išleido pirmąją laidą - baigė 5 šaltkalviai ir 
10 elektrotechnikų. Nuo spalių mėn. pradžios pradėjo 
darbą su antrąja laida.

3. Hanau gyvenančių inžinierių pranešimu, vietos LNE&-- nu
mačiusi yra įsteigti pavyzdinę amatų mokyklą.

4. BuXtehi-.kiO pabaltiečių pramonės - amatų mokykla pradėjo 
keikti nuo šom. spa?io 15 do su-skyriais: 1/ siuvėjų 
vyrams ir moterims, 2/ radiotechnikų, 3/ stalių, 4/bat- 
siuvių, 5/ foto ir 6/ pramonės meno "dirbinių. lya 140 
mokinių. Mokyklai vadovauja direktorius pror.V,Čepas,

D. Amatų kursuose:1. Nuo IV.25 d. UNiCRA iniciatyva Bad-Wflrishoffene pradėjo 
veikti amatų kursai su automechanikų /šoferių/, meta
listų, elektrotechnikų, stalių ir pan. skyriais, Kur-

; sus lanko: lietuviai, "estai, latviai ir ukrainiečiai. 
Pamokos dėstomos vokiečiai, ir rusų kalbomis,

2. Dillingene nuo VI.20 pradėjo darbą 6 mėn, amatų kursai 
su stalių, šaltkalvių ir mūrininkų skyriais. Kursams 
vadovauja dipl.inž.B.Laucevičius.

E. Paskiruose amatų kursuose:'1. Kemptene prof„S.Kolupailos II.11. suorganizuoti Hidro- 
metrijos kursai, kurie tęsėsi 100 teoretinių.valandų 
ir atlikta 2 savaičių praktika. Sėkmingai baigti.

Prof.S.Kolupaila toliau skaito Kemptene antrą_aka
deminių kursų pobūdžio paskaitų ciklą: "Skaičiavimo’' " ~ 
technika".2. Šoferių kursai įvykdyti kai kuriose stovyklose viena 
' laida, o kai kur išleista net iki 5-jų laidų. -I^uge-ly----

53



stovyklų šoferių kursai ir dabar tebevyksta. Kursai vyko 
' arba tebevyksta šiose stovyklose: Schweinfurtos Hanau

/dvi laidos/, Tolko, Seligenstadto, Austrijoje - Kresbron- 
.......... no kurortiniame miestelyje, kuriuos lankė ir kaimyninės 

Tettnaugo kolonijos .10 lietuvių, centrinėje Stuttgarto 
/Iuisenstr.2/, Merbeko, Biberacho/Riss, V/iesbadeno prie

! amatų mokyklos šoferių klasė, Scheinfeldo nuo VIII,. 28 pa-
. mckos vyksta dviem grupėm, Seedorfo, Ettenheimmūnster 

kaimely /Kr.Iohr/, Dillingeno, Wflrzburgo /3 laidos/,,. 
Kempteno /2 laidos/, Passau, Ingolstadto /4-oji laida/, 
Freiburgo, Kasselio, Hfirtingeuo /2 laidos/, Oldenburge 
išleista ?.-C0 šoferių, daugelis iš jų tobulinasi kanadie
čių mašinų remonto dirbtuvėse, Rosenheimo, Flintbeko, 
Northeimo /Sarn./ /dvi laidos/, l'atenstedto, Rothenbur-- 
go/T "Uildbad" stovykloje^ Ambergo /2 laidos/, Hilncheno, 
Neumflnsterio, Landshuto* Fflsseno, Augsburgo /2 laidos/, a. 
Ravensburgo, Tdbingenoo

3. Auto-mechanikų kursai stovyklose: Ndrtingeno, Hanau, Ka
selio, Biberacho/Riss, Rosenheimo, Kressbronno, Regens- 
burgo, Kempteno, .M&icheno, Riesbadeno.

4* Elektromonterių kursai - Biberacho/Riss, Augsburgo /J
' mėn./, Secdorfo, Kempteno, Mlrzburgo, Seligerfstadto,In
golstadt o Mūncheno, Rogersburgo, Freiburgo 6 mėn,kursai 
/56O vale/ - veda inž-Šviedrys, Doewerderio,- Hanau/dies- 
badeno,. .Ntirtingeno ir Oldenburgo stovykloje antroji lai
das . _ ’

5. Statybininkų - Seligenstadto^stovykl, - pradėti IV*.30 - 
baigti X»ll, vadovavo.inž.B.Žutautas, Kempteno, Augsbur
go, Biberacho/Riss, F-fisseno, Hanau.,

6. Stalių kursai - Augsburgo stovykloje UNnRA’os suorgani-
• zuoti, Wiesbadeno.

■ 7. Medžio drožimo kursai - Spital a Brau /Austrijoj e/stov«
8. Braižytojų - Nūrtingeno stovykloj e..
9. Tekintojų-Frezuotojų - Kirchheimo stov.nuo VII.22.3 mėh# •

10. Mūrininkų-Biberacho/fiiss ir Augsburgo stovyklose.
11. Radiotechnikų - Augsburge-Hochfeld, dipl.ihž.Kulvihs- 

kui vadovaujant.
F. Įsteigtos ir veikia stovyklose dirbtuvės:

Wiesbadene - amatų mokyklos dirbtuvės, Hanau, V/tirzburge 
prie UN-iiA*os su įvairiais skyriais dirbtuvės. Seedorfe 
stalių dirbtuvės, statomos dirbtuvės Schweinfurto ir kito
se stovyklose. Schweinfurte dabar veikia stalių artelė. Nuo 
Detmoldo 5-6 km paplentėje pabaltiečių rankomis pastatyta 
visiškai nauja medžio apdirbimo įmonė, dirbanti anglų ka
riuomenei. Vadinasi "Anglo-Baltic-Saw-Mill”, 

-Hanau stovykloje veikia Technikos biuras, kuriam vadovauja 
dipl0inžoP,Drąsutis, Dillingene statybos skyrius, Ttibinge- 

. ne lietuvių stovyklos bendrovė ’’Unitas".
- liTdrzburgo stov. - prie UNRRA’os Technikos Tarnyba. ‘ ■
- Hanau stovyklos naujai įrengta teatro salė 2000 žiūrovų tal

pos, atidarymas įvyko VI,25-22 d. Teatro remonto planą pa
ruošė inž.E.Malcnnas, o jam padėjo inž.T.Varanka, scenos

- apipavidalinimą atliko dail.Jezerskis, Remonto darbus vyk
dė 45 lietuviai, 13 latvių ir 12 estų apie 3 mėn. laiko.

- Rugpiūčio 31 d.-rugsėjo 1 d, iškilmingai pašventintas Giinz- 
burg-Kleikdtz lietuviškas dail,Kulviečio projektuosas pa-
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minklinis kryžius,

~ Buv.Komiteto pirmininkas Kemptene inž.K,Pabedinskas po 1 me
tų darbo dėl nesveikatos pasitraukęs iš pareigų, gavo iš 
vietinės UNRRA’os direktoriaus kpt.Le Grand nuoširdų laiš
ką, įvertinantį jo darbą,

- Praėjusių metų rudenį lietuvio J,Gudelio ir vietinės UNRRA’os 
pastangomis Hanau stovykloje buvo įrengtas 280 žmonėms ki
nas, iš- pagrindų atremontuotas ir patobulintas,

- 11,20 Kemptene įvykusiose diskusijose busimosios Lietuvos 
klausimais, prof.S.Kolupaila referavo "Lietuvos sienų prob
lemos". _

- 12.0Q0 DP dirbs Hamburgo statyboje, Hamburge prie Alsterio 
ežero statomas ištisas kvartalas, kur persikeis britų zonos .. 
Kontrolinė Komisiją ir kitos įstaigos. į sudarytą šiems dary
boms tvarkyti Komitetą įeina ir Lietuvių ryšivj. pareigūnai 
Pr.Zundė ir dipl,inž,A.Barauskas. Visų rūšių DP inžinieriai 
ir technikai, dabar anglų zonos stovyklose dirbantieji kito-, 
kį darbą, numatoma iš einamų pareigų atleisti ir perkelti 
prie statybos darbų Hamburge.

- Pirmieji Inžinierių Draugijos Skyriai Vokietijoje įsisteigė: 
Kemptene 1945 m. vasarą, V/ūrzburge 1945.kl.29, Augsburge 
1946.11.10, V/iesbadene 1946.11.lb. Dabar yra jau 16 skyrių, 
iš juį 12 amerikiečių, 3 - prancūzų ir 1 anglų zonose su 345 
nariais: Kemptene, Uūrzburge, Augsburge, b'iesbadene, Hanau, 
Schweinfurts, Nttrtingene. Hamburge, Dillingene, Memmingene, 
Mdnchene, Scheinfelde, Muhldorfe, Tdbingene.

IŠVIETINTy ASMENŲ IŠMOKSLINIMAS,
Heidelbergas, VIII.22./Dana/, ’’ ' ' ’
Trečiosios amerikiečių armijos vyr,būstinė praneša, kad 

53.000 išvietintųjų asmenų amerikiečių zonos stovyklose lanko, 
specialias ir bendro lavinimo mokyklas, Vieną stipriausių be
simokančiųjų grupę sudaro'lankantieji šoferių ir mechanikų 
kursus; tokių priskaitoma iki 15.000. Toliau‘seka 9000 asmenų 
grupė lankančiųjų anglų'kalbos kursus. Po to seka 45000 lan-* 
kančių siuvimo kursus. Hebrajii kalbos, meno.ir pritaikomojo 
meno lankytojų grupė siekia 2000, elektrotechnikų ir radio
technikų - 1.700; žemės ūkio specialistų - 1,600 ir prekybi
ninkų 1,000,

Stovyklų įvairios dirbtuvės turi 1700 dirbančiųjų spe
cialistų, kurie stovykloms gamina baldus, rūbus ir kitokius 
reikmenis. Šių specialistų tarpe 30 % sudaro moterys /"Žibu
riai"/,

ŽUVUSIEJI b ė i M I R U. S -L Ė J I 
INŽINIERIAI, ' • ' •

- 1941 metais birželio mėn. 22-24 d. prasidėjus karui su 
TSSR, kaip partizanai žuvo: Inž,Lapas Edvardas, gindamas 
Petro Vileišio tiltą Kaune nuo išsprogdinimo; inž.idilvydas 
Juozas - gindamas'Kauno Radijo stotį; inž.Vanagas eidamas 
savo tarnybines pareigas žuvo nuo vokiečių tankų šūvių. Taip., 
pat karui prasidėjus’Kaune, Ukmergės plente rusų buvo nušau-
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tas dipl.inž.Matulis»
" - Plk0inžuBlažys žuvo kaip auka Štuthofo koncentracijos 
lageryje Vokietijoje., • ■

- Dipl.inž.Daniūnas Vyt.-Antanas iškalėjęs Štuthofo kon-
centracijos lageryje, gabenamas į Lietuvą 1944 m. kovo mėn. 
ir pasiekęs Ragainę mirė. . „ ,

- 1943-1944 m. žiemą wire Kaune dipl9inž0Čeponis ir,dipl. 
inž.Krikščiūnaso

- 1944 m. rudenį mirė Dresdene dipl.inž.Kapturauskas.
- 1944 m, vasario 3 d«- Drėsdeno didžiojo bombardavimo me- 

‘ tu, manoma, bus žuvę diploinž.Prapuolenis Algirdas ir dipl,
i inž.Jašinskas. •

- Š,m. sausio mėn. pabaigoje gyvenęs Hanao stovykloje, 
i Heidelberge staiga mirė inž,Vilkas.

- 1945 m. lapkričio mėn. pabaigoje Seligenstadto b.Vdrjj- 
burg lietuvių stovykloje mirė dipl.inž.Eidrygevičiųs.

,! - 1946 m. vasarą Augsburgo stovykloje tragiškai pabaigė
in, savo gyvenimą inž.Macys®-

• T V R I N Y š ’
----‘ Pusi.

Žodis skaitytojams ........... .......... 1 __
Lietuviškos architektūros problema, Dipl* 
inžoK.Krulikas ........................... .2
Pakulų panaudojimas vilnonių audinių gamy
boje. Mech.tekst,inž«G.J.Lazauskas ....... 7
Karuselinio vėjo variklio modelis. P.Jur- ■ 
gaitis o..
Vilnonių audinių susitraukimo nomograma
Mech.tekst.inž.G.J.Lazauskas ............. '18
Medis ateities žaliava. Wickard 5......... 19
Atominės energijos panaudojimas .......... 23
Technikinis gyvenimas, Inžinierių suvažia
vimas Wflrzburge. Inžinierių Centras. Vie- ■ 
neri metai inžinierių draugijai Vtirzburge.
Technikos šventės reikalu. Steigiamas Su
augusių Švietimo Institutas VMrzburge. 
Smulk.mech.remonto dirbtuvės Seligenstadto 
lietuvių stovykloje. Technikos tarnyba 
Wdrzburgo stovykloje tęsia darbą toliau. 28 - 41 
Technikinė spauda. Recenzijos ........... 41
Technikinė kronika. Technikos pasaulyje.

. ^remtyje............. ...........  44
žuvusieji bei mirusieji inžinieriai ..... 53

•‘TECHNIKOS PASAULį" leidžia Lietuvos Inžinierių Tremtinių 
Draugijas Nftrzburgo skyrius, /13a/YJūrzburg 7, D.P.Camp 
Northern Caserne. , •'

Redaktorius - mech.tekst»inž,G.JoLazauskas. Red.kole
gijos nariai: dipl.stat.inž.KcKrulikas ir dipl.stat.inž. 
K.Tymukas, 
Foto nuotraukos Jono Aksio* Klišes Wurzburgo stovyklos’--, - • 
metraščio "Svetjfaoj Padangėj”c
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