
INFORMACINIS BIULETENIS Nr.4

Vokietija, Kempten/AllgSu 1949 m.birželio 10 d.

Pasaulinė Lietuvių Inžinierių ir Architektų Sąjunga /PLIAS/ 
World-Association of Lithuanian Engineers and Architects 

Association Mondiale des Inginieurs et des Architects Lithuanians

Vis sparčiau einant PP emigracijai iš Europos,vvis labiau ir 
labiau mažėja raūąų collegų-inžinierių-ir architektų skaičius Euro
pos kontinente. Ola, Vokietijoje, buvę gausūs mūsų skyriai /iki 24/ 
su 400 narių jau pairo ir baigia barstytis po užjūrių tolimus 
kraštus, Todėl, kaip matyti jau iš C.V-bos biuletenio Nr.3, Centro 
Valdyba Vokietijoje pradėjo nebejaukiai jaustis ir, taikantis prie 
šio laiko visų-aplinkybių^ ryžosi pravesti persiorganizavimą iš 
LISU - Lietuvių Inžinierių Sąjunga “■ Užsienyje - į PLIAS - Pasauli- . , 
nė Lietuvių Inžinierių ir Architektų Sąjunga, - kad mums, išblašky
tiems po pasaulį, neišsibarstyti kažkur, nepasimesti, bet ir toliau : 
palaikyti draugiškus tarpusavio ryšius, jungtis į vieną bendrą 
stiprų technikinį vienetą, vienas kitą remti, palaikyti. Suburto
mis jėgomis bus galima tvirčiau išsilaikyti sveturšalio sunkaus gy
venimo bangose nepaskendusioms ir grįžti tėvynėn rimčiau pasiruo
šus iems jos atstatymo darbui.

Biuletenis Nr.3, loir LISU Centro Valdybos mestos reikalingo 
persiorganizavimo mintys-ir prašyta skyrių, C.Valdybos įgaliotų 
atstovų svetur ir visų Sąjungos narių tas mintis pagvildenti ir 
kviečiamam suvažiavimui pateikti pasiūlymus per rinktus atstovus 
arba prisiunčiant raštu, buvo išsiuntinėtas savo laiku oro paštu, 
kad svarbiame persiorganizavimo klausime galėtų visi prisidėti.

Galop persiorganizavimo klausimas buvo svarstomas š.m. gegužės. 
21-22 d. LISU suvažiavime, kur galutinai nutarta persiorganizuoti 
į PLIAS ir nurodyta persiorganizavimo tvarka, kaip tai matyti iš 

Čia dedamo suvažiavimo posėdžių protokolo.

METINIO LISU SUVAŽIAVIMO, ĮVYKUSIO 1949 M. GEGUŽĖS 21-22 B.,

PROTOKOLAS

LISU suvažiavimą atidarė 15 vai. 30 min. Centro Valdybos pirmi
ninkas prof.Šimoliūnas; pasveikindamas nuoširdžiais žodžiais atvy
kusius į šį suvažiavimą. S-gos narius ir dalyvaujančius atidaryme 
svečius. Savo trumpoje atidarymo kalboje prisiminė likimo išblašky
tus S-gos narius įvairiuose pasaulio kraštuose, esančius Vokietijo
je, likusius collegas Lietuvoje ir vargstančius Sovietų S-gos de
portacijos stovyklose. Minutės laiko atsistojimu pakvietė suvažia-- 
vimo dalyvius pagerbti mirusius S-gos narius: prof.Br.inž.Jakovieką 
ir dipl.inž.gen.Popeliučką.

Baigdamas atidaromąjį žodį, pakvietė dcc.K.Kriščiukaitį skaity
ti paskaitą tema: “Urbanizmas ir estetika”,

Poc.K.Kriščiukaitis vaizdžiai /panaudodamas fotografijas/ nu
švietė tris miestų planavimo srovėsi grynai architektų, vykdomas- 
miestų planavimas, kur yra kreipiamas-dėmesys vien tik į pastatų 
estetiką. Antra srovė miestų planavimą sprendžia vadovaudamasi tik 
ekonomiškumu - susisiekimo ir ploto vienpusiškas išsprendimas, pa
vyzdys: vokiečių "Siedlungen". Trečioji srovė stengiasi-suderinti
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abi pirmąsias sroves, prisiderindama prie esamos aplinkumos, gimtos 
ir reljefo. • Prelegentas gražiais pavyzdžiais įrodė, kad treciąja 
srove turėtų, būti vadovaujamasi ir Lietuvos miestų atstatymui.

Po paskaitos suvažiavimo atidarymo iškilmingoji dalis baigta,- 
Centro Valdybos pirmininkui paskelbiant vienos valandos pertrauką.

Po pertraukos pgsėdis prasidėjo 17 vai. 30 min. LISU Centro 
Valdybos pirm.prof.Bimoliūnas, posėdį atidarydamas, pasiūlė prezi- > 
diumui pirmininkauti prof .Sir mantą ir sekretoriauti inž.inž. J.Gu- \ 1 
delį ir P.Mkoliūną. Suvažiavimo dalyviams pritariant, prezidiumai 
pradėjo jam pavestą darbą vykdyti.

Suvažiavime dalyvauja 13 S-gos narių /priedas atskirame lape 
dalyvių parašai/.

Suvažiavimui LISU Centro Valdyba patiekė sekančią dienotvarkę:
1, Suvažiavimo atidarymas;
2, Prezidiumo ir komisijų rinkimas;
3. Sąjungos veiklos svarstymas:

' • a/LISU Centro Valdybos pranešimas apie jos veiklą,
b/ LISU iždininko pranešimas,
o/ Garbės Teismo veiklos apibūdinimas, 
d/ Revizijos Komisijos pranešimas;

4. Centro Valdybos finansinės apyskaitos tvirtinimas;
5, LISU persiorganizavimo klausimas!

a7 Įstatų pakeitimas,
b/ Nario mokesčio nustatymas,
c/ 1949/50 metų sarmatos klausimas;.

6. Valdymosi. organų - Centro Valdybos, Revizijos Komisijos ir 
Garbės Teismo - rinkimų klausimas;

7. Einamieji reikalai;
8, Suvažiavimo uždarymas.

Svarstyta Nutarta

1. Centro Valdybos patiek- Suvažiavimo darbą atlikti pagal Centro 
tas suvažiavimo dienotvar- Valdybos patiektą dienotvarkę, 
kės pakeitimas.

2, Komisijų rinkimas. i'-';4“andatų komisija nereikalinga.
Redakcinė komisija prie Centro Valdybos 

. reikalinga. Reikalingus asmenis iš LISU
r narių tai’po Centro Valdyba įgaliojama

- pasikviesti,
-! ' .a

3, LISU Centro Valdybos Pranešimą padarė inz. Janavičius /Centro
pranešimas apie jos Valdybos sekretorius/« Priedas: LISU j 
veiklą. Centro V-bos pranešimas atskirame lapei

4, LISU Iždininko praneši- Atidėti sėjančiai suvažiavimo dienai, 
. masA ■ ■

3. Revizijos įvykdymas Išrinkta Centro kasos revizijai padary
ti inž.inž.Bananas ir Riauba.

6. Arch.Vizgirdos praneši- Įstojimo klausimą svarstyti paskutiniam 
mas apie steigiamą Tarp- posėdyje, 
tautinę Pabėgėlių-įnži- 
nierių-Architektų H-gą. „ . J .
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Pasėdžio pradžia_9_vali_45_min._____________ ___________ _______ ’___ ,
Svarstyta Nutarta

7. BISCT per s i or gani za- Imti pagrindu senuosius įstatus.^Senuo-
vimas. C.V.patiektas sius įstatus dalinai pakeisti ir papildy- 
naujų įstatų' pro j e k- ti, ir juos pasiųsti galutinai apdirbti 
tas. naujai C.V-bai į J.A.V-bes. Naujoji Cent

ro V-ba J.A.V-bėse įpareigojama juos pa
tiekti kitam S-gos suvažiavimui priimti.

8. įstatų pakeitimai ir "LISV* pakeisti-į "PLIAS" /Pasaulinė Lie- 
papildymai iš C.V,pa- tuvių Inžinierių ir Architektų Sąjunga/; 
tiekto įstatų projektą Tikrųjų narių redakciją palikti tą pačią.

Garbės narių grafoje išbraukti šį tekstą*, 
/"asmenys palaiką materialiai savo žymiais 

savanoriškais įnašais".
Grafą-"Nariai rėmėjai" ištaisyti tik į šį 
tekstą? "kurie remia moraliai ir materia
liai". - - *
Siame įstatų paragrafe įvesti pastabą:

- "Centro Valdybai paliekama teisė išimti
nais atsitikimais tikraisiais nariais ar- 
ba rėmėjais priimti ir tuos asmenis,kurie 
nėra įgiję reikalingų kvalifikaciją, bet 
yra pasižymėję savo veikla s-gos uždavi
nių srityje". .-p. ,

Posėdis pertraukiamas 13 vai. 10 min,
Posėdis, tęsiamas 15 vai. „ , . -

Be skyrių dar įvesti atstovus /įgalioti
nius/. Juos skiria Centro Valdyba iki su
daromas skyrius.

. . . PLIAS Revizijos Komisijai palikti teisę
tikrinti Centro Valdybos tik finansinę 
veiklą.

,//'.' ' Visa kita palikti kaip sename statute.
Siūloma ištaisytus įstatus duoti peržiū
rėti teisininkams-ir kalbininkams, kad ne- 

... būtų prieštaravimų.

9, Narių mokestis-. Nario mokestis nariams nustatomas valsty
bėmis. Naujoji Valdyba J,A.Valstybėse p.<- 

.... . . tiekia projektus suvažiavimui. ^Laikinai
“ ' priimti orientacinį mokestį: 2 /du/ ame

rikoniškus dolerius metams.

10. Sąmatos sudarymas. Atsižvelgiant į esamas persiorganizavimo 
ateinantiems metams, sąlygas, sąmatos negalima numatyti.

11, Valdymosi organų rin- Iki bus .sudaryta naujoji Centro Valdyba
kinas: J.A.V-bėse, jos funkcijas tęsti tai pa--
a/Centro Valdyba čiai Centro Valdybai /Kempteno/. Naująją

C.V-bą sudaryti J.A.V-bėse. Ją sudaryti 
įpareigojami; buv.Centro Valdybos pirmi- 

r ■ • . ' . _ • . . ; • v'. .
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b/ūevizijos Komisija 

c/Garbės Teismas z ,

nintas prof. S. Kolupaila ir buvę nariai: 
clipl. inž, Tamašauskas ir dipl, inž. J.Bulota 
ir Įgaliotinis dipl. inž. August inavičius.
Jie savo iniciatyva Centro Valdybą, papildu. 
Senoji Centro Valdyba įpareigota' painforW 
muoti-S-gos narius apie savo vei!Č.os per-f 
kėlimą į JAV. *
Išrinkta nariais: 1. Riauba, 2.Mikoliūnas, 
3,Silvestravičius. Kandidatais: 1.Vizgir
da, 2.Banėnas.
Išrinkta: 1.Proį.Virmantas, 2.3irutavi- 
čius, S.ORunis /senjoras/.

12. Iždininko ir Revizi- Viskas rasta .tvarkoje. Patvirtinti.
jos Komisijos prane
šimas. /Pranešimai
pridedami/.

13. Einam-ieji reikalai: Dėti pastangas išgauti senos Centro Vai- 
a/Peponuoti pinigai dybos deponuotus pinigus.
b/Sąjungos ženklelis Reikalingumo svarstymą atidėti sekančiam 

suvažiavimui. -
c/lstojimas į Tarp- Įstoti į šią sąjungą Vokietijoje. Ryšiui 

tautinę Pabėgėlių, palaikyti išrinkti: arch.Vizgirda ir dipl. 
Inžinierių S-gą inž.Banėnas.

.d/Ar likviduosi s Lieta atviru klausimu.
PLIAS tai atsista-
tys Lietuva?

e/3-rgos prezidento Spręsti naujai Centro Valdybai JAV. 
reikalingumas ...

f/informacinis biule- Išleisti dar vieną informacinį biuelete- 
tenis nį.

g/S~g0Q biblioteka Prof.Dirmanto atvežtas knygas priima 
Centro Valdyba busimajai Centro biblio- 

. . tetai ir dėkoja.

14. Sveikinimą skaitymas. Paskaityta sveikinimai laiškais ir tele
gramomis :
1/Prof.St.Kolupailos /USA/, 2/l’ipl. įnž, * 
Nasvyčio /Hannever/, 3/Pr .Brazaičio/Lie- 
tuvii} Tremtinių Gydytojų S-ggs Vokieti- * 
joje/, 4/Lįpl.inž.Valiąkos /Švedija/, 
5/Lipi. iąž. Tąnašaus ko / USA/’, 6/l)ipl. inžį, 
Kruliko /USA/, 7/Pipl.įnž.Noviotao/Schub, 
Gmftnd/,8/lipl.inž.Augustinavičiaus/USA/, 
9/Uipl.inž.J.Bulotos /USA/.
Už sveikinimus padėkoti raštu.

15, Suvažiavimo uždarymas.Prezidiumo pirmininkas, uždarydamas su
važiavimą, dėkojo už aprūpinimą atvyku
sių, prof.Kaminskui už įdomų pranešimą
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pobūvio metu ir suvažiavimo dalyviams, 
prisidėjusioms prie S-gos .reikalų'svars
tymo, o valdymosi organams palinkėjo sėk
mingo darbo.

Suvažiavimas baigtas 1945 m. gegužės 22 d. 18 vai.

Prezidiumo Pirmininkas /pas./S.Dirmantas

Kempten,
1949 m.gegužės 22 d.

-i . . . ■' ' . '

c, , . . . , , J.GudelisSekretoriai /pas./ p^!coliaias

Įstatuose turėtų būti įrašytas dabartinis mūsų visų 
pa grind in is tikslasmusų konstituoijčs 
esminis, pirmas paragrafas,-mūsų buvimo alfa ir omega: 
iškovoti Lietuvai tą, kas jai melu, klasta, 
smurtu ir jėga buvo, išplėšta. To uždavinio neįrašius, 
visi kiti tikslai nublunka, susmulkėja, nustoja savo 
aktualumo ir net prasmės. Be to, šitie antraeiliai 
uždaviniai akyvaizdoje to, kad mūsų Sąjungą dėl narių 
išsibarstymo, pati gali pavirsti dulkėmis ar mūsų są
žinę kiek raminančia filiai ja. Gi tas mūsų iŠdalfcėji- 
mas.po visus Žemės užkampius dabartinėje reikalų būk
lėje kovai už Lietuvą iš dalies net yra n a u-- 
dingas, jei mūsų nariai laikys, kad jų pagrindi
nė misija ar ištrėmime, ar emigracijoje yra d i r b- 
t i Lietuvos atstatymui. Panašia prasme 
suvažiavime išsitarė ir prof .Kaminskas.

Pfullingen, 2.VI.1949

/pas,/ Prof.S.Dirmantas

///

LISU CENTRO VALDYBOS PRANEŠIMAS APIE JOS VEIKLĄ '

LISTJ atstovų suvažiavimas, įvykęs Augsburge -1948 m. birželio 
mėn. 5 ir 6 d,d. išrinko-C.Valdybą iš inžinierių, gyvenančių Komp
tone. Naujoji C.Valdyba pareigomis pasiskirstė sekančiai: Pirm-. •• 
prof .S. Kolupaila, vicepirm. prof .Dr. j.Šinoliunasj sekr. dipl.inžbJ. 
Bulota, iždininkas dipl.inž. Kačionis ir reikalų ve d^ dipl.inž, 0. Ta- 
iiašauskas: kandidatai - dįpl,inž.B.Daukus, doc.K.Kriščiukaitis ir 
dipl.inž.A.Maculevičius, Šios C.Valdybos kadencija sunki darniam 
darbui. 1948 m. lapkričio roėn. išvyksta pirm, prof.S.Kolupaila.Pir
mininko pareigas perima prof.Dr.JoSimoliūnas. Į vicepirm.-postą 
įeina nuo 1,2.49 doc.K^Kriščiukaitis. 1949 m. vasario mėti, išvyksta 
reik, vedė jas dipl. inž. C. Tamsaus kas, kuris buvo ir žurnale "Laž. Ke
lias" redaktorium. Į jo vietą kviečiamas dipl.inž.S.Aukštikalnis,
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kuris, pareigas ėjęs apie mėnesį laiko, taip pat išemigruoja. Jo 
uostą perima dipl,inž.B.Laukus, kuris irgi 14,4.1349 m, išemigruo
ja. Kovo mėn. išemigravus sekretoriui diplinž. J,Bulotai, į sekre
toriaus pareigas kviečiamas lipi,inž.I,Janavičius, Taigi galutinė 
0. Valdybos sudėtis iki suvažiavimo yra likusi: pirm., prof .Dr. J.Bi- • 
moliunas, vicepirm. dipl,inž.doc.K,Kriščiukaitis£ sekratorius dipl. 
inž.I.Janavičius ir iždininkas dipl.inž.P.Kačionis. C, aldyba savo T 
kadencijos metu padarė 30 posėdžių, kur buvo nagrinėjami sąjungos , 
veikimą liečią klausimai, kurių svarbiausi? • «

a. Nustatyti sąjungos pavadinimą; priimtas sąjungos pavadinimas
LISU /Lietuvių Inžinierių Sąjunga Užsienyje/.

b. Paruošti nario liūdijimus, • 1 airių išduota 160.
o. Paruošti sąjungos antspaudą, tarsis C. V. kadencijos metu ir 

buvo naudojamas. /iįrojektas: dipl.inž,C.Tamašausko/.
LISU savo veikimą kreipė į:
1. Spaudos reikalus.
2. Inžinierių įkurdinimą.
3. Palaikyti ryšį su išemigravusiais sąjungos nariais.
4. Palaikyti ryšį su sąjungos skyriais, esančiais Vokietijoje.
5. Dalyvauti konferencijose, kuriose liečiami sąjungai įdemus 

reikalai.
6. Pasiruošti sąjungos persiorganizavimui.
1. Valiutos reforma ir sąjungos sunirus-ekonominis stovią nelei

do C.V. pilnai įvykdyti užsibrėžto leidinių išspausdinimo. Buv» 
Išleistas žurnalo ’’Inžinieriaus Kelias” Nr.10, išleisti ir išsiun
tinėti trys C. V. biuleteniai. C.V. prisidėjo prie - galutinio išlei
dimo doc.K.Kriščiukaičio studijos "Lietuvos miestų ir miestelių at
statymas". • I .

2. įkurdinimas. C,V. susirašinėjo su Kanados ir Australijos-
imigracijos ministerijomis inžinierių įkurdinimo klausimu. Deja, 
atsakymai buvo gauti mums nepalankūs. Gautus pareiškimus darbo šu
tančiai J.A.V-bėse išsiuntė savo atstovui JAV p.dipl. inž.J«Augusti- 
navičiui. Daviniai C.V, nežinomi, -

5. Kad palaikyti ryšį su iš e migravusiais oollegomis G,V, savo 
nuožiūra parinko atstovus: - . ‘'
Anglijoje - dipl.inŽ.V.Izbicką, Argentinoje - inž. A.Diųių, Alis t-- 
ralijoje - c'ipl.inž. L.Tuskenį, Brazilijoje - dipl.inž,0.Šalkauskį, 
Italijoje - Dr. Arch.E.Karanauską, J.A.V-bėse - dipl.inž, JįAugųs- 
tinavičių, Prancūzijoj - dipl.inž. J.Bulotą, Švedijoj - dipl.inz, 
I.IJališką, Kolumbijoj - inŽ.B.Sviedrį, Kanadoje - dipl.inž,A,Be
raus ką.

Iki šiol iš pastoviai įsikūrusių inžinierių susitvėrė^ du Bąjun— 
gos’skyriai: Anglijos skyrius, Londone - pirm,dipl.inž.V.Izbiekas.

>? a žili jos skyrius Sap Paulo - pirm.dipl,inž.Cimbleris.
4, Pradžioje veikę 22‘Sąjungos skyriai Vokietijoje, didėjant 

emigracijai, nekurie iš jų likvidavosi, taip kad dabar C.V, tupi 
ryšį dar su šiais skyriais: Augsburgo, SchwŽbisch Gmfindo, Diephol- 
zo, Hannoverio, Scheinfeldo, Schweinfurt o, llfilncheno ir Mėinjningeno..

5. 0,V. savo atstovus pasiuntė į įkurdinimo Tarybos organizuotą 
konferenciją Pellbache 1948 m. spalio mėn. ir Urbanizmo ir Arehi-- 
tektų sekcijos suvažiavime, įvykusiame Schw.GmSnd š.m.vasario man, 
2.5 ir 26 d,d. Per savo įgaliotinius dalyvauja parengiamuosiuose' su-* 
važiavimuose įkurti tarptautinę D. P. ir P.S. inžinierių sąjungą,- 
kurios steigiamasis suvažiavimas bus š.m. birželio mėn. Mnchene, 
Be to, C,V. surengė keturis atsisveikinimus su. išvykstančiais qo1- 
legomis.

- ■ . x .. , .
į/'.„ . . , -
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6. Pas Imtiniu laiku OSV. nukreipė savo dėmesį į Sąjungos’p©r~ 

>1 or gan i žavimo klausimą /žiūr. biuletenį Nr«3; ir paruošą suvažia
vimui naują įstatą projektą. Tas klausimas bus plačiau nusviestas 
nagrinėjant Sąjungos persiorganizavimą šiame suvažiavime.

J.Šimbliunas v. .' ■
Pirmininkas -* I,Janavičius

Sekretorius

LISU CENTRO VALDYBOS UŽ 11,8.1948^21,^1949 LAIKOTARPI 
PINIGINĖ APYSKAITA

Per apyskaitos laiką iš viso .gauta
pajamų* 1314,20 DM
išlaidų 1284,82 ”
lieka kasoje............. 29,38 " . . ..

Atskiromis pozicijomis pajamos ir išlaidos paskirstomas sekan
čiai:

S11* Pajamos 3)11 Sį1’’ Išlaidos • M
I* a ' X ♦

1. Aukos
2. Už LISU C.V-bos iš

duotus narių liudiji
mus

3. LISU skyrių nario mo
kesčiai

4< Už pard.’‘Lnž.Kelio” 
NrdO

5, Už pard. MInž.Kelio* 
Nr,8

6. Už pard.nLietuvos - 
miestų ir miestelių

51,00 1. Raštinės reikalams 188,20
2. Pašto reikalams 202,27
3. Einž.Kelio” Nr,10 at~

762,00 spausdinimas 632,40
4. Biuletenių atspausd. 93,05

134,70 5, Kelionės reikalams 36,40 
6* Pašalpos reikalams 35,00

338,00 7. Reprezentacijai • / 97,50

21,00

atstatymą” 7,50 .
Iš viso 1314,20 Iš viso 1284,82

Saldo 29,38

Iš viso 1314,20 • Balansas 1314,20

' • -Į v/pas./ P.Kacionis
21,5.49 LISU Centro Valdybos
Kempten, Iždininkas

' -t'-,:'-- . ’ .... - - . ■ -■ 1 • 1 ’ .J * ’ ’ '■
LISU Metinio Suvažiavimo 1949 m, gegužės 21-22 d, nutarimu.
/ž. pirm, dienos prot.5 p./ rinktos C.Valdybos atskaitomybei 

patikrinti komisijos
PROTO KOLAS . , /.

Kempten, 22.5.1949
Lietuvių inžinierių Sąjungos Užsienyje visuotinio suvažiavimo 

pavedima padarėme kasos patikrinimą ir radome i
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Pajamų*gauta iki 22.5»1949................ .1.3X4,20 DM
Išlaidų padaryta iki 22.5.1949.....,1.284,82 DM
Kasoje rasta-grynais pinigais' 29f38 DM.

Išlaidoms patiektos sąskaitos rastos tvarkoje. Atskaitomybė vedama 
tvarkoje.

/ras,/ A.Banėms /pas./ J, Riauba
/// ' . '

-Suvažiavimo protokolo ll.,p« įpareigoja esamą senąją Centro vai--* 
dybą Kemptene /pirm, proi.J.Simoliūnas, vicepirm. doc.K.Krišoiukai-. 
t'is, iŽd. dipl.inž.Kačionis ir-sekr, dipl.inžoJanavičius/ toliau * 
tęsti savo funkcijas, o jau esą J,A;V-bėse Sąjungos nariai: buvęs 
G.V-bos pirmininkas prof.St.Kolupaila ir buvę nariai dipl.inž.6.Ta
mašauskas ir-dipl.inž.JįBulota ir C.V-bos įgaliotas atstovas-tf.A. 
V-bėse dipl.inž.Augustinavičius įpareigojami sudaryti naująją 
C. Valdybą - Amerikoje; todėl suminėtų colle.gų prašoma imtis staibių 
reikalingų priemonių, kad sudaryti tą naująją C.Valdybą.

Toliau, pagal protokolo 9 p., nario orįentao.inis mokestis'nu
statytas 2 amer.doi.metams. Jo kurso prisilaikant, atskirose vals
tybėse nusistato savo nario mokestis. Hario mokesčio 40% tuojau 
per siunčiam G. Valdybos reikalams, o 60$ pasilieka vietos reika
lams. Skyriai ir-atstovai raginami pagyvinti savo veiklą. Yra' lau
kiama visur naujų skyrių įsikūrimo, Sąjungos veiklos-sutvirtėjimo. 
Šia proga collegos nariai prašomi baigti atsiskaitymą už žurn1KInži'* 
nieriaus Kelias” Hr.10 ir gautus kitus leidinius, Pinigus> kores
pondenciją ir kt. siųsti šiuo adresu: Dipl.inž.Kačionis /PLIAS/, 
Schlosskaserne, DP Inger, Kempten/AllgMu, Germany, IT. S,-Zone.

Centro Valdybos - įgaliotinis dipl.inž.Augustina.vičius ir visi 
collegos nariai, esą J.A.V-bėse, paginami tuojau steigti įvairiems 
vietose skyrius, priimti naujus narius pagal suvaž.protok. 7 ir 8 
p.p. /ž. x pastabą/, suaktyvinti-PLIAS vietinį veikimą, ir remti be
siorganizuojančią naują C. Valdybą J.A,V-bėse, kurios dabartinis 
adresas yra toks: Prof. St .Kolupaila, College of Engineering, Ubi- 

' versity of Hotre Dame, Hotre Dame, Indiana. * '
Ihgal suvaž.prot»x4 p. suvažiavimą, sveikinusių skaičius pa pi!-' 

domas dar iš pašto pavėluotai jutais sveikinimais:!/iš Angliję^ 
skyriaus pirm.dipl.inž.Izbicko, ,2/iš Australijos įgal.atstovo lipi, 
inž. Tuskenio, 3/is USA- mo prof .Dr. inž. J.Kuodžio, 4^iš Stahv/einf’^rto . 
skyriaus /dar su 11 narių/ Vokietijoje ir kitų. Visiems sveikiau--* • 
siems reiškiama nuoširdžiausia padėka* . .
K pastabą* snvažiavimo prot. 8 p.-pakeistas EISIT į PLIAS' narių są

statas: iš naujo įstatų projekto § 3 sutrauktai skambu 
.-šitaip: ' - ’ -
1. Tikrieji nariai: gali būti asmenys, baigę aulįŠtąsiafe .

ir aukštesniąsias technikos mokyklas Lietuvoje ar joms 
atitinkančias užsienyje, J ■

2. Garbės nariai:-gali būti žymus mokslininką i, išradi .
- -jai, pasižymėję sumaniais projektais ar dideliais in

žinerijos bei architektūros pastatų praktiškais d&rr 
bais ir šiaip jau žymūs garbingi asmenys; taip pat 
asmenys, gerai suprantą Sąjungos reikalus. '

3, Kariai rėmėjai: ^.li būti asmenys, kurie remia mesna-1 
liai ir materialiai.

Pastaba: C.Valdybai paliekama teisė išimtinais atsitikimais titrai— 
• siais nariais arba rėmėjais priimti ir tuos asmenis,“'Icirio 

nėra įgiję reikalingų kvalifikacijų, beixyra. pasižymėję
> savo veikla Sąjungos uždavinių srityje.

8
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A.A. PROF.DR.INŽ.VLADAS JAKOVlCEAS

26.XI,1898-16.III.1949

-1949 m. kovo men- 16 d, staigi ir netikėta-mirtis išplėšė iš 
mūsų tarpo dar pačiame pajėgume mūsų narį Vladą J a k.'o v i>c k ą. 
inžinerijos daktarą, V,D.IT, profesorių.

A.a. Vladas Jakovickas gimė 1898 m. lapkričio mėn, 26 d. Virba
lyje. Gimnazijos mokslus išėjo 1908-1916 m. Kaune ir Petrograde. 
Inžinieriaus-elektriko diplomą įgijo 1925 m. Aukštojoje Technikos 
Mokykloje /Technische Hochschule/ Berlyne. Specializavosi Braun- 
scweigo Aukštos įtampos Institute /Rochspannungsinstitut/ pas prof. 
E. Marx ir to pasėkoje parašė disertaciją ’’Atbulų užsidegimų Marr’o 
lygintuvo kameroje atsiradimo klausimu” /paskelbta nTechnikos”JTr.10 
1938 m./, kurią 1939 m. vasario mėn. 15 d. apgynė viešam V.D.U. 
Technologijos fakulteto posėdyje su įvertinimu "cum,Įaudė". Tais 
pačiais metais-paskelbė habilitacijos darbą "Trifazinės srovės in
dukcijos motorų apskritimo diagramų palyginimo klausimu" /šapirog
rafuotas leidinys/.

Velionis buvo-atsidavęs pedagogas ir kruopštus darbuotojas 
mokslinių problemų srityje. Jis parašė “Nuolatinės srovės elektros 
mašinų apskaičiavimo", "Kintamosios srovės" ir "Elektrotechnikos 
pagrindų” konspektus ATM mokiniams ir V.D,U. Elektrotechnikos sky
riaus studentams. Jo straipsniai aptinkami žurnaluose "Technika ir 
Ūkis", "Technika" ir ‘’Lietuviškoje Enciklopedijoje".

Akademinę karjerą Vladas Jakovickas pradėjo 1925 m. asistentu 
V.D,U, fizikos katedroje. .1932 m. buvo pakviestas lektorium į 
Elektrotechnikos katedrą "Teorinei elektrotechnikai" ir "Elektros 
traukai" slaityti. 1940 m, kovo mėn. 15 d, skiriamas privat-dčcen- 
tū ir tais pačiais metais birželio .15 d. Technologijos fakulteto 
išrenkamas docentu, o vėliau keliamas profesorium; Lygiagrečiai, 
nuo 1927 m. iki 1943 m. jis dėstė "Elektros mašinų" kursą A.T.Mo- 
ky kloję Kaune,

- 1944 m, tremties banga atbloškė velionį į Vokietiją, Amerikie
čių armija jį užtinka Regensburge, kur jis greit įsijungia į darbą 
jos eilėse, pradžioje kaip rajoninio inspektoriaus padėjėjas inži
nerijos tarnyboje, o vėliau pereina į pedagoginio darbo sritį taip 
pat pas amerikiečius,

A.a. Vladas mirė garsiam Bavarijos miestelyje Oberammergau, kur 
ir palaidotas E.katalikų kapinėse, gražaus Kofelio kalno papėdėje.

Velionies rimtas atsidavimas moksliniam ir mokymo darbui nusi
pelnė jo collegų bei mokinių pagarbos ir neišdildomos atmintie’s. ' 
Jo asmenyje mūsų akademinės gretos neteko vertingos darbo pajėgos, 
ir mūsų Sąjunga mums brangaus nario.

Tebūnie Tau, Vladai, lengva svetima žemelė svetimoje šalyje.

Prof ,A. Jurskis

MISŲ MIRUSIEJI

1. Dipl.inž.Algirdąs Prapuolenis, žuvo 1944 m. Dresden? laike bom
bardavimo.

2. Pik.dipl.inž.Juozas Šimoliūnas, miręs 1947.VI.11 Tegernsee u-to 
klinikose. Palaidotas Kempteno R.kat. kapinėse,

3. Gen.dipl.inž.Klemensą s Popeliučka, miręs 1948.X.25 Augsburge, 
kur ir palaidotas R.kat. kapinėse.

aS
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4* Prof „Dr, inž .VIa das Jakovickas, miręs 1949.111,16 Oberammergau, 

ten ir palaidotas E.katalikų kapinėse.

PLIAS CENTRO VALDYBOS JAU TURIMI SKYRIAI IR ATSTOVAI

Centro Valdyba nuoširdžiai sveikina pirmuosius 2 skyrius: Bra
zilijoje /Sao Paulo -.1949.1,30/ ir D.Britanijoje /Londone - 1949. 
11.20/. i-Ii . , • '

I, Sao Paulo skyriaus /su 7 nariais/ valdybos sąstatas; pirm.- .
dipping.A,Cimbleris, • vicępirm.-dipl.inž. Z.Bačelis ir sekretorius-* 
iždin.-geod.inž.N.Volkas /praneš.26.,2.1949/. ' *

II, Londono skyriaus valdyba: pirm.-’dipl, inž.V. Izbickas, sekr. 
'ižd.I. Vilčinskas, iždin.-^p. St.Šalkauskas ir stud, techniku atstovas 
~p. S.Nenortas J valdybos kand.: dipl.inž.V,Nuodys ir p,Z.Mockevi
čius /žiūr. skyriaus biuletenis Nrol/. D,Britanijoje.yra apie 18 
inžinierių, iš kurių 5 dipl.inž. dirba pagal savo specialybę. t

PLIA& C,Valdyba turi savo atstovus/iki ne susiorganizuos skyriai/; 
ARGENTINA - inž.A.ličius, Carasas 1616, Buenos Aires. Argentina 
AUSTRALIJA - dipL.inž.L.Tuskenis, TRC Bonegilla,Victoria,Australia 
ITALIJA Dr.arch.E.Karanauskas, Roma' Viale Jfezzini 25, Italy 
USA • — dipl.inž. J.Augustinavičius, 4579 W 157 Str. .Cleveland On.
PRANCŪZIJA - dipl. inž. Juozas Bulota,

5 Villa Carolline, St,Maur/Seine/, Erance 
ŠVEDIJA - dipl.inž. I. Ma. į iš ka, Gul mars va gen 29 tr 6,Stokholm, Sverige 
KOLUMBIJA - inz.Eduardas Sviedrys, . ' . ’ •

Carr.22 Nr. 17-32 Sur. Bogota, Columbia
Mūsų atstovas Italijoj coli.E. Baranauskas yra apgynęs architek

tūros doktoratą ir sėkmingai dalyvauja su architektūriniais projek
tais Italijos miestų atstatyme drauge' su architektais italais.
Centro Valdyba sveikina ir linki sėkmės.

PLIAS CENTRO VALDYBAI ŽINOMI IŠEMIGRAVUSIŲ INŽINIERIŲ ADRESAI

Aukštikalnis, Steponas 
Augustinavičius, Juozas 
Arbačiauskas, Edmundas 
Abraitis, Viktoras 
Bulota, Julius. 
Bernatavičius, Juozas
Bičkus.Vytautas
Butkus, Juozas
Bulota, Juozas 
Baltėnas, P.
Barauskas, Alfonsas
Barkonis,
Budreika, Romualdas■ 
Bačelis, Zenonas 
Butkevičius., Vytas 
Bitė,
Birutis, Stepas
Čiurlys, Jurgis
Gimbleris,. Arkadijus 
Clmbleris,Borisas

Detroit, U.S.A.
4579 U.157 St., Cleveland, Ohio, USA
1998 25 th St, Detroit 16, Mich., USA
Sao Paulo c.p. 4118, Brasil

.USA . .......
Australija
USA
USA
5.Villa Caroline,St.Maur/Seine, Prance 
Porto Imbituba,Est Santa Catarina,Brasil 
204 St.Olarens ay,,Toronto/Ont-;, Canada 
109 1/2 E.Main Str.,St.Charles,Ill., USA ‘ 
830 St. So Boston, Mass., USA
Rua Theodoro Sampaio 282 ,Sao Paulo,Brasil 
Brazilija
Australija
USA
Technical College, Port Wayne,Ind., USA 
Brazilija
Brazilija
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Čeponis, Petras 
Pankus, Balys 
Daugėla, Kazys 
; r a gašlus, Juo za s 
Daniliauskas,Juozas- 
Darnusis, Adolfas 
Ličius, Antanas 
Drąsutis, Pranas 
Drus kis, E duar da s 
Daugėlavičius, Alfonsas 
Draugelis, Bronius 
Daujotas, Eugenijus 
Eiva, Aloyzas 
Gasparėnas Kazimieras 
Galinis, Bronius 
Gimbutas, Jurgi s-Martynas

11
Australija 
Australija 
USA

. Kanada . .
■Vino.2267 Jacques Sirtel Str.,Montreal/Que,Car 

6905 Superior Avo,Cleveland 3,Ohio, USA 
Carasas 1616, Buenos Aires, Argentina 
547 E. 101 St. Cleveland 8, Ohio, USA 
1403 Eroadway Ave,Indianapolis,Ind 
Maskinverken, S'ddertalje, Svensfca 
USA 
Australija 
704 W Butter Str.,Phila 40, Pa.,. USA 
543 West Luray Str. .Philadelphia 40,Pa 
86 Puller Str., Dorchester 24, Mass., USA. 
c/c dr .P.Vileišis, 
R.F.D. No 1., Naugatuch, Conn. USA

Idika, Algirdas 
Izbickas, Vytautas 
Janulevičius, Le onas 
Jonaitis, Antanas 
Jurskis, Alfonsas 
Jurkštas, Edmundas 
Kolupaila, Steponas

Kizlauskas, Juozas 
Kraujelis, Kazys 
Kriščiukaitis, Jonas 
Kuodis, Jonas 
Kiaulėnas, Petras 
Kacegura, Aleksandras 
Lazauskas, Gražvydas 
Maculevičius, Alfonsas 
Mališka, Izidorius

-Mulokas, J.

Merkys, Vladas

Mikutavičius, Maurilijus 
Warkaus ka s, Juozas 
Meiliūnas, Vincas

Brazilija
Barry, S.Wales, 44 Westward Rise,Gr.Britain 
USA ’
USA
USA
409 Paris Ave, Peoria Hgts, Iii., USA 
College of Engineering University, 
Notre Dame, USA
129, North 4, Str., Brooklyn 11, N.Y.,USA 
Fridhemsgatan 6, Sundsvall, Sverige
44 Maynard St., Putnam, Conn., USA
46 Columbia St., Worcester 4, Mass.>-USA 
7258 So Washtenow Ave, Chicago, Ill., USA 
Brazilija ■ _
6648 So.Washtenaw Ave, Chicago,Ill. , USA 
1413 North 9 Str., Springfield, Hl., USA 
Gulmarsvagen 29 tr.6, Stokholm. Sverige 
520 North Thirtieth Str., 
East St.-bouis,Ill., USA 
Louisiana State University, 
Bat on Roug 3, La., USA
319 Beechwood Ave, Trenton, N.Y., USA
USA . 11 ''....... ’
c/o "Musų Pastogė”, 5 Hampden Street ' 
Hurlstone Park, Sydney,N.S.W,,Australia

Petravičius, Alfonsas
Pabedinskas, Kazys 
Pšezdzieckis, C.
Rimkevičius, Juozas 
Rimka, Andrius 
Rimavičius, Zigmas 
Ramanauskas, Jonas

H,E.P.C.Camp 1. Rolphton, Ont,, Canada 
45 Rue de Pyrenees,Casablanca,Maroc,NJk&ica 
642 - 9 th Street, Lachine, Que, Canada 
USA
Australija
400 Wythe Ave, Brooklyn 11, N.Y. , -.USA 
Calle Rioja 2219,Villa Parvenir,Avellanda, 
Buenos Aires, Argentina
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Svilas, Juozas

Gemėnas, Alfonsas
Slėnis, Petras

Stulpinas, Jurgis ta 1
Šimkus, Stasys
Šalkauskis, Česlovas

Bušys, Leonas /Shushys/

Šv ie'dr y s, E duar da s 
Tamašauskas, Česlovas 
Trečiokas, Vytautas 
Tuskenis, Leonas 
Tamulėnas, Konstantinas 
Tarnauskas„ Valentinas 
Vasiliauskas, Jonas 
Vilčinskas, Kazys 
Volkas, Napoleonas

Vasiliauskas, Jonas

Zalubas, Povilas 
Zabiela kis, Jurgis

Žukas, Antanas

- The Great Lakes. Paper Co.Ltd.
C p 505 Vai ora, Ont., Carada
3231 N.Wilton Ave,Chicago Lone 13,XL1,UHA 
194,Av.Pr.3)‘.Roosevelt;, Sala 708,
aio’de Janeiro, Brasil ‘ •

-6410 So Tolman Ave, Chicago 29,111., USA
t Kanada •

The Sao Paulo Tramway Light and Powfer Co.
Ltd.Caixa Postal 26-8, Sao Paulo, Brasil
The Solvay Process Co., 
Civil, Engineering Lept,Hopewell, Wirg. ,USA 
Carr 22 Nr.17-32 Sur, Bogota, Columbia 
84 W 55 Street, Bayonne, N.Y., USA 
2389 Baianger St., Montreal, Canada.
ETC Bonegilia, Viet., Australia 
Olskrokgat 26, Goteborg, Svenska _ • v-
710 N Van Ness Ave, Hollywood, Calif.,USA 
Chicago, Ill,, USA 
61, Warwick Ed, London,S.W.5,Great Britain 
Rua 7 de Abril Nr 235 Ap 112.
Sao Paulo, Brasil 
c/d Oioenas,18225 East Park Prive, 
Cleveland 19, Ohio, USA 
331 Country Ave, Secancus, N.Y., USA 
c/o Nebolsine 61 East 95 th Str. No. 9 
N.Y.C., USA 
Australija

INFORMACIJOS
- LI3U B,Britanijos Skyrius,į Parbo ministeriją kreipėsi raštu dėl 
teisių pripažinimo P.Britanijoj ir gavo sekantį atsakymą: v

S.'m. gegužės 12 d. Tamstos rašėte-šiai Ministerijai apie kai 
tariu lietuvių kvalifikuotų inžinierių, kurie randasi šiame krašte 
kaipo Europos Savanoriai darbininkai /E.V.W./,padėtį ir galimybę- 
gauti jiems darbo, kuriam jie yra savo kvalifikacijomis pasiruošę.

Negalėdami be rezervų sutikti su Jūsų pasiūlymais, bet koks 
panašaus asmens, kaip Jūs turite galvoje, pareiškimas leisti pri- 
imti tam titro darbo pasiūlymą, bus svarstomas ir kiekvienu atveju 

.bus elgiamasi pagal sąlygas. Priėmimas į Tschnikos ir mokslo re
gistrą nėra uždarytas Europos Savanoriams darbininkams ir pareiš
kimai priėmimui į registrą turėtų būti paduodami Parbo Ministeri
jos vietos įstaigoms;, kurios perduoda atitinkamiems skyriams.

Jeigu tarp asmenų, kuriais Tamstos rūpinatės,-atsirastų tokių, 
kurie norėtų apsiimti braižytojo darbą, jie turėtų patiekti visas 
detales apie jų kvalifikacijas ir tokį patyrimą, koks reikalingas 
tokios rūšies darbo apsiėmimui, artimiausiai Parbo įstaigai ap
svarstymui.

Savaime suprantama; kad svetimšalis negali’ gauti darbo ten, 
kur yra kandidatų Britu piliečių.
- Centro Valdybos sekretoriui dipl.inž.'Ig. Janavičiui išvykus į 
USA, sekretoriaus pareigoms eiti pakviestas inž. Juozas Riauba.
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- Gautas iš coll.dipl.inž.Galinio pranešimas, kad jis, išvažiuoda
mas į USA, su savim paėmė projektus} kurie buvo premijuoti per Są
jungos ruoštus konkursus /gyven.namų ir baldų/, pažadėdamas juos 
perduot saugoti naujai PLIA5-Centro Valdybai USA.

- Prašoma gerb, coli, siųsti smulkęsnėm-kopiūrom pašto kuponus, 
nes vokiečių paštas skaito už vieną kuponą, nesvarbu kokios vertės, 
po 30 pf., tad atsakymui gauti reikalinga siųsti 3 kuponus.

SKYRIŲ BEI NARIŲ SVEIKINIMAI PLIAS O.V-BAI .
Lietuvių Inžinierių Sąjungos Suvažiavimui. Sveikinimai suvažia

vimo proga. Sėkmingo darbo. Lietuvių Gydytojų Tremtinių Sąjungos 
vardu Pirmininkas Ir.Brazaitis.

Ingenieur Ihgung. Soeben erfuhr dass unser Delegierte zu Sause 
blieb. Herzlichste Glueckwuensohe an Tagung. In Hannover bin allein 
geblieben. Brief folgt. A. Nasvytis.

Ketvirtajam Lietuvių Inžinierių Sąjungos_Užsienyje Suvažiavimui 
Kemptene 1949 m. gegužės mėn, 21-22 d. Brangūs Kolegos: Karštai 
sveikinu Jus, mano Bičiuliai-ir Komilitonai, iš karšto J.A.V.cent
ro, kur stengiuos kurti naują lietuvišką centrą. Turėjau garbės 
pirmininkauti trijuose suvažiavimuose, ketvirtame būsiu su Jumis 
visa savo siela. Su džiaugsmu matau mūsų kolegas naujai atvykstan
čių lietuvių sąrašuose, palaikau su jais ryšį ir padedu, kuo ga
liu. Malonu man matyti, kad J. A. V. įstaigos-pasitikiu mano ’’firma”, 
nes dažnai kreipiasi, prašydamos informacijų apie ieškančius darbo 
tautiečius. Mūsų imigrantų padėtis čia nelengva; dažnai tenka net 
inžinieriams imtis ne savo darbo. Rojaus čia mes nesitiksjom, bet 
čia nepalyginamai geriau, negu Vokietijos stovyklose, Be to, mums 
čia reikia išsilaikyti, kol ateis laikas, kada galėsime būti nau
dingesni savo mielai Tėvynei. Būdami Amerikoje, naudojamės proga 
išmokti jos technikos ir viso, kas yra_gero. Bet kartu turime-pro
gą iš tolo matyti ir vertinti buvusį musų techniškąjį gyvenimą.- 
Esu' giliai įsitikinęs, kad išėję Vokietijos ir Amerikos ’’mokyklą* 
mūsų inžinieriai bus nepaprastai reikšmingi ateityje Laisvojoje 
Lietuvoje. Linkiu tad Jums visiems keltis pas raus ir nenusigąsti- 
būsimų sunkumų, linkiu išlaikyti gerą lietuvio-inžinieriaus vardą 
ir nenutraukti ryšių su mūsų organizacija, kur benusturatų mus li~- 
kimas ! Ligi pasimatymo Amerikoje! Jus didžiai gerbiąs S.Kolupaila.

LISU Metinio suvažiavimo prezidiumui. Lietuviai inžinieriai, 
laikinai apsistoję Švedijoj, siunčia LISU Metinio suvažiavimo da
lyviams nūoširdžius sveikinimus, linki darbingos nuotaikos ir lau
kia apsprendimo Sąjungos organizacinių formų, kurios butų lygiai 
paprastos, kaip ir tikslingos. Su pagarba Iz.Mališka.

Sveikindamas suvažiavimą, aš nuoširdžiai linkiu sėkmės. Tegul 
suvažiavimo nutarimai būna visų musų collegų priimti ir įgyvendin
ti. Tegu jie visi padeda bent truputėliu artėti į rausų visų, bendrą 
ir vienintelį tikslą, mūsų brangios tėvynės atvadavimą. Juozas 
Augustinavičius.

LISU Centro Valdybai Metinio LISU Suvažiavimo 1949 m.gegužės 
21-22 d. pro^i.-Iš tolimos Australijos, mūsų kol kas negausaus lie
tuvių inžinierių ir technikų vardu, siunčiu LISU Suvažiavimui nuo-
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t šir džiausiu s ve i kini mų, linkėdamas sėkmės ir vaisingų darbų musų 
tolimos Tėvynės Lietuvos naudai. Inž. Tus kėnis.

Lietuvių Inžinierių Sąjungos Užsienyje Centro Valdybai. Dėkoju 
už kvietimą dalyvauti š.m. gegužės mėn. 21—22 d.d. Kemptene Inži
nierių suvažiavime. Deja, atvykti negalėsiu, nes esu pasiruošęs 
kelionei į JAV. Sveikinu suvažiavimo inioiatorius^ir dalyvius,lin-^f 
kėdamas plėsti organizacijos ryšius su išsisklaidžiusiais kolege- 
mis inžinieriais, o kolegoms — rinkti visame pasaulyje technikos < 
patyrimus, kad kupini jais; atėjus lemtingai dienai, galėtumėte 
grįžti namo, į Lietuvą Musų! Ten inžinierių darbas bus be galo 
vertingas, o įgytieji patyrimai duos garantiją, kad darbas vyks 
sparčiai ir ryžtingai! Jūsų Antanas Novickis.

1949 m. gegužės 21-22 d. LISU atstovų suvažiavimo Pregidiumui 
ir coli, inžinieriams - suvažiavimo dalyviams, Kemptene. Šio suva
žiavimo proga mano troškimas ir linkėjimai Jums, mieli Collegos, 
nugalėti atstumų kliūtis išsibarsčius po platųjį pasaulį ir dar 
darniau per savo profesinę, sąjungą dirbti ir pasiruošti metui, ka
da būsime šaukiami kūrybai savajame krašte. Dipl.inž.C.Tamašauskas.

Gerb. Lietuvių Inžinierių Sąjungos Užsieniuose IV-jo Atstovų 
Suvažiavimo Prezidiumui,-Kemptene. Sveikinu LISU ketvirtojo atsto
vų suvažiavimo prezidiumą bei visus collegas inžinierius suvažia
vimo atstovus ir nuoširdžiai linkiu tradiciniai darbingo pasiseki
mo sprendžiant Inžinierių korporacijos organizacinius, profesinio 
darbo ir Lietuvos atstatymo uždavinius. Llano didžiausias noras, 
kad kuo greičiausiai bei sklandžiausiai Liet.Inžinierių Sąjungą 
persiorganizuotų į Pasaulio Lietuvių Inžinierių Sąjungą, kad su
jungtų visus iki vieno lietuvius inžinierius viso pasaulio žemy
nuose . Visiems collegoms linkiu kuo greičiausiai ir sėkmingiausiai 
laikinai įsikurti laisvose bet mums laikinose-už jūrių Tėvynėse, o 
.ten įsigytą technikos moksle ir darbe patyrimą parsivežti į amžiais 
laisvą ir mielą mūsų Tėvynę Lietuvą. Jūsų inž. K.Krulikas.

IŠ PLIAS NARIŲ LAIŠKŲ CENTRO VALDYBAI

PLIAS Atstovas Australijai; dipl.inž.L.Tusketiis rašo: r...Trum
pa informacija apie LISU veiklą Australijoje. Kaip žinoma, kiekvie
nas DP, atvykęs čionai, privalo atlikti 2-jų me tų-darbo prievolę 
paprastu darbininku pagal Darbo Xsts-isos paskyrimą. Australija la
bai didelis kraštas /gerokai didesnis už Europą/, žmonės išskirs- ’’ 
tomi į visus kampus, dažniausiai sumaišant visas tautybes. Nežiū
rint- to, visgi stambesniuose miestuose susidarė kiek didesnės lie
tuvių kolonijos, kaip-Sidnėjuje, Melbourne, Adelaidėje ir kitur, ' 
po kelis šimtus žmonių. Jeigu prie jau minėtos darbo prievolės,ku
ri nėra ypatingai sunki, bet nėra jau labai maloni, pridėti dar 
įsikūrimo rūpesčius, buto, vaikų mokymo problemas ir dar prie to 
sunkumus su kalba, - tai pilnai aišku, kad ’'New Australians'0, kaip 
čia mus vadina, bent pirmaisiais metais turi pakankamai rūpesčių. 
Dažnas dar-turi kartumo ir nevisai malonių atsiminimų apie organi
zacinę mūsų veiklą Europoje, apie visokeriopus komitetus ir parti
nes rietenas. Tuomi paaiškinanas noras ’’pasilsėti”, apsižiūrėti ir 
būti laikinai kuo toliau nuo visokių organizacijų. Po metu-kitų, 
kai žmogus kiek ’'apsitupės vietoje”, pasidarys laisvo krašto lais
vas pilietis ir jo gyvenimas kiek susinormuos, be abejo, jis pajus
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■ norą bendrauti su saviškiais ir pasiilgs savo spaudos bei organiza.— . 
cijų. Dažnas laikinai atsisako net būti nariu tokios visuotinės, ne- 

z politinės organizacijos, kaip Lietuvių Draugija.
Tos pačios nuotaikos yra palietę mūsų inžinierius bei-technikus, 

į visokeriopus paraginimus ir atsišaukimus spaudoje /"Mūsų Pašto— 
S gėje”/-atsiliepė tik apie 10 inžinierių-technikų, tame skaičiuje 2 

jau esą LISU nariai, būtent: dipl.inž.Bacevičius ir dipl.inž.Jakš
tas, Kiti dar "neturi laiko” prisiųsti fotografijas ir užpildyti 
anketas nario liudijimui gauti5. ... . - •

Toliau, kritikuodamas mūsų techniškąją literatūrą, jis sako; 
"Mano nuomone, gal būtų pageidaujamas lietuvių kalboje popu
liarus techniškas žurnalas-, kaip daug tokių yra svetimomis 
kalbomis. Ten galima rasti įdomių dalykų visiems - ir inžinieriui 
ir mechanikui, radio technikui ir foto mėgėjui, taip pat-įdomu pa
siskaityti ir šiaip žmogui apie visokias naujienas ginklų, radaro 
ar kitose srityse, žinoma, be integralų ir ilgiausių-formulių®__

Baigdamas laišką coli.Tuskėnis rašo: ’’Pora' žodžių apie profesi
nį darbą Australijoje. Deja, iki šiol čia dar niekas nedirba savo 
srity. Kai kas-jau pradėjo artėti prie savo specialybės, būtent; 
pora inžinierių dirba braižytojais. Tik atlikus darbo prievolę ga
lima bus tikėtis tinkamesnio darbo-bent artimai savo specialybei. 
Iki šiol dar nėra žmonių, atlikusių darbo prievolę,tik po pusmečio 
pirmieji transportai bus laisvi. Inžinieriams ir technikams čia dar
bo pasiūla atrodo labai didelė, daugybė skelbimų laikraščiuos,Pra
gyvenimas čia pigus, darbo yra visiems-ir įsikūrimo galimybės atro
do labai geros, todėl Australija turėtų būti rekomenduojama kaip 
viena iš geriausių šalių DP įkurdinimui".

Dipl.inž.Juozas Augustinavičius rašo: a...Kano manymu, sąjungos , 
centrui-geriausia vieta būtų USA, nes čia daugiausia yra persikėlu
sių mūsų collegų. Valdybos branduoliui sudaryti, gal būt, geriausia 
tiktų Bost o-n a s,-jame yra nemažas skaičius mūsų collegų. Gi 
prie vieno iš šių skyrių valdybos galėtų būti parinkti C.Valdybos 
nariai, kaip prof.Kolupaila, prof.Kuodis, inž.Bulota ir Irt.,nors ir 
negyveną toje pačioje vietoje. Šitokia C.Valdybos sudėtis, mano ma
nymu, būtų pajėgi aktyvesnius C.Valdybos uždavinius tęsti".

Dipl.inž. Č. Tamašauskas f®.. .Šiuo savo trumpu laišku Jums noriu pa
reikšti keletą savo minčių dėl LISU Centro Valdybos perkėlimo į USA„ 

' Reikalinga turėti galvoje štai kas:
1. Amerikoje bus reta, tačiau maloni proga susitikti bet įčuriuo 

. metu savo collegas inžinierius, nes visi gyvena kur kas sau, išsi- 
į barstę po visą platų kraštą. - -
• 2. Perkeliant LISU Centro Valdybą į USA, reikėtų jau iš anksto’
' numatyti jos sąstatą, suderinus-narių gyvenamas vietoves bent taip, 
7 kad 1-2 val^ laikotarpyje galėtų susivažiuoti.

3. Turėti galvoje, kad toks, koks yra tarp inžinierių bendra
vimas Vokietijoje, Amerikoje nebus įmanomas, nes čia kiekvienam 
daugiau rūpės savo asmeninis įsikūrimas bent pradžioje, kuris Šiais 
metais; išrodo, yra žymiai pasunkėjęs - žymi dalis dar nesusitvarkę.

4. Mano žiniomis, New Yorko apylinkėje šiuo metu randasi dau
giausia lietuviai inžinierių /išvardina 16 asm./.

5. New Yorko centre atstovaujama visos mums lietuviams svarbios 
organizacijos ir atstovybės j kaip tas svarbu, galima spręsti-ir iš 
to, kad 3-tautinių srovių organizacijos irgi gegužės 21—22 d. ren
gia bendrą suvažiavimą New Yorke J

Tai motyvai; kuriais remdamasis siūlyčiau LISU Centro Valdybai 
parinkti buveinę New Yorko ribose bent pirmuose žingsniuose, o vė~
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liau gyvenimas parodys, kur reikės keltis,- visų pirma, nenusytųjus 
vilties ją grąžinti į mūsų visą išsiilgtą gražių laukų šalį — 
Lietuvą®.

Vyr.asist.J.Gimbuto disertacija “Das Dach des litauisohen Baue: 
hauses aus dem 19. Jahrhundert" /Stuttgart 1948, 104 psl, ir 2 
tab./.

Loc, K. Kriščiukaičio studija ^Lietuvos miestų bei miestelių at
statymas** /"Alguvos Baras’* Kr. 7, Kempten, 63 psl»/. Kaina 1,5GD1 
Gavę' ir kurie dar gaus, _ prašomi atsilyginti.

3, Vyr.asist.J.Okunio ”Gyvenamie ji namai. Projektavimo pagrindais 
Freiburgas 1948, 120 psl. Užsisakyti: J.Okunis, /14 b/ Biberach- 
-Hiss, Rindemooserstr-2.

Galima dar gauti prof.S.Kolupailos ’’Hidrauliką*. Kaina 11,-DM. 
Kreiptis į Centro Valdybą /Kemptenan/.

fįgĮlima dar gauti prof.J.Šimoliūno "Baukonstruktionslehre0.Kai
na 10,-DM. . • •

Inž.Gudis išleido giliaspaude charakteringais istoriniais-tu- 
rigt-iniats vaizdais iliustruotą Lietuvos žemėlapį. Kaina 1,5 0 DM. 
Užsisakyti: inž.Gudis /13 b/ Kempten, Postfach 229.

PLIAS Centro Valdyba gavo sekančius leidinius, išleistus s-gos 
dipl.arch.Tado Vizgirdos:

Lithuania trough the Ages
Vilnius, the Capital of Lithuania
Lithuanian Folk Art
The twelve Havens
Lino raižiniai Viktoro Petravičiaus

1,
2
3.
4.
5.

Centro Valdyba renka techninius leidinius, lemiantis Centro 
Valdybos njaatrimą, autoriai įpareigojami siųsti po 1 egz. tiesis 
entro Valdybai /Kemptenan/ -
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