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mintį, kad būtinai reikia sudaryti tokį centrą, kuris rūpintųsi 
pagrindiniais mūsų kalbos reikalais ir ieškotų kelių ne tik tai 
kalbai apsaugoti nuo nuolatinio nykimo, bet ir be perstojo jai 
toliau gerinti, tobulinti. Tuomet man, tik ką atvykusiam j JAV, 
dar nebuvo visai aišku, ar tam reikalui geriau būtų atgaivinti 
nepriklausomoj Lietuvoj ir vėliau Vokietijoj gyvavusią Lietu
vių Kalbos Draugiją, ar kurti kokį nors naują sambūrį. Vėliau, 
gavus įvairių atsiliepimų, tiek iš buvusių LKD narių, tiek iš 
kitų mūsų gimtosios kalbos branginto jų ir plačiau kalbamą rei
kalą apsvarsčius drauge su artimaisiais bendradarbiais, buvo 
nuspręsta atgaivinti Lietuvių Kalbos Draugiją, kuri platų lie
tuvių bendrinės kalbos kultūros barą yra išvariusi nepriklau
somoj Lietuvoj ir tą darbą buvo toliau pasiryžusi varyti trem
tyje Tafn tikslui Vokietijoj veikusios Lietuvių Kalbos Drau
gijos Valdyba ėmėsi konkrečios iniciatyvos ir tam tikrame dau
gely tautinių laikraščių paskelbtame atsišaukime pranešė, kad 
atkuriama LKD valdybos veikla. Savo pirmuoju uždaviniu ji, 
ši valdyba, numatė suprojektuoti naują kalbinės veiklos organi
zaciją, parūpinti tinkamus įstatus ir ją įsteigti. 

Pradėjus šį uždavinį vykdyti, tuojau buvo susidurta su visa 
eile sunkenybių. Visų pirma pasirodė, kad neįmanoma dėl fi
zinių aplinkybių visiems LKD valdybos nariams drauge suva
žiuoti, todėl Columbaus mieste gyvenančio J. M. Laurinaičio 
vietoje turėjo būti valdybon kooptuotas Clevelande gyvenąs 
Ig. Malinauskas, įvairių vadovėlių autorius ir žinomas pedagogas. 
Toliau, ruošiant LKD įstatus, buvo susidurta su įvairiomis 
technikinėmis kliūtimis, pvz. su visuotinių suvažiavimų galimy
bėmis, lėšų trūkumu ir kt. Todėl, atsižvelgiant į visfcs šias 
kalbinei veiklai labai nepalankias aplinkybes ir prisitaikant 
prie naujų gyvenimo sąlygų, kiek galint buvo stengiamasi ap
sieiti be ligšiolinių įprastinių, bet šiuo metu neįvykdomų for
malybių ir visdėlto įstatus paruošti tokius, kad jais šiaip taip 
būtų galima pradėti orgnizacinį ir koordinacinį bendrinės lietu
vių kalbos kultūros darbą. 

Negalėdama sušaukti steigiamojo LKD susirinkimo, lai
kinė LKD valdyba (pirm. Pr. Skardžius, sekr. St. Barzdukas 
ir narys Ig. Malinauskas) savo 1950 m. gegužės 27 d. posėdyje 
apsvarstytą ir priimtą LKD įstatų projektą nutarė paskelbti spau
doje, išsiuntinėti buvusiems LKD nariams bei kitiems žymes
niems lietuvių kalbos mylėtojams ir paraginti juos, kur aplin
kybės leidžia, tuojau nedelsiant kurti LKD skyrius, apsvarsty
ti juose jau sudarytą įstatų projektą ir su pastabomis jį grą
žinti ligšiolinės valdybos pirmininkui. Kai bus įkurti bent keli 
toki skyriai ir jų apsvarstytas bei priimtas LKD įstatų projektas, 
laikinė LKD valdyba tuojau sudarys rinkimų komisiją ir steng
sis korespondenciniu būdu išrinkti naują centro valdybą. 

Visais su LKD susijusiais reikalais prašome kreiptis šiuo 
adresu: Pr. Skardžius, 6608 Bliss Ave., Cleveland 3, Ohio. 
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Dr. Pr. Skardžius 
LKD pirmininkas 

LIETUVIŲ KALBOS DRAUGIJOS ĮSTATAI 

Projektas. 

I. Bendrieji dalykai 
1. Lietuvių gimtajai kalbai palaikyti, ugdyti ir tobulinti steigiama 

Lietuvių Kalbos Draugija, sutrumpintai LKD vadinama. 
2. LKD veikia visuose kraštuose, kor yr» lietuvių ir kur Jfli jos 

veiklai legalių sąlygų. 
3. LKD turi juridinio asmens teises, taip pat savo anieptudą ir 

išviršinius narių ženklus, kuriues nustato centro valdyba. 
4. L*D centro valdybos būstinė yri ten, kur gyvena daugumas 

jos narių. * 

II. Tikslas ir uždaviniai 
5. Siekdama savo tikslo (§1), LKD: 

a) jungia lietuvių kalbininkus, lituanistus mokytojus, lietu
viško žodžio menininkus ir visus kitus, kuriems gyvai rūpi lietuvių kal
ba, jos gyvata ir pažanga; 

b) rūpinasi lietuvių kalbos išlaikymu privačiame ir viešame 
gyvenime' — šeimose, bažnyčiose, mokyklose, organizacijose ir t.t. 

c) įvairiomis priemonėmis (spaudiniais, straipsniais, atsišau
kimais, paskaitomis, pasikalbėjimais, lietuvių kalbos kursais ir mokyk
lomis, kultūrinėmis pramogomis, premijomis ir t.t.) žadina gimtosios 
kalbos meilę bei pagarbą ir kovoja su neigiamais jos reiškiniais; 

d) svarsto ir sprendžia įvairius gyvybinius lietuvių bendrinės 
kalbos — rašybos, žodžių darybos, žodyno, naujadarų, skolinių ir kt. 
klausimus; 

e) remia lietuvių kalbai nuispelniushis bei lietuvių kalbą stu
dijuojančius asmenis ir į vargą patekusius savo narius; 

f) santykiauja su kitų tautų panašiomis organizacijomis ir 
atskirais kalbininkais bei kitais asmenimis, kurie domisi lietuvių kalbos 
mokslu bei praktika. 

III. Nariai 
6. LKD sudaro: a) nariai, b) garbės nariai, c) lietuvių kalbos 

rBmėjai. 
7. LKD nariais gali būti visi lietuviai ir lietuvių kilmės asmenys, 

kurių teisių njra susiaurinę valstybiniai įstatymai ir kurie nepriklauso 
prie lietuvių tautos reikalams priešingų organizacijų. 

8) LKD narius priima skyrių valdybos ir apie tai praneia centro 
valdybai. 
« 9. LKD narys: 

a) aktyviai remia LKD veiklą; 
b) palaiko ir ugdo' svarbiausias lietuvių kalbai vertybes — 

jos kultftrą. dvasią ir grožį; 
c) rūpinasi lietuvių kalbos iiĮikimu ir visomip priemonėmis 

saugo ja nuo nykimo; 
d) atlieka LKD organų pavedamas, pareigus ir vykdo jų nu

tarimas; v , 
e) moka centro valdybos nustatytą nario mokestį ir kitaip 

remia draugiją. 
10. LKD nario teisės: 

a) dalyvauja LKD veikloje ir jos organu rinkimuose J 
b) nustatytomis sąlygomis gauna LKD leidžiamą laikraštį k 

kitus leidinius; ' 
c) gauna nario pažymėjimą ir teisę nešioti nario ženklftf t 

d) naudojasi pirmenybėmis, kurias nustato LKD organai, 
11. Garbės nariais centro valdybos renkami asrhenys, kurie yra ypa

čiai nusipelnę lietuvių kalbai ir LKD. 
12. Lietuvių kalbos rėmėjais centro valdybos skelbiami tie asmenys, 

kurie materialiat LitO veikl#. 

IV. Vykdomieji organai 
13. Vykdomieji LKD organai yra c##t*o vvHfb* ir IftHi&olės 

komisija. • 
14. Centro valdyba: 

a) vadovauja LKD veiklai ir vykdo jos uždavinius; 
b) steigia Lietuvių Kalbos Centrą, dalykines sekcijas bei ko

misijas ir tvirtina jų veikimo taisykles; 
c) atstovauja LKD; 
d) atlieka kitas pareigas šių įstatų dvasia, i 

J centro valdybą renkami 5 nariai ir 2 kandidatu. 
16. Kontrolės komisija: 

a) stebi LKD veikimą ir tikrina finansines apyskaitas; 
b> savo nutarimus prarieša LKD organams. 

17. J kontrolės komisiją renkami '2 nariai ir 1 kandidatai. 

V. Vykdomų jų organų rinkimfli 
18. Vykdamiesiems organams rinkti centro, valdyba sttdftro trijų 

LKD narių komisiją, kuri pradeda veikti ją viešai paskelbus. 
19. Rinkimų komisija skelbia rinkimų laiką, tvarką ir rezultatus. 
20. Kandidatus į centro valdybą ir kontrolės komisiją gali siūlyti 

centro valdyba ir kontrolės komisija, taip ]5at kolektyviai ne mažiau kaip 
3 LKD nariai. 

21. Rinkimai vykdomi korespondencijos būdu rinkimų komisijos 
nustatyta forma. 

VI, Skyriai ir apygardos 
22. Vietovėse, kur susiranda bent keli nariai, steigiami LKD 

skyriai. 
23. LKD skyriui vadovauja skyriaus valdyba, ęęnkama metiniame 

skyriaus susirinkime mažiausia iš 3 narių ir 2 kandidatų, 
24. Skyriaus valdyba: 

a) vadovauja LKD skyriaus veiklai; 
b) priima į skyrių naujus narius ir jų sąrašus siunčia centro 

valdybai; 
c) praneša centro valdybai lietuvių kalbos rėmėjus (žr. §12); 
d) reiškia centro valdybai savo sumanymus, pageidavimus ir kt.; 
e) šalina narius, kurių veįkla nesiderina su LKD tikslais, ir 

juos praneša centro valdybai; 
f) surinkto nario mokesčio ir kitų pajamų 50% siunčia centro 

valdybai; 
g) vykdo skyrifftus susirinkimų nutarimus ir centro valdybos 

nurodymus; 
h) atstovauja skyriui. 

25. Skyriaus kontrolės komisija renkama metiniame skyriaus 
susirinkime iš 3 narių ir 2 kandidatų. Ji stebi skyriaus veikimą įr tik
ina jo finansines apyskaitas ir savo nuomonę praneša skyriaus meti

niam susirinkimui. 
26. Atskirų kraštų apygardiniams reikalams tvarkyti centro valdyba 

gali įgalioti pajėgesnius vietinius skyrius. 
Tokio skyriaus valdyba: 

a) derina to krašto LKD. skyrių veiklą; , 
b) palaiko ryšį tarp skyrių ir LKD centro valdybos; 
c) reikale šaukia LKD apygardinius suvažiavimus; 
d) atlieka kitas pareigas šių įstatų dvasia. 

VII. Lietuvių Kalbos Centras 
27. Lietuvių Kalbos Centras: 

a) sudaromas ii lietuvių kalbos moksle ir praktikoje pasižy
mėjusių žmonių; 

b) sprendžia įvairius lietuvių 
klausimus; 

c) teikia kalbinių patarimų; 
d) atlieka kitokius lietuvių kalbos uždavinius, 

28. Lietuvių Kalbos Centro narių skaičius ir jų kompetencijos lai
kas neaprėptas. Į jį gali įeiti taip pat ir valdybų bei kontrolės komisijų 
nariai. 

Atskiriems klausimams LKC gali kviestis ekspertų.,^,.. 
29. LKC darbo vadovybę sudaro pirmininkas ir sekretoriui, ren

kami pačių LKC narių. 
30. LKC centro valdyboj atstovauja jo pirmininkas arba kitas ku

ris jo pavestas asmuo. 
SI. Kontrolės komisija LKC veiklos netikrina. 

VIII. Vidaus tvarkos dalykai 
32. Balsavimai LKD atliekami paprasta balsų dauguma. 
Mokslo sričiai priklausą kalbiniai klausimai nebalsuojami. 
33. Rinkimai vykdomi slaptu balsavimu, jei nėra kitaip nutariama 
34. Išfinktieji asmenys pareigomis pasiskirsto ir pareigas "tiksliai 

nusistato patys. Kandidatai įeina pasišalinus organų nariams. 

IX. Lėšos 
35. LKD lėšas sudaro narių mokesčiai, aukos ir kitokios pajamos. 

Jos naudojamos darugijos veiklai ir reikalams, numatytiems šiuosf 
įstatuose. 

X. Likvidacijos klausimai 
36. Likviduojamo skyriaus turtas perduodams centro valdybai. 
37. LKD likviduojama centro valdybos nutarimu, sutinkant kontro

lės komisijai. Šiuo atveju jos turtas skiriamas lietuvių kultūriniams reika
lams šių įstatų dvasia. Likvidacijos motyvai paskelbiami viešai. 

X. Pereinamieji nuostatai 
38. šie įstatai įsigalioja pasisakius už juos ne mąįiąu kąip dviem 

LKD skyriam. Keičiami 2. 3 skyrių nutarimu. 
39. LKD organizavimo darbą atlieka tremtyje (Vokietijoje) vei

kusios LKD valdyba, esanti Jungtinėse Amerikos Valstybėse. 
Clevelandas, 1950.V.27. 
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Kvecas Simas — Chicago, 111. 
Kuraitis Algirdas, Tamara, Vi 

ktoras, Vytenis — N&, pie
mens, Mich. 
Liepinienė Zenta Central Vil

lage, Conn. 
Lopas Marija, Kazys — Stam

ford, Conn. 
Maksvytis Vytautas — Balti

more, Md. 
Mikalauskas Juozas —* Cleve

land, Ohio. 
Mockus Vincentas, Bronė, An

tanas -r- Detroit, Mich. 
Kondratas Vladas — Chicago, 

111. 
Navickas Povilas, Elze, Qęrda 

— Abillene, Texs|| 
Naujokaitis Jonas -- Detroit, 

Mich. 
Pakalnis Jonas — Chicago, 111. 
Kun. Petrulevičius Eduardas— 

Chicago, 111. 
Peteraitis Jurgis, Marija, Dan

guolė, Rasutė — Chicago, 111. 
fcocius Julius — Chicago, 111. 
Sodeika Stepas — Cicero, 111. 
Stasys Jonas — Chicago, 111. 
Serapinas Joną*, Jane •— De

troit, Mich. 
Tvarkūnas Bronius, Magdalena, 

Kęstutis, Danutė — Philadel
phia, Pa. 

Vidra Jonas — Huron, Ohio 
Vieraitis Kazys — Philadelphia, 

Pa. 
Vyšniauskas Mykolas -«•*- Jersey 

City, N. J. * • . 
Vyšniauskaitė AneH — Chica

go, 111. 

M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

Smulkesnių žinių apie Šiuos mirusius Redakcija neturi 

Naujas žodynas 
V. Pčteraidio 

"Mažasis lietuviškai - angliškas 
žodynas* 

(su tartimi), naujai išleistas, 
apimąs virš 12,000 žodžių, įriš
tas kietais drobės viršeliais, 418 
psl., gaunamas šiuo adresu: 
Gabija, 412 Bedford Ave* Bro
oklyn 11, N. Y. 

Kaina $2.00. 

moksl^ ir praktikos 

NAUJAUSI NAUJAKURIAI 
Apie rugpiūčio 3 d. į New Or

leano uostą ir apie rugpiūčio 
9 d. į New Yorką laivu "General 
Langfitt" atvyksta šie lietuviai 
tremtiniai; 

Aleknavičienė Ona — Wes Cha-
zy, N. Y. ^ 

Atkočaitis Izidoriui, Laimutė 
— Alligator, Miss. 

Balandis Alfredas — Brooklyn, 
N. Y. 

Baltromanaitig Jokūbas, Anto-
sė, Povilas — Chicago, 111. 

Baltromaitytė Veronika — Chi
cago, 111. 

Baltrūnas Bronius, Biruti, Da
nutė — Cicero, 111. 

Burcikas Edmundas, Sm Ma

rija, Birutė, Edmundas — 
Philadelphia, Pa. 

Čekytė Gerta — New York. 
Gustas Viktoras, Bronė, Algis, 

Kazimieras — Omaha, Nebr. 
Japkauskas Juozas, Saliomėja, 

Dalia — Omaha, Nebr. 
Kabalinskas Leonardas — Phi

ladelphia, Pa. 
Kačinauskas Valerija, Marijona, 

Vytautas — Cušter, Mich. 
Kemeža Jonas — Waterbury, 

Conn. 
Kaminskas Kazys — Philadel

phia, Pa. 
Kilikauskas Stasys — Brook

lyn, N. Y. 
Kruzikas Pranas, Eleonora, Ri 

|ardas — Omaha, Notar. 

PALDAUSKAS Kazimieras, iš 
Tauragės apskr., Laukuvos p., 
Palukystės km., mirS balan
džio 8 d. Chicago, 111. 

KRISTUPAITIENĖ Margareta, 
pusamžė,, gimus Lyon, Pa., 
mirė balandžio 12 d. Chicago, 
UI. 

PUZARAS Adoma*, pusamžis, 
iš Mažeikių apskr., Akmenės 
par., Raudžių k., mirė Chica
go, 111. Amerikoje išgyveno 
40 metų. 

ČERKAUSKAS Ipolitas, pusam-
t žis, iš Tauragės apskr., Kal

tinėnų par., mirė Chicago, 111., 
balandžio 17 d. Amerikai© iš
gyveno 40 metų. 

DAMBRAVA Vincas, ft metų, 
mirė balandžio 10 d. Petroit, 
Mich. 

PELUKAS Jonas, 62 metų, mir# 
balandžio 14 d. Detroit, Mich. 

VAITKIENĖ Veronika (Lauren-
taitė), pusamžė, iš Panevėžio 
apskr., Raguvos par., Vėžiš-
kių k., mirė balandžio 22 d. 
Chicago, 111. Amerikoje išgy
veno 32 metus. 

KULIKAUSKIENĖ Elena (Gu-
dučiauskaitė), pusamžė, iš Me
telių par«, Obelninkų k., mirė 
balandžio 23 d. Chicago, 111. 
Amerikoje išgyveno 50 metų. 

STAŠKUS Jurgis mirė kovo 23 
d. Newark, N.J. 

PEČIUKAS Jonas, 58 metų, iš 
Pušaloto par., Dikonėilų k., 
mirė balandžio 18 d. Chicago, 
111. Amerikoje išgyveno 40 
metų. 

KLIMAS Liucija mirė balandžio 
6 d. Brooklyn, N.Y. 

VALIULIS Petras mirė balan
džio men. Lawrence, Mass. 

KATAUSKAS Alekas, 66 metų, 
mirė kovo 25 d. Sheboygan, 
Wise. Amerikoj išgyveno 35 
metus., 

ŠVEŽAUSKAS Antanas, 66 me
tų, mirė balandžio mėn. Wil-
merding, Pa. .... į 

SEVERINAS Mykolas, iŠ Puf*^ 
ko par., Burokų k., mirė kovo 
31 d. Rochester, N.Y. Ane* 
rikoje išgyveno 43 metus.. * 

POVILANSKAS Jonas mirė bfc 
landžio 13 d. Brooklyn, N.Y. 

USELIENĖ Ona (šimkiutė), 
pusamžė, iš Tauragės apskr.^ 
Švėkšnos par., mirė balandžio 
27 d. Chicago, 111. 

SIRUNAS Juozas, 84 metų, ii 
Kauno apskr., Laipusčių k., 
mirė balandžio 28 d. Chicago, 
in. Ameriką išgyveno #4 
metus. *. 

KAVALIAUSKAS Kazimieras, 
59 metų, mirė vasario 25 d. 
Buenos Aires, Argentina. 

CYKMANAS Antanas, 46 metų, 
iš Baranavičių apskr., mirė 
vasario 22 d. Buenos Aires. 
Argentinoje išgyveno 2Q me
tus. ' • -Ęt 

MILIAUSKAS Juozas, iš Kau
no miesto, mirė Buenos Aires 
vasario 22 d. Argentinoj iš
gyveno 26 metus. 

GAILEVIČIENĖ Julė (Vireliū-
naitė) mirė vasario 17 i |tot» 
enos Aires, Argentina/ 

KURKLIETIS Albertas, 26 me
tų, iš Biržų apskr., mirė va

sario 25 d. Montevideo, Urugva
juje. Ten buvo išgyvenęs 19 
metų. 

SVERKEIKIENĖ Anelė, 57 me
tų, iš Panevėžio apskr., mirė 
kovo 3 d. Binghamton, N.Y. 

PACEVIČIENĖ Morta, 65 metų, 
mirė kovo 19 d. Schenectady, 
N.Y. 

BARAČAUSKAS Juozas, Sf me
tų, mirė kovo 6 d. Madison, 
111. 

MALINAUSKIENĖ Ona mirė 
balandžio 1 d. Old Forge, Pa. 
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Cia lietuviškas lobis! 
Leidyfclm PATRIA leidiniai: 

Grožine literatūra. 
1. Jurgis Jankus 
2. L. R. Tremtyje Metraštis 
3. Petrė Orentaitė 
4. Vincas Ramonas 
5. Stasys Santvaras ........ 
6. Antanas Škėma 
7. Stepas Zobarskas 

Naktis ant merų $2.50 
Tremties metai 3.00 
Marti iš miesto 0»75 
Kryžiai 2.00 
Laivai palaužtom burėm 1*25 
Nuodėguliai ir kibirkštys 1.50 
Savame krašte 2.25 

6. Dr. Pranas Skardžius 
7. Arch. Sk. šlapelis . 
8. Pranas Naujokaitis 

įvairu* leidiniai 
1. Dr. J. Balys Tautosakos skaitymai I-II dalis 3.00 
2. Viktoras Gailius Vokiškai - lietuviškas žodynas 3.00 
3. Vik. Kamantauskas Prancūzų kalbos vadovėlis 0.50 
4. Vik. Kamantauskas Ispanų kalbos vadovėlis 0.50 
5. Dr. M. Gimbutienė Mūsų protėvių pažiūros į mirtį ir sielą 0.25 

Lietuvių kalba, jos raida ir susidarymas 0.25 
Lietuvos žemėlapis 0.50 
Lietuvių literatūros istorija 2*00 

9. Dr. A. Šapoka Lietuvos istorija (iš anksto užsisakant ir priskai-
tant pašto išlaidis) 

Jaunimo literatūra. 
1. Stasys Laucius Po pilkais debesėliais 0.50 

Knyga apie karalius ir žmones 0.40 
Tėvų nameliai 0.50 

4. Vytė Nemunėlis .......... Mažoji abecel$ 1.10 
5. Vytautas Tamulaitis Sugrįžimas 1.10 

Aušrelė *1 dalis 1.50 
Brolių ieškotoja 0.50 

8. Stepas Zobarskas Ganyklų vaikai 0.80 
9. Stepas Zobarskas Riestaūsio sūnus 0.70 
10. Stepas Zobarstas Per šaltį ir vėją 0.40 

Knygos svetimomis kalbomis. 
1. Prof. Dr. V. Jungfer ...... Litauen, AntMte «fW«S Vplk-es 2.50 
2. Prof. Dr. V. Jungfer Litauischer Liederschrejn .,. 0.70 
3. Juozas Pašilaitis Hearken then Judge 0.25 
4. Maurice Scherer Petras Kiaulėnas 2.00 
5. Stepas Zobarskas Das Lied der Sensen 1.50 

« 

Derinant leidyklos PATRIA knygų platinimo darbą pasaulyje, knygų kainos pa
keičiamos ir galutinai nustatomos aukščiau pažymėtos nuo paskelbimo dienos. 

AS TAVO BIČIULE KNYGA! 
Reikalaukite ir pinigus arba vardinius pašto Money orderių^ siųskite leidyklai 

PATRIA, 45 St. Johns PI., Stamford, Conn. 
Leidyklos PATRIA įgalioti: Vyt. Mazoliauskas, Jonas Rutkauskas, 

2. Jonas ir Adolfas Mekai 
3. Vytė Nemunėlis 

6. Stepas Zobarskas 
7. Stepas Zobarskas 


