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2, Kaip lietuviškai versti an
glų hydrogen bomb? 

Neseniai AMERIKOS LIETU
VYJE buvo pastebėta, kad tai, 
I f f i t s  a n g l i š k a i  v a d i n a m a  h y d 
rogen b o m b, iš tikrųjų esan
t i  c h e m i n i o  e l e m e n t o  v a n d e -
#i 1 i o (lot. h y d r o g e nium), 
bet jo dvynuko, t r i t i u m o, 
bomba todėl, sako, tiksliau ją 
te&tų galima vadinti t r i t o n i -
H ė bomba. Tačiau mums atrodo, 
kad šis pastarasis pavadinimas 
raėra visai vykęs: t r i t o n i -
& i s nevisai dera su t r i t i u -
m u, — iš šio žodžio formaliai 
mąs galėtume susidaryti tik 
tr i t i u m i n i s, ne tritoninis; 
antra vertus, jeigu kitos tautos, 
kurios šią bombą yra išradusicfs 
ir ją pavadinusios nuo vandeni
l i o ,  a r b a  h i d r o g e n o  ( n e  
klaidingai kartais rašomo h y -
drogeno), tai ir mums, lie
tuviams, nėra jokio reikalo kaip 
nors skirtingai ją pavadinti. 
Mes, kaip ir anglai su amerikie
čiais, galime visai gerai šią bom
bą vadinti v a'n d e n i 1 i n ė, ar-
lafct hidrogenine, bomba. 

3. Kokia yra tikroji pono kil
mė ir kada jis vartotinas ? 

Viename Amerikos lietuvių 
laikraštyje, DRAUGE, buvo pa
reikšta mintis, kad mūsų ponas 
ėšąs perdirbtas' iš vokiečių von: 

iftiat, šiame žodyje1, kaip ir ki
etuose skoliniuose, mes vokiečių 
(V (fail) pakeitę į p, ir tuo būdu 
atsiradęs ponas. Bet tai yra ne
tiesa: mūsų ponas yra ne vokiš

kos, bet slaviškos kilmės. Jis 

lenkų pan, o šis savo keliu yra 
išriedėję^ iš dar senesnės lyties 
župan "apygardos, srities val
dovas", kuris su priesaga -an 
yra sudarytas iš župa "apygar
da, sritis", šalia župan senovi
nėje lenkų kalboje dar buvo ir 
župani, iš kurios buvo paskolin
ta lietuvių žiūpone, Maž. Lietu
voj net ligi šių dienų išlikusi. 
Slavų župan, dažnai vartojamas, 
ilgainiui buvo per žpan, špan 
sutrumpintas j pan, visai pana
šiai, kaip pvz. rusų gosudar' bu
vo vėliau sutrumpintas į sudar', 
mūsų tavo mylista į tamysta, 
tamsta ir tt. Iš pradžios ponas, 
paskolintas iš slavų pan, žymėjo 
augštesnio luomo žmogų, dvaro 
savininką. Ilgainiui ponu buvo 
pradėtas vadinti kiekvienas Jjal-
tarankis, sunkaus darbo nedir
bąs, turtingas žmogus. Todėl 
suprantama, kad senesnės kar
tos lietuviai, prieš kelias dešim
tis metų išvykę iš Lietuvos, 
prisimena tik šios reikšmės po
ną ir juo laiko kiekvieną, kuris 
yra nė iš kaimo kilęs ir gražiai, 
turtingai gyvena. Bet vėlyves-
niais dešimtmečiais, ypač nepri
klausomybės laikais, pono reikš
mė dar toliau kitėjo: juo ilgai
niui buvo pradėta vadinti tai, 
kas yra anglų mister, pran
cūzų monsieur, gi vokiečių 
H e r r, ir tuo būdu- su laiku iš 
pono "dvarininko, turtuolio" at-
atsirado paprastas, tik manda
gumo žymimasis, žodis ponas 
"mister, monsieur, Herr". Tai 
lengvai, galėjo pasidaryti dėl to, 
kad rr^es šiam reikalui neturėjo
me jokio kito, tinkamo žodžio: 

Visų pirmą yra kilęs iš' gudų | Jūs ar Tamsta (iš t a v o m y -
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l i  s  t a )  t ė r a  t i k  a r t i m i  tarpu
saviniai kreipiniai ir todėl sa
vo laiku nebuvo pradėti vartoti 
tituliniais bendros- prasmes žo
džiais. 

Kad pirmykštė pono reikšmė 
galėjo taip didžiai pakitėti, nėra 
nieko nepaprasta. Pvz. anglų 
Lord, kilęs iš sen. anglų h 1 a -
ford "duonos kepalo prievaiz
da, duonos ponas", dabar yra 
įgavęs "viešpaties, savininko, 
valdytojo, žmonos vyro" reikš
mę ; šiuo žodžiu taip pat yra va
dinamas ir Augštųjų Rūmų na
r y s  ;  p i g .  L o r d ' s  P r a y e r  
"Viešpaties malda (Tėve mūsų", 
L6rdMayor "vyriausias bur
mistras" ir kt. Arba štai vėl 
maršalas, kilęs iš sen. Vo
kiečių augštaičių m a r a h -
sealc "arklininkas, aklių šėri
kas", dabar reiškia augštą ka
rinį laipsnį, pvz. Prancūzijos 
m a r š a 1 a s Petainas, TSRS 
maršalas Vorošilovas ir kt. 
Jūsiškis v i e š p a t s, iš pradžios 
buvęs tik vieš es, t. y. kiemo, 
kaimo valdovas, ilgainiui yra pa
virtęs "valdovu, galiūnu, didi
ku, ponu". 1 

Bet ilgainiui ponas, vis dau-
i a u  į s i g a l ė d a m a s  v i e š p a t i e s  

vietoje, šiam pastarajam bepa
liko tik susiaurintą "valdovo ar
b a  g a l i ū n o "  r e i k š m ę ,  p v z .  V i e š 
p a t s  D i e v a s ,  p a s a u l i o  v i e š 
pačiai (valdovai, galiūnai) ir 
kt. Taigi dabar gana keista at
rodytų, jei kas panorėtų tituli
nio pono vietoję vartoti seną
jį v i e š p a tį, pvzi v i e ąpa t s 
^austas Kirša; viešpatie mo
kytojau, viešpatie profeso
riau ir tt, į ^ ( 
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Musų kulturps reikalai 
Tėvynes Mylėtojų Draugijos pirmininkas kviečia pasisakyti kitus dėl jo pasiūlymo 
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1 TM fizinį Intelektuale, nau-
jakraujė gyvybė, senstančiai 
Amerikos lietuyių pirmesniajai 
Jiftrtai papildoma medžiaga. 

f Visi jų nori. Didžiuliai mūsų 
susivienijimai, ideologinės orga
nizacijos, bažnyčios, kuopos, cho
rai, pinigais turtingi klubai; ka
talikai, tautininkai, sandariečiai, 
socialistai ir komunistai — visi 
kviečia: ateikite ir junkitės prie 
mūsų, jūs mums reikalingi. 

Taip kalba tie, kurie, būdami 
sotūs, alkanų gyvenimo nepažįs
ta. Eikime prie tikrovės ir pa
žvelkime giliau į dalyką: ar nau
jakuriai gali visa tai ištesėti? 

Įsirašyti į bet kokią organiza
ciją ar draugiją, sakysim, ligos 
ar mirties atveju apsidraudimo, 
kur reikia pastoviai mokėti mė
nesines duokles, jei nenori nu
stoti žadamos naudos, gali tik 
toks asmuo, kuris turi kiek pa-
l^ovesnį užsiėmimą, kasdiedinį 
gerai apmokamą darbą. 

Neturint tų gyvenimo būtinu
mų, skubus prisirašymas prie 

LIETUVIŲ KALBOS VADOVĄ 
patogiausia užsisakyti, siunčiant 
12 .50 šiuo adresu: 

lįr. J. Audėnas 
14 Townsend Street 

A I D U  
LEIDĖJAI SKELBIA 

platinimo vajų 
VIMsario ir kovo mėnesiais 
•  A I D U S  

redaguos redakcinis kolektyvas, 
nudarytas iš žymių lietuvių mok

slininkų, rašytojų ir kitų kultū-
v rininkų. Vyriausias redaktorius 

rašytojas Antanas Vaičiulaitis 
AIDŲ prenumeratos kaina 

metams: JAV ir Pietų Ameri
koje — $5.00; Kanadoje — 
$ 5.50; kituose kraštuose —-
$ 6.00. Atskiras numeris JAV 

- *— 50 C; kitur — 55 c. 
Adresas: AIDAI, Kennebunk 
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bet. kokios -organizacijos, > kuri-
eikalauj a reguliariai mokėti įna

šus, prisirašiusiam sudaro grei
čiau nuostolio, negu gero, jeigu 
neištesi pastoviai mokėti. Tik 
pastoviai įsigyvenus biznyje, 
profesijoje ar įsidirbus darbe, 
asmuo gali imtis nuolatio mokė
jimo ir atsakomybės.. 

Naujakuriai gerai supranta 
ir vertina visus pasiūlymus, jie 
norėtų visur prisirašyti, bet eko-
rfominis nepajėgumas -daugumą 
jų dar sulaiko ir sulaikys ilgą 
laiką. 

Naujakuriai dii%a gana sun
kius, nešvarius ir mažai apmo
kamus darbus. Vidutinė nauja
kurio savaitinė alga paprastai 
ne didesnė kaip 27 dol. Gerai, 
jeigu viengungis, bet vedusiam 
su šeima susidaro sunki proble
ma. Tokiais atvejais ir moterys 
turi dirbti, jei tik gauna darbo. 

Labai mažas nuošimtis uždir
ba kiek daugiau; kiti yra palikę 
net visai be darbo ir yra rim
tai susirūpinę rytojum ... 

Komunistai tokiems šnabžda 
į ausį... ar ne tiesą mes jums 
sakėme, ragindami grįžti į "tė
vynę" ... Jūs ten būtumėt nau
dingi žmonės ir sau ir darbinin
kų kraštui... Mes galime jums 
parūpinti išvažiavimą dabar, jei 
norite, o jei ne — dėkitės prie 
mūsų čionai... sustiprinkit šio 
krašto progresyvių jėgas, ku
rios dirba visais būdais, kad pa
keistų kapitalistinę šio krašto 
sistemą... diktatūrą, kuri už
tikrins jums Visiems bedarbiams 
nuolatinį užsiėmimą... Taip ir 
panašiai kužda šėtono vaikai 
naujakuriams į ausį. 

Kaip matosi, naujakuriai bū 
tų naudingi visiems, jeigu tik 
juos galėtų prie savęs prisi
traukti, naudinga būtų ir pa
tiems naujakuriams. Maža dalis 
jų prisidės skubiau, bet daugu
ma paliks ilgesnį laiką bejėgė ku 
riai organizacijai priklausyti; 
tūlas nuošimtis jų žus visai bet 
kokiai organizacijai juos pri-

vių bankams -susivienijimams, 
turtingiems klubams nesiimti 
žygių susirasti ką nors apčiuo
piama, kas naujakurius sudo
mintų, kad, va, čia kas nors ge
ra, tikra ir naudinga yra daro
ma? 

Daugiau kaip per pusamžį mū
sų tautinis ir kultūrinis gyveni
mas nebuvo pilnas, tobulas. Nors 
ankstyvesnieji lietuviai ateiviai 
stengėsi sukurti čia savo kultū
rinį gyvenimą — kultūrinę Lie
tuvą laisvoje Amerikoje, orga
nizuodami draugijas, parapijas 
ir laikraščius, bet tikslo nepa
siekė, kultūrinės Lietuvos Ame
rikoje nesukūrė. 

Kokios to nepasisekimo prie
žastys? Atsakydamas j šį klau
simą pareiškiu: 

1) Ankstyvesnieji ffetuviai 
ateiviai neturėjo tos rūšies spe
cialistų bei inteligentijos; 

2) Jie rūpinosi Lietuvos poli
tiniais ir kultūriniais reikalais, 
būtent: iškovojimu lietuviškai 
spaudai laisvės ir Lietuvai nepri
klausomybės. 

šiems tikslams pašventė savo 
visas išgales, mažiau besirūpino 
savo kultūriniais reikalais Ame
rikoje 

Ligi buvo iškovota spaudai 
aisvė, Lietuvai nepriklausomy-. 
aė, daug* mūsų ankstyvesniųjų 
idealių lietuvių kultūrininkų iš
mirė, kiti paseno, o jaunimą 
apėmė nutautėjimo banga, šian
dien daugelis Amerikos lietuvių 
į mūsų tautinio ir kultūrinio gy
venimo ateitį žiūri beviltiškai, 
nes mato, kad iš visų mūsų kul
tūrinių draugijų, veikusių ir be
sirūpinusių tautinės kultūros 
reikalais, Amerikoje tepaliko 
tiktai Tėvynės Mylėtojų Drau
gija, per pusamžį dirbusi kul
tūrinį darbą, bet TMD žymiai 
susilpnėjusi, daug jos skyrių su-
silikvidavo. 

Dabar pavėrgios Lietuvds 
ietuvos lietuviai ir iš tėvynės 

į platų ji pasaulį ištremti lietu
viai, žiūri į Ameriką, tarsi y 
antrąją Lietuvą, šaukiasi mūsų 
pagalbos. Jie nežino, kad mūsų 
amerikinė Lietuva silpna, bai
gia savo gyvenimo laikotarpį 
Amerikoje, štai kur glūdi mū
sų išeivijos kultūrinio gyvenimo 
Amerikoje tragedija. 

traukti. Kodėl tada mūgų lietu- siems* 

AMERIKOS LIETUVYJE ir 
DIRVOS 1949 m. 50 Nr. kėliau 
aukščiau minėtą klausimą, jį pa
ženklinęs antrašte "įsteikime 
naujakuriams kolchozą". Kodėl 
to reikalo nekelti spaudoje, da
bar to taip svarbaus klausimo 
nediskutuoti ir nenagrinėti iš 
teigiamos ir neigiamos pusės? 
Įsteigus lietuvišką ūkį ar kai
mą, kur galėtų susiburti nauja
kuriai bedarbiai ir kiti, vietos 
atsirastų ir seniau atvykusie
siems, o šis reikalas visuomenę 
labiau sudomintų, negu kiti ne
apčiuopiami, nematomi dalykai. 

Kalbėdamas apie lietuviško 
kaimo ar ūkio steigimą, aš tu
riu mintyje, kad toks ūkis tu
rėtų būti bent iš 1,000 akrų ar 
daugiau žemės, derlingos javų 
ir daržovių ukiui, sodininkystei, 
ganyklos galvijams, arkliams, 
paukščiams ir kitiems ūkiui pri
klausantiems gyvūnams. Kaimas 
galėtų išaugti net į miestuką, 
kur galėtų prasidėti amatai ir 
biznis, čia galėtų įsikurti lietu
viška mokykla, bažnyčia, kny-
erynas ir kitos kultūros įstaigos 
Tai būtų Amerikos lietuvių 
širdis, kuri tinkamai pradėta ir 
nustatyta, ilgiausiai plaktų čia, 
Amerikoje. 

Tokiam projektui kapitalo su
kėlimas ir saugus jo investavi
mas bus svarbiausias klausimas 
Bet jeigu šiuo reikalu imtųsi 
rūpintis ir senesnieji lietuviai 
ir naujakuriai, tada būtų gali 
ma jisai sukelti. Mūsų bankinin 
kai, susivienijimu vedėjai, tur
tingų klubų direktoriai yra pa
kankamai patyrę investuotojai 

Pasisakykite, kas galite,, pla
čiau ir giliau šiūo svarbiu reika
lu — už ar prieš ši keliamą klau
simą. Panagrinėti jį reikėtų vf-

sukaupsime savo išgalių, tai ne-
išgelbėsim amerikinės Lietuvos 
nuo likvidavimo. Esu įsitikinęs, 
kad galima pailginti mūsų tau
tinio ir kultūrinio gyvenimo lai
kotarpį Amerikoje dar nors pus
amžį. 

Galimybės dar yra geros, bet 
reikia visiems Amerikos lietu
viams rimtai sutelkti meno kul
tūros potencialą ir organizuotai 
išplėtoti kultūrinės kūrybos ir 
veiklos dafbą. Reikia įjungti 
mūsų tautinio meno kultūros 
specialistus: operos, dramos ir 
muzikos menininkus, dailinin
kus, rašytojus ir visus kitus 
visuomenės veikėjus. 

Mūsų poteneialas 
Amerikon atvyko per 15,000 

lietuvių iš tremties. Jų tarpe 
yra daug mūsų tautinio meno 
kultūros specialistų ir kitokių 
profesijų inteligentų, šie lietu
viai atsivežė savo meniškus ta
lentus ir gali juos pašvęsti ame
rikinei Lietuvai. 

Aš siūlau Tėvynės Mylėtojų 
Draugijai įsteigti Kultūros Fon
dą remti ypač lietuvių meno kū
rybos ir veiklos plėtojimui Ame
rikoje. 

Kadangi TMD yra nepartinė 
Amerikos lietuvių patriotų kul
tūrininku palaikoma, tai šiai 

draugijai tinkamiausia imtis to» 
kio darbo. 
į Reikia prie TMD Kultūrinio 
Fondo sudaryti komitetą iš see* 
nos meno specialistų: operos, 
dramos artistų, kompozitorių, 
dirigentų ir rašytojų, kuris nu
statytų kultūrinės kūrybos ir 
veiklos rėmimo programą. Jei 
mes sutelksime ir organizuotu 
būdu dirbsime, tai susilauksime 
Amerikoje skrajojančio lietuviš
ko teatro — dramos, komedijos, 
gražių meniškų koncertų, dides
nėse lietuvių kolonijose operos 
įscenizavimo, susilauksime or
kestrų, naujų muzikos ir dramos 
veikalų, operečių ir galėsime ap
rūpinti savo meno kūriniais mū
sų radijo programas, amerikie
čių meno įstaigas, susilauksime 
mūsų dainų ir muzikos plokšte
lių, žodžiu, mūsų kultūrinis gy
venimas Amerikoje sustiprės. 

Todėl nuoširdžiai prašau vi
sus senuosius ir naujuosius lie
tuvius kultūrininkus, visuome
nės veikėjus, dvasiškius ir pa
saulietiškus inteligentus pasisa
kyti spaudoje ir laiškais, nu
kreiptais į mane. Jei bus teigia
ma nuomonė, tai TMD centro 
valdyba rūpinsis tai įvykdyti. 

W.M.Chase, TMD Pirm. 
271 High Street 
Hartford, Conn. 

Kuo prisidėsime! 
Steikime Geležini Fondą 

Lietuvai atstatyti 
(Sumanymas diskusijoms 

"Ir jei Jūs ten, laisva^ 
me pasauly būdami, ką g#* 
lit, padėkit. Padėkit vae* 
dan mūsų kruvinų kais* 
čių!" t 

9 

Laiško ištrauka' iš 
vergtos Lietuvos. v 

Pasitraukusieji nuo mirtimi 
pavojaus už tėvynės ribų, puo-
selėjam viltį grįžti į išlaisvintai 
kraštą ir ten savo jėgas bei dar
bą paskirti sunaikintai šaliai 
atstatyti. 

Jau šiandien yra aišku, kad 
Lietuvai išsilaisvinus iš verg*» 
jos, reiks skubios paramos. Nu* 
alintam kraštui reiks ne tik 
žmonių, bet ir išteklių. Neabejo
tina, kad laisvės valandai išmu
šus, visi taurūs lietuviai entu
ziazmo dienose dės aukas at» 
gimstančiai tėvynei,- tačiau berti 
daliniams krašto nuostoliams 
išlyginti reikės didelių sumų. 

Todėl ar nebūtų prasminga 
jau dabar susirūpinti tokios pa
galbos organizavimu ? Juk d| 
desnėms lėšoms sutelkti reiki 
laiko. 

Mano manymu, šiuo reikalu 
jau dabar turėtų susirūpinti mū
sų tremtiniai. Jei likimas mums 
lėmė patekti į užsienį ir pasi-

( Perkelt* į 6-t« pusL ) 

X.-

Mūsų ateitU 
Mūsų viltis ir ateltiš glūdi 

mūsų kultūrinio gyvenimo per
organizavime ir sustiprinime. 
Realybė rodo, kad jei mes ne-

KIAULE, KURI RYJA 
SAVO VAIKUS 

Dar Prancūzijos revoliucijas 
metu buvo įsitikinta,- kad re
voliucija yra "kiaulė, kuri ryja 
savo vaikus". Rusijos komunis
tinė revoliucija tą jau daug kar
tų patvirtino. Panašiai dabar 
dedasi ir kitose šalyse, kur įsi
galėjo komunistai, štai Bulgari
joje iš trylikos politbiuro ir iš 
47 komunistų partijos centrinio 
komiteto: narių jau trylika yra 
arba keistu būdu mirę, arba iš
tremti, arba sėdi kalėjime. 

K N Y G Ą  

"PAKELIUI I MIRTI ii 
f 9 ? 

Jos kaina tik «• -
PASISVEČIAVAI -

UŽSIMOKĖK! 
Pereitą vasarą į Maskvą bu

vo pakviesti čekų atletai. Jiems 
buvo duotas specialus lėktuvas 
tai kelionei, apgyvendinti buvo 
geriausiame Maskvos viešbutyje, 
vaišino juos ikra ir ir kitokiais 
skanumynais, o komunistinė 
spauda visame pasaulyje išsi-
gyre tomis vaišėmis. Ir čekai 
buvo patenkinti, didžiavosi taip 
gražiai priimti. 

Bet dabar jų nosys ištyso 
Gavo iš Maskvos sąskaitą už 
atletų vaišes. Gana didelę ir dar 
su pastaba^ kad ji turi būti 
apmokėta... .Amerikos še
riais! V 

£. Jankauskas 

LIETUVIO atstovas Ameriko
je — St. Nasvytis, 4579 W. 
157th St., Cleveland, Ohio. Ffc* 
numerata mineshtf 50c. 

Tai yra knyga, kurią įdomią ir verta paskaityti* 
Ją galite greit gauti, jei parašysite užsakymą su 
aiškiu savo adresu ir, pridėję prie jo vieną, dolerį, 

išsiusite jį šim adrem 

D  l  R  V A  
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohior 

KELIONE PER NACIU KALĖJIMUS, PASBAIGUSI IŠLAISVINIMU 


