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FMUSŲ IMagutji * 
Pranas Skardžius 

ATSKIRI KALBOS DALYKAI 

1. Servants ir Ilinojus. 

tvo laiku M. Gudelis, triukš
mingai užsipuldamas "Lietuvių 
kalbos vadovą", tarp ko kito 
buvo užkliuvęs ir už Servantes 
rašymo. Jam atrodė tai visai 
nesuprantama: jo samprotavimu 
nei vienas Kastilijos gyventojas, 
nei vienas ispanas inteligentas 
negalįs nukąsti Servantes ga
lūnės, o štai dabar ėmę tai ir 
padarę nelabieji Vadovo autoriai 
(žr. 1950 m. Naujienos Nr. 241). 
Vėliau, tų pačių metų Naujienų 
Nr. 267, neva plačiau pagrįsda
mas šią savo nuomonę, jis šiaip 
rašo: "Dr. Skardžius nukando s 
rašytojui Servantes, kur jos ne
galima nukąsti, bet ją paliko 
Illinois, kur s visai nereikalin
ga". 

Neliečiant pačios terminolo
ginės M. Gudelio gražbylystės, 
tarp ko kito buvo savo laiku 
nurodyta, kad Servante be ga
lūninio s yra nei Vadovo auto
rių, nei Pr. Skardžiaus prasima
nymas, bet visuotinai vartota 
lytis mokyklinėje lietuvių kalbo
je Lietuvos nepriklausomybės 
laikais. Ir dar daugiau: Servan
tes rašymas buvo siūlomas ir 
visų rašybos komisijų; tokia ly
tis vartojama ir LTB švietimo 
Valdybos 1948 m. paskelbtoje 
lietuvių kalbos ir literatūros 
programoje. Taigi terminas "nu-
kandimas" iš tikrųjų yra arba 
sąmoningas publicistinis gnybis 
Vadovo autoriams, arba papras
to nežinojimo išvada, šituo pat 
būdu būtų galima paklausti: kas 
gi pagaliau Mozei nukando galū
nę s? Juk Mozė (iš hebr. Mošeh) 
sen. graikų ir lotynų kalbose aiš
kiai tebeturėjo galūnę s; ją te? 
beturi ir vok. Moses, angį. Moses 
(tr. Možis,-ziz). 

Bet daug rimtesnis yra Illi
nois klausimas. Standartinis 7 
laidos Websterio, New Collegiate 
Dictionary" duoda> dvi tarimo 
lytis: ilinoi ir ilinoiz. Vietinis 
tarimas yra ilinoi, panašiai kaip 
Arkansas vietoje tėra tariamas 
Arkansaw, be s (su ilgu galūni
niu o, tos pat rūšies, kaip ir žo
džiuose soft, lawyer ir kt.); ši 
pastaroji lytis, Arkansaw, yra 
pripažinta ir oficialinė; žr. H. 
L. Mencken, The American Lan
guage, An inquiry into the de
velopment of English in the 
United States (4. Edition. Ned 
York, 1937. 541 psl.). Fr. Colby, 
Your Speech and how so improve( 

it (New York, 1941. 48 psl.). 
Taigi tuo vadovaujantis, visiš
kai ramiai Illinois galėtų būti 
prireikus lietuvinamas į Ilinojus, 
ne Ilinoizas, kaip kad iš stan
dartinio amerikiečių tarimo ga
lėtų būti kieno nors siūloma. 
"Lietuvių kalbos vadove" dėl 
skubos nenurodytas joks lietu
viškas Illinois'o tarimas, bet ki
toje laidoje tai turėtų būti pa
daryta: šalia įprastinio Servan
tes pavadinimo gerai dera ir Ili
nojus, ne Ilinoizas, panašiai kaip 
kad Chicago yra jau įprasta tar
ti Čikaga, ne Čikaga, Ilino
jus tik su dviem 1), ne 
Ilinoizas vartojamas ir- pačių 
Naujienų, pvz.: Dr. H. Herbold-
heimer paskirta Illinojaus civi
linės gynybos direktoriaus pa
vaduotoja *(1951 m. Nr. 184). 
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2. Tarfna, tąrsęp* Ir tartis 

Dirvos Nf. 15 yra parašyta: 
jos (radijo pranešėjos) aiški t a-
r e n a i Bet iš tikrųjų šis ter
minas yra netinkamas. Visų pir
ma priesaga -ena gana retai te
vartojama veiksmui žymėti, 
pvz.: gyvena,-os "gyvata, gyve
nimas", keikena "keikimas", 
klegena "klegėjimas, kalba", lū
žena "lūžis, lūžimas" ir kt. Dau
giausia šia priesaga žymimi vei
kėjai (nomina agentis), dažniau
siai niekinamai (pvz. gaišena 

"nugaišėlis, pasibaigėlis", kvai-
šena "nepilnaprotis", pešena 
"kas apsileidęs plaukais, nesusi
šukavęs, susivėlęs", stipena "pu
siau pastipęs žmogus ar gyvu
lys" ir kt.) arba konkretūs 
daiktai (pvz. kaišena "drožtu
vas", lenkena "skaptas, lenktas 
striūgas", puvenos "puvėsiai", 
vežena "vežamieji daiktai ir kt.). 
T a i ,  k a s  D i r v o j e  t  a r e n a  
pavadinta, yra ne paprastas ta
rimas, bet tarimo rūšis, jo iš
dava (anglų pronunciation, pre. 
pronunciation, vok. Ausspra-
che), ir todėl tai savokai reikšti 
geriau tinka gyvosios kalbos 
(lazūniečių) žodįs tartis, kuri 
yra sudary ta tuo pat būdu, kaip 

pvz. būtis "būvis, buvimas", 
mirtis "mirimas", sprūstis "su
sigrūdimas, kamšatis", žūtis 
"pražūtis, prapultis" ir kt. To
liau šalia tarties "pronuncia
tion", kuri kalbotyrinėje lietu
vių literatūroje jau terminu įsi
galėjusi, dar vartotina ir tarse
na (šaknyje kirčiuotina) "tari
mo būdas, dikcija (angl. man
ner of pronouncing, pre. manie-
re de parler, vok. Diktion, 
Sprachweise)". šiedu terminai 
savo reikšmėmis gali būti pvz. 
šiaip skiriami: kiekvieno gero 
a r t i s t p  t u r i  b ū t i  g e r a  t a r t i s  
ir raiški (ekspresyvi), meniška 
tarsena, žr. "Lietuvių 
kalbos vadovas", 544-45 psl. 

KALBINE APŽVALGA! 

Adomas šerrifts faS© apie bam-1 

bizą ir kitus "Lietuvių kalbos 
vadovo" neaiškumus bent tri
juose Naujienų numeriuose (Nr. 
259-61). Rašo kukliai, be nerei
kalingo autorių gnaibymo ir sa
vo straipsnio gale, prisipažinda
mas nesąs kalbininkas, tariasi 
galėjęs kur nors suklysti arba 
vieną kitą nereikalingą šiurkš
tesnį žodį tarti, nors to ir ven
gęs daryti. Ir tiesa: jis nesi
drabsto įmantriais patyčių ar 
paniekos perlais, kaip kad kiti 
Naujienų kritikai yra darę, bet 
savo išvedžiojimais nėra ginči
jamo dalyko ir prie tiesos priar
tinęs. Nenorint kartoti, kas jau 
anksčiau buvo pasakyta, čia ten
ka tik trumpai štai ką pastebėti: 

1. Nei A. šernas, nei J. Ja
linskas, nei ev. ref. sinodas, nei 
kas kitas negali nuginčyti au
tentiškų faktų, kurie yra duoti 
didžiajame liet. kalbos žodyne. 
Tie faktai dar pakartotinai yra 
patvirtinti kitų tiesioginių šal
tinių. v. 

2.* "Lijst. kalbd|% vadovas", 
kaip pakartotinai spaudoje jau 
pranešta, buvo gana sku-
bomis rašomas, ir dėl 
aplinkybių net nesuspėta 
daugelio dalykų korektūrose ati
taisyti, bet Naujienų kritikai, 
jų tarpe ir A. šernas, be atodai
ros į tai nekreipia jokio dėmesio 
ir šališkai savo tvirtina. 

3. "Liet. kalbos vadovo" re
daktorius, tiesa, yra buvęs ir 
Liet. Enciklopedi j os kalbotyros 
skyriaus redaktorius, bet apie 
bambizą jis ten nerašė, nei už 
tą rašymą imasi sau kokią at
sakomybę. Liet. Enciklopedijoje 
yra ir daugiau nekalbininkų ra
šyta apie kalbinius dalykus, ir 
su tais rašymais kaikifrie kal
bininkai nevisai sutinka; apie 
tai iš dalies savo laiku buvo 
pvz. ir Vaire rašyta. 

4. "Liet. kalbos vadovas" nė
ra jokia enciklopedija, nei jis 
pretenduoja toks būti: jame, 
kaip pratarmėje aiškiai pasa
kyta, tyčiomis buvo vengiairfa 
platesnių apibrėžimų, ir todėl 
daugelis dalykų yra arba visai 
neapibrėžti, arba nusakyti vi
sai trumpai, galima sakyti, sim
boliškai, dudeniškai. O Dudene, 
oficialiame vokiečių rašybos va
dovėlyje, pvz., inkvizicija yra 
šiaip nusakyta: "Ketzergericht; 
strenge Untersuchung". Web
sterio "New collegiate dictiona
ry" inkvizicija tarp ko kito šiaip 
apibrėžia: "The systematic pur
suit of heresy and the punish
ment of heretics". Taigi kas yra 
herezija, heretikas arba erezija, 
ertikas (vok. Ketzerei, Ketzer, 
angl. heresy, heretic)? Hereti
kas lietuviškai nuo XVI amžiaus 
vadinamas Jclaigonas (1600 m.), 
atskalūnas, atskaluonis, atpuoli-
nys ir klaidūnas, paklaidūnas, 
klaiduonis, klaidatikis. Nieder-
manno, Senno ir Brenderio "Liet. 
rašomosios kalbos žodyne" klai
datikis vokiškai verčiamas į Irr-
glaeubiger, Ketzer, Haeretiker 

(485 psl.). V. PSteraitis "Liet. 
angliškame žodyne" klaidatikį 
irgi verčia į anglų heretic (180 
psl). Tad kurgi Vadovo prasi
lenkta su tiesa? A. šerno noras 
išplėsti šią sąvoką tam tikra 
kryptimi yra jau tikybinės ideo
logijos reikalas, o Vadovas kaip 
tik sąmonangai to ir vengė. 

5. Kad A. šernas, kaip kiti 
Naujienų kritikai, nedaug tesi
skaito su lietuvių kalbos fak
tais, tarp ko kito rodo ir pasto
rius: jis nepatenkintas Vadovo 
šio žodžio nusakymu ir yra lin
kęs jį pakeisti kunigu. Tai yra 
jo asmeninis ir tikybinis reika
las, ir tam niekas nesipriešina, 
bet jis negalės nuginčyti, kad 
pastoriumi (iš lot. pastor "pie
muo, ganytojas") lietuvių kal
boje lig šiol daugiausia buvo 
vadinamas protestantų (gaila, 
tai Vadove nepažymėta) ir ev. 
reformatų kunigas; katalikų 
kunigai pastoriais niekados ne
buvo vadinami. 

6. Pagaliau A. šernas dar pri
mena, kad Vadovas susilaukęs 
ir kitų aštrios kritikos. Taip, 
bet jis tos kritikos kaip tik dau
giausia susilaukė iš Naujienų, 
kurios ką kritikuodamos nevi-
sados jieško tiesos, o tenkinasi 
tik gnaibiojimais ir šiaip aštres
niais pasakymais. Pvz. kalbos 
reikalui iš tų kritikų beveik jo
kios konkrečios naudos nėra: jie 
kaip apspangę Vadove sąmonin
gai nemato jokių gerų dalykų, 
todėl savo šališkumu daug*kur 
prasilenkia su tiesa; jie dau
giausia yra kibę į korektūrinius 
dalykus arba rašę grynas nesą
mones; pvz. M. Gudelis Vadovą, 
rašantį architektas, monarchas, 
ne arkitektas, monarkas, įtarė 
net grįžtant į Aušros laikus! 
Taip pat ir prof. Vikt. Biržiška, 
šiaipjau gana geras žmogus, pi
giai susigundė Naujienose pa
berti apsčiai pagražinamų pa 
niekos bei pašaipos "perlų" Va
dovo autorių adresu ir bendri
nėje kalboje j ieškoti daugiau 
matematinių bei loginių prad
menų, todėl jis, iš dalies klupda
mas savo matematiniuose sam
protavimuose, kaip teisingai yra 
pastebėjęs matematikos moky
tojas J. Zujus, dar daugiau pra
silenkė su kalbine tiesa, pvz. 
smerkdamas tokius posakius 
kaip pirmiausia, didesnė dalis ir 
kt. Pagaliau mokytojas M. K. vi
siškai nusikritikavo tvirtindia 
mas, kad tik vienas Pr. Skar
džius tenorįs iv<p$i g>ašybinių 
naujenybių. , 

7. "Lietuvių kalbos vadovo" 
autoriai ir redakcija gerai nusi
mano, kad jų neviskas kaip rei 
kiant padaryta, kad daug kas 
nesuspėta padaryti taip, kaip bu-
»vo norėta. Todėl jie prašyte pra
šo rimtų, kritiškų pastabų, nau
jų autentiškų kalbos faktų, ku
rių dabar nelengva suvaikyti* 
Bet jie, išskyrus kultūringą prof. 
S. Kolupailos straipsnį, pa
skelbtą Drauge, blaivų J. Kar
delio atsiliepimą "Nėprikl. Lie

tuvoje!", H. Nagio rimtą Vado
vo įvertinimą tame pat laikraš
tyje ir kt., daugiau lig šiol spau
doje nesusilaukė naudingos ir 
konkrečios pagalbos. L. Damb-
riūno "ligeralios" pažiūros į 
bendrines kalbos vartoseną dau
gelį dalykų tik dar daugiau su
painioja ir prasilenkia su fak
tais. 

8. "Lietuvių kalbos vadovo" 
autoriai ir redakcija nėra užsi
spyrę rimtai ir tvirtai pagrįstų 
dalykų neigti arba į juos ne
kreipti dėmesio: jie su džiaugs
mu priims ir tolimesnėje laidoje 
pataisys arba atitaisys visa, kas 
bus bešališkai, visai neabejoja
mai, konkrečiais kalbos faktais 
įrodyta ir patvirtinta; pvz. S. 
Kolupailos pastaba, kad akom-
ponuoti šalia akompanimentas 
bei akoŲipaniatorius atitaisytina 
į akompanuoti, jau įtraukta į 
korektūrinį egzempliorių. Taip 
pat jie nėra linkę vengti ir da
lykinės kritikos; pvz. Dirvoje 
buvo plačiai pasisakyta dėl joto 
vartosenos, Drauge dėl prie-
veiksnių su -iniai ir kt. Bet tuo 
pat metu jie nedaug tekreips dė
mesio j kiekvieną neišmaningą 
priekabumą, nors visai negir
domis to ir nenuleisdami. 

KONCERTAS 
WATERBURY 

Gruodžio 2 d. Waterbury įvyks 
DIDELIS KONCERTAS (TEM-
BLE HALL, kampas West Main 
St. ir Park Place). Programą 
atliks Rrooklyno Operetes Cho
ras (50 dainininkų), vadovau
jamas Mykolo Liuberskio. Da
lyvaus ir humoristas Vitalis Žu
kauskas. Koncerto pradžia 2:30 
vai. p. p. Rengia Amerikos Lie
tuvių Tautinės Sąjungos Wa-
terburio skyrius. 

Liet legion* pėdis Hartforde 
Hartforde (Conn.), lapkričio 

4 d. įvyko metinis Am. Lietuvių 
Legiono štabo posėdis. Dalyvavo 
vadas P. Jurgėla, pav. P. Nor
kūnas, ac}jut. J. Liaukus, ūkve
dys A. Urbonas, inspektorius Z. 
Strazdas, teisėjas — gynėjas T. 
Sereika, kapelionas kan. J. Meš
kauskas, ginklininkas J. Bogušas 
ir budėtojas A. žemaitis. Gydy-
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MAYFIELD NOBLE PHARMACY 
3927 Mayfield Rd. 

(Arti centro — Mayfield Theatre) 
Receptūros skyriuj a dirba kompetingi registruoti 

farmacininkai 

Nemokamas pristatymas E V 1-7970 
Kosmetika • Fotografija • vaisiai 

Plunkskakočių skyrius 

Kalėdoms apsipirkti dabar! 

Naudokitės mūsų išdėstymo planu! 
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SUMAŽINA ALYVOS SUVARTOJIMA 
Nauja Sohio HQD turi nepralenktą VI — didesnį atsparumą prieš 

skystėjimą nuo karščio — tirstėji mią nuo šalčio — negu bet kuri pr§» 
mijinė ar speciali alyva. Bandymuose lyginant su kitomis daugiausiai var
tojamomis alyvomis, HQD labiausiai pasižymi taupymu... 

su juo nuvažiuoji daug daugiau mylių nepapildęs alyvos! 

SQW0 

40 c. kvorta... ne brangiau 

PRALENKIA gamintojų re

komendacijas kiekviename au

tomobilyje, koki tik dabar yą-

(OHIO) 

Neleidžia užteriti motorą 

Valo motorą jums bevažiuojant. Valomoji ypatybi 
triskart stipresne, naujoji Sohio HQD tikrai valo! Tir
pina nešvarumus nuo pirstonų, stūmoklių, hidraulinių 
svirčių, alyvos laidų ir tinklelių; pašalina juos bekei-
čiant alyvą. Iš tikrųjų pagerina motoro veikimą. 

Atpalaidoja daugiau motoro jėgos 

Naujoji Sohio HQD motorine alyva žymiai sumažina 
motoro vidaus trintį, didžiausį jėgos yagį, 10% suma
žina gasolino suvartojimą palyginus su bandymu duo
menimis vartojant kitas žinomesnes alyvas. 

ffcilaiko rūgščių veikimą — Sumažina motoro 
nusidėvėjimą 

Naujoji Sohio HQ D alyva turi patvarų alkalino re
zervą — dvigubai pajėgesni už kitas geriausias aly-

— kuris neutralizuoja kenksmingas rūgštis, susi
barančias kiekviename motore — sumažina iki 1/20 
motoro Busidėvėjimą, palyginus su bealkalinėmis *iy-
*pmis. 

Mažina lĮiotoro kaitimą f §įtįąiko pigiam 
rūdijimą. 

Laiko motoro dalis sveikas 

' r  

tojas dr. J. Bučnis atsiuntė svei
kinimą. Diskusijose dalyvavo 
būrys svečių, 4-jo ir 7-jo pos
tų legijoninkai 

Iš pranešimų paaiškėjo, jog 
visi postai talkina Balfui, su 
Amerikos ir Lietuvos ir postų 
vėliavomis dalyvauja paraduo
se, Vasario 16 pamaldose ir iš
kilmėse, o šį mėnesį rengia Lie
tuvos kariuomenės šventę, ku
rią sujungia su LK Mindaugo 
krikšto sukaktimi, štabas ap
svarstė eilę klausimų, nutarė 
užsakyti uniforminių kepurių ir 
joms ženklelių (Vyčių Kryžius 
su vainiku) ir spausdinti Legio
no statutą. Nutarta Kalėdų 
švenčių proga pasiųsti sveikini
mą JAV kariams, kovojantiems 
prieš komunizmą, atsimenant ir 
lietuvius jų eilėse. 

Vakare Legiono rėmėjos 
Strazdienė ir Kurtinaitienė pa
ruošė vakarienę, kurios metu 
pagerbtas Legiono vadas P. Jur
gėla 50 metų amžiaus proga. Jį, 
kaip Lietuvos skautų įkūrėją pa
sveikino ir Hartfordo lietuvių 
skautų yadas sktn. kpt. V. Ne
nortas. 

# m 

LAPKRIČIO 25 D. 
bus minima Lietuvos Kariuome
nės atkūrimo 32-ji sukaktis. Mi
nėjimas bus pradėtas 10 va
landą pamaldomis šv. Tre
jybės Bažnyčioje. Pamokslą 
sakys kun. Pranckus. Giedos vy
rų oktetas, vadovaujamas Pet-
kaičio. ^Tą pačia dienią 3-čią vai. 
po pietų lietuvių mokyklos sa
lėje, 339 Capitol Ave., įvyks mi
nėjimo antroji dalis. 

BENDRUOMENĖS 
ORGANIZACIJA 

PRADEDA VEIKU 
J. A. V. 

(Atkelta iš 1-mo pusi.) 
šiuo metu Laikinasis Organi

zacinis Komitetas nėra rinktas. 
Ir jau kilo priekaištų, kad jis 
srovių reprezentacijos atžvilgiu 
sudarytas vienašališkai. Esą, tai 
sudaro pavojų, kad taip vienaša
liškai bus sudaryti ir apygardų 
organizaciniai komitetai, viena
šališkai galėsią būtų suorgani
zuoti net ir patys rinkimai. 

Faktinė padėtis yra tokia. 
LOK sudarytas iš aštuonių as
menų : keturių chicagiečių ir ke
turių "rytiečių". Chicagiečiai — 
sąmoningai ar atsitiktinai — 
kaip tik yra keturių srovių re
prezentantai. Kiek kitaip yra su 
"rytiečiais", čia du LOK nariai 
yra išrinkti "rytiečių" tremtinių 
draugijų atstovų suvažiavimo 
(V. Saulaitis ir dr. P. Vileišis), 
o kiti du pakviesti iš senesniųjų 
amerikiečių tarpo: prel. J. Bal-
kūnas ir Wm. Chase. 

Susirūpinusieji tvirtina, kad 
šie visi keturi esą katalikų sro
vės atstovai ir, kadangi nutarta 
LOK prezidiumą sudaryti iš "ry
tiečių", tai va, sako, visas prezi
diumas jau ir yra sudarytas iš 
vienos katalikų srovės reprezen
tantų. 

čia, žinoma, tvirtinimas yra 
kiek perdėtas. Visų pirma tie 
keturi "rytiečiai" nėra 100% 
vienos srovės atstovai, kadangi 
bent jau Wm. Chase, formaliai 
srovinėms organizacijoms, be
rods, nei nepriklausąs, yra žino
mas, kaip veikime dalyvaująs 
daugiau vadinamoje liberalinė
je mūsų visuomenės pusėje. O 
pagaliau, laikinis organizacinis 
komitetas juk gi nėra ypatingai 
lemiamos reikšmės organas, ka
dangi jo uždaviniai daugiau yra 
technikiniai. Kai jis savo užda
vinį atliks, dalyvaujantieji orga-

0 nizacijoje išsirinks vadovybę pa
-gal savo daugumos valią (rei

kia bent tikėtis ...). Tad ir su
manymai jau dabar tuojau LOK 
narių skaičių keisti ar didinti, 
siekiant pilnos visų srovių arit
metinės pusiausvyros, rodos, ap
rimo ir LOK veiks toks, koks 
jis šiuo metu yra, kovos dėl 
"valdžios" audrų neblaškomas. 


