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KĄ PALIETE BOLŠEVIKINĖ AMNESIA 
WEJUVOJE 

Vi. JVIinvydas / 
t 

Kaip polftfaifti kalimai, taip ir kriminaliniai -kaliniai/aš 
Jįietuvos kalėjimų buvo paleidžiami masiškai. Tų paleidimų gau.-
.Stimą gali parodyti šitokie duomenys, surinkti iš jau minėtos 
:Saugumo Departamento bylos, kurioje surašyti pavardėmis .visi 
btp^ęv^kų paleistieji kaliniai: 

Paleistųjų kriminalinių nusikaltėlių 
1) Iš Kauno sunkiųjų darbų kaKjimo ..8^. 
2) Iš Šiaulių kalėjimo 133 
3) Iš Ukmergės ir Utenos kalėjinių • |07 
4) Iš Marijampolės kalėjimo 
5) Iš Panevėžio kalėjimo .. 
6) Iš Raseinių kalėjimo • P-5 

Iš visų kalėjimų .. •••• 525 
Toks gausus kriminalinių nusikaltėlių išlaisvinimas sun

kiai paaiškinamas. Bolševikinių metų praktika parodė, kad bol
ševikai Lietuvoje tikrai protegavo Įvairiausius nusikaltėlius ir 
įvairius padaužas, kurie tada galėjo daryti, ką tik jie norėjo. 
Jų palinkimai savivaliauti ir ramius gyventojus skriausti tais 
laikais galėjo plačiausiai pasireikšti. Nelabai klysime galvo
dami, jog bolševikai, paleidę daugiau kaip pusę tūkstančio krimina
linių nusikaltėlių, tikėjosi kaip tik juos panaudoti "socializmo 
Statybai", kaip jie mėgdavo didžiuotis. Lietuvą valdantiems bol-
je vikams iš karto^ buvo aišku, kad jie nusikaltėliškam komu
nistiniam veikimui ir lietuvių tautos naikinimui padorių žmonių 
liegalės panaudoti. Tam darbui reikėjo ieškoti talkininkų arba 
jjįfirp savo agentų, kurių tikrai buvo tik saujelė, arba tarp kri-
pinalinio nusikalstamojo elemento. Išlaisvintas iš kalėjimų šis 
Jgriminalinis elementas turėjo kuo nors atsidėkoti bolševikams 
ųž bausmių dovanojimus ir visomis savo jėgomis prisidėti prie 
btvlševikinės santvarkos įgyvendinimo Lietuvoje. 

Iš antro pusės, bolševikams būtinai prireikė viętos .ka
lėjimuose. Tiesa, jie labai padidino kalėjimų skaičių Lietuvoje. 
Kaip žinoma, kalėjimais buvo paversti keli vienuolynai ir kiti 
|iam reikalui greitomis pritaikyti pastatai. Tačiau vistiek ir 
jliose kalinių bolševikiniais metais buvo nepaprastai daug. Nei 
viename kalėjime iki bolševikų įsiveržimo nebuvo tiek daug ka
linių, kiek jų buvo bolševikų valdymo metais. Pavyzdžiu gali 
būti paimtas kad ir Kauno sunkiųjų darbų kalėjimas. ka
lėjime norrpaliai galėjo sutilpti 700 kalinių. 

Bolševikų okupacijos pirmomis dienomis, nors iš kalėjimų 
buvo masiškai peleidžiami ne tik politiniai, bet ir dauguma kri
minalinių nusikaltėlių, kalinių skaičius Kauno sunkiųjų darbų 
galėjime ne tik nesumažėjo, bet nuolatos augo. Per pirmą bol
ševikinį mėnesį tas skaičius jau prašoko 2,000 kalinių, 1941 m. 
balandžio 29 d. pasiekė rekordą. Tą dieną Kauno sunkiųjų darbų 
kalėjime buvo net 2,176 kaliniai. Reikia pasakyti, kad visu 
bolševikmečiu Kauno sunkiųjų darbų kalėjime kalinių skaičius 
sukosi apie 2,000 suimtųjų. Tik vienu laiku, pradėjus plačiau 
vykdyti masinius trėmimus į sovietų sąjungos priverčiamųjų 
darbų stovyklas, tas skaičius buvo nukritęs iki 1,770 kalintų/ 
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5. Liaudines ir nehaudines sve-
timytofes 

Lig šiol maža kas temėglno 
visuotinai vartoti jotą sambal-
sinėse tarptautinių svetimybių 
garsų grupėse, ir dabar niekas 
to konkrečiai nesiūlo: tai jau 
tikrai ibūtų pagrindine svetimy
bių rašybos reforma, ir dėl to 
vartotojams nemaža ką tektų iš 
pagrindų persimokyti; tas pėr-
simokymas, žinoma, sudarytų ir 
didesnių sunkenybių. Todėl da
bar tegali būti diskutuojamas 
ligšiolinis nerašytas ir griežčiau 
neformuluotas nusistatymas, ku
riuo suliaudėjusios, plačiau gy
vojoje žmonių kalboje įsigalė
jusios svetimybėse turįs būti 
vartojamas jotas, o neliaudinės, 
gyvojoj žmonių kalboj rečiau su
tinkamos įr daugiau šviesuome
nės, mokytinių kalboj vartoja
mos svetimybės jau turinčios bū
ti rašomos be joto. 

Bet čia tuojau kyla klausimas: 
kurgi yra kokia nors pastovesnė 
riba tarp suliaudėjusiu ir nesu-
liaudėjusių tarptautinių sveti
mybių? Kas tikrai pasakys ir 
konkrečiais pavyzdžiais pavaiz
duos, kurios būtent tarptauti
nės svetimybės neabejojamai yra 
liaudines, o kurios neliaudinės? 
Ligšiolinė vartosena tam neduo
da jokio aiškaus kriterijo: vieni 
tas pačias svetimybes vartoja 
su jotu, kiti be joto. kitaip sa
kant — daugelis dėl to neturi 
jokio nusistatymo. Ligšiolinėse 
įvairiose rašybos reformos ko
misijose šis klausimas buvo ga
na ilgai ir visokeriopai svarsto
mas, bet patenkinamos išeities 
nebuvo rasta. Ir tai yra savaime 
suprantama: šiuo didžio tempo 
metu dažnos svetimybės labai 
greit patenka į bendrinę kalbą 
ir bematant joje paplinta. Pvz. 
radaras yra atsiradęs tik šio 
karo metu, bet dabar jį jau pa
žįsta visos kultūringosios kal
bos; jis plačiai pažįstamas ir 
mŲ$g -bąncį^iiąję <kalbpje. ĄfJja 

niam rašytojui nelengvąi su
prantamas, ir žymiai palengvi
name pačią vartoseną: amonia
kas, salmiakas, maniakas rašo
me vienodai, be joto; be joto 
rašome diakonas, diametras, dia
logas, taip pat milionas, kvadri-
lionas, bilionas, emfyionas, Al
bionas, violetinis šalia viola, glo-
riola, miliardas šalia biliardas, 
briliantas šalia alian^as, klien
tas šalia koeficientas (ne koje-
ficientas!) ir tt. 

šitaip lengvai galime elgtis 
ypač dėl to, kad iš vienos pu
sės, kaip jau anksčiau esu įro
dęs (žr. Dirvos 47 nr.), aplamai 
nelinkstame bendrinėje kalbo
je tarptautinių svetimybių liau-
dinti arba slavinti, iš kitos pu
sės sambalsinis jotas paprastai 
nevartojamas ir atitinkamose 
lietuviškose bendrinės kalbos 
garsų grupėse, pvz. pasiilgo, pa
siėmė, ne pasijilgo, pasijėmė ir 
kt. (žr. Dirvos 45 nr.). Paga
liau joto nevartojimas sambalsi-
nėse tarptautinių svetimybių 
garsų grupėse didžia dalimi yra 
susijęs su žymesnių V. Europos 
bei antikinių kalbų vartosena: 
jeigu mes nelinkę liaudinti tik
rinių vardų Diana, Indiana. Ma-
kiavelis, Dionisas, Diokletianas. 
Dioskuras, tai, norėdami būti 
nuoseklūs, juo mažiau galime 
liaudinti (rašyti su jotu) iš
vestinius bendrinius žodžius dio-
skuras, makiavelizmas (machia-
velizmas), sionizmas (šalia Sio-
nas) ir kt. Ir dar daugiau: ne
vartodami joto daugely , kitv 
sambalsinių grupių (DVZ. tani 
a ir e, o ir e ir kt.), kur mūsu 
kaimiečiai taip pat dažnai tą 
jotą taria, tai tolygiai juo ma
žiau turime pagrindo rašyti jo
tą tik tam tikrose garsų gru
pėse, daugiausia tarp i ir a, i ir 
o, i ir e; pvz. nerašant ajeropla-
nas, kojeficijentas ir kt., visai j 
nuosekliai šalia aeroplanas, ae- i 
rodromas, koedukacija, koegzis-' 
tencija ir kt. gali būti rašoma j 
ir koeficientas, klientas, orienta- j 

cija, orientas. diametras, biolo-; 
gija ir kt. (žr. šio straipsnio 2 
skyrių Dirvos 45 nr.). ! 

Taigi, ir būtinumas kaip nors pratuštinti kameras, nuola- Kiek sunkiau yra su tokiomis 
.tok kemšamiems į kalėjimus lietuviams patriotams, vertė bol-' svetįmybėmis,^ kurios formaliai j 
,^®^ikus paleidinėti iš kalėjimų kriminalinius nusikaltėlius. labai tiktų prie be jotinių žodžių i 

Tarp paleistųjų kriminalinių nusikaltėlių, išaiškinus už 
ką jie buvo bausti, atrasta 119 žmogžudžių, 132 vagys, 49 plė
šikai ir tt. Smufeesąįs ių sugrupavimas nusikaltimų rūšimis at
rodo šitaip: 
1) žm^gž^džifii: 

štai vėl genocidas, visai neseniai 
sudarytas vieno JAV universi
teto profesoriaus, dėl savo šiuo
metinio aktualumo mūsų spau
dos kalboje yra gana dažnai 
vartojamas. Taigi riba tarp liau
dinių ir neliaudinių svetimybių 
yra labai trapi ir nepastovi: kas 
vienam rodosi liaudinė svetimy
bė, o kitam neliaudinė. Pvz. 
amoniakas vieno kito buvo lai
koma liaudine svetimybe tik dėl 
to, kad jis yra kiek anksčiau 
atsiradęs ir daugiau paplitęs mū
sų žmonių kalboje. Bet visai tos 
pat rūšies yra ir salmiakas: for
maliai, savo daryba, jis niekuo 
nesiskiria nuo amoniako, bet 
kiek rečiau vartojamas kaip 
amoniakas. Tad jau dėl to mes 
amoniaką rašysime su jotu, o 
salmiaką be joto? Ne, taip da
ryti nėra jokio rimto pagrindo: 
šie abudu žodžiai gali būti laiko
mi vienodomis tarptautinėmis 
svetimybėmis (dėl to žr. Dirvos 
47 nr.), ir dėl to rašytini vie
nodai. Arba štai vėl diakonas, 
kuris gali būti tiesiogiai kildina
mas iš sen. graikų diakonos ar
ba lot. diaoonus visai panašiai, 
kaip dabar visai neseniai pradė
tas vartoti prelatas tegali būti 
kildinamas iš lot. praelatus, ir 
todėl diakonas rašytinas pana
šiai kaip dialogas (iš graikų 
dialogos), diametras ir kt.; liau
dinėje kalboje lig šiol diakono 
vietoje daugiausia buvo vartoja
mas džiakonas (dziakonas), kaip 
gudiškai lenkiškas pralotas da
bartinio prelato vietoje ir kt.; 
be to, senoviniuose raštuose ir 
vėliau sutinkamas dijakonas ga
li būti dar paskolintas iš slavu 
djakon, su tuo pačiu jotu, kaip 
ir gudiškas dijokas. Bet dabar
tinėj bendrinėj kalboj nevarto-
dam pralioto su džiakonu (dzia-
konu), mes lengvai galime ir 
dijakono vietoje vartoti tik dia
koną, visai panašiai kaip dia
metrą, dialektą, dialogą ir kt. 
šituo būdu mes išvengiame ne
reikalingo skirtumo, kuris eili-
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Sprendimas 
1935 metų rugsėjo mėnesio 26-27 dieaą 

Lietuvos Respublikos vardu 
Kariuomenės Teismas 

. . .  T e i s m o  p i r m i n i n k a u j a n č i o  p a k l a u s t i ,  t e i s i a m i e j i  p a r e i š k ė  
teismai, kad jie: 

. . . 2 .  Mykolas, sūnus Sebastijono, Pažiūra, gimęs 1911 m. 
rugsėjo 26 dieną Ukmergės apskrityje, Žemaitkiemio valsčiaus, Sla-
Įmdos kaime, gyvenęs Kaune, nevedęs, baigęs 2 gimnazijos klases, 
Lietuvos pilietis, lietuvis, katalikas, darbininkas, beturtis, karinę prie
volę atlikęs 2 pėst. pulke ir atleistas į atsargą. 1934 metais, esąs 

liftus tas: 1) Šiaulių I nuovados taikos teisėjo 1929 m. lapkričio 23 d. 
sprendimu už nusikaltimą, įmatytą Baudž. Stat. 51, 581 str. 1 d. (va
gystė) 2 mėnesiais paprastojo kalėjimo lygtinai, jei per tris metus 
qenusikals; 2) Šiaulių Apygardos Teismo 1930 m. rugsėjo 30 dienos 
•prendimu už nusikaltimus, įmatytus B. St. 51, 583 str. 1 d. 2 p. (gink-
faota vagystė) vieneriais metais sunkiųjų darbų kalėjimo ir 3) Kauno 
III nuovados taikos teisėjo 1932 m. gruodžio 7 dienos sprendimu už 
Jllisikaltimą, įmatytą B. St. 581 str. 6 savaitėm paprastojo kalėjimo; 
bausmes atlikęs; 

...Teismas rado įrodyta, k*d Įąikotąrpjye niįo 1034 ru
sėjo mėnesio antrosios pusės iki tų pačių metų gruodžio men. 7 die-

.W>s Marijampolės, Kauno ir Alytaus apskrityse veikė nusikalstamoji 
JWMUnga, susidariusi nemažiau, kaip iš trijų asmenų ir turinti tikslą 
grobti svetimą turtą ir, kad Alfonsas Karpavičius, Mykolas Pa-
liūra, Balys Dijokas ir Mykolas Kochanauskas priklausė prie šigs 
^jungos ir pripažino juos kaltais tuo, kad jie, būdami aukščiau pa-
ĮĮinėtos nusikalstamos sąjungos nariais, padarė šiuos nusikaltimus: 

Alfonsas Karpavičius, Balys Dijokas ir Mykolas Pažiūra 1) 
1943 jn. rugsėjo irfen. naktį iš 18 į 19 dieną Birštono valsčiaus Ne-

.$ūnų kaime, per karo stovį, norėdami pasipelnyti, tarp savęs susi
tarę ir bendrai veikdami, visi trys, būdami ginkluoti peiliu, išmušė 

,$|ngą su rėmais, įlindo į vidų, sudavė Tamaševičiui kietu buku daiktu 
| galvą, padarydami lengvą kūno sužalojimą, užlipo keliais ant krū-

||nės ii grąsino papiausią arba uždegsią, o Tamaševičienę parmetė 
#pt žemės ir, grąsindami papiausią ir badydami su peiliu sėdynę, kuo 

vjtidarė lengvą kūno sužalojimą, bet ypač kankinamu būdu, reikalavo 
,^įtiduoti ginklus. Vėliau Tamaševičių surišo, užvertė drabužiais ir pa-

Jfrobė 1.027 litus, 10 rusų aukso rublių ir skilandį, du ritinius dro-
7 rankšluosčius, 3 staltieses, 2 užvalkalus, iš viso 119 litų vertės; 

. . .  3 )  Ą l f o n ą a s  K a r p a v i č i u s  i r  M y k o l a s  P a ž i ū r a  t ų  p a č i ų  m e t ų  
'lapkričio 14 d. apie 10-11 vai. Pažaislio valsč. Grinčupio kaime, per 

Karo stovį, .tarp savęs susitaręNir bendrai veikdami, įsibrovė į Juozo 
J^ieliajevo trobą, pagriebė jį už gerklės ir pradėjo smaugti, vėliau 

J
įsuko kailiniais galvą ir užrišo rankšluosčiu, surišo užpakalyje ran-
as ir kojas, grąsindami papiausią, pareikalavo atiduoti pinigus, ir, 

noirėdami pasisavinti, pagrobė 9 litus ir vieną rusų rublį; 

(Bus daugiau) 

kategorijos, bet dėl dalinės sla
viškos kilmės galėtų būti jų jo
tas iš dalies ir pateisintas, pvz. 
marijonas, zakristijonas, Kristi
jonas ir kt. šalia Marianapolis? 
marionetė embrionas, Albionas, 
kvadrilionas ir kt. nuosekliai ga
lėtų būti rašoma ir marionas, 
Julionas, Kristionas ir kt., nes 
čia joto vartojimo aplinkybės 
yra visiškai vienodos. Bet šalia 
alijošius, dijokas, fijolka, gru-
bijonas, parapijonas, Eliiošius 
Marijošius, Matijošius, Mesijo-
šius, Tobijošius ir kitų slaviškų 
skolinių, kurių daugumo bendri
nėje kalboje jau nebevartojamo 
(pvz. jau sakome parapietis, Eli
jas, Mesijas, Tobijas, gajus "ali
jošius", žibutė arba žibuoklė "fi
jolka" ir kt.), galėtų būti ir za
kristijonas, Kristijonas ir įct. 
Kas (*ja geriau tinka, turės pa
rodyti ateitis. 

Baigdamas šj savo straipsnį, 
noriu atsakyti į antraštės klau
simą: kurgi tas pranašumas? 
Ogi štai kur: 

1. Joto sambalsinėse tarptau
tinių svetimybių garsų grupėse 
mes vistiek nevartojame visur, 
kur tas sambalsis pasitaiko ir 
kur mūsų liaudis jį taria arba 
galėtų tarti; pvz. lig šiol rašė
me ir toliau siūlome rašyti aero" 
planas, koeficientas, ne ajero-
planas, kojeficijentas ir kt. 

2. Sambalsinis jotas yra liau
dinės kilmės arba slaviškas, bet, 
aplamai imant, mes juo toliau, 
juo mažiau linkstame liaudinti 
arba slavinti tarptautines bend
rinės kalbos svetimybes, ir ko 
mažiau vartodami tą jotą, mes 
4rauge einame su šiuo bendru 
^palinkimu, juo labiau, kad šio 
joto dažnai nevartojame bendri-

Taupyti galima ir laiškais! Prašykit informacijų paštu! 

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
8 LOAN ASS'N. 

PIGIOS PASKOLOS NAMAMS 
TAUPYK SAUGIAI ... mes per 41 metus visiems ifimokėjome 

pareikalavimus 
Turtas per 25 milijonus doleriy. Atsargos fondas per 2V4 milijono 

II. S. Government Securities ir grynais pinigais per 12 milijonu 
STIPRIAUSIA TAUPYMO IŠTAIGA CHICAGOJE 

Federal Savings & Loan Insurance Corporation narys 

JUSTIN MACKIEWICH, PRESIDENT & MGR. 
4192 Archer Avenue Chicago 32, Illinois 

TELEFONAS: Virginia 7 - 1141 
^ DARBO VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 4. 
^MPfwfieftiais nuo 9 iki 12 dieną. Ketvirtadieniais nuo 9 iki 8 vak. 

nėje kalboje ir grynuose lietu
viškuose sambalsiniuose garsu, 
junginiuose. 

3. Tokiais atvejais nevartoda
mi joto, mes arčiau pasiliekame 
prie žymesnių V. Europos bei 
antikinių kalbų, iš kurių dau
giausia yra kilusios arba gali 
būti kildinamos mūsų tarptau
tinės svetimybės, ir dėl to iš
vengiame daugelif) priešybių; 
pvz. šalia tikrų neliaudinių sve
timybių inicialas, miriada, bio
logija, sociologija ir kt. vienodai 
rašome ir tokias svątimybes, ku
rios lig šiol buvo tik •tariamai 
laikomos liaudinėmis arba su-
liaudėjusiomis, pvz. amoniakas, 
briliantas, diakonas, miliardas, 
milionas ir kt. Dėl tos pat prie
žasties vienodai rašome tiek 
bendrines, tiek tikrines sveti
mybes ir išvestines lytis; pvz. 
šalia diafragma, driada, ma
niakas, aksioma, biblioteka, em
brionas, marionetė rašome ir 
Ariadna, Brianas, Indiana, Pri-1 
amas, Niagara, Diogenas, Dio- Į 
kletianas, Dioskuras, Makiave-, 
lis, Sionas šalia dioskuras, ma- į 
kiavelizmas, sionizmas, etiopas 
(greta Etiopija) ir kt. 

4. Vadinamųjų liaudinių arba 
neliaudinių svetimybių riba yra 
labai negriežta ir nepastovi; to
dėl jos vietoje mėginama su
rasti aiškesnę, formalesnę ribą; 
pvz. amoniakas arba diakonas 
savo kilme ir rašyba gali visai 
nesiskirti nuo diametras, driada j 
ir kt., todėl, nepaisant' jų anksty- i 

vesnio ar vęlyvesnio paskolini
mo laiko, jie rašomi vienodai, 
be joto. 

5. Nuo tarptautinių svetimy
bių atskiriami aiškūs slaviški 
skoliniai, kur jotas drauge su 
visu žodžiu yra paskolitas, pvz. 
dijokas, fijolka, grubijonas, Me-
sijošius pijokas, prajovas ir kt., 
ir tas jotas juose paliekamas, iš
skyrus tokius iš jų, kurie saV© 
forma gali būti prilyginti prj# 
tarptautinių svetimybių, pvz. 
marionas šalia marionetė ir kt. 

6. Joto nerašymas tarptauti
nėse svetimybėse (ne slaviškuo
se skoliniuose) gali būti patei
sinamas mūsų kalbos duomeni
mis, svarbesnių kultūringųjų 
kalbų atitikmenimis ir pagaliau* 
tuo faktu, kad daugumas jo jau 
nuo seniau yra pradėję vengt! 
ir sambalsines garsų grupes be 
joto dabar jau daug kas ga$ 
tarti visai panašiai, kaip 
logika su kietu 1 užuot senesni 
inteligentinės liogikos, mechani
kas, filija užuot mekaniko, P*-
lijos ir tt. Todėl negalima pasf^. 
kyti, kad šio joto nevartojimas 
tarptautinėse svetimybėse būtų 
nevykęs dalykas. \ 

šitais ir dar kjitąis numeti
mais, kurie čia nebedėstomi, aš 
šių dienų vartosenai nesu linkęs 
siūlyti jotą plačiau vartoti tarp
tautinėse svetimybėse, bet, prie
šingai, jo vartojimą kiek galint 
daugiau suvienodinti ir suma
žinti nepateisinamų Išimčių'. 

(Pabaiga) 
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