
Is Lietuviskq Dirvq. 

15 ARGENTINOS 
PADANGES. 
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Lietuviij iseivyste Argen- 
tinon (Pietij Amerikoj) jau 
gana senai yra prasidejus, 
bet arciau suzinoti jos pra- 
dzig, yra sunku. Kiek Ar- 

gentinoj yra lietuviij, nera 

galima suzinoti. Daugiau- 
siai jij gyvena mieste Bu- 
enos Aires. Tanlciausiai lie- 
tuviai dirba fabrikuose, kur 
uz dienos darbij mokama 
nuo 2 pesij 70 centimij iki 
3 pesij (pesas = 1 rub. 75 

kap.). Is lietuviij amati- 
ninkij daugiausiai yra siu- 

vejij. Pirklyba lietuviai 
beveik visai neuzsiima. La- 
biau prasigyvenusiij taippat 
vargiai kur yra, tik anuo- 

met 3 lietuviai, kaip teko 

girdeti, islose loterijoj 50 

tukstanciij pesij. Ikisiol 
ateiviams yra lengva pas- 
toti respublikos Argentinos 
pilieciu, reikalaujama tik 
isbuti sioj salyj 4 metus. 

Vakariniij mokyklij cia ne- 

ra. Augstesnes mokyklas 
negirdeti lietuvius lankant. 

Lietuviai savo vaikus lei- 
dzia j mokyklas, kuriose 
mokslas ir uzdykg, galima 
gauti. Apsvietimas tarpe 
lietuviij menkas, daugumas 
girtuokliauja, lietuviij laik- 
rascius ir knygas nedauge- 
lis skaito. Cia gim§ ateiviij 
vaikai turi tarnauti kariuo- 

nienej, bet lietuviij kariuo- 

menej kol kas dar nera. 

Sios salies pilieciams vy- 
riausybe duoda zemes dy- 
kai, tiktai, norint tureti 311 
pilna savo savastimi, reikia 
ant jos isgyventi 5 metus. 
Ukininkai eia placiai uzsii- 
ma naminiij gyvuliij augi- 
nirnu ir jvairiu javij sejimu. 
Abelnai lietuviams vietinis 

gyvenimas nelygiai patinka, 
kuriems geriau sekasi gu- 
venti, tiems labiau ir gyve- 
nimas patinka. Klimatas 
eia skaitomas daugiau svei- 
ku, negu nesveiku. Ar ki- 
tose Pietij Amerikos respu- 
blikose gyvena lietuviai — 

mazai yra zinoma, tik gir- 
deti, kad Brazilijoj nema- 

zai jij yra. 

Colonia Sarmienta, Chubut, 
Argentina. 

Sis miestelis stovi ant 
kranto upes Rio Senger ir 
tarpe dviejy ezery. Sita 
apylinke vadinama Patago- 
nia. Laukai apylinkeje ar- 

ba grynos lygumos, arba 
kalnuoti ir akmenuoti; mis- 

ky nera; zole mazai zelia; 
Ivja taippat retai; vasary 
daznai esti dideli vejai; si- 
luma dienomis vidutine, 
naktimis daznai atsyla; zie- 
mos esti ne vienodos, kaip 
1910 metais buvo nepapras- 
ti saleiai ir sniegas, nuo ku- 

rhj abelnai visoj Argentinoj 
iskrito simtai tukstanciy 
jvairiy naminiy gyvuliy. 
Arciau prie rhiesto Buenos 
Aires ir link respublikos 
Brazilijos klimatas, visuo- 
jnet buna siltesnis. 

Lietuviy eia gyvena 10 

seimyny, du jau nasliai: 
yienas 80 mety senelis, ant- 
ras 40 mety amziaus; pavie- 
niy yra 9 virs 20 mety am- 

ziaus ir 4 jaunesni; lietu- 
vaieiy merginy nera; dvi 
yra istekejusios uz svetim- 
tauciy: viena uz cilijono 
(respublika Chili «— Piety 
Amerikoj), kita u2 italo, o 

viena dar yra jauna mer- 

gaite •— 14 mety amziaus. 

uzsiima auginimu ir gany- 
mu avii). TJzdarbis puseti- 
nas. Lietuviij amatininkij 
nera. Yra vicnas lietuvis 

fotografistas, bet savo dar- 
ba atlieka negeriausiai; taip 
pat vienas lietuvis turi ne- 

didelg krautuvel?, kur par- 
davineja drapanas, alkoho- 
linius gerimus ir siaip maz- 

mozius. Zemc sioj apylin- 
kej nera sejama, daugiau- 
siai zvyruota, tatai ir uzsi- 
imama gyvuliij auginimu. 

Labai naudinga ir geisti- 
na butij Argentinos lietu- 
viams sulaukti cia apsvies- 
tesniij ir mokytesniij lietu- 
viij, kurie cia galetij pragy- 
venti ir sutvai-kyti visuo- 
meniskij vietiniij lietuviij 
gyvenimg,. 

Stanislovas 2urlis. 

De Kalb, 111. 

Sis miestelis stovi 57 my- 
liomis atstumo nuo Chica- 
gos j vakarus. Lietuviij cia 
gyvena nemenkas bureli^ ir 
visi pasilaiko neprasciau- 
siai, nes uz darbg. dar cia 
vidutiniai mokama. Yra 
cia trys lietuviij draugijos, 
kurios guvuoja neprastai, 
bet ikisiol jos visai mazai 
rupinasi savo tautos ir kul- 
turos darbais. Pastarijjij 
laiky Amerikos lietuviy 
smarkesnio judejimo sriove 

uzgriebe ir vietinius lietii- 
vius, tat ir jy gyvenimo 
pulsas pradejo smarkiau 

plakti. Tiesa, vietiniai lie- 
tuviai rimtam tautos ir kul- 
turos darbui turi rnazai sa- 

vo spekxj, bet pradzioje kol 
kas pasitenkinama ir tdmis 
paciomis. 

Sausio 20 dieny s. m. vic- 
tims Lietuviy Ukesij Kliu- 
bas parenge gana didelj ir 

jvairy vakara. Publikos 
susirinko gana skaitlingai. 
Pirmiausiai buvo deklema- 
cijos. Toliau buvo sulosta 

komedija “Nesipriesink”. 
Losikai, ypaciai merginos, 
savo roles atliko gerai. Pu- 
blika losimu buvo uzgane- 
dinta ir gausiai plojo del- 
nais. Pagalios kalbejo dak- 
taras Rutkauskas is S. Chi- 
cagos. Kalbetojas aiskiai 
ir visiems gerai supranta- 
mai aiskino apie meil§ sa- 

vo tautos ir kalbos, apie pa- 
laikynuj savo organizaciju 
ir moksleiviij, apie tai kaip 
aukleti vaikus, idant jie uz- 

augtij lietuviais ir naudin- 

gais visuomenes nariais ir 

antgalo apie lietuviij emi- 
gracijos reikalus ir pamine- 
jo apie aukas (kokiam tik- 
slui? Red.). Daktaro Rut- 
kausko kalba visa publika 
buvo uzganedinta, nes jis 
savo zodziais nieko neuzga- 
vo. Bet is tarpo susirinku- 
siijjij lietuviij atsirado keli 
“narsuoliai”, kurie save va- 

dina neva socijalistais ir 
kurie nori, kad jij uzmany- 
nnj ir kalbos klausytij visi 
lietuviai, taigi jie nekant- 
riai klause d-ro R. kalbos, 
bet pradejus rinkti aukas, 
pasipriesino ir pertrauke 
aukvi rinkim§. Mat, tiems 
“narsuoliams” tokios pra- 
kalbos nepatinka, kur kal- 
betojas savo zodziais neuz- 

gauna nei vieno klausytojo. 
Jiems smagu klausyti tik 
tokis kalbetojais, kuris vie- 
nus isniekina, isbiaurina, is- 
plusta, o kitus isgiria ir \ 
augstybes iskelia. Tie smar- 
kuoliai tokiais savo pasiel- 
gimais mums padare ged^ 
pries vis$ lietuviij visuome- 

Hoosick Falls, N. Y. 
Darbai cia neblogai eina. 

Uzdarbiai nevienodi. Ze- 

mes dirbimo masiny dirb- 
tuveje dirbama gerai, bet is 
kitur pribuvusiam darbas 
sunku gauti. Marskiniy 
dirbtuvese taippat ,dirbama 
gerai ir merginoms ten dar- 
bas lengva gauti. Jaigu ir 
is kitur pributy kokia pora 
tuziny merginy, tai darby 
tenai lengvai gauty, o ir 
mokestis uz darby nebloga. 

Vie tine sveuto Jurgio 
Kareivio draugija vasario 
17-ty dieny s. m. rengia di- 
deli baliy, i kurj uzpraso vi- 
sus vietinius ir is aplinki- 
niy miesteliu lietuvius. 
Apart sausiO 1 dieny s. m. 

parengto dar pirmojo lietu- 
viy baliaus ikisiol vietiniy 
lietuviy nieko nenuveikta. 
Ikisiol cia nebuvo kitokiy 
baliy, kaip tik saliunuose, 
kur zmones ismoko tiktai 
girtuokliauti (ar minetos 

draugijos baliai taisomi be 

svaiginanciy gerimy? Red.). 
Siandie ir pas mus virsta 
kitokie laikai. Keli metai at- 

gal daugumas nei nezinojo, 
kas tai yra laikrasciai arba 
knygos, o siandie jau apie 
50 vietiniy lietuviy skaito 

jvairius laikrascius. Taigi 
ir j vietiniy lietuviy tarpy 
jau skverbiasi sviesos spin- 
dulelis. 

Zanavyko Draugas. 

Rockford, 111 
Sausio 21 d. s. m. buvo 

laikytas lietuvivi parapijos 
susirinkimas. Senasis pir- 
mininkas visai neatsilanke 
susirinkiman, tatai jo vie- 
ton likosi isrinktas K. Mi- 
klasevicius. Kitij didesniij 
permaimj beyeik nebuvo, 
tik liko isrinkti keli komi- 
teto nariij pagetbininkai. 
Nors musij parapijos reika- 
lai suirg, bet visgi galima 
pasidziaugti nors tuomi, 
kad komitetan isrinkta su- 

mamjs vyrai ir tikri lietu- 
viai. Galima tatai tiketis, 
kad dabartiirs komitetas 

stengsis isguiti ta “ponis- 
k§,” kalbij is musij bazny- 
cios. 

Tuo tarpu, siauciant di- 
deliems salciams, miestas 
neteko vandens ir pradejo 
naudoti upes vandenj. Nuo 
to vandenio mieste susir- 

go keli tukstanciai zmoniij 
ir liko uzdarytos kelios 
dirbtuves. 

Agnieskutes Svogeris. 

Paquonock, Conn. 
Darbai cia silpnai eina. 

Dirbama cia tik farinose 
prie tabako ir 3 dirbtuvese: 
siulij, poperos ir marskiniij. 
Lietuviij cia gyvena 75 sei- 

mynos ir 145 pavieniij. Vie- 
tiniai lietuviai labai nesu- 

tikime gyvena, vienas kit$ 
pravardziuoja ir neapkencia. 
Lietuviai turi susitver§ sv. 

Kazimiero draugij^, kurios 
reikalai gerai eina, tik nariu 
permazai turi. 2mones cia 
labai prasti, tamsijs, pa- 
skendg girtybeje ir retas, 
kuris paiso apie savo ateitj. 

Adolfas Yolungis. 

Grand Raipds, Mich. 

Po ilgam salciui oras jau 
atsilo. Nemazai vietinhj 
lietuviij serga jvairiomis li- 

gomis. Yestuviij sieinet 
jokiij nera. Darbai. pova- 
liai pradeda eiti geriaus. 
Daugumas “Kataliko” 
skaitytojq laukia iseinant 
dienrascio. Cia labai Uo- 

liai platinama laikrastis 
“Laisve” ir tankiai netrme- 
toma prie namij. 

Sesupis. 
,1. .4 

Is Londotto. 
Sausic 7 dieny s. m. atsi- 

buyo vietinep liejuviy sv. 

Kazimiero parapijjos susi- 
rinkimas. Kaipofi bertai- 
ninj susirii^tAma j zmoniy 
piisirinko diktojkps skai- 
cius. Pirmiyysiyp kun. K. 
Matulaitis perskafte pavar- 
demis tuos, kurie kiek au- 

kojo naujos baznycios sta- 

tymui. Toliaus isduota net 

visy mety atskaitos, tiktai 
gaila, kad kasierius neper- 
aiskiausiai tas ytskaitas is- 

dave, tatai sunku buvo su- 

zinoti, ar kasoje atliko kiek 

pinigy, ar lie. Paskui bu- 
vo renkamas naujas para- 
pi jos' komitetas. J prezi- 
dentus buvo tiktai du kan- 

didatu, tai slaptu balsa- 
vimu liko isrinktas A. Siuc- 
kas. Naujy jnesimy siame 
susirinkime nebuvo. 

Lietuviai skvO senyjy 
baznyciy pardave jau mene- 

sis laiko atgal. Gavo 600 

svary sterling!? suvirsum. 
Kol naujoji baznycia bus 
uzbaigta, pamaldos bus lai- 
komos Lietuviy Kliubo sve- 

taineje, kuri stovi netoli 
naujos baznycios. Kiek su- 

zinojau, naujoji baznycia 
atsieisianti apie 4.000 sva- 

ry sterling!?. Sakoma, kol 
nebus jmoketa trecdalis pi- 
nigy, tol lietuviai nebus 

jleidziami baznycion. 
Galijotas. 

4, 

RED. ATSAKYMAI. 

Adomui Balaisiui, Ro- 

chester, N. Y. — Apie nesu- 

tikimus vargonininko su 

klebonu ir choru ir apie jo 
prasalinim§, musij laikras- 

tyje jau buvO rasyta, t§sti 
gi niekarn neindomius ir vi- 
sai bereikalingus" giiicus vi- 
sa! nematome reikalo, tatai 
Tamstos rastelio laikrastin 
nedesime. 

Kenosiskiui. — Kodel jy- 
sij klebonas is 80 lietuvaiciij 
tik dvi surado geras, o ki- 
tas isniekino, mes taippat 
nezinome. Zinute nesvarbi 
ir laikrasciui netinka. 

A. Spokui, New Haven. 
— Kad lietuviai moka ge- 
rai girtuokliauti ir pestis, 
tai tas visiems gerai zinoma, 
bet kovai su tuomi blogu 
jprociu reikia skleisti tarpe 
jij apsvietij ir rengti nau- 

dingus, blaivius ■ pasilinks- 
minimus. Isvardinimai lai- 

kr'astyje girtuokliais nieko 

nepagelbes, tatai Tamstos 
zinutes ir nesunaudosime. 

A. Linkus. — Tamstos 
eilems daug ko truksta, o 

anas taisyti dabar mums 

nera laiko. Gal sunaudosi- 
me kuomet nors veliau. 

K. J. V., Chicago. — 

'Tamstos maloningai pri- 
siijstomis eilemist tuo tarpu 
pasinaudoti negalime. Ati- 
dedame ant toliau. 

£ J, k 

J. Nemunas. — Tamstij 
eilii^ nespauzdinsime. 

iq ■ if 
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LIETUVIAI PETER 
BURGE. 

Po karstyjij vasaros die- 

nij bematant ir ruduo priei- 
na ir gili ziauri, ziema arti- 
nasi. Ziemq, ir vel priva- 
ziuoja j miestg, daugybe jo 
gyventojij, praleidusiij va- 

sar§ kur sodziuose, vasar- 

namiuose ir tt. — grvname 
ore, arciau prie gamtosL. 
Suvaziuoja tukstanciai 
moksleiviij. Mieste sujun- 
da, sukrunta. , Taip gi cion 

ir lietuviy gyvenimas pra- 
deda virti, kunkuliuoti... 
Tai vieni naujai atvaziavu- 

sieji darbininkai lietuviai 
bei lietuvaites is tolimosios 

teviskes, neturedami pazjs- 
tamy, trankosi be viety, 
kencia bady ir, nezinodami 
kad cia yra lietuviy Drau- 

gijos, kurios tarn padeda be 

jokio atlyginimo, be jokio 
uzmokesnio suiesko darby, 
viety, jei tik pasiseka rasti. 
Kiti darbo neteky skursta 
nezinodami, kad yra tokios 
lietuviy draugijos, \ kurias 

prigulint, nelaimei atsitikus 
— selpia visokiais budais 
tuos vargan inpuolusius. 
Treti — tai draugijininkai 
— dirba tevynes labui, gy- 
vena ir linksminasi. Stai 
Mazturciy ir Savitarpieciy 
Draugijos 15 spaliy rengia 
vakary. Vaidina “Ukano- 
se”. Gerai pasiseka. Su- 
kelia malonij jspudj atsilan- 
kiusiy tarpe. 2moniy dau- 

gybe. Toliau, 21 spaliy 
tulas musy tautietis, zymus 
lietuviy veikejas, padarys 
nemazy nuopelny savo my- 
limai Lietuvai, sulauk^s 70 

mety savo amziaus, S. Balt- 
ramaitis, svencia ty septy- 
nesdesimtmetin§ sukaktu- 

viy dieny. Sveikina ji tuo 
tikslu telegramomis vieti- 
niai lietuviai, Mazturciy 
Draugija ir tt., linkedami 
savo brangiam tevui, uo- 

liausiai dalyvavusiam Pe- 

terburgo lietuviy atgijime, 
isteigime pirmosios cia 

draugijos ir kity darby, il- 

gy ilgiausiy mety. 

Pagaliaus 12 lapkricio 
vel rengia vakary, tik cia 

jau Labdariy draugija su 

studentais. Yaidina “In- 

teligentai”. Vaidinimas, 
aplamai sakant, blogiau, 
kaip anyjy draugijy pasise- 
ke. Pazymetinas apsireis- 
kimas tarpe Labdariy ir 

studenty, inteligenty, tai 

“besyziyis” ^elavimas su 

pradejimu vaidinti. Taip, 
vietoje 8 val., kaip mineta 
afisose ir programuose, vai- 
dinimas prasidejo net po 9 
val. Jrengejai neatsizvel- 
gia, mat, j tai, kad kitam ir 

kelios minutes laiko — 

brangios. Tokie pavelavi- 
mai — neleistini, kaipo 
skriaudzianti ir pratinanti 
prie velavimosi svecius. Sy- 
kj paskirta ir darykim, pil- 
dykim tikriausiai. 

Per sokius inteligenty 
lietuviy vakare tik pory 
karty sukama suktinis, dau- 

giau nieko. Net kitatauciai 

skund^iasi, kad jokio tautis- 
kumo lietuviij vakare nesy 
— kas jiems labiau visko 

rupej§. Gailejosi, sakyda- 
mi, kad ty patj ir rusy la- 
biau prieinamuose vakaruo- 
se galima matyti. 

Lapkricio 13 dieny buvo 
Mazturciy Draugijos visuo- 
tinas susirinkimas. Susi- 
rinko kelios desimtjs zmo- 

niy, — vyry, motery, kaip 
nariy tos draugijos, taip-gi 
ir sveciu, studenty keletas. 
Kalba apie daug ky. Kal- 
ba apie laikrasciy israsvmy 
ateinantiems 3912 m. drau- 
gijos nariams per draugi- 
jos tarpininkavimy (mat, 
taip pigiau). Dar nutaria 

per Kaledy sventes surengti 
kelety eglaiciy lietuviy vai- 

kuciams, ypac pakrasciais 
miesto, kur mys tautieciy 
buk daugiau prisikims§. 
Dar ir valcarus nutaria 
rengti ir miesto pakras- 
ciais, deliai daugybes ten 

gyvenanciy^ lietuviy. Susi- 
rinkimas baig^si net vidur- 
naktyj po smagiy, ramiy, 
sukelianciy dvasiy pasikal- 
bejimy. vVisi ramys, links- 

v.- 
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mi — lyg nenoroms, skirs- 
tosi... 

Dar per tp pusmetj mps 
tarpe zybteres svarbus atsi- 
tikimas — rupinimasi 
jsteigti naujp draugijp, va- 

dinamp “Ruta”, kuri gale- 
sianti sutraukti tautiskos 
dvasios nuraminimo pasal- 
pp ieskancip tautieeip. Tai 
bendraite Yilniaus “Ru- 
tai”. Gaila tik, kad dar ne- 

leido valdzia. Prasymai 
ministerijai senai induoti. 

Dar girdeti tveriama nau- 

ja draugija, pavadinta 
“Ausra”, kuri zada rupin- 
ties labdarip ir svietimos 
tikslais. 

Tuo laiku uoliai darbuo- 
jamasi rengime vakaro, ku- 
ris zada buti 6 sausio 1912 
m. Vaidinimai rengiama 
nuo senai, reziseruojant K. 
Glinskiui, zinoman artistui, 
istoriska tragedija “Keistu- 
tis”. Tai didis vakaras 
Mazturcip ir Savitarpines 
draugijp. 

Stai sio pusmecio ir neti- 
limos ateities zymesni bruo- 
zai is Peterburgo lietuvip 
gy venimo. Geros kloties! 

Piscikas. 
(“Saltiuis”). 

BAISUS KALEJIMAS. 

Aciu isimtirai laimingam 
prietikiui, is kalejimo rusij 
mieste Pskove isejo \ platij 
svietg, zinios apie tenaitiniij 
kaliniij gyvenimij, pilnq, ne- 

aprasomij baisenybiij. Tos 
zinios pasemta is vieno ka- 
torginio laisko, tatai yra 
pilnai teisingos. Kraujas 
uzsala gyslose, kuomet jas 
skaitome. Lai to nelaimin- 
go katorginio balsas pras- 
kamba spaudoje ir musij vi- 
suomenei ir parodo jai tsj 
negirdetij Rusij os gyvenimo 
tikrybg. 

“Nezinau — raso laisko 
autorius — ar galima jsi- 
vaizdinti sau k§-nors bai- 
sesnio uz katorginiij kaliniij 
gyvenimij Pskovo kalejime. 
Musij katorgns virsininku 
yra Petras Cernielovskij 
garsus “nuogijjij maisto” 
malsintojas Smolensko cen- 

traliniame kalejime, turin- 
tis net kalejinuj valdininkij 
sluogsniuose budelio repu- 
tacijg,. Neturiu geros pro- 
gos smulkiai aprasyti ta, 
kas pas mus jam valdant 
dedasi... Gal padarysiu tij 
ateityje, dabar pazymesiu 
tiktai, kad visij musij gy- 
venimo turiniu yra ryks- 
tes... Atsitikimai Ekateri- 
noslave, Yologdoj, Augs- 
tamjam Zareutujuj, be- 
skaitliniai zudymai, plaki- 
mas, sauzudystes — neper- 
keite systemg. Rykstes svil- 

pia toliau. Pas mus, kuo- 
met virsininkas pasmerkia 
kg nuplakti — uzduodama 
klausimas: 

— Uz kg pasmerktas? 
Kuomet gi kalinys nieko 

pikto nemanydamas atsako, 
kad uz prigulejimg parti- 
jon — virsininkas padvigu- 
bina jam kireiij skaitlig... 
Neslepia tg visai net nuo 

kaliniij... Yra tai bausme 
uz praeitj. Taip, baudzia 
pas mus dabar uz tai, kg 
padarei keli metai atgal, 
kuomet dar buvai liuosas; 
plaka uz tai, kg dabar gali 
padaryti katorgoje, plaka 
net uz tai, kg darysi, kuo- 
met tau pasiseks pasiliuo- 
suoti... 

Nemanykite, kad tai per- 
deta... Plakimo aukij — 

simtai; abelnas rykscig 
skaitlius — tukstanciai. Su- 
vedziau bausmig skaitlig 
vienoj kameroj, kurioj se- 

dejo apie 20 zmoniu. Pa- 
sirode sekautis rezultatas: 

I " 
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toji kamera gavo apie 1.500 
rykscip; “karcere” abelnai 
tie kaliniai issedejo arti 
metus laiko, “kletkose” — 

apie 4 metus. 
Didesnej dalyj tij baus- 

miij prasikaltimu, uz kurj 
tokiuo budu buvo baudzia- 
ma, buvo kalinio praeitis. 
2inoma, oficijaliai buvo pa- 
duodama kitokios priezas- 
tjs, pavyzdin neziurejimas 
virsininkui j akis, kuomet 
praeidavo per kelis zings- 
nius nuo kalinio... Bet tai 
buvo tiktai oficijale prie- 
zastis. Didziausiojo ciniz- 
mo valandose Cemielovskij 
saukdavo: “Esi revoliuci- 
jonierium... Uzmauti tave 
ant kuolo negaliu, bet ryks- 
temis galiu tave mirtinai 
uzplakti!” 

Stai pavyzdia baudimo uz 

ateitj... Kartg, virsininkas 
klausia vieno kalinio: 

— Ar isej§s laisven pri- 
gulesi j partij^? 

Uzklaustasis atsisako 
“prasizengti”. 

—« Duosiu tau simtq, 
(ryksciij), idant kit a kartg, 
partijon nepriguletum... 

Ir pazadejimg, ispilde. 
Niekas negali apsaugoti 
nuo zemiausios, sunkios ne- 

perkenciamos bausmes. 
Nei pavyzdingas kalinio uz- 

silaikymas, nei prasymai, 
net nei liga. 

Kartq uz kokj-Rn menka 
prasikaltimq pasmerke vir- 
sininkas kalinj trisdesim- 
ciai ryksciq (isemimas; pa- 
prastai pasmerkia 100 ryks- 
ciij). Nelaimingas paimta 
ir prasidejo egzekucija. Po 

keliij kirchj dalyvauj antis 
egzekucijoj virsininko pa- 
gelbininkas plakimq sulai- 
ke. Is skausmo isejo lau- 
kan kankinamojo meslazar- 
ne. Tas isgqzdino pagelbi- 
jninkq. Ligoniui vienok nc- 

pasaukta daktaras, bet nu- 

vesta jis pas virsininka. 
Cernielovskij apziurejo In 

gonj ir nusprende: 
— Likusius kircius duoti 

per pecius... 
Paliepimas tuojaus ispil- 

dyta. 
Kitq katorgini isvilkta 

tiesiog is ligonbucio lovo.3 
ir duota jam 50 ryksciu. 
To vienok budeliams nepa- 
kanka. Rykstemis kanki- 
nimas neuzsibaigia. Po 

zekucijai kruvinq aukq in- 
meta paprastai savaitei lai- 
ko i tamsij, dregnq “karcc- 
rj”, o paskui kokiai pusei 
metij i kletkq”. 

Kuomet nesurandama 

priekabiu kankinti, kaleji- 
mo valdyba pasiuneia j ka- 
meras provokatorius. Tuo- 
met tuojaus pasipila skait- 

lingos bausmes, per kuriij 
ispildymg, visas kalejimas 
prisipildo baisiais dejavi- 
mais ir sauksraais. 

Su skausmu ir geda pri- 
sipazjstu, kad jau neturime 
isgales protestuoti. Kas 
mus uz tai gali niekinti? 
2mones taip suvarginti, pa- 
zeminti, suterorizuoti, kad 

apart vergiskos baimes 

daugiau nieko nejaucia! 
Kartsj inirt^s virsininkas 

savarankiai pradejo dauzyti 
katorginius veidan... Ir 

pries tai neprotestuota. 
Turbut dabar jijs — bai- 

gia savo laiskij kalinvs — 

nesistebesite, jaigu prane-. 
siu, kad musij kalejime, kas 
savaite vienas kalinys mir- 

sta... Yra tai 7 nuosimtis 
abelno katorginiij skait- 
liaus. Pasmerktijjij iki gy- 
vos galvos mirsta daugiau 
— 10 nuosimciij; laikinai 

pasmerktijjij mirsta ma- 

ziau... 80 nuosimciij mirsta 

dziova, 20 nuosimciij. M 
mis ligomis,’^. 


