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LIETUVOS PINIGAI. 
Už kitu nuodėmes mums 

teko amžius kentėti. J r šian- 

dieną dar nepasibaigė tas Lie- 
tuvos likimas. 

Vokiečiai gobšumo ir cha- 
mizmo vedami, labai gudriai 
mokėjo apgalėti]jų kailį lupti, 
labai gudriai nukirpo ne vie- 

na karta mušu sali iki gvvam c v v C» 

kutuii. Bet patys kirpdami ir 

lupdami, nesugebėjo savo rei- 
kalu sutvarkyti. Ir jų ūkis iš- 

iro, jų pinigas nusmuko visiš- 
kai. 

Už išgrobtus iš Lietuvo* 
miliardinius turtus, vokiečiai 

paliko lietuviams popierinių 
pinigų maišus, kurie šiandie-j 
nų mažką verti. Viskas užtat | 
Lietuvoje nežmoniškai pakilo.. 
Duonos svaras, buvęs pirma 
1-2 auksinų, dabar pašoko iki 

20-25 auksinų ir kasdien eina 
• | 

brangyn. Lietuvos valdžia n^-| 
permatė, ir neįstengė laiku iš- 

leisti savų pinigų. Xes kas iš 

to butu, jei Lietuva butu an-1 
f" v w 

sipylusi lietuviškai spausdin- 
tais popierėliais, jeigu jie už j 
nieką neatsako. 

Sunkiai dirbta, galvota ir 
taupyta ir šiandieną jau nebe- 

toli ta dieną, kuomet pasiro- 
dys savi, lietuviški pinigai; ir 
kas svarbiausia, pinigai pa- 
stovus, remiami tikru turtu o 

ne muilo burbulais. 

| Suorganizuotas ta'po Lietu- 

vos. Emisijos bankas. Vieną 
trečdalį pinigu duoda tam 

bankui valdžia, antrąjį treč- 
dali Lietuvos bankai, įstaigos 
ir atskiri piliečiai, trečiąją da- 
ii ima svetimu šalių bankai. 

Svetimieji jau savo trečdalį ;- 

simokėjo iš viso 400,000 dol. 

Lietuvos valdžia taip pat. Li- 

ko dar akcijų neišpirkta pa- 

čių Lietuvos piliečių. Bet pir- 
kimas eina smarkiai. Tokiu 
budu susidarys kapitalas iš 

1,200,000 dol. arba 12 milijo- 
nų litų (taip Lietuvos pinin- 
gai vadinsis). Kiek bus sudė- 
ta tikros, auksinės vertės pi- 
nigų i Emisijos banką, už 

tiek bus išleista popierinių 
pinigų, kad visuomet ,norin- 
tiems, galima butų atmokėti 
auksine verte. 

Tie popieriniai pinigai už- 

sakyti Čekų žemės sostinėje, 
Pragoję. Čekų valdžia apsau- 
gos, kad nebūtų netikrų pini- 
gu. Apsaugos ją pristatymą 
Lietuvon. Apie l Spalio pir- 
moji dalis naujųjų pinigų bus 

jau Lietuvoje. Apie 1 gruodžio 
Ims pristatyta likusioji dalis. 

Jeigu kartais butų pavėlinta, 
tai Čekų firma yra užstačiusi 
milijoną čekiškų kronų pabau- 
dai mokėti už pasivėlinimą. 

Tokiu budu apie Naujus 
Metus tikrai turės Lietuva sa- 

vus ir pastovius pinigus. 
Pradžioje jie beabėjo turės 

nustovėjusį kursą, būtent 10 
iitu už vieną doleri. Bet ar tas 

pinigas nenusmuks, kaip nus- 

muko kiti' 
Kiekvienos šalies pinigai nu 

| smunka, jeigu šalies ūkis pa- 
deda irti. Jeigu Lietuva butų 
priversta daugiau pirkti,-negu 
parduoti, jeigu mažiau uždirb- 

tų negu pirktų, tuomet pini- 
gai turėtu pulti. Iki šiol taip 
nebuvo. 

1920 metais Lietuva parda- 
vė daugiau, negu pirko už 51,-i 
108,120 auksinų. 

u 

1921 m. Lietuva pirko dau- 

giau, negu pardavė už 247 miL 

auksinų, bet vienkart į Lietu- 
va Įvežta iš Amerikos apie 20 

mil. dolerių. Taigi ir 1921 me- 

tais Lietuvos turtas padidėjo, 
nes 20 mil. dol. verta buvo 
tuomet ne 200 mil. auksinų, 

j be apie 2,000 mil.aųks. 
Žiūrint tad j tai kas buvo, 

Lietuva neturėtų eiti bėdnyn, 
bet turtingyn, jos pinigas ne 

mažyn, bet aukštyn. 
Teeiaus ateitis nesti -visuo- 

met tokia, kokia buvo praei- 
tie. Ar sugebės Lietuvos vai 

džia sutvarkyti savo išlaidas 

taip kad nereiktų bristi j sko- 

las? O skolos juk turėtų suma- 

žinti litų vertę. 
Ir tokiam atsitikimui užkir- 

stas kelias. 'Lietuvos pinigus 
valdys ne pati valdžia, bet 

privatinis Emisijos bankas. 

Lietuvos valdžia pritrukusi pi- 
nigų, negalės spausdintis po- 

pierinių pinigų. Norėdama 

gyventi Lietuvos valdžia turės 

ieškotis kitų kelių pinigams 
surasti, negu kad lenkai ar 

bolševikai. Ir norėdama val- 
džia negalės sumažinti savo pi- 
nigų vertės. 

Visa tad naujųjų pinigtj 
tvarka rodo, kad Lietuvos li- 
tai bus taip pastovus pinigas, 
kaip Amerikos doleris. Ir Lie- 
tuvos žmonės tokiu budu nusi- 

kratys kitų užkrauto išnaudo- 

jimo ir greitu laiku Sugrvš 
prie tikros ekonominės tvar- 

kos ir pažangos. 

SKAITYTOJU BALSAI, 
(Redakcija n*lma atsakomybė) 

TIKRAS GfiV^LT. 

Paskutiniuoju laiku visa 

taip vadinamoji 'ipažangioji'' 
banda visais balsais pradėjo 
bliauti ant Lietuvos valdžios. 

Laikraščiai pilni nuolatinių 
straipsnių, kolojančių Lietuvą, 
jos Atstovybę Amerikoje ir tt. 
Daromi susirinkimai, prakal- 
bos, kur visa gerkle ir atvirai 

keliami protestai visoki. Kas 

atsitiko, kad ponai raudonieji 
taip supyko? Pirma tingėjo 
Lietuvai padirbėti, bet nedrį- 
so bent stačiai pasisakyti 
Lietuvos neapkenčią. Dabar 

netingi ir prakaituodami, gė- 
dą "pametę visi šundaktariai ir 

šun-Grybaičiai rėkia užkimu- 
siomis gerklėmis:'"Šalin, do- 

loj". Kodef? Lietuva paskel- 
bė, kad svetur gyvenantieji 
lietuviai ir norintieji save 

skaityti Lietuvos piliečiais, 
privalo užsiregistruoti atsto- 

vybėse. Amerikai nustatyta 
už pasą ir vizą pirmais metais 
10 dol. paskui 5 dol. kasmetą. 
Tai vieną. Del tų dviejų prie- 
ižaščių ir koliojanm Lietuvos 
valdžia. 

Eina rinkimai į Seimą. Rei- 

kia tad iš paskutiniųjų rėkti 

kad Lietuvos valdžia negera, 
reikia protestuoti prieš tuos, 
kurie visą dienos kaitrą ken-, 
tė, kurte visą darbo sunkumą 
sunkiausiais 'laikais 'pakėlė, 
(lai už jūrių išgirs Lietuvos 
žmonės ir patikės Amerikoje 
keliamiems lermams. Tuomet 

gal išrinks tenai į valdžią so- 

cialbolševikus. O tuomet Ame- 
rikos "pažangieji" galės su- 

gryžę Lietuvon, kaip siurbė- 
lės* j k a n'ės tešmenį įsikibu- 

sios„ -gražų biznį varyti. Bu- 

tų jikk nebloga, tad apsimoka 
dabar parėkauti. Bet galime 
nuraminti ; ponelius, gatavų 
pyragų išsižiojusias, tad iš tų 
šiaudų nebus grudų. Žinoma, 
jeigu Lietuvos žmonės išgirs 
tą lermą, jeigu patikės, jeigu 
socialbolševikus išrinks į nau- 

ją Seimą.... Jeigu teta turėtu 

usus, tai hutų dėdė; jeigii 
raudonieji rėksniai poterius 
kalbėtų ir prie išpažinties ei- 

ti}, tai jie, galėtų tapti pado- 
riais žmonėmis... 

Užtat gaila jų prakaito. A- 

merikoje jie gal- nevienam lie- 
tuviui sumažins Tėvynės mein 

lę, bet Lietuva pertoli, kad ge- 
rų norų pasileidėliai galėtų jų 
pribiauroti. 

Kas link registracijos, tai 

dalykas visai aiškus, kodėl 

Čia šaukiama. v 

Socialbolševikai žino, kad 

jie visą laikę, išpradžių patylo- 
mis, pašnabždomis, pakam- 
piais, paskui kaskart garsiau 
gadino žmonių Lietuvai pa- 

lankumų. Ir savo tikslo pasie- 
kė taip savųjų. Visi jų pas- 
tumdėliai pradėjo Lietuvos ne 

tik kcj neremti, bet tiesiog jos 
neapkęsti Ir štai išeina regis- 
tracijos parėdimas. Ką darys 
jų sukvailintieji žmonės? Aiš- 

ku, nedavė iki šiol nieko," ne- 

siregistruos ir toliau. 
O 'pasekmės iš to nelabai 

kokios. Sugryžus į Lietuvą 
teisėmis Lietuvos piliečio ne- 

sinaudosi, o kartais Lietuva, 
jei kokios, gali tokio ponulio 
ir visai neįsileisti. Atėjus rei- 
kalui grįžti į Lietuvą suklai- 
dintas lietuvis, iki šiol nerė- 

męs Lietuvos ir neįsiregistra- 
vęs iš apsileidimo, gali atsi- 
durti nelabai malonioj padė- 
tyj. J r tuomet praregės, kad 
tie u <larbo žmonių prieteliai 

tik sumulkino žmogelį. Bet'tai 
dar mažas dalykas., 

Išvarbtosia tas, kad<iieįsire- 
gistravusieji piliečiais 'neturės 
balso Lietuvos tvarkylrte. O 

jeigu jų tarpe atsiras triukš- 

madarių, L(ietuva galės jiems 
bolševistinio rojaus duris pa- 
rodyti. Čia tai skaudžiausioji! 
vieta. 99 iš šimto 'sodifeolševi- 
kų besiregistruos, nes jiems 
Lietuva tik nusispiauti, Ir'tuo- 

met kas gi dcilžzmę, Lifetuvoje 
platins ? Lietuva eina kasdie-į 
nį tvarkyn, žmonės ramyn, 

doryn. Lietuvos bolševikėliams 
— socialistams dirva•kasdlen'i 

siauiyn. Be Amerikos pagėl- 
bos jie musų akyse sutirps ii' 

nusus. Vienintelis išganymasj. 
tvarkos ardytojams, vieninte- 
lis kelias riaušėms Lietuvoje 
gaivinti, tai registracijos pa- 
naikinimas. 

Ponuliai. Jųs savo nusista- 

tymu kas link Lietuvos pa- 

tys į maišę, įkliuvbte. Atsimai4 
nykite, Ibukite tikrais lietu- 

viais, įsileis Lietuva, nes žmo- 
nių jai reikia. Gi dei jusų "ud- 

ovolstvijos'' savęs .pasmaugti 
nesileis. Perdaug brangiai jo.4 
nepriklausomybė mums kai- 
navo. 

Morkus. ' 

VAIKU DOMEI. 

Jei nori išmokti tarnauti 

prie Šv. Mišių, tai nusipirk 
c'Vadovėlį'' kaip išmokti dai- 
liai Mišioms tarnauti. Parū- 

pinta Seno Bažnyčios Tarno: 
Kaina tik 5c. 

Nusipirk "Vaikų Knygelė", 
Joje yra labai gražių pasa^ 
kaičių ir spalvuotų paveikslė- 
lių.. Vaikams šį knygutė labai 

| tinkama. Kaina 15c. 

"Draugas" Pub. Co. 
2332 So. Oakley Ave. 

Chicago, 111. 

MHdiSIIMM, 
OKINIKKAS ŠKSKAS. 

Viename Lietuvos sodžiuj 
t&minkas ̂ kas. 

Vieną kartę, atvažJttVo pas jį 
žydas. Jis ibuvo gerai su juo 
stfsipažioęs. Ūkininkas Sėškas 
nuduoda kbai nuliudusį, ką 
žydas greitai ir ̂ pastebėjo. 

Žydas klausia: Ui, ponas 
ŠeskaJU, 4eLko'tu šiandien toks 

nulindęs. 
-gteškas: — Ickuti, padėk 

mieto, aš turiu' nelaimę, šianakt 
atsilankė pas mane mano bro- 

li*; tytą. nueinu pas jį, kur jis 
gulėjo, žiuriu, kad jau tik jo 
lavonas yra. Patark man, ką 
aš turiu daryti. 

Bet žydas nieko nesakęs 
-greitai išdūmė. Už valandos 

laiko, pas Šešką atsilankė po- 

licija ir-klausia, kame yra tas 

lavonas. 
šeškas nuvedė policiją į svi- 

rną ir parodė juodą gyvulėlį 
— -šešką sląstoį suspaustą. 

Policija klausia, kur yra jo 
brolio lavonas. 

šeškas gi, sako kad tai čia 

yra jo 'brolis, nes jų abiejų 
vienokios pavardės. 

Policija pamačiui kad pri- 
gauta, nusitvėrė žydą atker- 

šijimui. 
Eks-ko respondentas. 

MISTERIJA. 
— Kus tai yra misterija ? — 

klausia 'Jurgis savo draugo, 
Petro. i 'ijf 

• -Petras: — Hm, misterija, 
misterija na, jeigu aš tau taip 
įfeiosm smagiai per ausį, * kad 
tu apsiversi kaip baravykas, 
o atsikėlęs tu 'pasijuoksi iš ma- 

no storžieviškumo, bet visai 

nepykdamas. Ot, čia tai bus 
tikra misterija. 

-KCaterikas. 
. ■ 

Dedikuota Giedrininku 
v i 

XI-tam Seimui i 
Į 

Cleveland, Ohio. j 
KR1VE - KRIVAIČIO RAUDA. 

Netol mio Bitėnų banguoja rainiai Nemu- 

nėlis 
Ir glaudžiasi meiliai prie kojų Kambyno 

stataus; 
Senovėj kadaisui ant šito kalnelio stovėjo 

aukuras, 
Didelis, lygus, dievaičio Perkūno garsaus. 

išią vietą garbingą mųs bočiai vadino 

Ruomuva, 
č'ion meldėsi svietas, linksmai bedainavo 

jaunimas; 
Pats Krivė Krivaitis dievaičiams au- 

kas atnašavo; 
Šiandieną to visko .beliko vien tik at- 

minini's. 

Nes Kryžiaus galybė išblaškė senovės 

dievaičius, 
Perkūnas ir jo palydovai senai užmiršti. 
l:žgęso ant amžių Žinyno ugnelė šventoji, 
(ii šventi ąžuolai ir gojai senai iškirsti. 

'Tvkuni's viešpatauja, kur kitad girdėjos' 
trenksmingos, 

Galingos jų dainos, kaip didžio Perkūno 
griausmai; 

Vieni tik paukšteliai beržyne da vis taip 
čiufoena, 

O Nemun's, primindains tuos laikus, de- 
juoja liūdnai. 

Čion kartą besilankant taip valandos grei- 
tai prabėgo, 

Naktis ėmė skleisti tyliai savo juodus 
sparnus; 

Aš kaip sužavėtas sėdėjau ant vietos 

įymodam's 
Primindamas gailiai, garbingus tuos lai- 

kus senus. ^ 

Kad šis sutrunėjęs aukuras kalbėti galėtų, 

Ant galo taip suėmė visų šios mintys, jog 
dingo 

Man viskas, tik liko — aukuras — ir aš — 

ir naktis. 
% 

Antai man bežiūrint, ėmė kilti aplinkui 
aukuru, 

Asmens neaiškus, keisti, laikų svetimu; 
Prie pačio aukuro stovėjo senelis pražilęs, 
Plaukai jo, kaip sniegas karojo žemai ant 

pečių. 
įdubusios akys žėrėj kaip ugnis iš piktu- 

mo, 

Sunykusios, drebančios rankos iškeltos 
rūsčiai; 

Kaip griausmas ieblaškė tylumų jo baisus 
V V 1V« 

sie žodžiai 

"Prakeikti jųs šunys Maskoliai, jųs Len- 

kai žalčiai!" 

"Klausykit! Kur dingo mus bočių gar- 

singos tvirtovės? 
Rytuos, vakaruos regėti ven tik griuvė- 

siai! 
Su jomis pražuvo praeitis senovės gar- 

binga! 
Mųs žmonės vaitoja, juos spaudžia nelai- 

mės skaudžiai! 
Veltui mums klausyti senovės dainų su- 

tartinių, 
Girdėt tik mus brolių -vergijoj dejavims 

graudus! 
Kalba mus senoj i,-švelnioji ir ta jau veik 

nyksta, 
Jau Vytauto sunųs •'tevirsta, į lenkus, 

gudus! 

Antai ant mus kuoi*ų šlovingų, tyčioms 
mus pašiepti, 

Piėsnuoja vėliavos mųs priešų padangėms 
aukštai, 

O jųs kraugeriai! jųs žvėrįs, nelabus 
plėšikai! 

Perkūne dievaiti, kur dingo tavo žaibai! 

Ismuški, išgruski iš mus numylėtos tėvy- 

i Tą gaujų plėšikų, Periame dievaiti teisus! 

Apkrauk juos, Pykoli rųstusis, nelaimėm 
baisiausiom! 

Išgirskit meldimu išgelbėk i t *«avo vaikus! 

Kad greitai mus žemėj neliktų nė pėdsako 
jusų, 

Kad vėl kaip senovėj mus dainos skam- 

bėtų saldžiai! ė 

Ant musų garsiųjų dmtviečių, kiekvieno 
mus bokšto, 

Vėliavos Tėvynės plasnuotų," ne jųs areliai 
Nelaimė, visi tie troškimai tik tuščios 

svajonės, 
Ir musų keiksmai ir vaitonės tai jiem tik 

juokai! 
Pražuvo ant amžių Tėvynės senoji liuo- 

sybė! 
Už nuodėmes musų rūstauja ir baudžia 

dievai! 

Gana man be vargti, ilgiau jau nenoriu 
kentėti! 

Šalin kartus švietė! Kentėjau ir taip-per- 
ilgai! 

O jums kraugeriai, telieka amžinas keik- 

smas, 
lr plyštanti mano širdis jus keiks amži- 

nai!" 

Pabaigęs kalbėti senelis, da kartę," rūsčiai 

pagrūmojo 
Ir virto į dugnų beūžiančios upės tamsios; 
Tik tėkštelė vandens ir Nemunas vėl Ta- 

M- 
nnai uzta, | 

Kur ilsisi ;Krivė paskiausias senos Ibie-'i 
tuvos! 

Iš vokiečių kalbos sulietuvino 
* 

Kuto. V, "Vilkutaltis. J 
iRed. prierašas — Mums > labai malonu 

•pastebėti, -kad kun. V. Vilkutaitis Ameri- 

koje augęs ir mokslus išėjęs gražiu ir tai- 

syklingą kalbų vartoja. Gi raudos turi- 

nys-kalba už galingą Lietuvos ineilę, kuri 
karatai kUftfcias vertėjo širdy. Baugiaus 
tokių tėvynės garbintojų, o ištautėjimo 

AUKSO ŽIEDAS. 

(Vaiztfėlis iš Amerikos Lietuvių tfa/unimo) 

(Pabaiga) 
% 

Jonukas Lietuvą pasiekė laimingai. 
Gi būdamas jau išlavintu kareiviu, greiti 
turėjo vykti į parubežį, kame draug šu 

kitais broliais-lietuviais savo krūtinę stai 

tė prieš savo priešus, lenkus pasikėsinu-? 
sius Lietuvos nepriklausomybę praryti/Ši 
kova ištiko ties Giedraičiais ir Sirvintais.' 
1920 m., lenkams puolant lietuvius. Lietti-J 
viai savo narsumu uždavė mirtiną, lenkams' 

smūgį. Šioje kovoje draug su kitais tuks-f 
tančiais lenkų nuo Jonuko kulipkos krito 
ir tasai lenkas, kurs pirm metų jo mylimos 
Rožytės meilę-ryžosi pavogti. Mat ir jis 
draug' su kitais lenkais buvo atsidanginęs 
iš Lenkijos lietuvių kraujo atsigerti. 

Lietuviai, pergalėję lenkus, žengė,pir- 
myn koja kojon. Jų tarpe ir Jonukas. Tikį 
vienas iš sužeistųjų (priešo pusės) lyg ir, 

ranką, į Jonukų ištiesė-. Jis sustojo, many- 
damas kad" mirštantis kokios pagelbos Tei^ 

skalauja. Tfečiaus jo krūtinė jau buvo-nu- 
tilus.'Jis paėmė jo rankų, bet akimirks- 

ny' jų .-paleido. Savo aukso žiedą,'dudtą 
Rožytei ant nukabtojo piršto pažirto. rJo 

gįslose* kraujas sustingo, širdis tarsi nus- 

tojo plakus.-Valandėlę stovėjo lyg butų 
stabo ištiktas. Paslaptis, kaip tas žiedas 

^pateko lenkui, jam buvo nežinoma.- Staiga: 
atsiminęs savo pareigas, pilnas minčių; 

.apie Savo Rožytę, žingsniavo skūbiai.pa- 
vyti savuosius, užpakaly palikdamas ien- 
ko lavonų ir-duotąjį Rožytei žiedų. 

bet tuo tarpu pertraukė jam darbą laiška- 

nešys,. paduodamas jam laišką iš Ameri- 
kos. Didžiai nudžiugo jį gavęs, fries tikė- 
josi, kad jo mylima Rožytė jau atvažiuoja 
eiti slaugės pareigų, ir tokiu tbudu prane- 
ša savo atvykimo dieną. Bet vos žvilgte- 
rėjo ant laiško, jo džiaugsmas virto didele 
baime. Laiškas nepaprastas — juodais 
kraštais. Tai mirtį kieiio nors praneša. 
"Skubiai atplėšęs jį sktlito: 

"Mylimas drauge: — 

Nenusimink. Buk pasirengęs šią 
nors skaudžią ir didžiai liūdną žinią pri- 
imti. Tavo mylima Rožytė mirties auka 

liko, priglaudė ją -svetima žemelė... Mir- 
ties valandoje visa širdimi troško tave 

matyti, ant tavo rankų būti.... Buvo be- 

sirengiant j Lietuvon sužeistų brolių guos- 
ti, tik visi kilnus -troškimai ir siekiai lie- 
kas amžinai neįkunyti... Ji mirė... 

Aš ir tavo sesutė dalyvavom laidotu- 
vėse. 

Tavo draugas, 
-KRANAS". 

Skaudi'tai žiiiia. Skaudesnės, liudnes- 
nįs valandos Jtmūko širdis iki šiol dar 

pergyvenusi. Jis gailiai pravirko. Jo ty- 
i-os ašarėlės, tarsi, šį kartą jam buvo vie- 
iiintėlė paguoda. Jis troško gyventi del 
jote... pildė savo priesaikos žodžius, ją am- 

žinai mylėti. Jlklikimas nedavė juodviein 
eilės gyvenimo laime' dalintis. 

Akivaizdoje T tų didžiu širdies skaus- 
mų ir liūdesio Jonukas! Savy ̂ prisiekė likti 
Lietuvos gynėjų eilėse kol įo ^krutinėję 
plaks Širdie, kol ptSgaliaus nukeliaus • ten, 
kur mikėliaVo ir jo mylima Rožytė. 

'Jonukas v^rkė gailiai.-do: tyros ašarė- 
lės, tarsi, -buvo krikštu į naujtj, pilną kil- 
tis ir džiai&Mio gyvėnimą. JiStfoSko gy- 


