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Suraizgytas, sumazgytas. Ry 
ii politikos kamuolys, gali iš- 

-iiinioti negeistinu karą. 

Vokietijos ministeriii kabi- 

nto krizis komplikuoja Ku- 

opos pastirusio, politiką. 

Lapkričio mėnuo, berods, 
catalikij spaudos vajaus mė- 

uio. Kaip prie jo rengiamos 
r kaip jis vedamas musu ko- 

onijose ? Ligi šiol žinių be- 

;eik neturime, o ir Federaci- 
os Sekretoriatas, kurs stovi 

priešaky visu vaju j>atingėjo 
u* nesugebėjo nuoseklaus pla- 
10 spaudos vajui pagaminti, 
rienu pranešimu kalnu nenu- 

versi. Ar taip manoma pri- 
dengti visuomenė ir prie Mok- 
sleiviu vajaus? 

Manome, krikš. demokratai 

susiblokuosią su soc. liaudiniu 
tais. Jų sutuoktuvėms nėra 

stambiu kliuėiu. 

Seiman rinkimu pasekmės 
Igai nebuvo žinomos, nes 

•inkiniŲ komisijos nežinojo 
v;} daryti su likučiais, tai y- 
,iv tais sarašais kurie yra ga- 
ri; mažiaus balsų negu ren- 

kamasis skaičius. Sakysim?, 
>irmoji apygarda turi duoti \~ 

Ustovu. Joje balsavo 120,- 
HH), taigi "reukamasai skai- 
:ius" yra 10,000. Partija kuri 

na gavusi mažiaus negu 10,- 
X)0 balsu, negauna nei vieno 
it stovo. Dėlto ir padangą, ku- 
■i įvairiose apygardose gavo 
>alsu, bet tie balsai nesiekė 
i renkamojo skaičiaus' \ ne- 

pravedė Seiman nei vieno at- 

tovo. 

MOTERYS IŠ CIGARETAI. 
Xew Yorko miesto taryba 

uždraudė moterims rūkyti' ci- 

garetus viešose vietose. Nu- 
taria aštriai bausti viešbučių, 
restoranų ir kitų viešųjų vie- 

tų savininkus, jei tie leis mo- 

terims viešai rūkyti taboką. 
Toksai Įsakymas norėta 

pravesti ir Chicag'oje. Tą su- 

manymą pakėlė vienas alder- 

manas. Teeiaus kiti jam ne- 

pritarė. | 
Reikia spėti. jog tos rųšies 

Įspėjimai mažai turi šalinin- 

kų. Dėlto, kad tuomi ne vien 

varžoma 'žmogaus asmens 

laisvė, bet <lel jų niekinami 
ir kiti svarbesnieji įstatymai. 

(ioriausią pavyzdį mes turi- 

me iŠ šiandie vykinamojo 
; prohibicijos įstatymo. Visur 

| daugumos tas įstatymas laužo- 
I mas. Del jo ir kiti visi nepil- 
| domi. 

Kaip pašiepiama prohibici- 
ja net teismuose, tai liudija 
šis atsitikimas Xew York e. 

Menas žmogus pašauktas tei- 

sman už neteisėtą dektinės už- 

laikymą. Teisman atnešta bu- 

lelis degtinės. Prisiekę teisė- 

jai visą butelį ištuštino, kad 

patyrus degtinės tikrumą. Be 

to ''persitikrinimo*' juk ne- 

buvo galima bausti kaltina- 

mojo. 
Dažnai teismuose paliuosuo- 

jaml kaltinamieji už degti- 
nės ir naminio darbo nuodij 

' pardavinėjimą. 
! Panašiai gali l>ut ir su ei- 
i 

j garėtu vartojimo uždraudimu. 

| Dėlto drausti moterims vie- 
Išose vietose rūkyti yra neiš- 

| mintinga. 
Kaip šiaiue, taip ir kituose 

a i si t ik linuose gali gelbėti tik 
i pai-ių žmonių susipratimas, 
j bet ne draudimai. 

| Moterys turėtų žinoti, kad 

j tabokos rūkymas joms yra 
įkur-kas kenksmingesnis nei 

Į vvrams. Suaugusiai nioteris- 
I 1 

kei rukvjuas taiuat kenksimu- 
I ~ 

jgas, kaip vaiko organizmu?, 
nes moterys yra lepesnės. 

Kiek žinoma, iš paėios pri- 
gimties moteli] organizmas 
silpnesnis už vyru. Nuo mo- 

terų sveikatos priklauso bu- 
simu kartų sveikata ir pati Į 
gyvybė. 

Moterys turi žinoti, jog ni- 
kotiną jų organizmui labai 

kenksminga. Jų dirksnių sis- 

VILNIAUS JUBILĖJįĮ BE-1 
ŠVENČIANT. 

.'N /• 

Chicago, 111. 

Bridgeport. — Žmonių bu- 

vo apie 500. Surengė visos 

Bridgeporto padoriosios Drau 

gijos susijungusios, vadovau- 

jant Paskolos stoties valdy- 
bai. Vakaro vedėjas buvo 

\ 

gerb. kun. Krušas, kalbėtojai- 
kun. B. Bumšas ir Šaulių at- 

stovas p. Žmuidzinavičius. 

Lygiai 8 vai. kaip buvo ža- 

dėta pasirodo svetainėje 
gerb. Atstovas ir salė prisi- 

... 

pildo delnų plojimais. Choras i 

gražiai sutartinai užtraukė 
44Lietuva Tėvynė mūsų". Po 

to vėl skaisti mergaičių balsai 

su galingais vyrų bosais — 

i' Užtrauksim, broliai, giesmę 
naują,". Tos dainos rodos ke- 
lia dvasią i padangę, Į tuos 

laikus, kuomet jos dar prana- 

šystėmis tebebuvo... 

Pasirodo p. Žmuidzinavičius. 
Paties jo pergyventos valan- 

dos kovose su lenkais, maty- 
ti ir girdėti šauliu didvvriš- 

O v » 

ld darbai, taip gyvai atpasa- 
koti, kaip tik mačiusis tega- 
li papasakoti, sujudina visus. 
Kalba nuolatos pertraukiama 
gausiais plojimais. Neatpasa- 
kosiu visos kalbos turinio, nes 

ir vietos permaža, ir kas no- 

ri, gali pats pasiekti p. Žmui- 

dzinavičiaus prakalbas. Xesi- 

į gailės. 
Kun. J>. Bundas kalbėjo a- 

pie Vilnių. Priminė seną pa- 

[davinuj apie Vilniaus įsteigi- 
11 u}. Sumanęs Gediminas sta- 

jtyti' pilį neapgaliniij, nesu-i 
I griaunamu Ir klausė krivių, 

«, ,■ < 

kaip tokią pilį pastatyti. Au- 

kščiausias Krivė pataręs. Rei- 
kia esa surasti motina, kuri 
sutiktu savo vienintelį sunu 

atiduoti į pilies pamatą už- 
kasti. Surado atvedė, bet ku- 

nigaikščiui pagailo drąsaus 
jaunikaičio, ir įsakė kito bu- 

do ieškoti. Nutarė tuomet e- 

sunt reikalinga į pamatą už- 

kasti skaisčiausi.}, ir gražiau- 
siu, mergaitę. Surado ir toki jį. 

tema neturi vyru dirksnių si- 

slemos atsparos. 
Tai vis tiesos, kuriu mote- 

rims negalima pamiršti, jei 
jos nori but sveikos ir lai- 

mingos. Tu tiesų niekas nega- 
li atmainyti. 

Atėjo jinai su gėlių pluokštu. 
Netikėtai1 gėlės iš jos rankų i- 

krito į pamato duobę. Ir sto- 
vintis šalip nepajudinamas di- 

delis akmuo pats nusirito ir 

pridengė gėles. Suprato kri- 

viai ir kunigaikštis, kad pa- 
matui užtenka gėlių aukos ir 

pastatė Vilnių. Taip buvo 
600 metų atgal, sakė kun. 

.4 

Bumšas. Bet šiandieną tas 

pats. Ieškojo motinos Lietu- 

voje, kuri savo vienintelį sūnų 

duotų į pamatą Nepriklauso- 
mai Tėvynei. Atrado ne vie- 

ną, bet tukstaneius tokių mo- 

tinų ir jaunikaičių* kurių vy- 
rišku pasišventimu pastatyta 
tapo Lietuva. 

Ieškojo Lietuvoje skaisty- 
bės ir rado tukstaneius tokių, 
kurioms ne savo linksmybės, 
bet kitu laimė rupi. Ant mū- 

sų motinų, jaunikaičių, ir mer 

gaičių gilios, skaisčios, drą- 
sios Tėvynės meilės tapo Lie- 

tuva pastatyta. Nebus ji su- 

grauta. Neišnyko Lietuvoje 
dvasia, Vilnių pastačiusioj!. 
Neišnyko dvasia Nepriklauso- 
mybę iškovojusioji. Taigi ir 

Vilnių ta pati dvitšia atgaus. 
Pertraukoje buvo renkamos 

Šauliams aukos ir surinkta 

$15G.OO. Po pertraukos p. 
Žmuidzinavičius sakė apie da- 

bartines Lietuvos ydas, Žemės 

įstatymą, ir Registracijų. A- 

merika per 1-tS metus neįsten- 
gė viso ko reikia padaryti, 
Negalima kaltinti, kad Lietu- 

va per 4 metus dar neužbai- 

gė viso savo darbo. Žemės Įs- 
tatymas apsaugojo Lietuvi) 
nuo svetimųjų; o Amerikos 

piliečiams lietuviams, kol jie 
Amerikoje, žemės nereikia. 

Kaip su-gryš j fyietuvą gy- 
venti, ir žemės gaus ir pilie- 
čiais bus priimti. Bereikalin- 

gas keliamas triukšmas, nes 

gimusieji Lietuvoje lietuviai, 
nors ir Amerikos piliečiai į 
vieną savaitę gauna piliety- 
bę atgal; jiems nėra reikalo 

10 metų laukti. 
10 metų. laukti paliekamai 

tiems, kurie iš Rusijos, arba 
Lenkijos, arba iš kur kitur1 
atvažiuos, visai niurnu sveti-j 
mi. 

Po to dar kalbėjo kun. i 

Bumšas. Prisiminęs Palangos j 
gražias smiltis, skaisčias, svei- j 
katę, duodančias, jis sakė, kad 

prieš kar$ per ilgxis amžius 
tas smiltis mindžiojo lenkai, 
vadindami Palangą "jedyne 

uzdro visko polskie" (vienin 
tėle lenkiška gydykla). Lygiai 
taip pat palaida, išbarstyta 
buvo musų tauta. Ir mindžio- 

jo ją lenkai, sakydami, kad iš 

musų, chamų ii* pagonių, nie- 
kuomet nieko gero nebus. Bet 

štai kažkokia stebuklinga 
dvasia įsikūnijo į tas palai- 
das smiltis, į tas palaidas 
šmonių minias. Ir iš tų min- 

džiojamų, paniekintų smilčių 
iškilo sujungtas, akmeninis 

Nepriklausomybės rūmas. 

Džiaugiasi Amerikos lietuviai 

matydami tokį stebuklu Jie 

neviską dar padarė Lietuvai 
šiandieną. Ir Bridgeportie- 
čiai ne visą, ką galėjo šian- 
dieną Sauliams atidavė. Bet 
amerikiečiai lietuviai žino, 
kad ir jie patys dar gyvens 
ir Lietuvos darbas dar Nepa- 
baigtas. Jie gyvens ir gelbėti 
nenustos. Tegul tik Lietuvos 
•broliai išlaikys tą meilę, drą 
są ir skaistybę, kuri juos pa- 
gimdė. Tegul sustiprins išei- 

viją savo pasišventimo dva- 
sia. O dar nesvkį bus Reika- 
linga amerikiečių pagelba, ir 
dar riesykį jie sušelps. Tol, 
kol Vilnius nebus atimtas iš 
lenkų. 

Pora b ol še v i k 61 i u darė pri- 
kaišiojimu Lietuvos valdžiai 
ir Sauliams. Bet taip negud- 
riai, kad kun. Bumšui aiš- 
kinant žmonės juokais nesi- 
tvėrė. 

Išeinant daugelis skundėsi, 
kad .jieiiLs nuo juoko, net gal- 
vos pradėjusios skaudėti. 

ž.*B. 

! — Eisiva mudu rytoj rytą 
medžioti. 

— Ar ištikrof •. «>r 

Taip. Aš visad mėgstu 
rytą medžioti. Eisiva mudu. 

— Bet — — žadėjau ry- 
toj rytą susituokti — su Ma- 

ryte. 

— Atsisėsk! liepė tėvas sa- 

vo vaikui. 
f 

— Ne, nesėsi uos! atšovė vai- 
kas. 

— Tai stovėk! įsakė vaikui 
tėvas — tai aš vis busiu pa 
klausytas. 

Del ko gai'dys giedodamas vi-; 
suoiuet užsimerkia ? 

Dėlto, kad vištelės jo nepra- 

juokintų giedant ir nesuiga- 
dintų jo giesmės. 

REUMATIZMAS. 

Nei viena li- 

ga nėra ma- 

loni, bet ser- 

gantieji reu- 

matizmu tai 
tikrai yra kan 

kiniai. Ateina 

ruduo, tai kro 

niškų reuma- 

I tiku visij ku- 

|nat5 gelia. G y- 

l»r. AT. »L UACKUS 
OFFICH 

1411 So. 50-tb Ave. 
Cicero, IU., 

Tel. Cicero 7731 

duolės sumažina ligoniui 
skausmus, bet žinoti k$ val- 

gyti ir ko vengti yra daug 
svarbiau nei gyduolės. Ken- 

čiantiems nuo reumatizmo pa- 
tartina, 

Valgyti: virtos žuvies, avie^ 
nos, vištinos, lašinių, ruginės, 
arba miežines duonos, kruo- 

pų, žirnių, pupų, barščių ir 
visokios sriubos. Iš daržovių 
galima valgyti selerijas, salo- 

tas, ridikus, saldžius kopustus 
ir Jcrienus. Galima gerti daug 
arbatos su citrina, koko ir 

pieno. 
Nevalgyti: keptos žuvies,- 

kiaulėnos, veršienos, kalaku- 

to, bulvių, baltos duonos, y- 

patingai reikia saugotis ne- 

valgyti pomidorų (tomačių). 
Nevalgyti joluų saldumynų ir 

cukraus visai nevartoti, nei 

krakmolinių valgių, nei tortų 
(keiksų) nei jokio padažo — 

jsoso. Negerti: alaus, nei vyno. 
I nei kavos, nei pasukų, nei rū- 

gusio pieno, nei jokios giros 
| darytos su apyniais. 
I- Apsisaugoti niio reumatizmo 

Įgalima prisilaikant .sekančių 
į taisyklių: — •' 

| 1) Nesužlapti kojų; susla- 
1 

pus kojas, tuoj reikia nusiau- 
ti avalinę, nusausinti kojas ir 
apsiauti sausą avalinę. 

2) Bent du kartu į savai- 

i t»; mazgoti kojas šaltame van- 

denyje. 
3) Suprakaitavus, reik sau- 

gotis vėjo ir traukučio. 

4) Pataisyti sugedusius ir į 
ištraukti supuvusius dantis. 

5) Jei tonsiliai negeri, reik 

prašalinti juos. 
6) Negerti alaus. 

Klausimai ir daktaro atsa- 
kymai. 

K. M. KJanisun&s. Aš tan* 

kiai pagaunu šaltį, čiaudau, 
miegant vartausi, iš ryto jau- 
čiuosi pavargęs, žodžiu sakant 
esu nei sveikas nei ligoni.s. 
Buvau 'prie daktarų ir visi 
man sakė, kad mano tonsi- 
lus reik išpjauti. Mano tonsi- 

lai rodos geri, man jų niekad 

neskauda, tad nesuprantu ko- 
dėl reiktų juos prašalinti. Ar- 

negalima butų pagydyti tonsi- 

lų kitokiu budu, be operaci- 
jos? 

Atsakymas. Jei daktarai pri 
pažino, kad tamstos tonsilai 

yra negeri, tad patariame 
nevilkinti/ bet gydytis. Ne- 
lauk iki gausi širdies ar inks- 

tų ligą, arba reumatizmą! Ta- 

šyk daugiau reiks kentėt ir 

brangiau atsieis gydymasis. 
Tonsilus galima pagydyti bo 

peilio, su electro-frjguracijos 
metodą. 

Red. prierašas. — Dr. AI. 
M. Raukus gvildena labiau- 
siai praktiškus sveikatos 
klausimus. Jis prieinamai ir 

visiems suprantamai aiškina 

kaip apsaugoti savo sveika- 

tą. Džiaugiasi skaitytojai jo 
pamokinimais, džiaugiasi :r 
4' Draugas'1 galėdamas per 
Dr. Al. M. Jlačkii patarnauti 
savo skatytdjams. Norime pri- 
minti, kad Dr. Al M. Račkus 

atsakinėja į paklausimus. Jei- 
gu paklausimai tinka spau- 
dai, atsakinėjama dienrašty, 
jeigu netinka, atsakoma lai- 
škais. Norint gauti atsakynų 
laišku reikia įdėti pašto žen- 

klu (markę už du centu) at- 

sakymui. Prašome naudotis 
patarimais ir paklausimais 
T)r. Al M. Račkaus. Visi atsi- 

kreipę j jį labai patenkinti jo 
patarnavimu. 

Kur tu padėjai tą, grėblį? juo sulaužysiu jeigu tu man 

lė. 

30 nesurasi. 

Tėvuk, jis visai prapuo-' 

SKAITYKITE IR PLATNKf 
— Aš'visus tavo kaulus su KITE "DRAUGĄ" 

Hiksa Lamokas 

LAIŠKAI IŠ KAUNO, 

Tąsa. 
iSiinku gal butu pasakyti kiek tluug 

\jnerikos lietuviai Lietuvos tautiniame, 
:uituros ir valstybės darbe yra nusvėrę. 
>et visi aiškiai supranta, kad Ameri- 
kos lietuviai, tai toks faktoris Lietuvos 

alstybės gyvenime kurio užginti niekas 
lemėgins. Tik tiesa daug keistumo yra: 
ankiai, atvykę Lietuvon Amerikos lietu- 
iai nesupranta čionykštės tvarkos, nesu- 

pranta jos vietinės dvasios ir įpročių. (.11 
iietuvos lietuviams tankia! keistais rodė- 
i amerikiečiai, ir nekartą teko girdėti to- 

:i griežto visų nesupratimo nemalonių pa- 
ekmiij, Amerikos lietuviu priskaitymu-! 
patingai žmonių rūšiai su kuriais esą j 
luikus bent koks darbas susitarimas. Bet 
ia reikėtų ieškoti daug gilesnių ir rim- j 
esnių priežasčių hei argumentų ir mai- 

yti nusistatymą, kad girdi reikia ameri- 
onus "sulietuvinti", paversti tokiais 

aip visi lietuviai. Ola man rodos aure r į-1 
onai turėtų kaip tik sąmoningai nešti į 

.aują dvasią ir kulturą, įgytą Amerikoj, j 

kur neabejojamai yra visiems ko parimo 
kinti. Tat Amerikos lietuviams nenuliūsti, 
ne šalinti* Lietuvos del to reikia, bet da- 
ryti aiškiu įtaką į Lietuvos gyveni mg, ir 

upą, kad išgyvendinus tą begalę negeis- 
tinu ir šiais laikais nebeįmanomų senos 

Kusi jos ir k i t ii liekanų. Amerikos lietu- 
viai ne tik turi teisę, bet privalo tai da- 
ryti, kad kuogreifiausiai pasiekti, to ben- 
dro susipratimo. 

IV Rinkimai Seiman. 

iPartijos ir jų vadai jau gerokai iS- 
anksto pradėjo^ rengtis i rinkimų kompa- 
nijų, beveik per pusę metų iki rinkinių 
jau buvo mitingai, karšta propaganda, 
įvairių pažadų skelbimas. Be visų parti- 
jų bei grupių dalyvavusių St. Seimo rin- 

kimuose, pažymėtinas gausus komunistų 
ir artimųjų draugų kairiųjų eserų daly- 
vavimas rinkimuose. Minėtos partijos, 
Rusijos paakintos ir pačios pamatė tų di- 

delė klaidų, kurios jie padarė nedalyvau- 
dami St. Seime pasitikėdami tuojaus su- 

kelti Lietuvoj revoliuciją, nesigailėjo nei 
lėšų, teisybė lengvai' iš Rusijos gaunamų, 
nei darbo bei demagogijos, kad įsisprau- 
dus į Seimų. Savo sąrašus, kuriuose figu- 
ruoja gerai žinomi ir nekartą teisti komu- 
nistai, Rusijos šnipai, jie pasidengė įvai- 

v 
^ 

riais nekaltais vardais kaip tai "Darbi- 
ninkų kuopa", "Darbininkų profesinės 
Sųjungos", "Vargingieji valstiečiai ir dar 
binitfkai" ir tokiu bud u suviliojo ne vieną 
šimtą tikru darbininku. Be to dar buvo c e c.j 

įstate savo kandidatus naujos tautinės 
mažumos rusai-baltgudžiai ir latviai. Pa- 

žymėtina, kad rusų kandidatų tarpe fi- 

gūravo žinomi Lietuvos priešai, tbuvusis 
Kauno Rusų juodašimčių Sųjungos j)ir- 
mininkas Jereminas ir buvusis Kauno gu- 
bernijos gubernatorius Veriovkinas. 

Aktingiausiai ir gyviausiai rinkimuo- 
se dalyvavo katalikai, krikščioniškas blo- 
kas "Krikščionįs demokratai", ^Ūkinin- 
kų S&junga " i r '' Darbo Federaci j a?'. 

Stambiojo kapitalo atstovai-kataTikai 
"Pažanga", nors ir turėjusi kai-kuriose 
srityse karštesnės užuojautos, bet vargu 
ar praves vieną atstovę (Red. Neprave- 
dė). St, Seime gi j u visai nobuvo. 

Apskritai kiek galima spręsti iš esan- 

čios politinės konjungturos šis Seimas 
turės bent kiek daugiaus socialistų ir 

bolševikų. Ęegalo varginga ekonominė 

padėtis, kada daugelis ne del to, kad pri- 
tartų komunistams ar socialistams, bet 

tiesiog iš nusiminimo ir nekantrumo jiems 
savo balsus atidavė. Taigi bolševikų agi- j 
tacijai begalo palankios sąlygos. 
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Ir tik učiu krikščionių demokratų 
praeity parodytai išminčiai ir aiškiai 

griežtai jų platformai, o taip pat "Dar- 
bo Federacijos" sugebėjimui1 stoti Lietu- 
vos darbo klasės reikalų ginimų prieša- 
kį n ir pasekmingai per ilgų laikų kovos 
ūž darbininkų ekonominius interesus, ne- 

pasiduodant ^bolševizmo įtakai, suteikė 

garantijos, šio bloko rinkimuose pasiseki- 
mo. 

5. Litai. 

Ilgą laiką laukti; daug apkalbėti, ap- 

rašyti, savieji pinigai jau pasirodė. Tiesa 
dar tik laikini, ir neperdaug gražips iš- 

vaizdos, bet jau vienas tas, kad turim sa- 

vus 'pinigus, kad vis daugiau ir daugiau 
įgijam nepriklausomybės faktorių, links- 

mina ir jaudina lietuvio širdį. 
Dar geroką, laiką, prieš j u pasirody- 

mą, pasklido po Lietuvą, o labiausiai pq 

Kaimą, įvairių gandų apie naujų pinigu 
litų nepatvarumą, pigumą, apskritai apie 
jų liūdną ateitį. Tolimuose .provincijose 
ir kaimuose, beveik niekas netikėjo lito 
ateičiai ir jo pasirodymui maža reikšmės 
teikė. 

Tik spėjus pasirodyti pirmiesiems li- 

tams bei centams, pradėjo negirdėtai šėlti 

kainos, vis kildamos augštyp. Mat dau- 
••• / 

guma pirklių, nepasitikėdami lito pasto- 
viam kursui, kad garantavus s&ve nuo 

nuostolių, žymėjo daug dubesnes kainas 
negu jos buvo auksinais, be to kainų pa- 
brangimui žymiai prisidėjo didelis markės 
puolimas. Pirkėjų — vartotojų, itin val- 

dininkų tarpe kilo sujudimas net bruzdė- 
jimas, nes naujai paskirtos litais algos 
jokiu vbudu negailėjo padengti minimalių 
išlaidi]. Vyriausybės organai paakinti to- 
kiu 'bruzdėjimu, griebėsi griežtesnių prie 
monių bet ne tokių, kaip kaikurie nusis- 
tatė, kad reg'uliuoti prekybų, varžant i- 

niciativ^ ir konkurencijos laisvę, bet kad 
laikinai, kol 'bus užtektinai su naujais pi-, 
nigais apsipažinta ir apsiprasta, apsau- 
goti piliečįus nuo suktybių ir apgavimu, 
kurie iš pradžios buvo labai gausios kaip 
taį daviinas centų vietoj litų kaime kur 

žmonės dar nėra pinigų matę, arba dai- 

gėliau vietoj litų senus be vertės Kerens- 

kio pinigus, kurie iš toli, yra gan pana- 
šus į centus. Nemaža buta ir kųrjozų. Kai- 

miečiai, gerai nepažinę naujų pinigų ver- 

tybės prašo už arklį jei markėmis (auk- 
sinais) tai1 gindi >50,000, o jei litais tai 

30,000 (litas jau kainavo tuomet 300 mr.). 

(Bus daugiau) 
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