
Cernogorijos jubilie- 
jns. 

Siemet suejo 50 meti}, kaip 
valdo Cernogorija jos kuni- 
gaikstis, dabar jau karalius 

Mikalojus. Tij sukaktuviq 
dien$, rugpiudio 6 d., Cerno- 
gorijos seimas — “skupscina” 
apskelbe Cernogorija karali- 
ja, kunigaikitj Mikalojq ka- 
raliumi. 19-koa metij jauni- 
kaiciu paeme jisai mazutes, 
silpnos kunigaikstijos valdzig 
savo rankosna. Cernogorija 
tuomet vede kar% su daug di- 
desne Turkija, kuri nenorejo 
pripazint mazai kalnieciq val- 
stybelei savistovybes. Kauda- 
masis su turkais savo kariuo- 
menes pirmose eilese, kaip 
paprastas kareivk, kunigaik- 
stis Mikalojus laimejo kar% ir 
su kitvj Europos valstybiij 
pagalba priverte Turk^ val- 
dzi§ pripazinti Cernogorijos 
nepriklausomyb§. Po to pra- 
sidejo Ccrnogorijoje tvarky- 
mos darbas. 1905 m. gruodzio 
menesj Cernogorija gavo par- 
lement%, kur atstovai renkami 

visuotinuoju balsavimu. Ap- 
skelbimas Cernogorijos kara- 
lija nepriduos jai nei galybes, 
nei turto, bet vis delto pakels 
jos rimtura% ir garb§ kitq val- 
stybiij tarpe, o to Cernogori- 
jai kaip tikir truko. Cerno- 
gorijos teises prie karalijo9 
vardo, Cernogorijos veikejij 
nuomone, tos: Cernogorijos 
istorija, kuri seniau kitkart 
buvo jau karalija, tautos kul- 
tura, kuri visuomet buvo lais- 
va, pagaliaus valdancios gimi- 
nes nuopelnai. 

Mazute toji nauja karalija. 
Uzima tiek zemes ploto, kiek 
mazute vidurines Ruaijoa gu- 
bernija. Mazute ir neturtinga. 

val«tybea biudzetaa ne- 

■aija 1.250.000 rubliq; gi 
isvez&moaioa prekybo8 apy- 
varta vargais negalaia aiekia 
voa 600.000 rublii}. Prekyba 
ir pramone stovi Cernogorijo- 
je labai zemai. 2eme taippat 
gan praata. Teciau Cernogo- 
rijoje, nora ir nera piniguodiip 
kapitaliatq, nera ir driakiu- 
varguoliip Oernogorijoa val- 
atieciai gyvena daug geriau ir 
avariau, negu, pavyzdziui, to- 
kie Ruaijoa valatieciai. Pazy- 
metina, kad Cernogorijoa ao- 

dziuoae neautikai veik niekur 

girtq, nor8 ir varo jie netik 

vynq, bet ir “rakij%” (degti 
t§). Girtuokliai paa juos pa- 
aitaiko negu tik mieatuose, bet 
viai tokiq aalinaai ir niekina. 
Tame atvejyje lietuviams rei- 
ktq imti pavyzdis ia cernogo- 
rieciip 

Svietimo dalykai, sulygina- 
mai su Cernogorijos nedidu 
mu, paetatyti gana gerai. U 
niversiteto, tiesa, Cernogorija 
neturi, bet yra ten daugiau, 
kaip 80 pradiniq mokyklq, 
gimnazija, mokytojij mokyk- 
la ir moterq institutas. Svie- 
timo ministerija gauna kas 
metai paskirt% pinigij sum§, 
kaipo nuolating pasalpq, is 

Rusij valdzios. Cernogorijos 
zmones tai zino, ir Rusija yra 
ingijusi tarp cernogorieiiij po- 
puleriskum^ ir simpatij%. 

Kariuomenes Cernogorijoje 
suvis maza, bet uztat kiekvie 
nas gyventojas yra apsigin- 
klav^s ir prie i&utuvo nuo pat 
mazens jau inprat^s. Ne vel- 
tui Cernogorijos istorija tai 
vienas didelis karas uz savo 

laisv§. Tik pastaraisiais 50 

melt} Cernogorija atsilsejo ra- 

mumu. Tat nenuostabu, kad 

fie’rnogoriediii gjalose teka ka- 

reiviij kraujas. Neaikvodama 

pinigq kariuomenei, Cernogo- 
rijos valdzia nedaug teislei- 
dzia ir valdininkij algoms. 
“Stolonacalninkai”, kur pas 
mus ima simtus menesiui, te- 

nai gauna vos po 8 rub. me- 

nesiui; vyriausiasai kariuome- 
nes virsininkas ima tik 32 rb. 

menesini, karo ministeris — 

2.400 rub. metams, o uzsieniq 
ministeris — 3.000 rub. Tai 

jau didziausia alga. Ir nors 

tokias mazas algas tegauna, 
Oernogorijos valdininkai ne- 

apsivagia taip, kaip antai Ru- 

sijos intendantai. Ir apBkritai, 
Oernogorijos kalejimuose re- 

tai kas sedi, uz “vogimq” nu- 

teistas. Visi beveik kaliniai 
nuteisti uz tai, kad, budami 
karsto krau jo ir turedami gin- 
klus prie sono, susikove ir 

galvas kits kitam prasimuse. 
Zinoma, uz tai negirtiai cer 

nogorieciai, bet tuo, kad va- 

giq jq tarpe nera — jie gali 
pasigirti. 

Vyriausias Oernogorijos 
miestas, sostaine — Cetinje 
Mazutis miestelis: apie 10 tu- 

kstanciq gy ventojq, bet turi— 
teatrq, viesq knygynq, gana 
svarbq muziejq ir kunigaik- 
scio rumus, panasius... j gerq 
Lietuvos dvarininko nam%, so- 

dno zaliumoje pasKendusj. 
Taip tai gyvena cernogorie- 

ciai, kurie turi teciau ir nepri- 
klausomyb^, ir laisv^, ir tik- 

rqjq konstitucijq, ir parlamen- 
tq. 

Toksai krastas taigi pramo- 
nijoje ir puola zemyn, kur 

perdaug svenciama, arba, tie- 
siok sakius, tinginiaujama. 

Meksiko sventes. 
“Sventes” turi savo gera- 

sias ir blogasias puses. Jei jq 
yra perdaug, krastas ir visuo- 
mene daug ko nustoja, kadan- 

gi nukencia netik prekybos 
judejimas, bet ir abelnai uki- 
ski reikalai. 

Jei tvj “svenciq” vel perma- 
za, tatai darbininkams esti 

vargas per dienas dirbant ir 
neturint sau neikuomet pri 
gulincio atsilsio. 

Mazai “svenciq” turime 

Jungtinese Valstybese. Uztai 
jH daugybe Europos viespa- 
tystese, ypac Rusijoj ir lotinq 
respublikose. 

Imkime pavyzdziui Meksi- 

ki$. 
Zemiau patemijame tiktai 

didziausias sventes, kurios te- 
na'tiniais gyventojais labai u 

zimanciai apvaiksciojamos. 
Nuo sausio 1 lig 6 d. “La 

Epifania” svente; vasario 2 d. 

Apsivalymo; vasario 5d. kon- 

stitucijos jsteigimo metine 

svente; toliaus “riebusis ke- 

tvergas”, “pelem^ diena”; ko- 
vo 19 d. Juarezo gimimo sven- 

te (Meksiko Washingtono); 
toliau seka “Dideji Savaite”; 
balandzio 2 d. metines sukak 
tuves kovos ties Pueblo; “Die- 
vo Kuno”; birzelio 24 d. sv. 

Jono Krikstytojo; birzelio 29 
d. sv. Petro ir Povylo; Dan- 
gun Inzengimas; rugsejo 8 d. 
Okeano svente; rugsejo 15 d. 
prezidento Diaz (dabartinio) 
gimtuviq diena; rugsejo 16 d. 
Nepriklausomybes diena; lap- 
kricio 1 d. Vieij Sventyjij; 
lapkricio 2d. Uzdusine diena; 
gruodzio 8 d. Nekalto prasi- 
dejimo; gruodzio 12 d. sv. Gu- 

adalupo, Meksiko patrono ir 

pagaliau Kaledos. 
Virsui minetomis dienomis 

Meksike visoks prekyboje ju- 
dejimas numirsta visiskai, 
krautuves uzdarytos, biurnose 
ir valdvietese taippat nieko 
neveikiama. 

Teciau su tuo neviskas dar. 
Dar esama pilnai ir kitokiq 

mazesnii| svenciij, kurias tin- 

giniai meksikonai mielaisven- 
cia Retkarciais svetimzemiai 
kolionistai svencia savassven- 

tes, tuokart ir meksikonai 
prie jvj. prisideda ir taippat 
visoks prekyboje judejimas 
sustoja. 

Biustas p. M. Petrausko. Is p. Sileiko dailes parodos, atsibuvusios Liepos m. 

Chicago, 111. 

Nauji Eastai. 
Humoras ir Saty- 

r a. Lietuviams laisvo laiko 

praleidimui ir saldiems juo- 
kams. Surinko juoku Myleto- 
jas. Chicago, 111. Spauda ir 
lesomis “Kataliko”, 1910 m. 

Push 158. Kaina 50 c. 

“D r a u g i j a” No. No. 
42 — 43, IV metai, 1910 m. 

(uz Birzelio ir Liepos mene- 

sius). 
Sventosios Misios, 

jq reiksme, nauda ir ceremo- 

nijos. Pagal F. Cozelio ir A. 
Reinerso parase kun. J. Lau- 

kaitis. Seinai, “Saltinio” re-1 
dakcijos lesomis. 1910 m. 

Pp. 155. 

Juozas Gabrys. Vincas 
K u d i r k a, keli jo gyveni- 
mo ruozai. Su portretu ir 17 

paveikslip Tilzeje, 1910 m., 
O. v. Mauderodes spaustuvej, 
kaina 50 kap. 

Augustinas Janulaitis. 
Kun. Liudvikas A- 
domas Jucevicius. 

Vilniuje, M. Kuktos spaustu- 
vej, 1910 tn., pp. 37, kaina 30 

kap. 
D-ras Fr. W. Foersteris. 

§iij 1 a i k ij. studenti- 

j a ir K a t a 1 i k q Baz- 

n y c i a. Verte K. P. Kaunas. 

Saliamono Banaicio spaustu- 
vej. 1910. Pp. 23, kaina 3 

kap. 

§ventasis Rastas 

Senojo ir Naujojo Jstatymo su 

Vulgatos tekstu (1 sqsiuvas). 
Verte ir komentoritj pridejo 
kun. Juozapas Skvireck s, Te- 
oliogijos Magistras, 2emaiciq 
Seminarijos profesorius. Su 
Zemaiciij vyskupo aprobata. 
Kaunas, Sal. Banaicio spaus- 
tuve, 1910. 

“AKTORE”. I§ p. Sileiko dailes parodos laikytos Liepos men. m. Chiaago, 111. 

BAIGIANTIS VASARINIAM 
SEZONO KELIAVIMUI 

*25= NEW YORK 
IR ATGAL 

*25= BOSTON 
IR ATQAL 

PAR 

WAR SH 
Sie tikietai bus parduodami per vis^ menesj Rugsejo—ge- 

riausias laikas del vakacijij. 
Sugrjzimo laikas j 30 dienij. 
Dovanai vaziuot ant Hudsono upes ir Ezero Erie, kas nori. 
RaSyk del artimesniti paaiskinimq ir mapij. 

F. H. TRISTRAM, Asat. General Pasa'tfer Agt, 

Wabash Office, 109 Adams Street, Chicago 

Geo. Lauterer 
Iszdirbejas 

Veliavu, Szarpu ir Kukardu drau- 
gystems, Kepuriu ir Uniformu, ir 
kitokiu dr-fcms reikalingu daiktu. 

164-166 Madison St., Chicago, III. 

AR KENTI NUO SUTYNIMO? 
Iszdirbame j 70 gatunkij drutij 

guminiij juosteliij: elastiszkij, 
plieniniij, trumpai kalbant turi- 
me atsakanCias juosteles kiekvie- 
nam; nuo 25 proc. iki 40 proc. pi- 
giau, nei parduoda kiti. Geras, 
vienpusinias juostelias padirbamej 
nuo 65c., abiejij pusiij juosteles' 
nno $1 .25; dirzai ant pilvo nuo 

$2.00 ir aukszcziau; elastiszkos pancziakos vartojamos nuo meszlingio, 
kojij sutinimo nuo $2.00 ir daugiau. 

Elastiszkos gumines pancziakos, dirzai ant pilvo, bandazai, pad ary ti 
pagal miera pas mus kastuoja pigiau, laiko ilgiau, tinka geriau, nei ko- 
kis senas suguletas tavoras. Delto verfilau eikite tiesiok j dirbtuvg ir uz- 
siganedinti uzmazus pinigus. Uzlaikome tiktai suprantaniius bandazis- 
tusvyrams ir moterims. Atvira kasdien iki 8 val. vakare, nedelioms nuo 
9 iki 12 val. diena. Apsisteliavimai juostij, bandazy ir t.t. ispildo- 
mi pagal gydytojo nora ir uz zemas kainas. 

HOTTINGERO FA6RIKA, ant namo bok.1aikrods 
Kampas Milwaukee ir Chicago Ares., imkit eieveitori ant 6 lubu. 

Rugsejo m. Rakandu iSpardavimas. 
TIKRAI PINIGU SUCZEDYJIMAS. 

$12.50 nietalinO lovos, 2 coliq stulpai, 
Vernis Martin mados, balta ar-*« aa 
ba zalia, tik po.vOivO 

Sita puiki lova 2 col. stulpai, jvairiuose 
koloruose, 40 ir 46 did., regul. A* aa 

kaina 12.50, tik po.VUi90 
Czia gera prog* nanjai apsiveduaiema suczedytl dangian kaip puaq perkant 

naminiua rakandus, taippat ir kitiema pradedant gyveniuin, betiik rzitq menesj 
Jaigu neeai paaireng^a jrengti \iaus aavo kambariua iszayk, ateik ir iszairink, o 

m$s u4 maza jmokejimq priatatyaime viskq. 
Patemyk nekui ias kainas ir apavaratyk 

$11 Kowodatik.$5 60 
$35 9x12 Axniinster Divonaif 16.50 
3.57 Geletiniai springsai_ 1.90 
8.00 Gerl Sienikai tik.1.98 
8oo. Geletine lova.1.50 
5.00 Stalas tik.1.50 

$1S Sta'ai po.$7.50 
$25 Komodos.$14.oo 
8.50 Divonai 27x54. 1 75 
1.75 Kedes po. Doc 
7.50 Vaikaius ve2imeliai. 3.88 
1.50 Loveles po. 95c 

Atdaryta krantove vakarais iki 9 val. apart Petnyfclos. 

GREENGARD FURNITURE OUTFITTER 
3431-33 South Halsted Street 

Kampas 34to Place Nopamirdkite numerlo. 

D. Labunskas savin. Tel. Monroe 890 

mmm 
Szalti ir karszti uzkandziai. Ruimai del motertj. 

[Europoslaikr asciai, Bilijardtj stalai 

1122 Milwaukee Ave., Ant antrij In bn. 

CHICAGO, ILL. 

TELEPHONE TABUS 11*6 

CERK1T —^ 

Gottfrieds Malt Extract ir Gottfrieds 
geriausift all} o busite sveiki. 

Bonkinis departamentas 3502 Wallace St. 

GOTTFRIED BREWING CO. CHICAGO. ILL. 


