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Politiškos Žinios. 
Rusija. 

Nusižudymai, mirties baus- 
mės ir cholera — štai trįs žo- 
džiai, kuriuos beveik kasdie- 
na galima užtikti Rusijos lai- 
kraščiuose. Ir stebėtina! Be- 
veik visi tie trįs žodžiai, kaip 
susitarę, pradėjo taukiau ro- 

dyties Rusijos laikraščiuose 
tuoj po “laisvės metų”. Nusi- 
žudymai, mirties bausmės ir 
cholera, taip tariant, Rusijoj 
jau įgijo “pilietiškas teises”, 
nes 3—4 metai, kaip puikiai 
gyvuoja... 

lštikrųjų — ne malonus pa- 
veikslas. Čia beveik kasdie 
po keletą žmonių, ypač besi 
mokinančios jaunuomenės ir 
be darbo esančių darbininkų, 
nusižudo arba stengiasi nusi- 
žudyti; ir tankiausia jie aiški 
nas, jog tai darą iš vargo ar- 

ba dėl egzamenų... Ten vėl 
beveik nėra tos dienos, kad 
teismas ką nors nepasmerktų 
pakarti arba sušaudyti, kad 
budelis neužnertų virvės ant 
kaklo... ir vis tai tankiausia 
žmonėms, kurie “su ginklais 
rankose norėję nuversti dabar 
tinę tvarką”. Kitur vėl žmo- 
nės krinta nuo choleros. Štai 
ir Rusijos sostapilyj, Peter 
burge, jau trejetas metų, kaip 
viešpatauja cholera. Maža to. 

Beskaitydamas laikraščius žiū- 
rėk, ir užtiksi, kad vienoj ar 

kitoj vietoj vaikai, prisiklau- 
sę kalbų apie karo teismus ir 
mirties bausmes, patįs sugal- 
voja būti teisėjais, nuteisia sa- 

vo vieną draugą pakarti ir... 
pakaria. Toksai atsitikimas 
vidurinėj Rusijoj buvo ir šią 
savaitę. Kitur gi kaimiečiai 
atvažiavusius gelbėti nuo cho- 
leros daktarus ir felčerius ima 
mušti, sudaužo jų visus daik 
tus, manydami, jog cholerą 
daktarai ir kt. tyčia bevažinė 
darni sėja ir tt. 

Vis tai matydami Rusijos 
šviesesnieji žmonės ne juokais 
pradėjo galvoti, kaip iš tokio 
padėjimo išėjus, nes aiškiai 
mato, kad jaigu ilgai taip bus, 
tai Rusija gali taip nupulti, 
jog sunku bus ir atsikelti. Jie 
sako, kad reikia duoti žmo 
nėms daugiau mokslo, reikia 
duoti jiems patiems savo rei- 
kalais rupinties, tai pirmiau 
minėtos nelaimės netrukus iš- 

nyks. Bet čia jiems užstoja 
visagalinti dabar valdininkai, 
kurie vieni dabar visukuo 

“rūpinasi”... Jie daugelyj vie- 
tų net skaitymų apie cholerą 
neleidžia, o jau apie kokias 
draugijas — tai nei neužsi- 
mink. .. 

Iš atskirų atsitikimų šią sa- 

vaitę verta paminėjimo: už 

kyšius ii vagystes intendantų 
vėl nemaža suimta arba pa- 
traukta teisman Peterburge, 
Kijeve, Nikolajevske, Tom- 
ske ir kt. Bet kas iš to, kad 
senatoriai daro revizijas ir in 
tendantais ar kitokiais valdi- 
ninkais kalėjimus pripildo. 
Vagysčių tiek pasirodė, jogei 
visus vagis suėmus tarp val- 

dininkų, daugybė tuščių 7ietų 
pasiliks, ir kas tada valstybę 
valdys ?.. 

Grand Rapids’o, Mich. lietuvių Žalgirio apvaikščiojimas. Matoma karalius Mindaugis su savo žmona, O. L. K. Vytautas (ilgais plau- 
kais), jų oficierai ir kareiviai. Tasai apvaikščiojimas ir paroda atsibuvo Liepos 24 d. š. m. 

Per vi ą šių metų pusmetį 
(iki Liepos 1 d.) nuteista nu- 

žudyti 315 žmonių, o nužudy- 
ta 110 žm. Ir reikia atsiminti, 

jog šiemet, kaip pati vyriau- 
sybė giriasi, jau “šalis nura- 

minta”... Beto, pastaruoju 
laiku Lenkijoj labai pradėjo 
atstatinėti nuo vietų geležin- 
kelių tarnautojus ne rusus... 

Manuilovkos (Ekaterinosla- 
vo gub., Novomoskovsko pav.) 
valsčiaus sueiga Vasario 21 d. 
š. m. nutarė išsiųsti už Euro- 

pos .Rusijos ribų to valsčiaus 

gyventoją J. Šinkarenko, ku- 
ris už savo kaimyno užmuši- 

mą ir plėšimą sėdėjo keletą 
metų kalėjime ir areštantų ro- 

tose. Teismas-gi atėmė iš jo 
visas teises. Sako, buk jis, at- 
likdamas bausmę, pildąs bu- 
delio pareigas. Valsčiaus su- 

eiga nepanorėjo užtat turėti 
savo tarpe budelio ir nutarė jį 
išsiųsti. Šinkarenko pasiskun 
dė ministerių pirmininkui, 
buk anoji valsčiaus sueiga bu- 
vusi po įtekme tų žmonių, ku- 

rių gimines jis nužudęs, užtat 
ir padariusi tokį nutarimą. 
Liepos 11 d. atvyko Manui- 
lovkon bajorų vadas Rodžian 
ko pertikrinti nutarimą ir 
kiekvieną valstietį atskirai 
klausinėjo: ar nori išsiųsti 
Šinkarenką ar ne? Beveik vi- 
si dalyvavę sueigoje valstie- 
čiai pasisakė norį išsiųsti jį. 
Patikrinęs nutarmą, Rodžian- 
ko išvažiavo. Šinkarenko-gi 
sueigos nutarimu bus išsiųstas 
iš valsčiaus. 

Suokalbis Turkijoje. 
Visiems žinoma, kad pirm 

poros metų Turkijoje jauna- 
turkių partija sukėlė maištus 
ir privertė sultaną duoti kra- 
štui konstituciją. Kuomet tą 
konstituciją sultanas vėl sten- 

gėsi panaikinti, jaunaturkiai 
sultaną pavarė nuo sosto ir vi- 
si valdžią paėmė į savo ran- 

kas. Ir dabar jaunaturkiai vi- 

są valdžią laiko savo rankose. 
Tas viskas nepatikp ir ne- 

patinka buvusiojo sultano ša- 

lininkams, seniems reakcijo- 
nieriams, kurie stengiasi ko- 
kiuo nors budu dabartinę jau 
naturkių valdžią sugriauti ir 

sugrąžinti kraštui reakciją. 
Jie taigi ir nemiega tame rei- 
kale. 

Maždaug prieš porą savai 
čių jaunaturkių valdžia suse- 

kė prieš save didelį suokalbį. 
Ligšiol areštuota labai daug 
asmenų, o daugumas vis dar 
ieškoma. Daugumas suokalbi- 
ninkų tečiau greitai išsinėšino 
į užsienius. 

Kas do tikslas buvo šito 
suokalbio? 

Taigi jie ge dė sugriauti da- 

bartinę valdžią. Norėta pir- 
miausiai išžudyti visus mini 

sterius, išskyrus karo ministe- 
rį. Taippat turėjo žūti neku- 
rie žymesni parlamento atsto- 
vai. 

Jaunaturkių komitetas lie- 

pė visus suokalbininkus are- 

štuoti, bet tuo tarpu jų aštriai 
bausti nemano, kadangi tie 
suokalbininkai turi labai daug 
šalininkų, o net kalbama, kad 

prie to suokalbio prigulėjus ir 
Abdul Hamido duktė, kuni- 

gaikščiutė Šadich. Taigi jaa- 
naturkiai suprato, kad busią 
geriau su suokalbininkų va* 

dais gražumu susitaikyti, nei 

pradėti kovą. Ir tam tikslui 
išrinkta komitetas ir nusiųsta 
Paryžiun, kur gyvena garsus 
senosios tvarkos rėmėjas ku- 

nig. Sabacb-Eddin. 
Jaunaturkiai labiausiai pri 

sibijo išsipildymo Abdul Ha- 
mido žodžių, pasitraukiant 
jam nuo sosto. Jisai vienam 
savodvarokui taip išsitaręs: 

“Veikėte priešingai mano 

norui, bet žmonės, kuriuos aš 

sutvėriau, gyvena visi. Ir sa- 

kau jums, kad prisiartįs die 

na, kurioje jus visus lig vie 
nam liepsiu užmaustyti ant 

kuolų.” 
Taigi jaunaturkiai to la- 

biausiai ir prisibijo, o juo la- 

biau, kad Abdul Hamidas 
turi daug savo šalininkų, kaip 
Turkijoje, taip ir užsienyj. 

Palestinos germanizacija. 
Palestinos su vokietė ji mas 

drąsiai žengia priekyn. 1850 
metais Palestinoj buvo tiktai 
keli vokiečiai. Jie turėjo pa- 
kaktinai pinigų. Kiekvienas 

jų nusipirko sau gabalą žemės 

ir pasistatė namus. Trimis 

metais vėliaus jau buvo pasta- 
tyta daugiau poros šimtų na- 

mų ant kalno Karmel. Iš ten 

vokiečiai kolionistai palengva 
pradėjo persikeldinėti į Jaffą, 
Jeruzalę ir kitas vietoves. Iš 

Vokietijos tuo tarpu nauji ko- 
lionistai plaukė pulkais. Pra- 
slinkus trisdešimčiai metų, vo- 

kiečių kolionistų tenai buvo 
skaitoma tūkstančiais. Su vo- 

kišku savo gudrumu jie sau 

surado savoms prekėms pir- 
klius. Vietiniams pirkliams 
v^^ipa^Uvinė^^^pigiau 

siomis kainomis ir suteikdavo 

ilgus kreditus. Tokiuo savo 

pasielgimu jie tenai stojo ga- 
lingais ir populeriškais. 

Kuomet kolionistų taip vis- 
kas taisyta, kaizeris Frideri- 
kas aplankė Palestiną, kas la- 
bai daug pagelbėjo vokiečiams 

Turkijoj. Kuomet dabartinis 
kaizeris užėmė sostą, jo tėvo 

politika neikiek nebuvo per- 
keičiama tame germanizavime. 

Šitas kaizeris tuojau susibi- 
čiuoliavo su buvusiu Turkijos 
sultanu Abdul Hamidu ir tas 
vokiečius Palestinoje dar la- 
biau sudrutino. O kuomet 
kaizeris 1898 metais pats ap- 
lankė Palestiną, intekmė vo- 

kiečių neturėjo ribų. Visose 
Palestinos pusėse vokiečiai 

prisipirko didelius plotus že- 
mės. 

Šiandie Vokietijos konsulis 

Palestinoje yra didelis žmo- 

gus. Ir vokiečiai vis tirščiau 
tenai apsigyvena. Turint pi- 
nigų tuojau perka žemes, ap- 
dirba ir stato namus. Netur- 
tėliams skolinama pinigai iš 
banko Templar. 

Tokiuo budu vokiečiai be 
jokio karo ir be sunkenybių 
apims Palestiną. Ten žemė ne- 

paprastai vaisinga. Keikia ma 

žai dirbti, o galima gražiai 
pragyventi. 

Vatikanas ir Ispanija. 
Nesutikimai tarp Vatikano 

ir Ispanijos vis dar tęsiasi. Is- 
panija savo pasiuntinį iš Va- 
tikano jau senai atšaukė, Va- 
tikanas gi savo apaštališkojo 
delegato nenori atšaukti. Iš 
tokio, pasielgimo aiškiai mato- 

[kad Vatikanui norisi, su 

Ispanijos valdžia susitaikinti, 
nes priešingai gali išeiti nesu- 

sipratimas toksai, kaip su 

Francija, kurios saldžia ant 
kiekvieno žingsnio buvo igno- 
ruojama. Tas taigi ir priver- 
čia Vatikaną nusileisti. 

Paryžiaus dienraštis 
“Temps” nesenai apskelbė sa- 

vo sandarbininko pasikalbėji- 
mą su Ispanijos ministerių 
pirmininku Canalejas kas link 

nesutikimų su Vatikanu. 

Canalejas apreiškęs, jog 
šiaurinė Ispanijos dalis yra 
kurstoma karlistais, kurie esą 
krašto priešais ir nepataiso- 
mais separatistais. 

Ispanijoje nėra nesutikimų 
tikybos dalykuose, kalbėjo to- 
liau premieras. Tenai norima 
tik liaudies tikybinius jaus- 
mus panaudoti politiškiems 
tikslams. Valdžia savo valdy- 
me neperžengs ribų, tečiau ir- 
gi neleis savęs žeminti svietiš- 
kuose dalykuose. Ispanijai 
reikalinga svietiškos mokyk- 
los ir tai tokios, kuriose butų 
toleruojama kiekviena tikyba. 
Valdžia savo užmanymo lai 

kysis ir nepasitrauks atgal nei 
vieno žingsnio. 

Jei mums nepasiseks su Va- 
tikano sutarties pagalba visa- 
me krašte sumažinti vienuoli- 

jas, tuokart tai atliksime su 

instatymų pagalba. Tasai 
klausimas turi būt neatbūti- 
nai išrištas. 

Canalejas už tuos visus ne- 

sutikimus kaltina popežiauB 
sekretorių, kardinolą Merry 
dėl Vai, kuriam rūpintis da- 
bartinės Ispanijos monarchi- 
ios nnpnolimaa.^^^^ ^ 

Japonijos sostainėj Tokio ir 

apylinkėse nuo baisiųjų po- 
tvinių pražūta 1.500 asmenų. 
Kariuomenė dabar tų nelaimių 
pasekmes atitaiso. 

Andai Francijos preziden- 
tas Fallieres iškilmingai ap- 
lankęs Berne Švaicarijos pre- 
zidentą. Tai pirmasis Svaica- 

rijos istorijoj toksai valdiškas 

apsilankymas. 
* 

Vokietijos visuose garlaivių 
dokuose, išėmus valdiškus do- 

kus, sustraikavę darbininkai. 
Darbininkai reikalaujanti 
trumpesnių darbo valandų ir 
didesnės mokesties. 

* 

Vokietijos garlaivis “Elsa” 
susidaužęs su Ispanijos garlai- 
viu “Madrez” ir pastarasis nu- 

grimzdęs Afrikos pakraščiuo- 
se. Drauge su laivu nuskendę 
ir 39 keliauninkai. Kiti pasi- 
sekė išgelbėti. 

* 

Francijoje avist 
Blanc su F armano 

surengęs lenktynes su 45 kra- 
808 balandžiais 50 mylių, iš 
Donai į Amiens. Le Blanc at- 

skriejęs paskirton vieton še- 
šiomis minutomis pirmiau pir- 
mutinio balandžio. 

* 

Italijos provincijo:e Bari 

apsireiškus cholera. Keli de- 
sėtkai žmonių susirgo ir jų 
daugumas numirė. Valdžia e- 

nergiškai ėmus su taja epide- 
mija kovoti. Visur insakyta 
gerti vandenį tik pervirintą, 
nevalgyti žuvų, vaisių ir žalių 
daržovių. 

* 

Sekantį rudelį Vokietijos 
valdžia savo parlamentan įneš 
projektą ir pareikalaus kredi- 
to trims naujiems milžinams 
šarvuočiams. Jei parlamentas 
sutiks su tais valdžios projek- 
tais, tuokart Vokietija su savo 

karo laivynu aplenks ir An- 

glija 
* 

Černogorijos kunigaikštis 
norįs apsišaukti karalium. Į 
ten ton šventėn žada keliauti 

Italijos karalius su žmona. Iš- 

girsta dabar, kad ant kara- 
liaus anarchistai tyko, nes jų iš 

Italijos išsisklaidyta. Pakeliui, 
kur karalius keliausiąs, poli- 
cija nardo it skruzdėlyne. 

* 

Nesenai čekai parengė sau 

ekskursiją į Vieną, o šio mies- 
to vokiečiai, norėdami prieš 
tai užprotestuoti, sušaukė di- 

delį susirinkimą. Policija su- 

sirinkimą išskirstė, bet vokie- 
čiai išnaujo susirinko ir pra- 
dėjo su policija kauties. Pa- 

naudota kresės, lazdos ir bon- 
kos. Tik pribuvus didesnei 
policijos galybei padaryta 
tvarka. Tuo tarpu čekai atva- 

žiavę perėjo nekuriomis gat- 
vėmis ir ramiai sau vėl iėkfeg 


