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Politiškos Žinios. 

Iš Eusijos. 
Rusijoj dabar labai daug 

kalbama apie visuotiną mo- 

kymą ir įvairias mokyklų 
reformas. Ypačiai labai 

rūpinamasi augštesnėmis 
mokyklomis, kuriose, nežiū- 
rint tų vis\j biurokratijos 
rūpesčių, visuomet viešpa- 
tavo ir viešpatauja priešin- 
goji vyriausybės politikai 
dvasia. Jau kiek rodosi 
švietimo ministerija nepri- 
džiovino sau galvos, išdirb- 
dama įvairius sumanymus 
ir įstatus, kiek nevartojo 
įvairių policijinių priemo- 
nių ir įrankių, vis-tik kie- 

tagalvis Rusijos studentas 
nenori suprasti biurokrati- 

jos teikiamų malonių ir ne- 

siduoda save mindžioti pur- 
vinam policisto batui. O 

jau kaip švietimo ministeri- 

jos rūpesčiai ir augštesnių- 
jų mokyklų globa vykdina- 
mi gyvenimai!, geriausiai 
parodo pačios vyriausybės 
paduodamos skaitlinės, ku- 
rios toli gražu nėra pilnos. 

Nuo 8 dieuos lapkričio 
3910 metų iki pabaigos lie- 

pos mėnesio šių metų visuo- 
se Rusijos universitetų 
miestuose policijos buvo 
suareštuota 5.415 studentų 
ir kursisčių, iš kurių: Mas- 

kvoj — 2.317, Peterburge 
— 921, Odesoj — 819, 
Tomske — 448, Varšave — 

373, Kieve — 349, Jurieve 
-— 55, Novočerkasske — 39, 
Novo-Aleksandrijoj — 8, 
Ekaterinoslave — 6. Iš vi- 
so skaitliaus 5.415 žmonių 
buvo paliuosuota 3.394, li- 

kusieji gi daugiausiai 
skaudžiai nukentėjo, nes 

dauguma jų buvo ištremta ir 

prašalinta, o mažesnė dalis 
— atsėdėjo kalėjime už per- 
žengimų įvairių būtinų Įsa- 
kymų. Apart tų nukentė- 

j u šiųjų tiktai prašalintų is 

visų augštesnių mokyklų 
buvo 3.524 žmonės, o vien 
tiktai administracijos iš- 

tremtų į šiaurines Rusijos 
gubernijas ir Sibelijų išviso 
buvo 1.298 žmonės. 

Na, ar girdėjo kas, kad 

kultūringos Europos šalyj 
vyriausybė kovoja su savo 

mokyklomis daug smarkiau, 
negu kur kitur su didžiau- 
siais kriminalistais? 

Paskutinė atskaita su- 

jungto organizavimo Ru- 
sijoj vartotojų draugijų pa- 
rodo labai didelį augimą vi- 

soj valstybėj kooperacijos 
judėjimo. Pirkly binė- apy- 
varta Maskvos vartotojų 
draugijų sąjungos pasiekė 
2.247.649 rublių, ty. padidė- 
jo daugiau kaip milijonu 
rublių sulyginus su 1909 
metais. Grynas pelnas sie- 
kia 22.832 rublių. 

Į kurių atskaitos pusę ne- 

pažvelgsi, visur matyti 
daug reiškiančios 

sies, liudijančios labai pa- 
sekmingu pietoj imąsi ko- 

operacijos judėjimo. Tas 

judėjimas — tai vienatinė 
Rusijos gyvenimo sriovė, 
kuri iš reakcijos viską apė- 
musių nagų išliko dar svei- 
ka, patraukė i save veiklias 
jėgas ir milžiniška banga 
išsiplėtojo visoj Rusijos 
valstybėj. 

Bet nelaimingosios Rusi- 
jos gyvenimas turi jau tokį 
likimą, kad kur tiktai pa- 
sekmingiau pradedama riš- 
ti gyviausioj i visuomenės 

reikalai, tuojaus tenai pasi- 
rodo policijinės tvarkos 
viską kas yra šviesesnio 
naikinanti šmėkla, kuri jau 
net savo šešėlio pradeda bi- 

joti. Kaip tiktai koopera- 
cijos judėjimas pradėjo ro- 

dvti kultūros diegus, tuo- 

jaus ant jo pasipilė represi- 
jos ir persekiojimai. Visur 

kooperacijos judėjimas ne- 

tiktai atpigina produktus, 
bet drauge skleidžia giles- 
nį supratimą gyvenimo rei- 

kalų ir didesnį apšvietimą 
netiktai tarpe savo narių, 
bet ir visoj visuomenėj. 
Rusijoj gi kooperacijos 
draugijoms netiktai drau- 
džiama visokis kultūros 

veikimas, bet prieinama iki 

tam, kad toms draugijoms 
draudžiama išsirašinėti net 

pažangesnius laikraščius. 

Peterburgo dienraštis “S. 
Pet. Viedomosti”, piešda- 
mas dabartinį Rusijos so- 

džiaus gyvenimą, nurodo į 
baisiausią jo slogą — girty- 
bės plėtojimąsi. 

“Musų dienose beveik 
kiekvienas sodžius — tai iš- 
tisa gertuve, ištisas karče- 
mų lizdas. ~Del iliustraci- 
jos štai tikriausieji faktai: 

sodžiuje S—ko Likkuose 
S—ko gubernijoj, buvo su- 

statyta 27 protokolai apie 
slaptų pardavinėjimų deg- 
tinės. Išviso tame sodžiuj 
yra 45 kiemai. Sodžiuj P. 
aš užklausiau valstiečių su- 

eigoj: “kiek jus užlaikote 
karčemų?” — Atsakyta: 
“šešiolikų”. Slaptas degti- 
nės pardavinėjimas pavers- 
tas viena iš pirklybos ša- 
kų”. 

Kieve “tikrųjų rusų” są- 
jungos skyriaus susirinki- 
me išdirbta pienas rinkimų 
kampanijos į ketvirtųjų du- 

rnų. Nutarta organizuoti 
eiles sodžiaus agitatorių ir 
dalinti išleistų literatūrų 
apie nacijonaiinį klausimų 
ir kairiųjų partijas. Tarp 
kitko, sųjungiečiai mano 

kreiptis į vyriausybę, idant 
ši perkeistų rinkimų įstaty- 
mus sulyg lenkų, valstiečių 
ir darbininkų rinkėjų suma- 

žinimo. --*84 
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Kadangi tarp Vokietijos ir Fr^icij^i. tif. Merokko -reikalus pramatoma ka- 

rus, tatai ant vaizdo-parodoma Yok'ietijfes ‘armija sai kaizeriu Vilium ir Francio 

jos prezideiitas Fallieres, r: '; 1.. ‘; 1 
... 

Karo šmėkla.- 

Specijaliniame Franci] os 

ministeriu posėdyje vien- 
balsiai nutarta Moroklio 
reikaluose laikytis dabarti- 
nio kurso ir suteikta pa- 
siuntiniui J. Cambonui tam 
tikros instrukcijos, sulvg 
didžiausiai galimu nusilei- 
di imi, su kokiomis Franci- 
ja gali sutikti, idant užtik- 
rinti sau liuosą kelią į Mo- 
rokko. 

Sulyg iškilusiu nesusi- 
pratimu su: Vokietija, 
Franci j a mano pavesti šiai 

pastarajai dalį savo terito- 

rijos Afrikos Konge. Vie- 
nok pastaromis dienomis 
franeuzu visuomenėje vis 
tankiau girdėti žodis “ka- 

ras”, bet neužkabinančio j 
prasmėj, o tiktai apsigi- 
nančioj, kadangi vis tan- 
kiau užeina. klausimas, ar 

tiktai Vokietija nenori pri- 
versti Franci,ją griebtis 
paskutinio argumento — 

ginklo. Nėra taipgi paslap- 
timi, kad abi valstybės šalę 
savo “tarybą” karštai slap- 
čiomis rengiasi karan. 

Neatsilieka tame dalyke 
nuošaliai ir trečioji Morok- 
ko pretendentė — Anglija. 
Garsinti šiemet kariuome- 
nės manebrai liko atšaukti, 
kariuomenės viršininkai ne- 

leidžiama pasilsėti. Anglijos 
karo arsenaluose nepapras- 
tas judėjimas, ginkhj san- 

deliai visur dvigubos sar- 

gybos saugojami. Karo ra- 

teliuose visur atvirai kalba- 
ma apie karą, kaipo jau ne- 

išvengiamą dalyką. Poli- 

tikos gi rateliuose visur 

manoma., kad [Vokietiia 

: trokšta kiro. itFąigu jau n§ 
patį VOkietijop liaudis, tai 
galingosios p^tikos parti- 
jos konsory at%ir,-: tautinin- 
kų ir-; ■Raidžios pataikūnai 
tiesiok siundo Vokietijos 
vyriausybę pradėti karų. 

Vokietijoj jau net pu- 
siauvaldiški laikraščiai vis 
tankiau siundo visuomenės 
opinijų-prieš Angliju. Šian- 
die, sakoma, Vokietijai jau 
netaipi apeina Marokko rei- 

kalai, kaip abelnas'još pa- 
dėjimas su lyg kultūringųjų 
valstybių; Nutukęs Vokie- 

tijos švabas jau šiandie pa- 
sij uto pėrsiauroj atmosferoj 
esųs, tad jis ipano ginklu, 
kaip iry visuonlėt tų darė, 
priverpti, kitus 'skaitytis su 

juojnį;. f .! 
Europoj jau visai nesle- 

piamai'kad Salė ramių, ta- 

rybų dr; varžytinių už sve- 

timų gotų visi skubiai reii- 

giasi'karan... 

Belgija ginkluoja savo 

i pasienius; 
Belgijoj iškilo didelis ne- 

ramumas dėlei vyriausybės 
staigaus ginklavimo savo 

pasieni*)?5 Karo ministerio 

namuos^, atsibuvo vyriau- 
siųjų pafeieninės kariuome- 

nės' viršininkų, susirinki- 

mas, kuriame nutarta ap- 

ginkluoti pasienius, idant 

ištikus karui, pancija ir 

Vokietija negalėtų per- 
žengti -Belgijos .siena ir jos 
neutrališkumą. : Kartu su 

tuonii prasidėjo; smarkus 

pasienių ginklavimas. Pa- 
sieninės tvirtovei ginkluo- 
jamos^ gėriausiotijĮs. kanuo- 
lėniis- suvežą wa Įtmunięiia. 

O ant Vokietijos sienos ga- 

benama lauko artilerija. 
36 myliomis nuo Brukselio 

į stojančiu tvirtovę Namui* 

atgabenta du specijaliniai 
karo traukiniai, kuriuose 
atvežta šešiasdešimts lauko 
kanuolių, dvylika Hoxcb- 
kiss’o didžiųjų kanuolių ir 

penki vagonai amunicijos. 
jPUsieninės kariuomenes -vir- 
šininkai gavo instrukcijas 
sproginti tiltus ir naikinti 
geležinkelių komunikaciją, 
jaigu priešininkų armija 
norėtų peržengti Belgijos 
sienas, 

Taip tai niaukiasi Euro- 

pos padangės ir jau visai 
atvirai rengiamasi į karą 
tarpe Vokietijos ir Franci- 
j03. 

Politiškas krizis Portuga- 
lijoj. 

Politiška situacija Por- 
tugalijoj žymiai nuėjo blo- 
gyn. Republikonų partija 
galutinai pasidalino į dvi 
dalis: į radikalinę frakciją, 
po vadovyste Alfonso Coc- 
ta, laikinio teisių ministerio 
ir į konservatyvmę frakci- 

ją, vedamą vidurinių reika- 

lų ministerio Antano Al- 
meido. Abi frakcijos tarpe 
savęs veda smarkių kovą. 
Pastaroji, ty. konservaty- 
vų frakcija, ikišiol yra pa- 
ėmusi viršų, nes naujai ap- 
rinktas prezidentas yra jos 
šalininkas. Abiejų frakci- 

jų spėkos yra beveik vie- 
nokios ir dėlto tai preziden- 
tas Arriaga turės sunkias 
kliūtis* jas sutaikinti, o kaip 
politiškuose rateliuose kal- 
bama. tokią užduotis tięsiok. 

negalima išpildyti. Grei- 
čiausiai, surinkus naują mi- 

nisterių kalnuotą, parla- 
mentas liks paleistas, o nau- 

ji rinkimai neapsieis be 
smarkios savitarpines ko- 
vos. 

Smarkios riaušės ir choleros 

epidemija Italijoj. 
Kalabrijos provincijoj iš- 

kilo riaušės, parodančios 
viduramžinį tamsumą pieti- 
nės Italijos gyventojų. 

Miestelyje Verbicago vy- 
riausybės sanitarų įstaigos 
vedė gana pasekmingą ko- 

vą su siaučiančios ten cho- 
leros epidemija. Tamsus 
gyventojai manydami, kad 

sanitarų įsakymai yra krei- 

piami didesniam išplatini- 
mui choleros, pirmiausiai 
atsisakė tuos sanitarų įsa- 
kymus pildyti, o toliaus su- 

sirinkę miniomis, vedamo- 
mis tamsių fanatikų, užpuo- 
lė ant gydytojų ir prižiūrėto- 
jų. kurie turėjo gelbėti sa- 

vo gyvastį pabėgimu. To- 
liaus minia užpuolė miesto 
majoro namus, užmušė jį ir 
jo šeimyną ir padegė na- 

mus. įnirtusi minia toliau 

sudegino viešuosius vyriau- 
sybės namus: krasą, rotužę 
ir teismo namus. Pagalios 
gatvėse įsitaisė sau barika- 

das, apsiginklavo įvairiais 
ginklais, peiliais, kirviais, 
dalgėmis ir t. p. ir laukė at- 

vykstant kariuomenės iš ar- 

timiausiojo garnizono. 
Pats miestelis yra labai 

nesanitariniamc stovyje. 
Ištiko ten 82 susirgimai 
cholera, kame pusė susirgu- 
siųjų numirė. Balis lavom} 
dar yra nepalaidota. 

Pagal vyriausybės paduo- 
damas skaitlines sulyg cho- 
leros siautimo visoj Itali- 

joj* j°s perstatoma taip: 
abelnai ikišiol buvo 351 su- 

sirgimas ir 153 mirtis Sici- 

lijoj; 201 susirgimas ir 81 
įnirtis Neapoly j; 292 susir- 

gimai ir 98 mirtis provinci- 
joj Casarta; 25 susirgimai 
ir 14 mirčių Ryme; 150 su- 

sirgimų ir 65 mirtįs pro- 
vincijoj Legliorn; 134 susir- 

gimai ir 68 mirtįs mieste ir 

apylinkėse Genuos ir 534 

susirgimai bei 108 mirtįs vi- 

sose kitose Italijos provin- 
cijose. 

Tarpe vyriausybės ka- 

riuomenės ir buvusiojo Per- 

sijos šacho, Mahomedo Ali 

Mirza, surinktomis šalinin- 

kų gaujomis atsitiko kru- 
vini susirėmimai Firuzkuh, 
Demausend ir Saradkuh. 
Netoli Firuzkuh eks-šacho 
kariuomenė liko sumušta, 
žuvo 150 jo šalininkų ir 

priešininkams pateko 2 ka- 

nuolės ir 300 šautuvų. Iš 

Ispahano vyriausybės armi- 

jai ateina pagalbon baehti- 

yarij buris. Netoli miesto 
Demarend vyriausybės re- 

gulerinė armija sumušė 
1500 kladarijų būrį, eks- 

šachų šalininkų, 1 

VISOKIOS ŽINIOS. 
Franci jo j susirgo cholera 

du žmones mieste Perpig- 
nan. Vyriausybė su visa 

energija griebiasi visokiu 
nuraukiu, idant užkirsti ke- 
lią choleros išsiplatinimui. 

* T" 

Nikolajevo paviete Sama- 
ros gubernijoj į vieną sa- 

vaitę 56 sodžiuose susirgo 
cholera 238 žmonės, numirė 
190; išviso paviete nuo pra- 
džios epidemijos susirgusių 
buvo 952, numirė 468. 

* f 

Norvegijos armijoj, kaip 
pranešama, iškilo skaitlingi 
maištai, iššaukti antimilita- 
ristų agitacija. Keliuose 
atsitikimuose. Maištus kė- 

lusieji oficierai prašalinta, 
o kareiviai nuteisti kalėji- 
mai! visi liko paliuosuoti. 

* 

Kievo pirkliu draugijai 
padavus pranešimą, nuro- 

dantį žydų iš ten prašalini-? 
mo blėdį, ministerių kabi- 
neto premjeras Štolypin 
aiškiai atsakė, kad tokias 

rūpestis apie žydų palengvi- 
nimus negalima užganėdinti. 

i 

Japonijos premieras gra- 
fas Katsura rezignavo iš sa- 

vo užimamos vietos ir per- 
statė į premiero vietą mar- 

kizą Saioni. Naujas pre- 
mieras liko perstatytas cie- 
soriui ir šiomis dienomis 

paskirs savo ministerių ka- 

binetą. 
* 

Moterių demonstracijos 
prieš viešpataujanti valgo- 
mi} produktų brangumų iš- 

siplatino visoj šiaurinėj 
Franci j o j. Minios moterių 
ir vaikų demonstruoja mies- 

to gatvėmis, užpuola ir nai- 
kina prekes, o net išeina už 

miestų ir ten naikina ūki- 

ninkų laukuose daržoves ir 

javus. Tarpe ūkininkų ir 

demonstruo j ančių moterių 
nekartų iškilo smarkios 

muštynės. Miestų ir mies- 

telių policija yra begalė 
prieš minias. 

* \ 

Portugalijos generolas 
Bastos, respublikos kariuo- 

menės vadas šiaurinėje ša- 

lies dalyje, praneša, kad 
monarchistai Ispanijos pro- 
vincijoj Galicijoj rengia 
ginkluotų užpuolimų ant 

Portugalijos. Monarch istų 
ten yra susirinkęs gana di- 

delis skaitlius ir jie yra ge- 
rai apsiginklavę naujausios 
systemos šautuvais ir k a- 

nuolėmis. — Manoma yra, 
kad naujai išrinktas respu- 
blikos prezidentas, idant 

pagalios padaryti galų tam 

monarchistų judėjimui, pa- 

sistengs sušvelninti įstaty- 
mus apie atskyrimų bažny- 
čios nuo valstybės, kas da- 

bar yra geru inrankiu mo- 

narchistų agitacijai prieš 
lepublikonus. 


