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Politiškos Žinios. 

RUSUA. 

Stolypin mirtinai pašautas. 
Rusijos premieras Piotr 

Stolypin pereito ketvergo 
vakare mirtinai pašautas 
mieste Rieve, operos buste, 
kur perstatyme dalyvavo ir 

pats caras su dvariškiais. 
Stolypiną pašovė advokatas 
Bogrov, žydas, turintis 28 

metus, baigęs 1906 metais 
Kievo universitetą,. Bog- 
rov teatre ant vietos suim- 
tas, kadangi jam pabėgti 
nebūta kaip. 

Tardymai išparodė, jogei 
Bogrov yra revoliucijonie- 
rius, kuris podraug tarna- 

vęs ir policijai, kaipo anos 

šnipas; pasiremiant ant jo 
provokatorystės jam taigi 
induota ir biletas teatran, 
kuriame buvo perstatoma 
caro garbei opera “Caras- 
Sultan”. Tai aiškus faktas, 
kad revoliucijonierią parti- 
ja Rusijoje atgijo. Dabar 
juodašimčiai taisosi už tai 
skersti žydus. 

Tardymai vedami labai 
greit, kadangi miesto Kievo 

valdyba nori apsivalyti nuo 

bent kokio tame atsitikime 
nužiūrėjimo, jogei valdyba 
apie tą suokalbį visai nieko 
nežinojus. 

Bogrovo kišeniuj atrasta 
teatro biletas su numeriu 
406. Tą biletą su kitais 
miesto valdyba buvus da- 
vus policijos inspektoriui 
Kuliabko, o šis biletą su- 

teikęs Bogrovui, kadangi! 
jis buvo policijai labai ge- 
rai žinomas kaipo ištikimas 
žmogus. 

Per tardymus Bogrov iš- 
pažino, jogei jis norėjęs pa- 
sikėsinti ant paties caro gy- 
vasties, bet bijojęs, idant 
tasai darbas nepagimdytą 
Rusijoje abelnos žydą sker- 
dynės. 

Antrytojaus Kieve areš- 
tuota ir Bogrovo brolis, ku- 

ris, regis, niekam nėra kal- 
tas. 

Stolypin matomai nepa- 
sveiksiąs, kadangi viena 
kulipka užgavus kepenis ir 
įstrigus į nugarkaulį, o ant- 
ra — perskriodžius ranką. 

Pasikėsinimo smulkme- 
nos yra sekančios: 

Pasibaigus pirmajam 
operos aktui, daugumas sve- 

čių prisiartino prie pirmo- 
sios eilės ložų, kad pasisvei- 
kinus su premieru, kuris te- 
nai sėdėjo. Kadangi ne vi- 
si suspėjo tai padaryti, tad 
artintasi prie premiero pa- 
sibaigus 2-ram aktui. Tar- 
pe pastarųjų buvęs ir ad- 
vokatas Bogrov. 

Premieras Stolypin kal- 
bėjosi su karo ministeriu, 
generolu Suchomliiiov, kuo- 
met prisiartino Bogrov. 
Premieras pertraukė kalbų 
ir atsisuko į prisiartinusį 
Bogrovų, kuris išsitraukė re- 

volverį ir šovė į premierą 
du sykiu. Tas atsitiko 
11:30 vakare. 

Bogrov atlikęs savo dar- 
bą metėsi į pašalines duris, 
kur jį ten atsirandantis 
oficieras sulaikė. Paskui 
visa susirinkusiųjų minia 
ant jo puolėsi, parsivertė ir 
ėmė kojomis spardyti 
ir kaip tik jis išgelbėta ir 

tuoj nugabenta kalėjimam 
Kadangi teatre kilo neap- 

sakomas trukšmas, caras 

greitai pasikėlęs nuo savo 

sėdynės ir pamatęs, jogei 
pasikėsinimo auka kritęs 
Stolypin,tuoj taigi liepes or- 

kestrai užgroti tautinį him- 
ną “Bože caria chrani”. 

Stolypin, kuris buvo par- 
kritęs ant grindų, greitai 
pašokęs ir persižegnojęs 
žiūrėdamas į nublankusį ea- 

rą. Kiti valdininkai puo- 
lėsi premierui pagalbon, bet 
pastarasis pats dar nusime- 
tęs švarką. Tuoj jis nu- 

gabenta į d-ro Makoyskio 
sanatoriumą. Žaizdos pasi- 
rodžiusios nemirtinos, bet 
paskiau pranešama, jogei 
vargiai jis pasveiksiąs, ka- 
dangi po operacijai eina 
blogyn. 

Po pašovimui premieras 
neapalpęs, bet dar susirin- 
kusių prašęs pranešti carui, 
kad jis už jį pasirengęs mir- 
ti. Be to prašęs suraminti 
jo pačią ir vaikus ir greitai 
pakviesti popą. 

Išnešus Stolypiną į sana- 

toriumą, aktoriai ir giesmi- 
ninkai išėję ant scenos ir 

klūpodami, orkestrai akom- 
panuojant, pagiedoję šešis 
žygius tautinį himną. 

Caras stovėjęs savo ložėj 
ir dėkojęs giesmininkams 
už tą lojališkumo apsireiš- 
kimą. Caro ložė buvo ap- 
statyta aplinkui kareiviais. 
Nors jis mėgino nuduoti ra- 

mybę, bet buvo nublankęs 
ir balsas jo drebėjęs. Pasi- 
baigus tai demonstračijai, 
caras su savo dvejatu vai- 

kų tuoj apleidęs teatrą, įsė- 
dęs karieton ir, raitelių ap- 
suptas, kuogreičiausiai nu- 

keliavęs į rumus. Tuo tar- 

pu policija visus susirinku- 
sius iš teatro pavieniui iš- 

leidinėjo ir kiekvieną iškrė- 
tė. 

Nežiūrint to pasikėsini- 
mo ant Stolypino, caro ke- 
lionės programas nepakeis- 
ta, tik jis imta saugiau da- 
boti. Pėtnyčios vakare ca- 

ras iškeliavęs iš Kievo į 
Korostiną, o iš ten į Yoly- 
nių. Paskui sugrįšiąs dar 
į Kievą ir iš ten vėl ke- 
liausiąs į Sevastopolį, o 

pagaliau į Jaltą, kur išbu- 
siąs 3 mėnesius. 

Ant Stolypino kesintasi 
jau ketvirtu syk, bet tris- 
syk jis išeidavęs laimingai. 

Tai teisingas atkeršiji- 
mas, kadangi taflfti biuro- 
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kratas tūkstančius žmonių 
nekaltai liepė pakarti. Jis 
ir valstybės dūmas vaikyda- 

laisvę tremdavo. JpįįPme 
žmogus, bet žvėris.; 

lypinas mirė." Mirė pereito 
panedėlio vakare, taigil^ilo 
pašovimo gyvas išbuvo tik 
4 dienaš; ;/Prieš mirsiant 
pas pąerjentą buvę susirin- 
kę beveik visi- -augštesni 
valdininkai ii*' Klevo metro- 

politas su. ikėliaiš šventi- 
kais. 

Stoiypinui mitus Jtieve 
apskelbta karą ivriii- 
traukta iš artimesnių apy- 
linkių 30.000 kariuomenės, 
kadangi pramatoma kaip 
ten, taip ir kitur: žydų sker- 
dynės. Dabar juodašini- 
čiams gera proga prieš žy- 
dus atsispirti. .i 

Netrukus visame mieste 
prasidėję areštavimai ir 

kratos; areštuota į 200 as- 

menų, vis Bogrovo pažįsta- 
mų, tarp kurių randasi daug 
advokatų. 

Mirusiojo premiero vietų 
liglaikinai užėmė finansų 
ministeris Kokovcev. 

vo, jis ir žydus persekioda- 
vo, jis ir visokių Rusijby 

Morokko reikalai. 
Šiais laikais visi pasaulio 

politikai užimti Morokko 
reikalais, už kuriuos riudieii 

riejasi Fraticija Vokieti- 
ja. Francijoje tuo tarpu 
dar ramu, bet Vokietijoj 
užgimus didi p^i&ufcia,-ka- 
dangi Franeija- netiktai k$ 
ginkluojasi, bet „dar visus 
gavo kapitalus iš Vokietijoj 
traukia šalin. Vokietija 
palikus be g^p-.jupigo* Ir 

į.-y 

jei Francuos bankieriai su- 

mariyjs'Bg yienfcm frankui iš 

i^ti lįukii, pastd- 
ro# iikiflikujn rasciaušiamė* 

f ka<Jangr -pmi|i' 
tegali- prapuldyti 
} veseatysieš, jdd 
jbii&Rkams nedirf 
aneija savo kapi- 
p irtis kitų viep- 
štralikianti idant 
NasitelgimO privėr- 
dįjų kudgreičiau- 
ties Morokko rei- 
nps^tyti augštų 

didžia 

fbarškina 
loma -viso 
grS 
aubos, no 

tomis 

“Tų$ tai'pu &ip nėra 

Vokietija. SpaadiVos bokš- 
te karatu reikalai^ turi pa- 
sidėju%ebO mfliapnij fran- 
ku, Piįj|cij«-"i tam pačisfii 
tiksiuipaapitalo turi beveik 

kętti^^rĮans dalgiau, ty, 
3 miijjįptae fraaM. Fran- 
eija įtaria Augimą, -o Vo- 

nebus. 

savaitėj tečiau Vokietija 
perstatė Francijai savo rei- 
kalavimus ir Franeija taip- 
ogi atsakė, jog Vokietijos 
reikalavimų nebepriimanti. 
Jei jati bus koksai krizis — 

tai turff šių savaitę. 

Vakarų Chinuose sukili- 
mas. 

Negana kad; išsiliejus upė 
Yangtšekiang prari j o desėt- 
kus tūkstančių gyventojų, 
negana to, kad’ šimtams 
tūkstančių gyventojų grasia 
badas j bet tuo pačiu metu 
Vakarų Chinų provincijoje 
Še-Čųen. gyventojai sukilo 
prieš .vyriausybę ir nus- 

sprendę tų i prėvįncijų ap- 
skelbti nępriguįmingaja. 
Ceng-Tu apskrity prieš 
riaušininkus pasiųsta ka- 
riuomenė, tėčiam toji atsi- 
sakius rį‘savo brolius šau- 
dyti. Miestų Čeng-Tu ap- 
supę sukilėliai ir regis 
jiems teksiųs, kadangi: ka- 
riuomenės garnizonas turįs 
tik 1.800 kareivių. Visoj Še- 
Čuen provincijoj sukilimai 
platinasi. Daug miestelių 
ir kaimų sudeginta, svetim- 
žemiai ir misijonoriai esu 
atsiradę didžiausiame pavo- 
juj. 

Taip dalykams virtus, 
ciesorius išleidęs Še-Cuen 
vice-karaliui paliepimą, 
idant suimtus sukilėlius 
kuoaštriausiai baustų ir vi- 
sus tuo budu išnaikintų. 
Tarp sukilėlių esama daug 
kareivių. 

Ant Chinų visokios nelai- 
mės krinta. Sukilėliai iš- 
žudys svetįmžemius, žiūrė- 
kis Chinus kitos-viešpatys- 
tės apsiaus ir^ vėl prasidės 
imtynės, kam daugiau pa- 
sjpelnijus tame’ apleistame 

Portugalijoje laukiama 
karas. 

Portugalijos vyriausybė 
andai į savo šiaurių sienas 
buvo pasiuneius žvalgę,, 
Luz d’ Almeida, slaptos 
draugijos viršininkę, ku- 
riam buvo įsakyta ištirti 
monarchistų judėjimas. 
Žvalgę^ sugrįžęs ir išdavęs 
vyriausybei raportę iš tos 

pasiuntinybės. 
Jis pasakoja, jogei mo- 

narchistai susispietę Orense 
(Ispanijoj) apylinkėse ir 

rengiasi pereiti Portugali- 
jos sienę. Jų skaitlius sie- 
kius nuo 4 lig 5 tūkstančių 
įvairios rųšies kariuomenės. 
Jie tikisi gauti iš Brazilijos 
ir Anglijos kelis milijonus 
dolerių ir tik tuokart įsi- 
veršiu Portugalijon. 

Ant sienos priešai monar- 

ehistus sutraukta 22.000 ka- 
riuomenės kuri esanti lo- 

jališka ir pasirengus monar- 

ehistams perti kailį. 
Lizbonos kalėjime tarp 

uždarytų monarehistų su- 

sekta suokalbis. Padarius 
kratę pas kiekvienų jų at- 
rasta revolveris. Jie buvo 

pasirengę išsiversti iš kalė- 
jimo, kuomet monarcbistai 
iš Ispanijos butų perėję sie- 

nę. To suokalbio vadu esęs 
kunigas Figueiredo. 

Ispanai sumušė maurus. 

"iš miesto Mellili Gibral- 
taran rašoma, jogei minėtą 
miestą Mellili (Morokke) 
andai užpuolę maurai, kurie 
tečiau po sunkiai ir kruvi- 
nai kovai turėjo traukties 
šalin su dideliausiais nuos- 

toliais. Generolo Orozco 
koliumna taippat daug tu- 

rėjo nuostolių, nes žuvę 4 
oficierai ir 13 kareivių ir be 
to keli desėtkai sužeista. 

Ispanija mieste Mellili 
palaiko 25.000 kariuomenės. 
Anos komendantu yra gen. 
Aldave, Dabar taigi jis už 
tuos nuostolius ir kaltina- 
mas, buk nemokąs tokios 
skaitlingos armijos valdyti. 

Maurai po viskam subė- 

gę į kalnus ir tenai sukū- 
rę ugnis, idant tuo budu 

pranešus aplinkiniams gy- 
ventojams, jogei jie atsiran- 

’dą pavojuje. 

Ant salos Sicilijos pasi- 
baisėtinai ėmęs veržties ug- 
nekalnis Etna ir, sakoma, 
dar baisiau nei 1879 m. 89 

nauji krateriai pasidarę, iš 
kurių liejasi lava. Svar- 
biausias krateras išmeta 
daug sudegusios anglies. 
Pasidarius iš lavos upė lie- 
jasi į šiaurias ir pasiekusi 
jau keliolika mylių. Ugne- 
kalnio išsiveržimas žemdir- 
biams tikroji nelaimė ir 

pragaištis, kadangi lava 

viską sunaikina. O aplin- 
kui tą ugnekainį gyveno į 
300.000 žemdirbių, kurie 
dabar išbėgioję į vi- 
sas puses; -Apylinkėse at- 

jaudama tankus ir'smarkus 
žemės drebėjimai* 

VISOKIOS ŽINIOS. 
Portugalija formališkai 

pripažinta respublika. šio- 
mis viešpatystėmis: Angli- 
jos, Ispanijos, Vokietijos, 
Italijos, Austrijos ir Jungti- 
nių Amer. Valsčių. 

Profesorius Capello nese- 

nai speciališkuoju keltuvu 
įsileidęs ugnekalnio Vezuvi- 
jaus krateran delei mokslo 
dalykų. Įsileidęs kelis šim- 
tus pėdų giliai ir ištyręs 
kratero pašalines sienas. 

* 

Bilbao (Ispanija) andai 
straikuojanti darbininkai 
susirėmę su civiline gvardi- 
ja, o kadangi pastarosios 
mažai butą, tat ji pasinau- 
dojus šautuvais ir 8 asme- 

nis mirtinai sužeidžius. Po 
to mieste apskelbta visuo- 
tinas darbininkų straikas. 

Belgijos karo ministerie, 
išleidęs įsakymą,, idant visi 
rezervistai, kurių lavinimo- 
si laikas pasibaigęs tomis 
dienomis, pasiliktų ant sa- 

vo vietų. Belgija psamato, 
jogU Vokietijos su Franci- 

ja karas yra neiš vengrine?. 
• 

Iš Pekino Peterburgan 
rašoma, jogei Chinų jure!-, 
vijos ministeris apdirbęs 
programą padidinti ir reor- 

ganizuoti Chinams karo lai- 

vyną. Per septynerius me- 

tus turi būt padirbta: 8 šar- 
vuočiai naujausio tipo, 20 
skraiduolių, 50 torpedvalčiij 
ir 10 mažesnių laivų. 

* 

Nesenai Vienoj viešėjo 
garsus Japonijos generolas 
Nogi, paėmėjas Port Artū- 
ro. Jis ten aplankęs žymes- 
nes vietas ir iškeliavęs į 
kitus Europos didesnius 
miestus su savo palydovais. 
Ties Port Arturu kare jis 
praradęs savo du sunu. 

Gener. Nogi yra katalikas. 

Persijos eks-šaehas Ma- 
homed Ali Mirza, kuris sten- 

gėsi atgauti prarastą sostą 
ir šiais laikais su saviškiais 
turėjęs jau kelis susirėmi- 
mus su lojaline armija, re- 

gis, bėgąs atgal į Rusiją, 
kadangi paskutiniame susi- 
rėmime žuvę jo visi karei- 
viai ir tik su 7 pabėgęs į 
Kaspijos pakraščius. 

• 

Kuomet Europos 'viešpa- 
tystės užimtos Morokko rei- 
kalais, Italijos vyriausybė 
sumanius pasisavinti dailų 
kraštą Tripolis, kuris dabar 
randasi Turki) protektora- 
te. Karo ir jureivijos mį- 
nisteriu pasirengusiu tą 
kraštą apsiausti kariuome- 
ne ir iš ten prašalinti viso- 

kią Turkijos intekmę ir 

globą. Italijos laikraštija 
tą valdžios sumanymą karš- 
tai pąremia. 


