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Politiškos Žinios. 

Iš Rusijos. 
Nušovus Kieve premierą 

Stolypiną į 15.000 žydų lig- 
šiol miestą apleido. Ir to- 
liau žydai, palikdami savo 

lobius, krautuves, nešinasi į 
kitus miestus, kur randasi 
mažiau juodašimčių. Nu- 
žudyto Stolypino vietinin- 
kas Kokovcev per savo 

sekretorių žydų aristokrati- 
jai iš Kievo apreiškė, kad 
Kieve pasiaubą pagimdę pa- 
tįs žydai, kurie perdaug 
persigandę, vyriausybė ka- 

dangi viską buvo sutaisius, 
by tik neleidžius prasidėti 
Dent KOKiems priešai zyaus 
judėjimams. 

Ir caras Mikalojus per 
Klevo general-gubernatorių 
Trepovų apskelbęs, kad 
Kieve žydai galinti sau ra- 

miai gyventi, valdžia jiems 
nepadarysianti jokių nuo- 

skaudų. Rusų pairi j otų Ly- 
gos pirmininkas tomis die- 
nomis areštuota už kursty- 
mų juodašimčių prieš žy- 
dus. 

Odesos gubernatorius Tol- 
mačev pasikvietęs į savo rū- 

mus visus monarchinių or- 

ganizacijij atstovus ir pri- 
sakęs jiems nekliudyti žydų, 
neturėti su žydais blogų 
santykių. 

Kas link pasikėsinimo ant 

Stolypino gyvasties tardy- 
mus vedęs pats teisdarystės 
ministeris M. Ščeglovitov. 
Patirta, jogei daugumas 
augštesnių policijos valdi- 
ninkų tan pasikesiniman in- 

maišyta. Valdžia prižadė- 
jus apskelbti sensaeijinius 
dalykus, kuriuos užmušėjas 
Bogrov išpažinęs. 

Policijos departamento 
vice-direktorius Yerigin nu- 

žiuromas tame pasikėsini- 
me kaipo dalininkas, jis, sa- 

koma, suokalbį ant Stolypi- 
no gyvasties žinojęs ir tai 

toleravęs. Kad apsaugojus 
* carą, nuo pasikėsinimo jam 

esant Kieve, tarp policijos 
kilę aštrus ginčai. Gen.- 
gubernatorius caro “sar- 
gus” norėjo turėti savo ran- 

kose, bet policijoj direkto- 
rius M. Krilov tam prieši- 
nosi. Trepov todėl norėjęs 
rezignuoti, bet caras jo re- 

zignaciją, atmetęs. O tuo 

tarpu Krilov, Yerigin, pul- 
kininkas Spiridovič iš slap- 
tosios policijos biuro suor- 

ganizavo “ochraną” Kieve, 
lėšomis $100.000. 

Taigi paskiau Krilov ir 
Y erigin leido advokatui 
Bogrovui saugoti premierą 
Stolypiną nuo anarchistų. 
Kaip jis Stolypiną saugojo, 
jau žinoma. 

Nekurie rusų laikraščiai 
rašo, kad jei priešai teatrą 
gen.-gubernatorius Trepov 
savu keliu nebūtų pastatęs 
kordono, tatai Bogrov po 
pasikėsinimui butų paspru- 
kęs. 

Garsus Rusijoje popas 
vienuolis Iliodoras atsisakęs 
už St oi y piną laikyti pamal- 
das, aiškindamas, jogei Sto- 
lypin nepriklausęs rusų šei- 
mynai ir jis Rusijai nieko 
gero nedaręs, o už pinigus 
tik dabar turįs pamaldas ir 
verkiančius. 

Tomis dienomis prasidė- 
jus Bogrovo byla. Skundo 
akte pažymėta, jogei Bo- 

grov turėjęs sau bendrą, ne- 

kokį Muravjovą, kuris pirm 
visoko nusižudęs Peterbur- 
ge, slaptosios policijos vir- 
šininko Kuliabako biure. 
Muravjovui nusižudžius, 
Bogrov apsiėmęs premierą 
nudėti. Ir savo tikslą at- 
siekė. 

Paskiausiai gauta žinia, 
kad karo teismas Kieve nu- 

sprendęs Bogrovą pakarti. 

Rusija pergyvena nepa- 
prastus laikus. Visoje vals- 

tybėje pradėjo didelę rolę 
lošti... bepročiai. Bepročiai 
pradeda turėti didžiausią 
intekmę į visą vyriausybės 
politiką ir yra laikomi di- 
deliais valstybės “veikė- 
jais” 

Vienu iš tų didžiausių 
valstybinių “veikėjų” yra 
šventikas Iliodoras, kuris 
dar kitaip vadinamas “be- 
pročiu vienuoliu iš Carici- 
no”. Tasai fanatikas Cari- 
cine juodašimčių arba tik- 

rųjų rusų sąjungos suvažia- 
vime apskelbė, jog rusų 
‘ ‘ patri j otai ” visoj Rusij o j 
tuojaus sutaisys abelnus po- 
gromus žydų* inteligentijos 
ir kitataučių. 

Tokis šventiko apskelbi- 
mas, kurio agitacija turi la- 
bai didelę pasekmę tarpe 
tamsių mužikų visoje Pa- 

volgėje, iššaukė didelį gy- 
ventojų, neramumą. 

Tasai beprotis šventikas 
viešai yra palaikomas ir 

užtariamas caro ir jo vy- 
riausybės. Po paskutiniam 
savo atsilankymui pas carą 
jisai įgavo dar didesnę drą- 
są ir viešai skelbia, kad Ru- 
sijoj tolei nebus tvarkos ir 

ramybės, kol nebus išguiti 
ir išmušti visi žydai, inteli- 
gentija ir kitataučiai. 

Stolypino reakcijinė vy- 
riausybė prijautė Iliodorui, 
nes matė jame didelį abso- 
liutizmo ramstį. Iliodoras 
gi vyriausybei ~ nepasilieka 
skolingas ir, eidamas per vi- 
sus Pavolgės miestelius ir 
sodžius su visa armija savo 

pasekėjų, skelbia .tamsiai 
miniai naują'evangeliją, pa- 
remtą ant žudymo ir naiki- 
nimo “kitataučių”. 

Ispanijos monarchija pa- 
vojuje. 

Su Ispanijos, monarchija 
labai prastai * einasi. O 
priežastis štai kame: -j 

Ispanijoje Užgimusią rėyoliiifcija kąralius Alfonsas su savo pakalikais su- 

trėmė, bet dabajr saugojasi antro§i$8, kuri jį gali pavaryti nuo sosto. 

Kaip paprastai, vienur i|* 
kitur ėmė straikuojti; darbi?- 
įlinkai. Netik Jfctnerikoj 
kapitalistai ;gląrbindnkus 
įvairiais budais engia, bet 
tas pat r veikiama ir Euro- 
poj, taigi ir pačioj Ispani- 
joj. Kuomet darbininkai 
ilgesnį laikų negalėjo su 

darbdaviais susitąįkint, žiT 
nomas dalykas,- tarp strai- 
kerių kilo badmetis, vargas 
ir skurdas. Nekuriose vie- 
tose strąįkąriai ėmė keltį 
riaušes, prie jų prisidėjo 
šiaip žmpniųyminįos ir visu4 
pirmu imta aštriai protes- 
tuoti prieš valgių brangu-- 
mų. Negana to, kad darbi-; 
ninkai neturi darbo, bet 
kaip tyčiomis ir valgomi 
produktai dar pabranginta. 

Kai Kuriose vietose užgi- 
mus toms riaušėms, vyriau- 
sybė į tai visai neatkreipė 
domos, tuos dalykus paliko 
ant rankų lokališkiems val- 
dininkams. Paprastai vy- 
riausybė mano: Et, pasi- 
bels, pasiniankstys’ tie pras- 
tuoliai ir visi vėl aprims. 
Teeiau tokie manymai labai 
tankiai atgabena liūdnas 

pasekmes. Taip dabar at-į 
sitiko ir Ispanijoje. \ 

Sukilus' riaušėms/ .Staiga 
tarp riaušininkų atsirado 

politiški; agitatoriai, kurių 
tikslas vienas ir tas pats: 
sugriauti dabartinę monar- 

chijų.' Tų agitatorių balso 
tik ir reikėta. Straikai pra- 
dėjo visur vis plačiau plės- 
tįes ir pagaliau priėjo prie* 
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to, kad sumanyta visoj Is- 
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Toksai padėjimas dabar 
vyriadsybei, o ypač karaliui 
Alfonkiuį" pasidarė baisus. 
Karuliu# atšaldė '.visokius 
say o ‘Msivie šė j imus 

važmfjimus, sušaukė — 

posėdį, pąĮs-gi apsis- 
uomeneį ir posėdy 
soj šaly apskelbti 

ovį, jei tik ( 
-.-L»arbd Federacija 
skelbs visuotinę,, darbininkų 
straifcį,-! u 

Ir-kaip sjM| nebtrukus 
apskelbta visuotinas strai- 
kas, ©-karalius %>mis pėdo- 
mis ai ■6 vtsįoj šaly ka- 
ro stovį, ty. 'konstitucijos 

•- ■*. t^jaj nenu_ 

aikįso. Visur 
itie j i Ikaro teis- 

r©: 

rimsta 
įvesta 
man & 

Na^, ir. prasidėto visoj Is- 

pani^3%voliuqĮja, politiš- 
koji -’i&viiiucija.} Ir pasek- 
mės^© i |pionių kraujo lieji- 
nį© |uov4Srpu nė^nomosj tik 
iš leĮegrkmiji patiriama ise 
kančios nau jiei© '*’ I Ss 

Miestuose Alcocer ir Car- 
cajente išvaikyta visi ka- 
raliaus valdininkai ir pro- 
k-Iemuota komuna, ty. sava- 

ranki federacijinė respubli- 
ka. 

Daug darbininkų užmušta 
ir sužeista gatvėse miestų 
Saragose ir Dilbao. 

Tuo tarpu valdžia nu- 

sprėndžius išnaikinti visus 
suokalbininkus prieš kara- 
lių. į 

Pasiremiant ant karo sto- 
vio imta areštuoti darbinin: 
kų vadai ir politiškieji agi- 
tatoriai. Tūkstančiai žmo- 
nių tokiuo budu uždaryta 
kalėjimam Prasidės žmo- 
nių šaudymai ir kitokiuo 
budu žudymai. 

Nėra abejonės, jogei vy- 
riausybė apmalšįs kraštų, 
savo neprietelius iškars, iš- 
šaudys, bet kaip ilgai ka- 
ralius džiaugsis ant sau 

brangaus sosto, tai klausi- 
mas? 

O tuo tarpu bedarbė ir 
darbininkams prisieina var- 

gus vargti. 
Iš to visko aišku, jogei 

karaliui ar anksčiau, ar vė- 
liau prisieis iš Ispanijos iš- 
sikraustyti. 

Ir Austrijoje darbininkų 
riaušės. 

Riaušės delei valgių bran- 
gumo iš'Frąneijos persikėlė 
į Belgiją ir Austriją. An- 
dai 

_ Austrijos sostainėj 
Vienoj butą tikros revoliu- 
cijos, šimtai Žmogių gušatt- 

dyta ir sužeista. Prasidė- 
jus toms riaušėms, politiš- 
kieji agitatoriai tuo pasi- 
naudodami, tiesiog minias 
atkreipė prieš monarchiją 
ir ėmė gundyti prie revoliu- 
cijos. Vyriausybė tai pa- 
tyrus, kuogreičiausiai susi- 
tvarkė ir pasirengė minias 
pašvęsti kulipkomis. Im- 
peratoriaus rūmai apstatyta 
kariuomene, miestan pasių- 
sta daug raitelių ir artile- 
ristų. 

Riaušės prasidėjo pirm 
pietų, kuomet įvairiose 
miesto namais: Socijalistai 
sukvietė į 200.000 asmenų 
demonstracijon prieš valgių 
brangumą. 

Didžiausias toksai susirin- 
kimas, kuriame dalyvavo 
50.000 asmeny, atsibuvo ties 
miesto namais: Soči jais tai 
savo karštomis kalbomis 
ėmė kurstyti susirinkusius 
kovon su valdžia. Pasibai- 
gus susirinkimui “išmokin- 
ta” ir “apšviesta” minia 
ėmė daužyti miesto namu 

langus. Policija mėgino 
minią, išvaikyti, bet tuokart 
minia atšoko nuo miesto na- 

mų ir piktai, atsikreipė 
priešai policiją. Kruvinai 

šusiremta, o kadangi policija 
buvo silpnoka, pakviesta 
kariuomenė. Akimirkoj pa- 
sirodė pulkas raitelių. Mi- 
nia, pamačius kariuomenę, 
ėmė šaukti: “Mes ne ka- 
riuomenės norime, bet duo- 
nos!” 

Bet raiteliams liepta mi- 

nią išvaikyti. Tris sykius 
minia atakuota ir vis-gi iš- 
vaikyta. Bet išvaikyti de- 
monstrantai iš vienur, rinko- 
si kitur. Pasklydus plačiai 
gandui apie susirėmimus su 

kariuomene, pribuvo pagal- 
bon iš kitų miesto daliij de- 
monstrantai. Imta dabar 
daužyti sankrovos, kavinės 
ir skersai gatves dirbti ba- 
rikadas. Netrukus kelios 
barikados pastatyta. Pri- 

siėjo pakviesti pėstininkus 
ir jiems prisakyta į demons- 
trantus šaudyti. Demons- 
trantai prieš kulipkas neiš- 
laikė ir išbėgiojo, palikdami 
šimtus sužeistų ir užmuštų. 
Paskui tas pat atsikartojo 
kitose miesto dalyse ir vi- 
sur panaudota šautuvai. Ir 
tik su kulipkų pagalba įves- 
ta miestan ramybė. 

Darbininkai už tas riau- 
šes visai nekaltinami. Jau 

pusantrų metų praėjo, kaip 
randos ir valgomi produktai 
vis brangsta ir darbininkai 
nemato sau niekur jokio iš- 

ėjimo. Apart brangumo 
valgių, vyriausybė dar lu- 

pa iš gyventojų didelius mo- 

kesčius, kurių didesnė da- 
lis apverčiama šalies ginkla- 
vimui. Taip ilgai ir-gi ne- 

gali būt. Už duonos reika- 

lavimų žmogui atimta gy- 
vastis. 

Irlandijoj geležinkeliečiai 
sustraikavo. * 

.JĄĮndai mieste Dubline ge- 

ležinkeliečių darbininkai at- 

# 'Vrijį 
laikė savo susirinkimą, kuria- ^ 
me nusprendė pakelti strai- 
ką. Ir praėjus kelioms va- 

landoms ant trijų geležinke- 
lio svarbiausių linijų sulai- 
kyta visoks judėjimas. 
Valdžiai tas dalykas puolė J| 
širdin ir ji atšaukė kariuo- 1 
menės manebrus. Policijai 'ii 
prisakyta saugoti geležinke- 
lių stotis. Ir ant kitų ge- 
ležinkelių linijų judėjimas, ~ Ą 
regis, bus sulaikytas. 

Straikas apskelbta delei 
to, kadangi geležinkeliais | 
transportuota medžiai tų 
kompanijų, kurios ligšįol j 
dar nėra išpildžiusios savo 

darbininkų reikalavimo. 

Italijos tautinė šventė. 

Nepaprastai iškilmingu 
budu rugsėjo 20 dieną, Ry- 
me apvaikščiota 41 metinės 
sukaktuvės nuo atėmimo 
miesto Rymo iš pope- 
žiaus. Toje iškilmybėje be- 
veik didesnė dalis miešto 
gyventoją dalyvavo. Galį 
vėmis su muzika maršuol 
ir nešta visokeriopi masMį 
niški ir soči j alistiški žeB 
klai. Reikia žinoti, j ogi 
toji iškilmybė Įsas jn^pi 
rengiama popežiaus ir Baž- 

nyčios pažeminimui, pajuo- 
kimui, tad anoje ir dalyvaus 
ja tik vieni popežijos prie- 
šai. Po viskam miesto bur- 
mistras Nathan turėjęs į 
susirinkusius kalbą,. tečiau 

kalboje nekliudęs nei pope- 
žijos, nei kataliką tikybos. 

Chinuose sukilėliai susior- 
ganizavę. f 

Chiną kariuomenės gene-* 
rolas Cao-Erh-Feng iš Čeng- 
Tu praneša, jogei sukilėliai 
turinti artileriją:; jie esą. 
puikiai susiorganizavę ir tu* 
rinti pakaktinai spėką. To- 
liau jis praneša, kad laike 

apgulimo Čeng-Tu, sukilė- 
lių pražūta 2.000 ir valdiš- 

koji kariuomenė paėmusi 
2.000 įvairios rąšies ginklą. 

Pabėgėliai, pribuvę į 
Čung-King, iš sukilushj apy- 
linkių, pasakoja, jog suki- 
lėliai su anais apsiėję labai 
švelniai. Svetimžemiams. 
visur negręsia joks pavojus* 
kadangi dabartinis judėji- 
mas atkreipta tik priešai 
vyriausybę. 

Iš Tulono pranešama, jo- 
gei ant Francijos skraiduo- 
lio “Glorie” šaudant plyšus 
kanuolė; vienas kareivis už- 

mušta ir 13 sužeista. Fran- 

ci jos karo laivams nesiseka.. 
• 

Ties sala Wight, Angli- 
joj, ant didžiausio sviete 
naujo pasažierinio laivo 
‘ ‘ Olympic ’ ’, prigulinčio kom- 

panijai “White Star Line’* 

užplaukęs karo laivas- 
“Hawke” ir prakiurinęs 
šoną,. Tuo tarpu ant laivo- 
butą 3.000 keliauninką, pa- 
sirengusią keliauti į Ame- 

riką. “ Olympic ’ ’ nuplukę 
dyta į dokus. 
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