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Politiškos Žinios. 

ITALIJOS SU TURKIJA 
KARAS. 

Pereitoj pėtnyčioj visai 
netikėtai užgimė karas Ita- 

lijos su Turkija už platoką 
:raštą Tripolis, atsirandan- 

Afrikoj. Tripolis yra 
^.•atokas kraštas, turintis 
“augiau milijono gyvento- 
; ų. Tasai kraštas iš senų* 
senovės prigulėjo ir priguli 
Turkijai. Kuomet Europos 
nekurios viešpatystės ėmė 
parties už Morokko reika- 
us, kuomet paskiau neku- 

rios ten ir kitur sau pasi- 
peluijo, Italija taippat su- 

manė tuo trukšmu pasinau- 
doti ir šį-tą iš svetimų ran- 

ką, iš silpnesnio ką nors 

atimti ir prisisavinti. Ka- 

dangi Turkijos viešpatystė 
nūdien finansiškai labai 
silpnai gyvuoja, Italija 
pirm kelių savaičių ir nu- 

sprendė iš Turkijos atimti 
anos seną nuosavybę, kraš- 
tą, Tripolis. Italijos vyriau- 
sybė išpradžią buvo manius, 
jog Turkija ant pareikala- 
vimo gražumu atiduos Tri- 

poli. Bet kas tau! Turki- 
ja netik kad pasipriešino, 
bet dar viešai apskelbė, jo- 
gei už tą kraštą ji pralie- 
sianti savo kraują, bet ne- 

atiduosianti. Mat, Turkija 
visai nemanė, kad Italija iš- 

tikrąją taisosi karau, nes 

priešingai gal butą šiaip- 
taip sulygus. Ant Italijos 
reikalavimą atsakinėjo la- 
bai šaltai, arba visai apie 
nekurius daiktus nutylėda- 
vo. Pagaliau pereitoj sa- 

vaitėj Italija Turkijai pa- 
siuntė galutiną žodį arba 
ultimatumą ir pareikalavo 
ant to atsakyti į 24 valan- 
das. Praėjo tasai laikas, o 

Turkija nieko neatsako. 
Tada Italijos karalius su- 

šaukė posėdin savo minis- 
terių kabinetą, kas atsitiko 
pėtnyčioj, ir po kelią va- 

landų pasikalbėjimui ap- 
šaukė karą prieš Turkiją. 
Tas atsitiko 2:30 po pietą. 
Karo ministeris tuoj pra- 
nešė savo karo laivynui, 
kuris jau buvo surengtas, 
plaukti miesto Tripolis 
uos.tan ir pareikalauti pasi- 
davimo, priešįngai-gi su- 

bombarduoti. M. Tripolise 
turkai turinti 17.000 kariuo- 
menės ir šiokias-tokias 
tvirtoves, tatai pasiduoti 
atsisakė ir tas buvo svar- 

biausioji karo pradžia. 
Čionai paduodame iš ka- 

ro lauko svarbiausius atsi- 
tikimus. 

Pirmiausiai Italijos karo 
laivynas susirėmė netoli 
Epiro su Turkijos torped- 
valčiij naikintojais, kuriais 
lydėta transportiniai laivai 
su turkų kariuomene į Tri- 

polis pakraščius. Itahj lai- 

vynas užpuolė ir du turkų 
laivu nugramzdino. Bet 
transportiniai laivai laimin- 

gai dasigavo prie krašto ir 

suspėjo kariuomenę išleisti 
ant sausžemio. 

Iš Rymo rašoma, jogei 
Italijos visą, karo ekspedici- 
ją, ant Tripolis ir prieš Tur- 

kiją vedąs generolas Cane- 
va su generolais Briola ir 
Garaldi. Į Tripolis Italija 
pasiunčia 40.000 kariuome- 
nės. Kariuomenė siunčiama 
dalimis. Iš visą mieil,, 
kareiviai gabenama į arti- 
miausius uostus ir kuogrei- 
Siausia transportuojama į 
Tripolis pakraščius. Senai- 
siais laivais gabenama amu- 

nicija, kanuolės, orlaiviai, 
aeroplanai ir kitokie karui 
reikalingi daiktai. 

Karo laivynas padalinta į 
keturias eskadras: vienai 
liepta plaukti į Turkijos 
uostus ir pastaruosius blo- 
kuoti, antroji nuplaukus į 
Raudonąsias juras, trečioji 
palikta rezervo je, Tarante, 
o ketvirtoji, kaip jau viršui 
sakyta, veikia Tripoliso pa- 
kraščiais. 

Turkijoj tuo tarpu užgi- 
mus didžiausioji betvarkė. 
Turkija nekuomet nesitikė- 

jo, kad Italija bus tokia 
drąsi ir apskelbs karą. Lai- 

vyno kaipir nėra, nėra nei 
pinigų. Kuomet Italija ap- 
skelbė oficijališkai karą, vi- 
sa ministerija rezignavo. 
Bet greitai sudaryta naujo- 
ji ministerija. Didžiuoju 
veziru paliko Said Paša, o 

karo ministeriu tas pat — 

Mahomet Šefket Paša. 

Konstantinopolyj apskelbta 
karo stovis, kadangi prisL- 
bijoma, idant muzulmanai 
neimtų skersti ten gyvenan- 
čių italų ir abelnai visų 
krikščionių. 

Turkijos padėjimas labai 
prastas. Dabar laukiama 
sukilimų Arabijoj, Albani- 
joj ir Makedonijoj. Ieško 
priekabių dabar ir Rusija, 
ir Graikija ir kitos Balka- 
nų pasiausalio viešpatystės. 
Turkija gali šiandie suplyš- 
ti į kelias dalis ir ant galo 
netekti nieko. O be to da- 
bartinis karas gali pagim- 
dyti visų Europos viešpa- 
tysčių karą, kuris labai se- 

nai pramatomas. 
Iš Rynio rašoma, jogei 

Tripoliso nekuriuose mies- 
teliuose muzulmanai užpuo- 
lę ant ten gyvenančiu italų 
ir visus išskerdę. 

Italų kariuomene miestų 
Tripolis jau užėmus, kadan- 
gi ėmus iš karo laivų mies- 
tas bomborduot, turkai ap- 
leidę miestų ir pasitraukę į 
apylinkes. 

Turkijos menkas, karo lai- 
vynas jau beveik visiškai 
sunaikintas. 

Turkijos sultanas sau 

plaukus raujųs ir prašus 
Europos viešpatysčių užsis- 
toti už Turkijų,- ̂ kadangi ji 
nebuvus pasirengus karan ir 
visai netikėjus, jogei Itali- 
ja taip staiga išnetyčių už- 

1TU^lS.^„l-.PAtNTR^ 
SAU H^HATURKEY'S 
..L*- VY^-MIN \ ST£ R. 

———— m 1,1 1 ■ 

Perstatoma Turkijos karo ministerįs, viršuje Turkijos artileristai, o apačioje 
pėstininkai. 

pultų ir imtų viską, naikinti. 

Vokietijos kaizeris rengia- 
si kariaujančias puses su- 

taikinti, bet kitos viešpa- 
tystės sako, jogei sutaiky- 
mas esąs perdaug suvėluo- 
tas ir Italija neužsileis, ka- 
dangi turkai desėtkus metų 
prieš visus didžiavosi, savo 

krašte Italijos pavaldinius 
skriaudė, juos tiesiog igno- 
ravo. Be to dar ant Tur- 

kijos visi rūstauja, j&gei 
ji .savo viešpatystėj' ligŠiol 
prilaikanti vergų pirklybą, 
kurisai amatas šiais laikais 
yra pasibiaurė tinas ir Uę- 
žmoniškas; pagaliau tur- 
kams norima atkeršyti už 
krikščionių skerdynes ir 
įvairius anų persekiojimus; 
Tatai; regis, ir kaizerio pas- 
tangos nueis vėjais. ,v, O ir 
labai butų laikas tasai: bar- 
barų ir fanatikų kraštas vi- 
sai panaikinti. į 

Iš karo laukotuo tarpti.la- 
bai skupiai gaunama žiruos 
ir vis tai dar neofieiąliškos. 

Sekančiame ‘ ‘Kafa^kd”' 
numery plačiau parašysime 
apie Tripolis ir paminėsime 
priežastis, už ką italai puo- 
lėsi ant turkų. 

Iš Rusijos. 
Ministerių taryba priėmė 

vidurinių reikalu ministerio 
įneštų sumanymų apie pail- 
ginimų įstatų kelių admi- 
nistracijos įvestų didesnį 
policijos skaitlių ir jos už- 
laikymui iš valstybės įšdo 
pridėti 805.000 rublių. Jve- 
dimas padaugintos^pobcijps 
pailginta dar net Iki 1 d. 
sausio 1913 metų. 

Sustiprintos apsaugos 
stovis, įvestas gubernijo- 
se: Baku, Čemomorio, 
Elisavėtpolio, Erivaniaus, 
Kutaiso ir daugumoje pa- 
vietų Tifliso gubi, iiapskrn 
&uose Jersko, Kubanįaus, 

Sucumo,. Zakat^io, mieste 
Batume ir jo naviete, — 

prailgintas iki 4 d. rugsėjo 
1912 metu. 

Mat, vis dar neramu! 
Orenburgo gubernijoj pa 

sirodė jau bai^vĮį badmečio 
draugas — vadinių tifuso 
epidemija. Ė^ddjnijos priej 
žastimi yra kibai įprastas 
gyventojų jm»t$»i rajonuo- 
se visiško netzderejimo ja- 
vų,, kur, žniqpė| maitinasi 
įvairiais šipuliais ir ta j dar 
valgo kartų į kelias dienas. 

Gydytojas Filicia'as iš 
Čeliabinsko pavieto guber- 
nijos sanitarinei valdymui 
pranešė, kad vidurių muso 

epidemija nepaprastai pra- 
dėjo siaust|vį ds^igelyj^j^o 
pavieto sodžjįM 
ma po 30&j|iho: 
giau. Epj|įijm. 
Vis labiau -iiftį 

jy suserga- 
mų ir dau- 

kasdiena 

-iAr 

Netoli mijito fįiftomiriaus 
dvarponio ^bei^nko dva- 
ro administrfd j 4; uždraudė 
Liachovcij sodžiaus valstie- 
čiams ganyti savo gyvulius 
dvaro laukuose nuvalius ja- 
vus. Valstiečiai atsisakė 
to įsakymo Įklausyti, skai- 
tydami dvaro laukus servi- 
tutais. Adripnistmcija pa- 
sikvietė talkon policiją. Po- 
licijos isprauniriftui palie- 
pus liautiąr ganyki dvaro 
laukuose gyvuliu^ valstie- 
čiai atsisakg jo, įklausyti. 
Kuomet ponija paleido ke- 
lis šuvius ^anį iiitttę vals- 
tiečiai ant itfiičijoą užpuolė, 
apsi ginkląv| šalcėjnis, kuo- 
lais, o nekufcie net|i:%eyol- 

daug Sužeisti?, 
ro a<$f!pim$tra- 

Vedami 

veriais. Y: 
užmušta 
CIĮJOS iš 

arės 

—4- 

Iš Bygo| praiifeč^MCia, kad 
paliepus murinii^eikalij 

ministeriui liko uždengtą 
didžiausią latvių apšvietos 
draugija su visais jos skait- 
lingais skyriais visoj Lat- 

vijoj. Uždengtoji draugija 
latviams turėję dįd|iausią 
kultūrinę svarbą,’ nek buvo 
įsisteigus mokytoją kursus, 
turėjo daugybę mokyklą ir 
ūbe Inai labai plačiai sėjo 
tarpe žmoriią apšvietą. 

Peterburge augštesniuose 
moterių istoriškai-filologiš- 
kuose ir juridiškuose Raje- 
vo kursuose^ studenčių pri- 
ėmimas padidinta. Trum- 

pu laiku liko paduota 300 

meldimą delei priėmimo. 
Tarpe pastojančių į kursus 
daug yra miestą, pradinių 
ir sodžiaus mokyklų moky- 
toj ų-moterių. 

ĮJogrov pakartas. 
Revoliucijonierius" Dimit- 

ri Bogrov, kuris rugsėjo 14 
d. pasikėsino ant premie- 
ro Stolypino m. Kiev.o te- 
atre ir karo teismupasmerk- 
tas pakarti, rugsėjo 25 d. 
Kievo kalėjimo kieme pa- 
kartas. v 

Prieš mirsiant tasai jau- 
nas vyras prašęs jam leisti 
pasimatyti su rabinu; kalė- 
jimo vyresnybė jam leido, 
bet su taja išlyga, idant jis 
su rabinu kalbėtųsi aky- 
veizdoj valdininko. Tuo- 
kart Bogrov atsisakė maty- 
ties su rabinu. Pasmerkta- 
sis drąsiai žengęs po kartu- 
vėmis ir paskutinis jo žo- 
dis buvęs: “Ką padariau, 
tas naudinga Rusijai”. 

Be to dar pranešama, jo- 
gei žydai, pabėgusieji pir-! 
miau iš Kievo, išnaujo bū- 
riais grįžtą miestan. 

235 jūreiviai žuvo. 
Nesenai Tulono karo uos- 

te aut Franci jos karo laivo 

“Liberte” kilo gaisras ir 
netrukus laivas plyšęs nu- 

grimzdo. Su laivu pražu- 
vo 235 oficierai ir jūreiviai. 
Plyšimas atsitikęs parako 
sandely j. 

Laivo plyšimo vietoj van- 

duo esąs negilus, tik 40 pė- 
dų, todėl nugrimzdusio lai- 
vo kaminai v riogso iš po 
vandens ant paviršiaus. 
Greitai po tai nelaimei ap- 
linkui stovintieji karo lai- 
vai,'su savo ingulomis puo- 
Įlėsi pagalbon, bet jau buvo 
pervėlu. 

Nakčia, po tam nelaimin- 

gam atsitikimui, pasklydęs 
visur gandas, joge i karo 
laivas “Liberte” Franci jos 
priešais sunaikintas; šnipai 
ant laivo pagimdę gaisrą ir 
nuo kilusio gaisro parakas 
plyšęs. Tasai gandas pa- 
remiamas faktu, jogei tuo 

pačiu laiku užtikta gaisras 
ir ant karo laivo “Patrie”, 
tečiau laiku jis prigesinta. 
Jureivijos ministeris tiems 

gandams nesipriešinąs, bet 
tuo pačiu žygiu tame reikale 
nenorįs duoti jokių išaiški- 
nimų, kol tardymai nebusią 
pabaigti. 

Valdiški*: ^patvirtinta, jo- 
gei ant laivo žuvo 235 jūrei- 
viai ir oficierai; 88 jūrei- 
viai ir oficierai sužeista, o 

vieno jūreivio niekur nega- 
lima surasti. 

Oficierai ir inžinieriai 
tvirtina, jogei tos nelaimės 
priežastimi esantis plyšimas 
naujai išrasto parako, vadi- 
namo paraku “B.” Tasai 
parakas turįs nepaprastą 
spėką ir lengvai užsidegan- 
tis. 

Plyšusio “Liberte” ske- 
veldos ant pašalinių karo 
laivų daug jūreivių užmu- 
šusios ir sužeidžiusios. 

Niekur tiek daug nelai- 
mingųjų atsitikimų su karo- 
laivais nebūna, kai kad 
Franci joj; čionai pramato- 
ma kokios tai svetimos vieš- 

patystės veikimas. 
Franci jos prezidentas 

Fallieres apturėjęs daugel 
užuojautos telegramų iš 
svetimų viešpatysčių, nuo 

karalių ir prezidentų. O 

pati Franci ja apsidengus 
gedimu netekus tiek daug 
savo narsuolių sūnų, tėvy- 
nės apgynėjų, juo daugiau, 
jog ir patsai plyšęs laivas 

prigulėjęs prie pirmosios 
rųšies laivų. 

Nesutikimai už Morokko 
reikalus pasibaigę. 

Franci jos su Vokietija 
nesutikimai užu Morokko 
reikalus galima laikyti jau 
pabaigtais. Vokietija jau 
priėmus svarbesnes Franei- 
jos išlygos ir tik pareika- 
lauta menkesnės vertės per- 
mainų .sutaisytoj sutarty. 

Taigi Franci jos politika 
žymiai gavo viršų ir Vokie- 

tija priversta Francijos no- 

rams pasiduoti. Vokietijos 
Vilius išsyk šokinėjo, laks- 

tėj bet kuomet pamatė, jo- 
gei jo grąsinįmų .niekas ne- 

sibijo, privalėjo nuleisti no- 

sį ir priimti svarbiausius 
Francijos reikalavimus. Vi- 
lius regis suprato, jogei 
šiandieninė Franci j a nėra 

jau toji pati, kuriai kitus 
kartus buvo uždavęs smū- 

gį. garsusis Bismarkis. 
Dabar Morokko priklau- 

sys Francijai ir tai visai už 
mažas lėšas, apie ką, Frąn- 
cija nebuvo nei sapnavus. 
Pirmiau kadangi Francį j a 

Morokką norėjo laikyti tik 
savo globoje, o dabar tašai 
turtingas kraštas perėjo jai 
savastin, pavedus Vokieti- 
jai mažą Kongo dalį. 

Aišku, jogei Vokietija vi- 
sai susmukus. 

Vengrija priešai žydus. 
Budapešte andai užgimę 

smarkus judėjimai priešai 
žydus, ypač namu savinin- 
kus, kurie pastaraisiais lai- 
kais mėgino pakelti randas. 

Budapešto bėdinieji gy- 
ventojai jau pakaktinai ant 
savo kailio atjaučia valgo- 
mu produktų brangumų, 
tad už namus randų pa- 
brangimas visus bėdininkus 
tiesink supvkdino prieš žy- 
dus, kurie daugiausia darbi- 
ninkams namuv palaiko. 

Vienų dienų milžiniškos 
žmonių minios išsispietė ant 

gatvių ir pradėjo grasinti 
žydams. Kadangi minios 
buvo maniusios' naikinti žy- 
dų savastis ir juos mušti, 
vyriausybė įsakė policijai 
minias išvaikyti. 

Policija vienok buvo per- 
silpna tokias žmonių minias 

suvaldyti, kadangi tuoj 
daugumas policijantų ir iš 
minios buvo sužeista. 

Paskiau pakviesta ka- 
riuomenė, kuri ir įvedus 
tvarkų. 

Tie judėjimai priešai žy- 
dus aiškiai liudija, jog žy- 
dai visur yra nepakenčiami 
ir persekiojami. Ir nors 

žydai tokioj Vengrijoj yra 
dideliais ponais, tečiau ir 
ten jiems tuoj pasidarys 
ankšta. 

Chinų sukilėlių nelaimės. 

Chinų sostainėn Pekinan 
nesenai aplaikyta iš Oeng- 
Tu suvėluotas raportas apie 
susirėmimą, valdiškosios 
Chinų kariuomenės su suki- 
lėliais Švangliu apylinkėse. 
Kariuomenė nors turėjusi 
didelius nuostolius, bet su- 

kilėlius pergalėjusi ir pas- 
tarieji dar daugiau esą pra- 
laimėję. 

Paskiau sukilėliai užėmę 
Mai-Cau ir tenai ant greitų- 
jų pasitaisę fortifikacijas. 
Gyventoji} nepasikakinimai 
delei dabartinės valdžios 

politikos su kiekviena diena 

didinasi. Čeng-Tu, kurį bu- 

vę apgulę sukilėliai, visiš- 
kai palįuosuota iš užpuoli- 
kų rankų pribuvusia iš Ti- 
beto kariuomene. 

Iš kitų provincijų Peki- 
nan pranešama, jog sukili- 
mai pasibaisėtinai platinasi. 

Chinų vyriausybei bus la- 

bai sunku sukilusius gy- 

ventojus sukontroliuoti. J 


