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Metai XIII 

Politiškos Žinios. 

IŠ ITALŲ TURKŲ KARO 
LAUKO. 

Visoj Italijoj valdiškai 
apskelbta, jogei miestas 

Tripoli pereitoj savaitėj su- 

bombarduotas ir italų ka- 
riuomenė tuojau miestą, už- 
ėmus. Vice-admirolas Bo- 
rea d’ Olmo paskirtas pa- 
imto miesto gubernatoriumi, 
o kapitonas Cagni ingulos 
komendantu. Iš pusės ita- 

lų nebūta jokių nelaimingų 
atsitikimų. Pagal Vokieti- 
jos lconsulio raportą, bom- 

barduojant miestą užmušta 
6 turkai kareiviai ir 6 žydai. 
Keli kareiviai ir vienas žy- 
das sužeista. Turkai nei- 
kiek negalėję pasilaikyti 
prieš italų karo laivus bom- 

barduojančius miestą. Už- 
ėmus italams Tripoli, arabų 
giminių viršininkai sukelia- 
vę miestan ir Italijos pa- 
skirtam gubernatoriui iš- 
reiškę savo paklusnybę, 
prižadėdami ramiai užsilai- 

kyti. 
Italijos karo laivyno vie- 

na divizija andai ėmus bom- 
barduoti uostą, Prevesa, at- 

sirandantį europinėj Turki- 

joj, bet paskui pasirodę, jo- 
gei italai to daryti visai ne- 

norėję, bet bombardavę iš 

priežasties turkų provoka- 
cijos. Kad daugiau panašių 
atsitikimų ateity nebūtų, 
Italijos karo laivyno diviziT 
ja tuojau atšaukta iš Alba- 
nijos pakraščių. Gal toji 
divizija ir nebūtų buvus at- 
šaukta, jei ne Austrija, ku- 
ri ^aštriai pareikalavo pas 
Italiją šiame kare nekliudy- 
ti Albanijos pakraščių. 
Austrijos paklausyta ir iš 
ten pasitraukta šalin. 

Yice-admirolas Aubrey su 

savo karo laivais plaukiojąs 
Egėju juroje ir laukiąs iš- 

plaukiant turkų karo laivy- 
no iš Dardanelių. Išplau- 
kusį laivyną tuojau užata- 
kuosiąs. 

Valdiškas biuletmas an- 

dai apskelbęs štai ką: Iš 
San Giovani di Medna for- 
uij, atsirandančių Albanijos 
pakraščiuos, imta šaudyti 
į italų garlaivį, plaukiantį 
su balta veluva. Italijos 
oOrpėdvaltis, tenai patro- 
liuojantis, atsakė taippat 
ugnimi fortams, apginda- 
mas savo garlaivį. 

Nuo Raudonosios juros 
pranešta, jogei Italijos šar- 
yuotis “Arctusa” užataka- 

vęs ir drūčiai sugadinęs 
fortus Hodeida, Arabijoje. 
Taippat nugramzdinęs tur- 

kų vieną kanonierę. Dau- 

gumas turkų jūreivių iš- 

gelbėta ir paimta nelaisvėn. 
Okupacijinė Italijos armi- 

ja kuogreičiausiai ruošiama 
į Tripolis. Vyriausybė te- 
čiau tą viską veikia slapta. 
Pietinės Italijos visus uos- 

tus paėmus savo žinybon 
karo ministerija. Visi ant 

jurų žiburiai užgesinta, ka- 
ro laivai pakraščiais plau- 
kiojanti. 

Pereitoj pėtnyčioj iš Ne- 
apolio išplaukus torpėdval- 
čių eskadra, regis transpor- 
tuojamos kariuomenės ap- 
saugojimui. Kariuomenė 
busianti išgabenta keturiais 
skyriais ir kiekvienas sky- 
rius susidėsiantis iš 15.000 

kareivių. 
Ryme didelę sensacijų 

pagimdęs faktas, jogei po- 
pežius per langų palaiminęs 
62 pėstininkų pulkų iške- 

liaujantį karo laukan. Mat, 
tasai pulkas ėjęs pro Vati- 
kano langus. 

Italijos vyriausybė esanti 
labai susirupinus, kad Eu- 

ropos laikraštija užstojanti 
daugiau turkus, o podraug 
smarkiai užsipuolanti ant 

Italijos, kuri buk užpuolusi 
karan nepasirengusius tur- 
kus. 

Konstantinopoly sv. Zofi- 

jos mečete andai turkai at- 

laikę susirinkimą, dalyvau- 
jant skaitlingai žmonių mi- 
niai ir kitiems turkų diplo- 
matams. Tame susirinkime 
užgirta protestas prieš Ita- 

liją už jos pasikėsinimą ant 

Turkijos viešpatystės. Ta- 
sai protestas telegrafu tuo- 

jau išsiuntinėtas visoms Eu- 

ropos vyriausybėms, parla- 
mentams, sandoros draugi- 
joms ir sąjungoms, Haagos 
sandoros tribunalan, į uni- 
versitetus ir kitas visuome- 
niškas organizacijas. 

Tame proteste išrodOma, 
jogei Tripolio okupaciją 
nieku nėra išteisinama ir 
kad Italija neverta esanti 
gyvuoti tarp Europos vieš- 
patysčių. Taippat pasiųsta 
specijalinis telegramas An- 

glijos karaliui sekančio tu- 
rinio: 

“Kaip tai gali tokia ga- 
linga viešpatystė kaip An- 

glija, valdanti 80 arba 90 mi- 

lijonų mahometanų, žiūrėti 
šaltai į italų ant turkų už- 

puolimų ir Tripolio bloka- 
dų? Ar tasai aktas sutinka 
su dabartiniais ir busimais 
Anglijos interesais?” 

Taip tai graudžias ašaras 
nūdien lieja turkai žadėda- 
mi pasitaisyti, kad dabarti- 
nį karų sustabdžius, o pas- 
kui vėl sau ramiai ilgus me- 

tus skerdžius krikščionius ir 
besimaitinus Kristaus pase- 
kėjų krauju. 

Nors turkai taip daug 
sielvartauja, tečiau armijos 
mobilizacija kuogreičiausiai 
pirmyn varoma ir norima 
italams nors savo skaitlin- 
gumu nepasiduoti. Maho- 
metanai labai biaurųs žmo- 
nės, kerštingų’ ir italams 
bus sunku juos Tripoliše su- 

valdyti. ; •» 

Kariaujančias puses pir- 
miau mėginęs sutaikinti Vo- 
kietijos kaizeris, o dabar 

[.1TAUAN WAR MINI 
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Perstatoma Italija karo ministeris Sįnngardi, admirolas Genuos kunigaikš- 
tis ir karo ldš$ė|P“Brm’\ '•%' 

Jungtinių Amerikos V&Tsti- 
jų prezidentas Taft. Ar pa- 
siseks tas atsiekti, tuo tar- 

pu nežinia. 
Reikia paminėti, jogei 

nuo karo lauko gaunama ži- 

nių labai skupiai ir tai tan- 
kiausiai žinios priešingos 
vienos kitoms. 

Karas labai tįlus. Italai 
paėmė miestų Trįpolį ir vis- 
kas. Ligšiol'riu^pnzdin- 
ta vos tik keli mažesnės ver- 

tės turkų karo laiveliai, Ant j 
sausžemio italams regis pri- 
sieis grumties Sų Tripolio 
arabais, kurie ten kalnuose 
organizuojasi ir bandys lai- 

kyties prieš italus. Tie'pil- 
ni keršto žmonės negreit ap- 
simalšįs. 

Tripolise suvirs: §, trys 
šimtai metų kryžiftš buvo 
niekinamas, o nūdien iš- 
nau j o triumf uo j ai į i 

PASKIAUSIOS ŽINIOS. 

Į visas Europos sostaines 

pranešama apie greitą, mo- 

bilizavimą armiją aut Bal- 
kanij. pusiausalio.'u Serbija 
pasiunčius keturis pėstinin- 
ką pulkus į Npvo Bazaro 

sandžako sieną. Tašai šąn- 
džakas dalimis priklauso 
Austrijai, todėl pastaroji ir 
gi ten armiją mobilizuojan- 

Tomis dienomis Italija 
oficijališkai apskelbus apie 
vergą pirklybos panaikini- 
mą Tripolise. O j tik tasai 
užsiėmimas ten ilgus šimt- 
mečius Turkijoj buvo tole- 

ruojama®. i 41- 
Italai Iripolise Įužėmę 

žymesnį uostą Tobruk, at- 

sirandantį užtakoj Bomba, 
250 mylią nuo Bęganzi. 

Tripolio okupacija (už- 
ėmimas) italams einantis 
gana smarkiai. Ne visi ap- 
siginklavę arabai nori peš-: 
ties su italais. | Ją daugu- 
ma atkeliauja £nuiestą Tri- 

polis ir sav« jfinklus ita- 
lams pardtĮ§|k||į' 

Turkija-|||efMiko seno- 

sios meto«^p f'^ką atide- 
da ant toliaiųs ūkinėj asi, at- 
siliepia ir skiaidliąši kitoms 
viešpatystėm!, jĮet podraug 
skubinai iiS ginkluojasi, 
mano išr Turkijos ištremti 
visus italui; % urių randasi 

daugiau šimto tuksiančią. 
Fethi-Bey apleidęs Pary- 

žių ir iškeliavę* į Tripolis. 
Tenai jis manąs sukoncen- 
truoti Djabo Tirką anniją 
ir arabus ir ginties prieš 

sutraukt krūvon desėtkai 
tūkstančių af*afų, tuokart 
su italais prasidės tikrasis 
karas. 

italus. pasiseks 

16 BOTUOB. 
Maskvoje'afsibuvo žemie- 

tijų suvažią^įųSs apsvars- 
tymui liaudies -apšvietimo 
klausimo, suvažiavu- 
sieji žemietiją atstovai bū- 
va -labai i^kiuii' dabarti- 

piam. vyfiauMbf^' politikos 
kursui, vienos suvažiavimo 
nutarimai kfeune kame 

pasmerkė vyria^bes ir sta- 
čiatikių cerkves darbus liau- 
dies apšvietus platinime. 
Suvažiavimas nurodė di- 

džiausią blėdį administraci- 
jos kliūčių, kurias ant kiek-' 

vieno žingsnio statomos ap- 
švietos platinimo darbe ir 
visokiems visuomenės kultu- 
riniems užmanymams. Taip- 
pat suvažiavimas galutinai 
pašmerkė cerkvines moky- 
klas, kurios ne tik kad ne- 

platina jokios apšvietos, 
bet dar ant kiekvieno žings- 
nio užkenkia jos platinimui- 
-si, iškraipo ir demoralizuo- 

ja visą liaudies apšvietimo 
ideą.— Vyriausybė ir cerk- 
vė vienaip nesitikėjo nuo 

suvažiavimo tokio aštraus 
pasmerkimo visų jųdviejų 
žmonių proto tamsinančių 
darbelių. 

Apšvietimo ministeris 
Kasso nori pataisyti savo 

klaidą... Peterburgo mote- 
rių medicinos institutas vėl 
norima sugrąžinti į norma- 

lines mokymo vėžes. Šeši 
paliuosuoti profesoriai vėl 
įgavo leidimą išguldinėti lek- 
;ei jas.. Iš 1.200 paliuosuotų 
studenčių 59 jau atgal priim- 
tos institutan, o 100 studen- 
čių šiomis dienomis taippat 
priimama atgal. 

Užlaikymui stačiatikių 
eerkvės augštesnės dvasiš- 
kos vyriausybės augščiau- 
sioji cerkvės įstaiga sino- 
das šiemet išprašo iš vals- 
tybės išdo 40 milijonų rubl., 
arba pustrečio milijono dau- 
giau negu pereitais metais. 
Sinodo ober-prokuroras įne- 
ša valstybės dumon suma- 

nymą paskirti sinodo na- 

riams tokias algas: Peter- 

burgo mitropolitui — 5.000 

rublių, Maskvos ir Kievo 

mitropolitams po 4.000 rub. 
ir penkiems achierejams po 
2.400 rublių į metus. Rusi- 

joj kiekvieno archierejaus 
užlaikymas atsieina nuo 6 

iki 12 tūkstančių į metus; 
kiekvienos cerkvės eparchi- 
jos — 12 tūkstančių f metus 
ir mitropolito užlaikymas 
36 tūkstančiai rublių į me- 

tus. 

Nesenai suėjo 83-čios 
metinės sukaktuvės gimimo 
dienos rusų didžiojo rašti- 
ninko — filosofo Levo Tols- 

tojaus. Tos sukaktuvės ap- 
vaikščiota savotiškai. Iš 
Maskvos į raštininko gyve- 
nimo vietų ant jo kapo ma- 

nė nuvykti sekančios dele- 

gacijos: nuo Tolstojaus mu- 

zėjaus draugijos, nuo rašti- 

ninkystės mylėtojų draugi- 
jos, nuo perijodinės spaudos 
draugijos, nuo technikos 
draugijos, nuo įvairiij ama- 

tų draugijų, visa dailos te- 
atro trupa ir daugybė pavie- 
nių žmonių. 

Iškilmingoje dienoje ant 

didžiojo raštininko kapo 
buvo: Tūlos policmeisteris, 
prigtavas, pavieto įspraunin- 
kaą stanovieji polirijos 
valdininkai, urėdninkai ir 

apie šimtas ginkluotu raitų 
policistų. Išrodė, tarsi tai 

yra rudeniniai kariuomenės 
manebrai. Iš delegacijų ir 

pavienių lankytojų visai 
mažai kas išdrįso atsilanky- 
ti į sukaktuves. 

Kokia tai liūdna gyveni- 
mo ironija! 

Pasikėsinimas ant minis- 
^ terio. 

Iš Austrijos soštainės 
Vienos štai kas pranešama: 
Dalmatas darbininkas par- 
lamento bute iš galerijos šo- 
vė keturis sykius į minis- 

terių suolą, kur laike posė- 
džio sėdėjo teisdarystės mi- 
nisteris Hohenburgen ir ap- 
švietimo miuisteris, gr. 
Stuergh. 

Socijalistų atstovas dr. 
Adler kritikavo tuo pačiu 
laiku teisdarystės ministerį 
už užkraunamas aštrias 
bausmes ant demonstrantų, 
kurie nesenai Vienoj buvo 
sukėlę riaušes delei valgiij 
brangumo. Ir kuomet dr. 
Adler baigė savo išvedžioji- 
mus, pasigirdo bute keturi 
vienas paskui kitą šūviai. 
Tečiau niekas nebuvo nei 
sužeistas. 

Piktadaris tuojau suimta. 
Jis pasisakęs vadinasi Nie- 
gujen, iš Dalmatijos. Vie- 
non pribuvęs tyčia, kad nu- 

šovus teisdarystės ministe- 

rį, kuris skaudžiai baudžiąs 
suimtuosius demonstrantus. 
Jo bičiuolis socijalistas, ne- 

koksai Paulin, jam suteikęs 
įėjimo biletą parlamentam 
Paulin taippat suimtas. 

Pirm to pasikėsinimo par- 
lamente. buvęs nepaprastas 
trukšmas, Čekai atstovai 

parlamentan atvedę 300 če- 

kų vaikų su motinomis, idant 
tuo budu jižprotestavus 

prieš čekų mokyklų užda- 
rymų Vienoje. Vokiečiai 
atstovai ėmę juokties iš če- 
kų ir jų vaikų. Inirtusios 
motinos pradėjusios spiau- 
dyti atstovams į akis. 

Bojalistai nuveikta. 
Nesenai Portugalijos 

mieste Oporto atsibuvus 
kruvina kova republikonų 
su monarchistais, kuomet 
policija susekė rojalistų 
suokalbį prieš dabartinę 
respublikų. Keli desėtkai 
žmonių užmušta, o šimtai 
sužeista. Rojalistai visiš- 
kai apveikta. 

Iš kitų šaltinių gaunama 
žinios, jogei Oporte repu- 
blikoninė kariuomenė visai 
neapveikus rojalistų ir pa- 
starieji sukruto netik tenai, 
bet ir visoj šaly. Laukia- 
ma tokių-pat susirėmimų ir 
kituose didesniuose mies- 

tuose, tečiau republikonai 
pasirengę juos visus išvai- 
kyti ant visų keturių vėjų, 
kadangi jau visiems nusibo- 
do jįj visokios suktybės 
prieš dabartinę vyriausybę 
ir suokalbiai. Jei rojalistai 
nesiliausiu agitavę už mo- 

narchijų, ręp»biikos*r*Ju©s 
išskersių. / 

Bet kiek vėliau Londo- 
nan pranešta, jog monar- 

chistai į savo rankas jau 
paėmę miestą Oporto, kuris 

busiąs greit apskelbtas 
Portugalijos monarchijos 
sostaine. Iš Anglijos dau- 

gumas rojalistų keliaują 
Portugalijon, kad tenai pri- 
sidėjus prie saviškių ir su- 

grąžinus ex-karaliui Manue- 
liui sostą. Žymesni rojalis- 
tai ex-karaliui užtikrinę, 
jogei jis tuojau busiąs pa- 
kviestas sostan. 

Labai butų indomus ir 

nepaprastas atsitikimas, jei 
Manueliui būti} sugrąžinta 
sostas. 

Indijų mahometanų protes- 
tas. 

Iš Anglijos Indi jų 
miesto Kalkuta pranešama, 
jog Indi jų mahometanai pa- 
siuntę Anglijos vyriausybei 
depešų, kuria j a prašanti 
Anglijos įsimaišyti Italijos 
su Turkija karan ir šį su- 

stabdyti. Mahometanai sa- 

vo depešoje pažymi, jogei 
Anglija esanti “didžiausia” 
mahometamj viešpatystė ir 
todėl jai priderėtų neleisti 
Turki jų skriausti ir anos že- 
mėmis kitoms viešpatys- 
tėms pasidalinti. Be to tie 

patįs mahometanai pasiuntę 
depešų ir Turkijos didžia- 

jam vezirui (ministerių pir- 
mininkui)pasižadėdami Tur- 

kus remti ir nesigailėti pra- 
lieti kraujų už Islamų. 

Mahometanai ant Ita- 

lijos ir abelnai visų krikš- 

čionių labai įnirtę ir neži- 
nia kaip tas viskas gali pa- 
sibaigti. 

Nekuklus yra tasai, ku- 

ris pagirimų atstumia, nes 

nori sau du sykių pagirimų 
gauti. __ 


