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Politiškos Žinios. 

CHINUOSE APSKELBTA 
RESPUBLIKA. 

Iš Šanghajaus Londonan 

specijališkaja depeša prane- 
šama, jogei Chimj provinci- 
joj Yu-Čang proklemuota 
Chimj respublika. Regis, 
mieste Hankov visi valdiški 
bustai ir bankai sudeginta. 

Yra žinoma, jogei miestai 
Itankov, Han-Yang ir Vu- 

Čang randasi revoliucijo- 
nierių rankose. Revoliu- 
cijos vadai tečiau neturį 
pakaktinai jėgų tvarkos 

palaikymui, to dėlei viršuj 
minėtuose miestuose viešpa- 
tauja didžiausioji betvarkė. 
Minios mandžuru šeimynas 
skerdžiančios ir jų mantą, 
naikinančios. Atsiradę net 

speeijaliniai plėšiku būriai. 
Kadangi miesto Hankov pa- 
degimas paskiau patvirtina- 
ma, tatai gyventojai nešinas! 
ant ten stovinčiu upėj ka- 
ro laivu. 

Hu-Peh prie revoliticijo- 
11 i erių prisidėjus kariuome- 
ne. Sukilėliai turinti kuo- 

geriausias mintis, kadangi 
paėmus Han-Yange arsena- 

lą, nepritruksią jiems nei 

ginklų, nei amunicijos. Ta- 
tai jie renką savo spėkas ir 
traukią į šiaurius, idant te- 
nai susitikus su valdiška ar- 

mija. 
Iš Tao-Ting-Fu, Čili pro- 

vincijoj, į maištų apylinkes 
pasiųsta aštuoni traukiniai 
su kariuomene. Visi lais- 
vesni vagonai paskirta ka- 
riuomenės gabenimui. 

Revoliucija grasia ir pa- 
čiai sostinei Pekinui. Pe- 
kino ingula esanti nuolanki 

revoliucijonieriams. Tas 

pat su ingulomis apsireiš- 
kia ir Tao-Ting-Tu ir Tien- 
Tsin. 

Paskiausiai pranešama, 
jogei Čung-King esantis pa- 
vojuje, o I-Čang ir Yo-Čov 
patekę į revoliucijonierių 
rankas, kurie pertraukę vi- 
sus susinešimus tarp Han- 
kovo ir Čang-Ša. 

Ee volių ei jos vadovai už- 
sienio konsulius užtikrinę, 
jogei revoliucijonieriai vi- 
suomet gerbsią visas sutartis 
ir kitokius privalumus, se- 

nosios valdžios priimtus. 
Dabartinė revoliucija esanti 
labai gerai suorganizuota ir 
visuose sluogsniuose turinti 
sau šalininkų. Ir tarp pa- 
čių valdininkų esama karš- 
tų revoliucijonierių. 

Eevoliucijonieriai taippat 
turinti ir pinigų, nes tik vie- 
name Hankovc pasisavinę 
arti milijoną doleriij, o 

apart to iš tenaitinių pir- 
klių gavę į 500.000 dol. 

Ir Amerikos chinai į sa- 

vo tėvynę revoliucijos tiks- 
lams siunčianti gausias au- 

kas. 
Dabartinė revoliucija be 

to dar esanti atkreipta prieš 
^iesorišką dinastiją, kuri 

paeinanti iš Mandžinrijos ir 
terioniškai Chinus valdanti. 
Chinų valdovu nūdien yra 
keturių metų vaikas, o re- 

gentu to vaiko tėvas, kunig. 
Čun. Ciesoriaus armijos 
komendantu esantis nekok- 
sai Tsai-Tav. 

Pietinių provincijų chi- 
nai-tautininkai jau senai 
negražia akim žinrėdavę į 
tų atsivilkusių iš kitur į 
Chinus dinastijų, taigi da- 
bar meg'Įs tų jungų nuo sa- 

vęs nusimesti. 

Naujos respublikos tuom- 
laikiniu prezidentu, sako- 

ma, tuo tarpu aprinktas vy- 
riausias valdiškos armijos 
komendantas, Li-Yuen- 

Hung, kuris perėjęs revo- 

liucijom erių pusėn. 
Bet tikruoju ir pirmuti- 

niu Orimi respublikos pre- 
zidentu bene ar nebusiųs 
Dr. Sun-Yat-Sen, žinomas 
chinas veikėjas, kurį iš Clii- 
nų vyriausybė ištrėmus ir 
kuris dabar esųs New Yor- 
ke. Už jo galvų Chinų vy- 
riausybė paskyrus $50.000 
dovanų. 

Paskutinės žinios. 
Re voliucij orderiai Ch'^ 

nuošė puikiai susiorganiza- 
vę ir jų vadai tikisi kovų su 

dabartine valdžia laimėti, 
ty. tikisi Chinus padaryti 
respublika. 

Revoliucijom erių ranko- 
se patekusios jau sekančios 
provincijos: Huenan, Ho- 

uan, Hu-Peh, Kiang-Su, Au 
Yhi ir Še-Tšuen. Artimes- 
nės provincijos taippat tuo- 

jau busiu paimtos. 
Revoliucijonieriai turinti 

$2.000.000 kapitalo ir 35.000 

ginkluotos kariuomenės, o 

be to dar Suv. Valstijose ir 
Kanadoj 135.000 rezervistij, 
kurie pasirengę keliauti tė- 

vynėn ir kariauti už respu- 
blikų. Amerikoje karštai 

veikius Dr. Sun-Yat-Sen. 

ITALŲ TURKŲ KARAS. 
Iš Tripolis per Konstan- 

tinopolį į nekuriuos Vokie- 

tijos laikraščius tomis die- 
nomis pranešta, jogei šalia 
Tripolis tarp kalvų turkų 
kariuomenė susirėmus su 

italais. Ir rašoma, jogei 
pastarieji beveik visai pra- 
lošę kovą, pasitraukę su 

milžiniškais nuostoliais, 
kad tuo tarpu turkų vostik 
keli kareiviai pražuvę. 

Toji žinia, rodos, bus ne- 

teisinga, kadangi turkai dar 
seniau vieną naktį buvo už- 
puolę ant Tripolis, bet Ita- 
lijos kariuomenė greit tur- 
kus nuvijus. 

Italijos armijos, atsiran- 
dančios m. Tripolis, komen- 
dantas, gener. Cavena, su 
savo kariuomene rengiąs 
ekspediciją Tripolis gilu- 
mon ir su savimi mėnesiui 
pasiimąs valgio ir amunici- 
jos. Ekspediciją pradėsiąs 

Italijos karo laivas 
lėmis bombarduota 

To laivo kaimo- 

šią savaitę. Lekiąs tjk‘ 
dar paskutinio kariuomenės 
transporto. Su savimi’ pa- 
siimąs keturis lėktuvus, 
prisiųstus iš Franci jos. Jš’ 
tu lėktuvu bus bandoma; 
mėtyti bombas į savo ne- 

prietelius turkus. 
Iš Konstantinopolio pašo- 

ma, jogei Italija padarius 
Turkijai pasiulijimę, kliris 
labai greitai tegalįs abi ka- 
riaujanti pusi sutaikinti. 
Itali j a nianantiTripolio kraš- 
tą visai pasisaviuti ir Tur- 
kijai už tai duoti atlvgini- 
mą. Mahornėtanaf tenai 
nebusiu persekiojami ir jij 
religiškus reikalus aprūpin- 
siąs kalifas. : 

Nors Italijos vyriausybė 
esanti persitikrinus, jogei 
dabartinės ekspedicijos, su- 

sidedančios iš 40.000 karei- 
vių, visai pakaksiu Tripolio 
užėmimui, tai vienok karo 
ministerija nusprendžius 
dar 15 tūkstančių kariuo- 
menės pridėti; ir tasai ex- 

tra “priedas’ taippat grei- 
tai busiąs pasiųstas Afri- 
kon. 

Turkijos vyriausybe tuo 
tarpu nusprendžius iš savo 

sienų ištremti visus Italijos 
valdinius-italus, o visu- 

pirmu Italijos laikraščių 
korespondentus. Konstan- 

tinopolyj suorganizuotas 
specijalinis komitetas, ku- 

;ris užsibusiąs boikotuoti 
Italijos išdirbinius (pre- 
kes). Kiekvienas turkas 
busiąs priverstas nepirkti 
jokių Italijos prekių. Tur- 

kijos laikrašti ja tą boikotą 
paremianti. Be to įsakyta 

•- v ^ % įįT.f 
ant jurų Italijos 
laivus. % į 

Turkija buvo nuspren- 
džius iaeMifi per Dardane- 

liuslaivų su-Rusijos javais, 
išvežamais į Angliją ir į ki- 
tur. Rusija ui tai Turkijai 
pagrasino k* pagaliau tasai 
nusprendimas* ątpiainyta. 

Jei Turlijęs vyriausybė 

turkai neleMę .Italijos jū- 
reiviams laisvai; išlipti ant 
sausžemio. Sugriauta -li- 

gonbuciai, kazaimės ir kiti 
valdiški bustai Daug žmo- 
nių užmušta ir sužeista. 

Šiap kitokių žinių iš ka- 
ro lauko visai mažai gau- 
nama. Ant'- vandens tuo 
tarpu rainu, o Tripolis jau 
beveik italų jpankoae. 

P&sk&asos žinios. 

Iš Smirną rišoina, jogei 
tenaitinė itiifi| kplionija, su- 

sidedanti išįti&.obOHtalų, at- 
sirandanti v^yfrktmamė 
padėjime.- ^"V&iėmš darbi- 
ninkams ats&kyta visoks 
darbas. \ 4 

Iš Neapojfc žtejiį valtįs, 
atsirandantis | Smirnos 
uoste, turkai paimti®' nuo- 

savybėn. 'Si- ; 
Imta b*||otu©ti. Italijos 

prekės. 4§ -SL 

Aišku, turkai savo grasi- 
nimus ima pildyti. 

Į Tripolis iš šalies gilu- 
mos šiomis dienomis pribu- 
vę du italu policistu, ku- 

riuodu turkai buvo sugavę 
ir skaudžiai nuplakę už ne- 

pasakymų turkams apie ita- 

lų armijos stovį. Vienas 
italas policistas be to pa- 
kartas. Turkai savo ka- 
riuomenės turinti tik 2.000. 
Turkai tikisi sau gauti ara- 

bų pagalbų ir gintiesi prieš 
italus. Jei prieš italus ten 

sukiltų visi arabai, tuomet 
italams butų pasibaisėtinas 
padėjimas. 

Iš Konstantinopolio rašo- 

ma,. jogei turkai Tripolise 
italams nepasiduosianti. 

Abidvi kariaujanti pusi 
mėgina taikinti Vokietijos 
Vilius. 

IŠ SIŪSI JOS. 
Iš ką-tik įneštos naujo 

ministerių pirmininko Ko- 
kovcevo valstybės dumon 
išdo iškaščių atskaitos išve- 
dama labai indomios žinios 
apie Rusijos valstybines 
skolas. Atskaitoje paduo- 
dama, kad iki 1 dienai sau- 

sio 1912 metų valstybės sko- 
la sieks 8.942.433.681 rub- 
lių (arti 9 milijardų). 1912 
metais valstybei prisieis iš- 
mokėti vienų tiktai nuošim- 
čių už savo skolas 375.701- 
070 rublių, o visi iškaščiai, 
surišti su valstybės skola, 
siekią 505 milijonus rublių. 

; Valstybės dumon liko 
jįnešta kalėjimų valdybos 
i atskaita/ Iš pridėto prie 
•atskaitos prierašo matyti*; 
•kaip Rusijoj auga kadbdų 

skaitlius. Iki 1 d. birželio 
1910 visuose Rusijos kalė- 

jimuose buvo 168.000 kali- 

niu, per vienus tiktai metus, 
ty. iki 1 d. birželio 191.1 me- 

tais tas skaitlius priaugo iki 
176.432 kalinių. Katorgos 
kalėjimuose iki 1 d. birželio 
1911 m. kalinių skaitlius 
siekė 30.000, o areštantų ro- 

tose — 32.000. — Ketvirta 
dalis milijono Rusijos gy- 
ventojų sėdi tiktai vienuo- 
se kalėjimuose, neskaitant 
jau visokiais kitokiais bu- 
dais nubaustų!... 

Delei atsiųstų vidurinių 
reikalų ministerijon prane- 
šimų apie pakilusį tarpe 
gyventojų priešvaldiškų ūpų 
nekuriose gubernijose ir 

apie galimus iškilti sukili- 
mus ir riaušes, pildantis vi- 

durinių reikalų ministerio 
pareigas Kokovcevas palie- 
pė telegramais išsiuntinėti 
visiems gubernatoriams, ap- 
skričių viršininkams ir 

miestų viršininkams savo 

cirkuliarų, sulvg kurio gy- 
ventojams turi būt praneš- 
ta, jog visokios riaušės ir 

sukilimai bus energiškai 
malšinami pačioj pradžioj. 

Mjįnįsuij.'.i taryba leido 
žmonių švietimo mimstėri- 

jki įnešti dūmoti reikalavi- 
mų paskirti iš valstybės iš- 
do 240.000 rublių, kurie eis 
išleidimui brošiūrų, pašvęs- 
tų 300-tinėms sukaktuvėms 
carų Romanovų dinastijos 
valdymo Rusijoj. 

Toji pati ministerių tary- 
ba į vidurinių reikalų mi- 

nisterijos iškaščius priskai- 
tė ir 550.000 rublių, jau iš- 
kalno skiriamų rinkimams į 
ketvirtųjų valstybės durnų 
1912 metais. 

Tobolsko gubernijos liau- 
dies mokyklų inspektorius 
Kuminov sukvietė visus sa- 

vo apskričio mokytojus ir 

mokytojas ir paliepė jiems 
ateityje pildyti sekančius jo 
paties išgalvotus įsakymus: 

1) Užsirašyti nariais “ti- 

krųjų rusų sąjungon”; 2) 
iš perijodinės spaudos skai- 

tyti ir išsirašyti tiktai laik- 
raščius: “Novoje Vremia”, 
“Kodėl” ir “Russkoje Zna- 
mia” (visi juodašimtiški), 
kitokių laikraščių neskaity- 
ti ir neišsirašyti; 3) batij su 

augštomis kurkomis nene- 

šiot; 4) plaukų pagal madą 
nešukuot; 5) skrybėlių ir 

kitų galvos parėdų pagal ma- 

dą nenešiot, o užsiganėdinti 
tiktai vienomis didelėmis 
skaromis. 

Už nepildymą šių įsaky- 
mų, prasikaltusieji bus pa- 
liuosuojami nuo vietos. 

PORTUGALIJOS MO 
NARCHISTAI. 

Portugalijoje monarcbis- 
tai pastaromis dienomis iš- 

teisybės ėmė nerymauti ir 

vietomis kaunasi su respu- 
blikos kariuomene. Kadan- 

gi tarp kareivių randasi 
daug monarehistų bieiuolių, 
to delei uekuriose vietose su 

inonarcMstais kauti cs pa;- 

siunčiama nuo karo laivii 
jūreiviai, kurie monarehis-t 
tams daugiau svetimi ir 
narsiau su anais kovoju. 

Andai monarchistai buvo 

užėmę miestelį Cacarez, bet; 

paskui iš tenai išvyti persi- 
kėlė į Vinhaes, ties Ispani-, 
jos siena. Ir tenai juos 
kariuomenė susekus ir su- 

mušus; monarchistai prara- 
dę savo 50 žmonių. Vienur 
ir kitur daugybė jų suimta, 
Monarcliistams vadovaujan 
tis kapitonas Cauciere. Jie? 
turinti 8 lauko lengvas ka- 
nuoles ir 4 kanuoles sun- 

kias, paimtas nuo karo lai- 
vų. 

Sumušti monarchistai su- 

sispietę ant kalnu, tankiai 
medžiais apaugusiu. Ir ten 

juos kariuomene buvus už- 

puolus, bet jie atsilaikę, 
kadangi tie kalnai dalimis 
sunkiai prieinami ir labai 
sunku juos paimti. Tenai 
monarchistai tikisi sau su- 

laukti pagalbos ir paskui 
pulties ant kariuomenės. 

Monarchistai laisvai susi- 

nešė], su Ispanija ir iš tenai 
sau gabeną, valgį ir amuni- 

ciją. Portugalijos' vyriau-' 
sybė rengiasi prol^^^^ 
prieš Ispaniją“ uz^reumną 
globos monaichistams. 

Kai kur monarehistų su- 

sirinkusias minias vedžio- 

janti kunigai, kurie kurs- 
tanti minias kariauti už bu- 

vusį karalių ir tikybą. Vie- 
tomis ant bažnyčios išsklei- 
džiama monarehistų Vėlu- 
vos. Vis tai ligšiol tuščios 

jų pastangos.. 
Nors vyriausybei visuo- 

met pasiseka monarchistus 
sukontroliuoti, bet andai 
stąiga pasitraukė iš savo 

vietos karo ministeris, gen. 
Pimentą. Jo vieton pąskir-r 
tas buvęs Lizbonos policijos 
viršininkas, pulkininkas Al- 
berto de Silveira. 

Ant spalių 16 dienos res- 

publikos prezidentas sušau- 
kia specijalinį parlamento 
posėdį, idant kuoveikiausiai 
aptarius, kas padaryti su 

suimtaisiais pastaromis die- 
nomis monarehistais. Vy- 
riausybė tam tikslui suma- 

nius inkurti specijalinį ka- 
ro teismą ir visus teisti. O 

jų suimta arti tūkstančio ir 

regis kuoaštriausiai bus 

nubausti už ginkluotą įsi- 
veržimą tėvynėn. 

Persijos sostam S j andai 

Persijos vyriausybė konfis- 
kavus buvusiojo šacho bro- 

lio nuosavybę ir kitus liku- 

sius turtus. Tą nuosavybę 
iš pradžių ėmė smarkiai 

ginti Rusijos pasiuntinys su 

savo kazokais, bet Persijos 
išdininkas, amerikonas 
Schuster, pasiuntęs 100 po- 

licistij, kurie kazokus iš- 

vaikę. Rusijos pasiuntinys 
protestuojąs prieš tokį Per- 

sijos vyriausybės pasielgi- 
mą, aiškindamas, jogei toji 
konfiskuota nuosavybė pri- 
klausanti Rusijos bankui. 
Ir Rusija neatsisako nuo 

šeimininkavimo Persijoje. 


