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Politiškos Žinios. 

IŠ CHINŲ REVOLIU- 
CIJOS. 

Chinų revoliucijonieriams 
kovoti su valdiškąja armija 
visas laikas sekėsi gana lai- 
mingai, visur jie gaudavo 
viršų, bet pastaromis die- 
nomis parėjo žinia, jogei 
mieste Hankove išnaujo at- 

sibuvęs susirėmimas su cie-j 
soriaus armija ir revoliuci-i 

jonieriai likę apveikti, jų 
užmušta daugiau poros tuk- 

stančiij. Revoliucijonierius 
mušti gelbėjęs karo laivy- 
nas, kuris upe atgal prie 
miesto sugrįžęs. Jei tas tie- 

sa, tai labai skaudus smū- 

gis užduota kovotojams už 

laisvę. Bet visgi revoliuci- 

jonieriai labai daug nuvei- 

kę, kaip matysime iš se- 

kančių pranešimų. 
Revoliucijomerių vadas, 

generolas Li-Yueng-Heng, 
pereitoj pėtnyčioj pranešęs 
visiems užsienių konsula- 
tams Chinuose, jogei jis ap- 

rinktas Chinų respublikos 
pirmuoju prezidentu. Kaip 
į tą pranešimą atsinešę kon- 

suliai, tuo tarpu nieko neži- 
noma. 

Ciesoriaus šalininkai an- 

dai norėję susiartinti su re- 

voliucijonieriais ir imties 

taildnties, bet pastarieji 
pareikalavę plačių reformų 
visose provincijose ir tuo- 

jau sušaukimo, parlamento, 
su kuo vyriausybė, žinomas 

dalykas, nenorėjo sutikti ir 
tos derybos nuėjo sau vė- 

jais. Revoliucijonieriai sa- 

vo rankose turi kelias pro- 
vincijas, kuriose ir apskel- 
bė respubliką. 

Iš Pekino specijališkaja 
depeša pranešama, jogei 
revoliucijonieriai viename 
mieste konfiskavę valdžios 
išdą, su milijonu dolerių. * 

Vyriausybės padėjimas 
kaskartas einąs vis aršyn, 
kadangi daugumas kariuo- 
menės arba pereina revoliu- 

cijonierią pusėn,' arba lie- 
ka sumuštais. Tautiškasis 
Susirinkimas taippat aštriai 
statosi prieš regentą ir.mi- 
nisterius ir reikalauja re- 

formą. Andai tam Susirin- 
kimui pareikalavus iš vietų 

prašalinta ministerią pre- 
mieras ir karo ministeris, 
taippat paleista iš kalėjimo 
žymesni politiškieji. 

Iš Pekino taippat rašo- 

ma,-jogei Pekiną apleidžiusi 
visa ciesoriaus šeimyna, 
persikraustydama į Jehol, į 
šiaurius nuo sostainės, idant 
iš ten paskui lengviau pa- 
bėgus į užsienį. Nėra abe- 
jonės, jogei revoliueijonie- 
riams pasiseks paimti ir 

pats Pekinas, o tuokart jau 
ne laikas butą ciesoriui su 

savo tėvais kraustyties į kur 
kitur. 

Vienas Chiną laikraštis 

*ašo; jogei andai nužudytas 

karo ministeris, gen. Xm- 

Shang ir jogei revoliucijo- 
nieriai paėmę miestą, Can- 
ton. Paimant miestą, labai 
daug žmonių išmušta; krau- 
jas latakais tekėjęs. Iš te- 
nai revoliucijonieriai trauk- 
sią į Pekiną. 

Tšeng-Tu mieste kariuo- 
menė sukėlus maištą prieš 
valdžią, nužudžius savo ge- 
nerolą Tšao-Er-Fang ir pe- 
rėjus revoliucijonierių pu- 
sėn. 

Iš visako aišku, jogei 
Chinij senai viešpatijai grę- 
sia didis, bet gal jau ir pas- 
kutinis pavojus, kadangi re- 

voliucijonieriams pasiseka 
vis naujas provincijas paim- 
ti į savo rankas ir šeiminin- 
kauti. Kiek tai tamsiai 
liaudžiai bus džiaugsmo, 
kuomet liks visiškai su- 

griauta senoji valdžia, ku- 
ri amžiais kankino savo val- 
dinius. 

PASKIAUSIOS ŽINIOS 

Iš Pekino specijališkai 
pranešama, jog Chimj vieš- 
patystei suteikiama konsti- 
tucija visoj to žodžio pras- 
mėj ir tuojau sušaukiama 
konstitucijinis parlamentas. 
Tik tuo budu Manchu di- 

nastija pasilieka ant vietos. 

Taigi nors sykį tenai pasi- 
baigus absoliutiškoji val- 
džia. 

Revoliucijonierių laimėji- 
mas ligšiol ten buvo ne- 

girdėtas. Vyriausybė su 

regentu priešakyj turėjo 
priimti revoliucijoniernj vi- 
sus reikalavimus, kadangi 
revoliucijonierių pusėn pe- 
rėjus didesnė dalis kariuo- 
menės ir norėta tomis die- 
nomis pultieš ant sostainės 
Pekino. 

Štai re voliucij bnrerią rei- 
kalavimai: 

Įvesti šalin tuoj aus kons- 
tituciją ir sušaukti parla- 
mentą; parlamento uždavi- 
niu — peržiuręti konstitu- 
ciją, paskirti ministeriams 
premierą; parlamentas turi 

I kontroliuoti biudžetą, parla- 
mentas paskirsto gyvento- 
jams mokestis; viešpatau- 
jantis ciesorius, arba rq-' 
gentas negali būt savo vai- 
dintą gyvasties, ar mirties 
viešpačiu; valdžia jokiuo. 
budu negali panaudoti ar- 

mijos ir laivyno viduriniems 
judėjimams be parlamento 
leidimo! 

Ir štai regentas, pasita- 
ręs su keliais savo šalinin- 
kais, išleido proklemaciją, 
jogei revoliucijonierią tuos 
visus reikalavimus šventai 
priimąs, by tik nuo sosto ne- 

būtą prašalinamas jo sūnūs, 
dabartinis ciesoriusrvaikas. 

Na, dabar visa šalis gal 
labai greitai ir aprims. 

Anksčiau praneštos ži- 
nios, kad valdiškoji armija* 
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Iš Maltos rašoma, jogai 
Tripolio mieste užgimus 
baisi pasiauba pasklydus 
gandui, jog ant Tripolio 
traukianti baisi armija prieš 
italus, susidedanti iš turkų 
ir arabų, kurie taippat ėsą 
gerokai apsiginklavę. Ka- 

dangi tasai gandas nžsine- 
ša greičiau antį "teisybės,* 
Italijos armija iš 2 aplinkių 
vėl sutraukta Tripolįn ir 
laukiama teismo.* dienos. 
Italai ten turinti tik-13.000 
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f Gelsingforse pasklydo^ 
gandas apie palikimą savo 

vietos Suomijos generąl-gu- 
bernątpriąųs.. Seino. jo 
vieton kandidatais kviečiai 
jna .Peterfedi-go miesto ''virš 
šininkaš PraČevski ir gene- 
rolas IVCdUer-ZakOrS^sM. 'r* 

Cliersono gubernatorius 
uždraudė išduoti laikraš- 
čiams žinias apie pasekmes 
tarybų klausime gubernijos 
įstaigų perkėlimo iš Clierso- 
no Odeson. 

Laikraštis “Kievskaja 
Žizn” liko nubaustas tri- 
mis šimtais rublių už felje- 
tonų, pašvęstų profesoriaus 
Obolonskio sumanymui or- 

ganizuoti tarpe studentų fi- 
ziškas kūno mankštynes. 

Varšavoje konfiskuota 
keturiasdešimtas numeris 
savaitraščio “Varšavskaja 
Žizn ’ \ Redaktorius ir lei- 
dėjas lenkų dienraščių ‘ ‘ Ry- 
tinis ir Vakarinis Goniec” 
Sigizmundas Makoveeki ad- 
ministrativiškai general-gu- 
bernatoriaus nubaustas tri- 
mis mėnesiais kalėjimo už 
išspaudinimų 427 “Gonie- 
c’o” numery j straipsnio 
apie pasikėsinimus ant mi- 
nisterių. Makoveekis areš- 
tuota. 

; Mintaujos pavieto virši- 
ninkas paliepę valsčių vai- 

dyboms organizuoti tam 
tikras sargybas, kurios ant 

kelių dabotų ir sulaikytų vi- 
sus intariamus žmones. 

Garsus Caricino šventi-^ 
kas-vienuolis Iliodoras, at- 

laikęs pamaldas, pasakė su- 

sirinkusiems pamokslų apie 
savo augs tų pašaukimų, iš- 
plūdo “ šėtOJio ’ ’ garbintojus 
ir bedieviškų inteligentijų, 
šaukė savo pasekėjus į kovų; 
už šventų teisybę, nesibi- 
jant kartuvių, nes sulyg jo 
žodžių, jau arti svieto pat* 
baiga. Pradžia tos svieto 

pabaigos — ėisų karas Itali- 

jos su Turkija, To bepro- 
čio žodžius tanlsųs sodiečiai 
laiko šventais. 
_- 

MONARCHIJAI POR 
TUGALIJOJBl NYKSTA. 

Portugalijos Šostainėn iš 
visli šiaurės kraštų prane- 
šama, jogei monarchistai 
ten vis daugiau pas liaudį 
netenką nusitikėjimo ir jų 
intekmė visai puolanti. To 

apsireiškimo priežastimi 
apart jų nepasisekimo esan- 

ti dar šioji aplinkybė, jogei 
kariuomenei įsakyta šaudy- 
ti kiekvieną, kuris t'1: būt 
susektas darant e uuka ibį: 
prieš dabartinį respubliką. 

Monarehistams pastarai- 
siais laikais ėmė nesisekti. 
Pirmiau jie turėdavo prie- 
glaudą Ispanijoje, kur ga- 
lėdavo ramiai konspiruoti. 
Bet andai staiga Ispanijos 
vyriausybė 400 Portugali- 
jos monarchistų išginklavo 
ir uždraudė jiems savo sie- 
nose daryti .bent kokias 

prieš Portugalijos respubli- 
ką konspiracijas. Pirmiau 

Ispanijos vyriausybė jiems 
jleizdavo ramiai savo sienose 

^inkluoties todėl, nes buvo4 
manyta, jogei Portugalijos 
įšėpublikonai turį nuolati- 
nius susinėsimus su Ispani- 
Įos republikonais. Bet kuo- 

pei paaiškėjo, jogei tas ne- 

tiesa, į Portugalijos monar- 

fcbistus kitaip prašnekėta, 
bia juos taigi ir ištiko di- 

džiausioji nelaimė. 
Į 

/ Bet monarchistai rankų 
nenuleidžianti ir mano išnau- 

jo ant Portugalijos užpulti, 
išsyk keliose vietose. Vi- 

supirmu norima paimti 
miestas Oporto. 

Regis tie visi monarchis- 

tų pienai išnaujo nueis sau 

vėjais, o Portugalijos res- 

publika tuo tarpu susidru- 
tins ir sostas liks per am- 

žius palaidotas. 

NERAMYBES MEKSIKE. 

Revoliucijonieriaus Zapa- 
to šalininkai, kurių, sako- 

ma, turįs arti 3.000, ir ku- 

rie tankiai su valdiškąja 
kariuomene kaunasi, nepa- 
sikakindami dabartiniu val- 

stybės surėdymu, andai iš- 

naujo susirėmę su valdžios 
kariuomene ir pastarųjų su- 

mušę; paskui apsiautę mies- 

telį Milpa Altą ir su dina- 
mito pagalba sunaikinę 

Iš Mexico City rašoma, 
jogei zapatistai sumušę 18tą 
batalijoną. Karo ministe- 

rija tame dalyke neduodan- 
ti jokių paaiškinimų. 

Parlamente daugumas at- 
stovų pareikalavę pas karo 
ministerį išaiškinti, kodėl 
valdiškoji kariuomenė neap- 
draudžius miestelio Milpa 
Altą nuo zapatistų, kadan- 

gi tasai gandas visus net 
sukratęs. 

Pareikalaut? karo minis- 
terie pakviesti parlamen- 
tan ir pareikalauta iš jo vi- 
sų dalykų apie zapatistus, 
jų padėjimą, spėkas ir tt. 

Prezidentas tai išgirdęs, 
greitai sušaukė minįsterių 
posėdį, kad aptarius apie 
platesnį parlamentui paaiš- 
kinimą ir kad atsakius pil- 
nai ant interpeliacijos. 

Reikia patėmyti, jogei 
parlamente buvo kaltina- 
mas ir prezidentas Madero. 

VOKIETIJOS PARLA- 
MENTE BARNIAI. 

Pereitą, savaitę Vokieti- 
jos parlamente prasidėję 
barniai ir dideli nesutiki- 
mai delsi valgomą įkMAiIT- 
tų brangumo. Nekurie at- 
stovai pareikalavo Vokieti- 
jon įleisti Amerikos mėsą 
be muitą; tcčiau kanclierius 
pasipriešino. Tie už val- 
gių brangumą nesutikimai 
atsilieps į generališkus par- 
lamentan atstovų rinkimus. 

Socijalistai ir radikalai 
karštai niekino muitų tari- 
fo augštumą, kas pagimdo 
didėles brangenybes, ypač 
valgių.. Jie pareikalavo su- 

mažinti tarifą ant javų ir 

mėsos ir už tą viską kalti-; 
noi kaelierių. Bet kanclie- 
rius paaiškino, jogei tas pa- 
daryti jokiuo budu negali- 
ma, kadangi tuomi pasinau- 
dotų pirkliai, o darbinin- 
kams nebūtų iš to jokios 
naudos. Kanclierius be to 

pridūręs, jogei valgiai nesą 
taip daug brangus, bet tas 

brangumas tik. partijų skel- 
biamas su politišku tikslu. 

Vokietija privalanti mėsos 
ir javų produkcijoje kon- 

kuruoti su Amerika ir Ru- 

sija ir neleisti, idant tos ša- 

lįs savo produktais užlietų 
Vokietiją. 

Kanclieriaus nuomone, 
su Vokietija nesama dar 

taip blogą ir visai nesimatąs 
ten valgių brangumas. Vie- ■ 

ni juokai. 

Andai sunkiai susirgęs 
Austrijos imperatorius. Ta- 

sai senis tankiai sirguliuoja 
ir pasveiksta, bet regis arti- 
nasi ir jam paskutinės gy- 
venimo dienos, taip kaipir 
kiekvienam vargšui žmoge- 
liui. 

Iš Londono rašoma, jogei 
Amerikos plieno akcijos jau 
kelinta diena einančios vis 

pigyn; tai protestas prieš 
Amerikos geležies trustą. 


