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Politiškos Žinios. 

IŠ CHINŲ REVOLIU | 
GIJOS. 

Chinu vyriausybės- sando- 
ros pienai urna realizuoties. 
Sostas dirba ranka rankon 
su Tautos Susirinkimu. 

Naujai paskirtas premje- 
ras Yuan-Ši-Kai tečiau at- 
sisakė likties premieru, 
jausdamasis, jogei jisai 
negalėsiąs šalies nuraminti, 
nežiūrint savo didelio visoj 
šalyj populeriškumo, net 
ir tarp pačių revoliucijo- 
nierių. 

Tautos susirinkimas to- 
mis dienomis apskelbęs 
konstitucijinį ediktą, kurio 

apdirbimas paremtas ant 

angliškos konstitucijos sis- 

temo, taigi laisviausioj o ir 

pažangiausiojo sistemo. Tuo 
ediktu nusprendžiama: 

Ciesorius ir toliau šalį 
valdysiąs; ciesoriumi busiąs 
asmuo iš Mauchu dinasti- 

jos; ciesoriaus valdžią apri- 
buoja konstitucija; sosto 

inpėdinystę apibriežia kon- 

■Aitucija, kurią tur užgirti 
Tautos Susirinkimas, o cie- 
sorius patvirtinąs ir apskel- 
biąs; konstitucija dapildo- 
ma parlamentu; žemesnio 
parlamento Buto nariai turį 
būt renkami iš liaudies tar- 

po; ciesorius pasirenkąs 
premierą, kurį parlamentas 
patvirtinąs; premieras pa- 
sirenkąs sau ministerius, 
ciesoriaus paskiriamus; cie- 
soriaus šeimynos nariai ne- 

galį būti nei ministeriais 
nei provincijų gubernato- 
rais; jei premieras nesu- 

tinkąs su parlamentu, turįs 
rezignuoti, jei pirmiau ne- 

išrišiąs parlamento; vienas 
premieras galįs tik vieną 
sykį išrišti parlamentą; cie- 
sorius esąs armijos ir karo 

laivyno vadu, ką galįs pa- 
naudoti tik viduriniems rei- 
kalams konstitucijos nuro- 

dymu; ciesoriaus nuspren- 
dimas arba raštas negalįs 
pavaduoti įstatymų, kibą 
tik nepaprastai staigiuose 
reikaluose; tarptautiškų 
reikalų negalima atlikinėti 
be parlamento; apie karą 
arba santaiką galįs spręsti 
pats ciesorius, bet parla- 
mentas tą ciesoriaus spren- 
dimą turįs priimti ir pa- 
tvirtinti; apie viešpatystes 
biudžetą sprendžiąs parla- 
mentas; ciesoriaus namą 
reikalai neturį priešinties 
konstitucijai. 

Konstitucija pasirodo tad 
labai liberališka. Bet ar tuo 
ediktu (manifestu) pasi- 
seks šalis numalšinti, reikia 
labai abejoti, kadangi revo- 

liucijonieriai nei nemano 
sudėti ginklus; ją tikslas — 

išvyti šalin dabartinę vieš- 
pataujančią dinastiją ir 
Chinus apšaukti respubli- 
ka. Todėl, regis, yra vel- 
tus Tautos Susirinkimo dar- 
bas. 

Pirm keliolikos dienų re- 

voliueijomeriai išleidę savo 

atsišaukimą į Chinų tautą. 
Tame aissSmikhne jie pri- 
mena cianams, kad chinų 
kultūra skaitanti jau 4.000 
metų; kad chinų tauta, nors 

nesykį ją užpuldavę bar- 

barai, visuomet jų nusi- 

kratydavusi; šiuo metu to- 
kiais barbarais esą man- 

džurai, kurie išėję iš Man- 

džurijos pavergę chinus ir 

čiulpiu iš jų visus syvus; 
bet mandžurais taippat rei- 
kią nusikratyti dabar ir 
Ckinuose įvesti laisvę, ly- 
gybę ir brolybę. Tatai gi 
įvykinti galima padarius 
pirma šiuos keturius daly- 
kus: 

1. Išvaryt mandžurus, 
kurie jau 260 metų spau- 
džia chinus. 

2. Sujungti visus chinus 
po viena nauja valdžia. 

3. Įvesti Chinuose respu- 
bliką su renkamuoju prezi- 
dentu ir kuoplačiausiaja de- 

mokratų programa. 
4. Kad kiekvienas gautų 

žemės, kad drauge visa že- 
mė butų valstybės savastis. 

Kitame atsišaukime į ka- 
reivius revoliucijonieriai 
šaukia: 

“Skelbiame karų man- 

džurams. Jie neįstengs 
mums pasipriešinti. Musų 
yra 400 milijonų, o jų gi 
vos 4 milijonai. Jie nusto- 

jo kariškosios dvasios ir jau 
nemoka net sėsti žirgan. 
Vyriausybė juos peni. Jai- 

gu Chinai tik norės, išvarys 
mandžurus ir patįs liks sa- 

vo šalies ponais”. 
Reikia dar pridurti, jogei 

revoliucijonieriai yra pa- 
ėmę Šangbajų ir tenai ap- 
skelbę respublikų; be to pa- 
ėmę labai didelį valdiškų ar- 

senalų, kuriame atrasta 
daug ginklų ir amunicijos. 
Provincijoj Juan taippat 
apskelbta respublika. 

Iš to visko gana aišku, 
jogei revoliucijonieriai visai 
nepasikakins Tautos Susi- 
rinkimo nusprendimu, bet 
sieks toliau, kad nuverčius 
ciesorių sostas ir visų Chi- 
mj šalį padarius laisva ir 
laiminga. 

Ciesoriškoji armija tai 
vienur, tai kitur susiremia 
su revoliucijonieriais, bet 
pastarieji visur gauna vir- 
šų ir vis naujus miestus ir 
provincijas griebia į savo 

rankas. Negelbsti nei re- 

gento savo sunaus eieso- 
riaus-vaiko vardu raudoji- 
mai. 

Iš Pekino žymesni gy- 
ventojai nešinasi į provin- 
cijas. Daug palikta tuščių 
namų ir sankrovų. 

Laimėjimas revoliucijo- 
nierių pusėje, jei tik tan sų- 
kurin neįsimaišys svetimos 
viešpatystės. Bet revoliu- 
cijonieriai veiki* atsargiai, 

Reginys iš Tripolio šalies, kur su turkais kariauja* 

svetimžemių jie neskriau- 
džia, todėl svetimoms vieš- 
patystėms nėra kaip prisi- 
kabinti. 

Iš Hong-Kong si 
depeša visur pranešta, jngeį 
lapkričio 6 dieną, revoliue;- 
j onieriai užpuolę ant sostu i- 
nės Pekino ir be sunkeny- 
bių miestą paėmę į savo 

rankas. Regentas su savo 

ciesoriumi-vaiku iš miesto 
pabėgęs. Daug valdišku 
kareivių išžudyta. Chinuo- 
se monarchija žuvus,. ka- 
dangi nakčia nuo panedėlio 
ant utarninko Grinų vieš- 
patystė apskelbta respubli- 
ka. Pirmuoju Chinų respu- 
blikos prezidentu ir dikta- 
toriumi busiąs išrinktas dr. 
Vu Ting Fang. 

Chinų gyventojus apėmęs 
neišpasakytas džiaugsmas. 

ITALŲ TURKŲ KARAS. 

Italų su turkais karas 
Tripolyj tęsiasi ramiu bu- 

du, ty. tokiuo budu, kad 
svietas mažai smulkmenų 
išgirsta apie tų karų. To- 
mis dienomis Italijos kara- 
lius apskelbęs, jogei Tripolį 
anektuojųs, tai yra pasisa- 
vinus. 

Turkai svietui skundžiasi 
pro ašaras, jogei Italijos ka- 
riuomenė Tripolyj labai 
žiauriai apsieinanti su-'pa- 
imtais nelaisvėn tenaiti- 
niais gyventojais krabais 
bei jų šeimynomis.- Sako- 

ma, kaip vyrai, taip moterįs 
su vaikais būriais šaudomi. 
Nors italai prieš tuos skau- 
džius užmetinėjimųs atsi- 

spiria, teisinasi, tečiau iš 
tikrų šaltinių patiriama, jo- 
gei italai tikrai žvėriškai 
pasielgia su tenaitiniais gy- 
ventojais arabais. Italijos 
užsienio ministeris aiškina- 

si, jogei Belaikai arabai 
nepersekiojami if nėšaudo- 
mi, bet toIi|ėtu pats save 

iria; j ogei' W suimtais ara- 

bais švelnumas apsiėjime 
visai nieko būt^ vertas, ka- 
dangi arabai pirmiau buvo 

pasižadėję 
pusės, o 

žygiu su 

italus išdn 

Taigi aiš 
arabai neii 

Tripolio 

es italų 
oBų jie einu 

vadinasi 

kad tenai 

ir 

J 

k ineglostomi 
komendantas 

Caneva jatf užsitarnavęs 
skerdėjo vaMą, -kas perei- 
toj savaip angliškuose 
laikraščiuos# jau ir ap- 
skelbta. 

Iš Tripolis Londonan 
pranešama, jogei aplink 
Tripolio, miestų turkai savo 

rankose turinti visus for- 
tus, o italai turinti tik vie- 

nų vidurinę tvirtovę ir iš 
ten niekur negalinti išeiti; 
italų ten padėjimas esąs la- 
bai pavojingas. 

Tuo tarpu Italijos admi- 
rolas Aubrey skelbia, jogei 
Italijos kariuomene esanti 

pakaktinai stipri, kad atsi- 
laikius prieš arabų ir turkų 
užpuolimus. Aubrey taigi 
mano savo karo laivynų nuo 

Tripolio pakraščių pasuk- 
ti į Turkijos pakraščius, bū- 
tent iš Graikijos archipela- 
go paimti kelias salutes, ar- 

ba užblokuoti tlardanelius. 
KonstanSnopolin gauta 

žinia, joggį priešai italus 
renkama laisvarionai arabai 

i| laukiai|a tomis dieno- 
ms smarkaus susirėmimo. 
Visų diplenaptų manoma, 

jogėi italaųis tenai bus la- 
bai karštį kuemet sukils 

prieš juos visos arabų gimi- 
nės. Sakoma, jie neišlaiky- 
siu, kaip kitus kartus neiš- 
laikę Abisinijoj. Tai būtų 
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smarkus italu apsivylimis? 
ir podraug nupuolimas, nes 

jau ir dabar atjaučiama su 

finansais sunkenybė. 
Iš 30 dienos spalių telc- 

gramais štai kas pranešta: 
Turkai su arabais užpuo- 

lę im Tripolį ir 5.000 italų 
kariuomenės išmušę, o 7.000 
paeinę nelaisvėn. Turkams 
tekę daug kanuolių ir karo 

amunicijos. Nors Italijos 
vyriausybė toms žinioms 

užgina, tečiau visgi tikroj 
šviesoj neparodo kaip ten 

išteisybės butą. Yra žino- 

ma, jogei italams nesiseka 
ant sausžemio, bet tie nesi- 
sekimai visai neskelbiami, 
idant nesukėlus į valdžią 
gyventojų apatijos. Iš' ka- 
ro lauko visos žinios cenzū- 

ruojamos. Teisybė slepia- 
ma. 

Dienraštis “Giornale d’ 
Italia” praneša, jog Itali- 
jos vyriausybė šaukianti 
karan 100.000 rezervistų. 

Pačioj Turkijoj tuo tar- 

pu ramu, bet nekurios ma- 

hometanų draugijos vis vien 
manančios apskelbti abel- 
nas krikščionių skerdynes. 

Turkijos parlamentas nu- 

sprendęs italams nepasiduo- 
ti ir prie progos sukelti ant 

Balkanų suirutę, kur turė- 
tų įsimaišyti svetimos vieš- 
patystės. 

Pastaruoju laiku Turki- 
jos vyriausybė kreipėsi į 
Suvienytų Valstijų prezi- 
dentų, prašydama pagalbos. 

Iš visų savaitės telegra- 
mų patiriama, jogei italai 
kare dar nieko nenuveikę; 
nors miestų Tripolis paėmę, 
bet galutinai ir iš ten jie 
vejami. 

IŠ RUSUOS. 
Valstybės biudžetui, jau 

finansų ministerijos paskir- 

tam 1912 metams, išeina ne- 

dateldius 15.000.000 rublių. 
Apart to, 1912 metams iš 
valstybės išdo atskirioms 
ministerijoms skiriama 
daug daugiau pinigų, negu 
šiais metais. Karo laivyno 
ministerijai išeigos pakol■ 
tos 56 milijonais rublių; ke 
lių ministerijai padidinta 
19 milijonų rublių; apšvie- 
tos ministerijai — 17 mili- 

jonų rublių; vyriausiai žem- 
dirbystės valdybai — 16 mi- 

lijonų, karo valdybai — 11- 

500.000, krasos ir telegra- 
fo valdybai — 9 milijonai. 
Išviso ministerijų išeigos 
padidinta 158.000.000 rub. 
Ypatingieji iškaščiai taip- 
pat padidinti: karo žinybai 
— 21 milijonu rublių; gele- 
žinkelių statymo žinybai — 

21.500.000 rublių ir tt. 
Vidurinių reikalų minis- 

terija kreipėsi į ministerių 
tarybų, reikalaudama pas- 
kirti jai iš valstybės išdo 
27.000.000 rublių sušelpi- 
mui visoj valstybėj badau- 

jančiųjų gyventojų. Minis- 
teriij taryba sekančiam sa- 

vo posėdyje nutarė tuoj aus 

paskirti tam tikslui 14.000- 
000 rublių, likusiųjų gi rei- 

kąlaujamų sumą. -paskirti 
per įstatynidavystės įstai- 
gas. 

Maskvoje Vyriausybė ne- 

paliauja persekiojus profe- 
sijonalines darbininkų sų- 

jungas ir stengiasi galuti- 
nai užsmaugti net ir tų ne- 

kaltų darbininkų judėjimų. 
Štai paskutiniai faktai: siu- 

vėjų profesijonalinės sų- 
jungos bute padaryta kra- 
ta ir pastatyta sargyba, ku- 
ri kelias dienas gaudė ir 
kratė ateinančius butan 
darbininkus. Dailidžių, na- 

mų statytoji! ir tekintojų 
sąjunga uždengta. Pradė- 
ta tardymai skaitliuotojų 
sąjungos, kurios daugumas 
valdybos narių areštuota; 
tarp kitko sąjunga kaltina- 
ma už “perdaug didelį jos 
narių inteli gent iškurną ’ ’ 
Arbatos svėrėjų sąjungai 
uždrausta laikyti savo su- 

sirinkimus iš priežasčių, 
kurių sąjunga niekaip ne- 

gali sužinoti. Manufaktū- 
ros išdirbinių sąjungos val- 

dyba liko suareštuota, lai- 

kant, jai savo posėdį. Są- 
jungos butas uždengta, ką 
nukentėjo ir odinininkų są- 
junga, kurios valdyba ir 
biuras buvo tame-pat bute. 

Siberijos geležinkelio val- 

dyba įveda visuotiną moky- 
mą vaikij geležinkelio tar- 

nautojų ir darbininkų. Da- 
bartiniu laiku valdyba da- 
ro vaikų surašą, sužinoji- 
mui kiek reikalinga įsteigti 
naujų mokyklų. 

ANGLIJAI V£L GRASIA 
STRAIKAS. 

Iš Londono pranešama, 
jogei Anglijoje išnaujo gra- 
sius geležinkeliečių strai- 
kas. Sušauktuose geležin- 
keliečių susirinkimuose ne- 

norėta priimti geležinkelių 
komisijos sąskaitos (prane- 

Šimo) ir pagrasinta nauju 
straiku, jei tos komisijos iš- 
lygos bus norėta vykdinti 
gyvenimam 

Anglijoj baisiai pabrangę 
valgomi produktai ir kito- 
kie darbininkams kasdieni- 
niam pragyvenimui reika- 
lingi daiktai. Štai tomis 
dienomis pašokus anglies ir 
pieno kaina. Kiti valgomi 
produktai taippat kainomis 

pakilę. Už tai kaltinami 

taimeriai, kurie bijosi 
organizuoties priešai tarpi- 
ninkaujančių pirklių išnau- 

dojimus Ir idant taime- 
rius padrąsinti ir paskatin- 
ti juos organizuoties, su- 

tverta lyga vardu “Small 
Holders League”, kuri 

siuntinėja į kaimus agitato- 
rius ir prelegentus. 

Žinomas dalykas, jogei 
Anglija savo laukų vaisiais 

negali išmaitinti gyventoji}, 
juo labiau, kad Anglijos 
žemdirbis yra didis konser- 
vatistas, nenorįs ūkė j e tu- 
rėti naujos gadynės refor- 
mų. Brangumą-gi pagimdo 
dideli pirkliai taip kaipir 
Suvienytose Valstijose. 

BALKANŲ VIEŠPATYS- 
ČIŲ gEDgftACUA. 

r ,*J Jiond “Pati Ml 
Gazette”J TJielgrado prP 
nesama, jogei Anglijos pa-- 
siuntinys iš Serbijos, sir 
Ralph Paget, pakviestas 
Londonan ypatingai svar- 

bion poiitiškon konferenei- 
jon. 

Tasai pasiuntinys pirm 
išvažiuosiant į Londoną, 
Bielgrade turėjęs konferen- 
ciją su Serbijos premieru. 

Iš tikrų šaltinių patiria- 
ma, jogei Rusijos ambasa- 
dorius Konstantinopolyj 
sumanęs Balkanų viešpa- 
tyseiij sąjunga ir jo projek- 
tas Turkijos vyriausybe 
mielai buvęs priimtas. 

Pagal to projekto Alba- 

nija ir Makedonija turį ap- 
turėti savyvaldą. ir likties 
Turkijos globoje, o Bulga- 
rija, Serbija, Černogorija ir 
Turkija turinčios sudaryti 
sąjungę, ir pasiduoti Rusi- 
jos ir Anglijos globai. 

Abidvi pastarosios vieš- 

patystės gvarantuojančios 
Turkijos viešpatystei Euro- 

poje ir Azijoje nepalieeia- 
mybę, o kitoms Balkanų 
viešpatystėms nepriklauso- 
mybę. 

Bet tuo pačiu žygiu Tur- 

kija privalanti sudėti gva- 

ranciją, jogei nekuomet ne- 

padarysianti sandoros nei 
su viena viešpatyste, 
piktai atsinešančia link Ru- 

sijos arba Anglijos. 

Iš miesto Suchednevo, 
Kielei} gubernijos, adminis- 

tracija ištrėmė 200 žydi} šei- 

myni}. Priežastis ištrėmi- 
mo tokia: Suchednevas pa- 

statytas ant valstiečių že- 

mės ir, faktiškai būdamas 
miestu, oficijališkai tokiu0 
nesiskaito. 


