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Metai XIII 

Politiškos Žinios. 

IŠ REVOLIUCIJOS 
CHINUOSE. 

Pereitą sykį telegramais 
klaidingai pranešta, įogei 
revoliucijonieriai paėmę į 
savo rankas Chinų sostainę 
Pekiną,. Tas netiesa, ka- 

dangi revoliucijonieriai tu- 
ri pakaktinai darbo su ki- 
tais miesteliais. Bet yra ne- 

užginamas faktas, jogei cie- 
sorius-vaikas iš Pekino ne- 

žinia į kur išgabentas ir 

apie jį nėra jokios žinios. 
Iš visako aišku, jogei revo- 

liucijonieriai visur ima vir- 

šų ir mandžuvų dinastijai 
prisieis kraustytis iš Chi- 
nų šalin. 

Tomis dienomis revoliu- 
cijonieriai paėmę didžiausią 
Chmuose miestą, Canton, 
atsirandantį Kvang-Tung 
provincijoje. Miesto val- 

dyba be jokio kraujo pra- 
liejimo pasidavė revoliuci- 

jonierių globon ir ant val- 

diškųjų namų iškabino re- 

Tuliucijos veluvas, ty. pasi- 
traukė šalin nuo ciesoriaus 
vaiko. Miesto gyventojai 
revoliucijonierius sutikę su 

ištiestomis rankomis, ka- 

dangi nubodęs jiems senų 
gadynių barbarizmas. Kiek 
patiriama iš telegramų, re- 

voliueijonieriai imą vieną 
miestą paskui kitą ir arti- 
nasi link sostainės Pekino. 
Pekine tuo tarpu ciesoriaus 
gvardija, susidedanti iš vie- 

nų mandžurų, nusprendžius 
miestą ginti nuo revoliuci- 
jOnierių užpuolimo. Val- 
džia nusitiki savon pusėn 
patraukti kelis generolus iš 

revoliucijonierių eilių ir 
nors tuo budu gelbeties. No- 
rima juos papirkti. Bet 
vargiai tas bus atsiekta, ka- 

dangi revoliucijonierių va- 

dai-generolai ne tokie paiki 
kišti savo kailį kur nerei- 
kia. Už veidmainybę jų ne 

vienas jau žuvo. Tatai tuš- 
čias manymas. 

Šiais laikais verdanti 
smarki kova už miestą Nan- 
king, šalia kurio atsiran- 
danti mandžurų armija, tu- 
rinti daugiau 10.000 žmo- 
nių. Toji armija esanti ge- 
rai prisitaisius ant Purpu- 
rinio kalno. Kitoj pusėj 
miesto susirinkę revoliuci- 

jom erių lig 3.0.000, kurie te- 
eiau ant manei žarų negalį 
buities, nes jiems pritrukę 
.tmunicijos. Jie negali net 
;aties miesto apsaugoti nuo 

mandžurų, vis laukiama pri- 
siuntimo iš kitur amunici- 
jos. Tuo tarpu mandžurų 
armija, turėdama visko pil- 
nai, drąsiai ant miesto už- 

puola ir gyventojus sker- 

džia; žudo tuos, kurie sim- 

patizuoją revoliueijonie- 
riams. 

k .Nanking miestas aptver- 
^ tas storu mum, arba siena, 

kurioj randasi išėjimui var- 

tai. Andai vartai viešai ati- 

daryta, pro kuriuos ėmę 

versties gyventojai ir bėgti 
revoliucijonierių linkon. 
Kariuomenė tai pamačius 
ėmėsi bėgančius vyties ir 

žudyti. Žudyta visi, kas 
tik neturėjęs kasos, kadangi 
mandžurai nešioję, kasas. 
Neaplenkta nei moterių ir 

vaiki). Revoliucijonieriai 
į tai žiūrėję pro ašaras, ne- 

turėdami amunicijos. Rei- 
kia žinoti tas, jogei seniau 
Cbinuose gyventojai nene- 

šiojo kasų. Tik užėmus 
sostą Manchu dinastijai, iš 
Mandžurijos, pirm 250 me- 

tų, tam tikru ciesoriaus pa- 
liepimu įsakyta visiems vy- 
riškiems skusti galvas ir 
nešioti kasas, kurios šiam 
amžiui jau netinka. Nese- 
nai apšviestesni Chinų pir- 
meiviai nusprendė kasas 

nusikirpti ir tasai sumany- 
mas visais meilingai priim- 
tas. Tas nepatiko man- 

džurams, na, ir šiandie dau- 

giausiai už tai kovojama. 
Spėjama, jogei visa cie- 

soriaus armija',1 susidedanti 
iš mandžurų, pereisianti re- 

voliucijonierių pusėn. 
Keliose provincijose .ap- 

skelbta savistovios respuj 
blikos. Dabar revoliucijo- 
nieriai visa svarba atkrei- 
pę į sostainę Pekiną* Kuo- 
met šis miestas jiems pa- 
teks, žinoma, iš tų. visų res- 

publikų bus apskelbta vie- 
na, didi ir galinga respu- 
blika. 

Ciesorystės dienos jau ant 

pirštų suskaitytos. Kitaip 
ir negalima būt. Negali 
būt toleruojama vidurinių 
amžių barbarybė ir. visokia 
betvarkė. 

ITALŲ TURKŲ KARAS. 
Italams Tripolyj prastai 

sekasi. Italijos, karalius ne- 

senai tam tikruoju prane- 
šimu apskelbė, jogei Tri- 
polis anektuojamas, ty. pa- 
sisavinamas. Nekuria laik- 
raščiai iš to “anektavimo” 
pasityčiodami pridūrė, jo- 
gei karaliui tas apskelbi- 
mas prisieis atšaukti. „Tai- 
gi dabar ant tb ir užsitię- 
ša, kadangi turkai su ara- 

bais nei nemano gražumu 
pasiduoti. 

Aplinkui miestą, Tripolis 
italu su turkais ir arabais 
susirėmimai atsibuna beveik 
kasdiena, ir kiek žinoma, 
italai beveik visur pralai- 
mi kovą. Tik pasekmės 
nežinomos, kadangi visi iš 
ten telegramai aštriai cen- 

zūruojami. Mat, Italijos 
vyriausybei nesinori pasau- 
liui garsinti apie savo ne- 

palaimas, bet mielai skel- 
biama visoks turką nepasi- 
sekimas arba padaryta bent 
kokia klaida. Kad italams 
tame kare ne kaip sekasi, 
žinoma ir iš to, jogei Ita- 
lijos ministerių pirminin- 
kas atsisakęs sušaukti poeė- 
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din ir parlamentą, o tai to 

delei/ iclžlHl pastarasis kar- 
taįs i n.ęatsauKiir karo, kuris 
labai daug TsSpies kraštui 
atneša /v:..Pi i&iatąu tikėtasi 
ko gevti, bėdklaliar iš to ka- 
ro pramatmmy tik vieno# 
ne laimė# i# smūgiai. N egi; 
sekant Tripolyj.-.vĮtalija iria 
no pulties aut kitų Turki- 
jos žeiuių. O turkai taip- 
pat: nusprendę nepasiduoti 
ir visu# jurų nafeirašenra 
ginkluojanti. 

Kuomet pasaulis perdaug 
ėmė murmėti ėUnt/itahj už 

j ij; barbaryste s sug krabais^ 
Italijos; vyriauš^^l^ęi^:; 
at|^^-jpgei tas nėra tiesa,, 
ir Suk arabai ani ^ftin krau-- 
geringai užpuldinopp}ty|bet 
anaiptoT n#jiė. Vpiap^yli^ 
sako* jo'gei'jbs arj^ijaJ^nrtr 
laba# ibtėlig#itis&a, ̂ įmĮįįįi 
neperžengianti k%‘o 
mųf isokte 
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tomis viešpa'tystėiniš. f Iį, 
nežinia dabar k a 
kėti.T Vieni gčril kiti dar 
geresni. 
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Iš visako bet matosi, jo- 
gei italai ne savi; vežiman 
įsėdo ir jiems priiįeis iš ten 
sn panieka kraustj^tiesntai- 
kysis kol turės spėkiy ir pi- 
nigų. arba stengsis iššaukti 
Europos karų, kuris jauir 
dabar pramatomas. 

IŠ RUSIJOS. 
Šiais metais nuo. 1 iki 30 

dienai rugsėjo mėnesio ka- 
ro-apskričio teismai pa- 
smerkė mirtin 29 žmones 
įvairiuose Rusijos miestuo- 
se. Iš viso gi pirmaisiais 
šių metų devyniais mėne- 
siais pasmerkta mirtin 141 
žmogus. Skaitlius pinigi- 
nių baudų, uždedamų ant 

periodinių laikraščių re- 

fneriai. 

dakt<«% šen 

tokišį: dideli 

mjfpyj. I 

nosy j nubąuž§; 
lis 9.075 rubli 

yynis įtiėnesitis ši 
bausta laikraščiai 
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tnuje uždęii^fk' pjroffesipona- 
hnč siuvėjų sąjunga; Revė- 

’įj — Maro 
įToitfske vaį|Srbė§ i 
Jįtstovailf% 'JpPli'ai 
^broęho'do vų į uždrausta 

praiifeš^pose fpĮfythi- 
inos;, darbug'^liud^t ;:^tėį-' 
dą^čiųjųt. dųgaos 
Įjįaltsini|; spbutna- 

v' tjždžsplė v|įls:ifbės 
ijumos' ats^mi tK&Jštnai 
kaityti ̂ ranggim^ apie du- 
rnas* griaus Matu vi y jsajbo- 
je; Maskvoj polici j a, Užden- 
gė nervppatalogą ir psichia- 
trą suvažiavimo ppanutinį 
posėdį; ten pat neužtyirtin- 
ta sodiečių sąjunga. į 

Tolstojausparodos rengė- 
ją komitetas Maskvyj gavo 
laišką nuo pagarsėjusio Ru- 

sijoj- j uodašimčior šventiko 
Iliodoro. Miškas praside- 
da žodžiais p. *J Malonąsren- 
gfe jai, bedieviai ir Tolsto- 
jaus garbintojai”. Toliaus. 
eina paprasti nešvarus iš- 

sireiškimai, kuria islliodoras 

stengiasi pertikrinti ̂ rengė- 
jus pamest-savo “niekingą 
užmanymą*! -— tolimesnį 
parodos rengimą. Iliodca 

ras prašo j&įėti jo daįčlm 
; -;?k;x. i. 
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oj parodos vietoj, bet 

jfeuotoliau nuo' visų Tolsto- 
jaus daiktų. “Gal būt — 

sakoma laiške — kokia-nors 

nuodėminga dūšia praskai- 
tys mano raštų, nusispiaus 
ir išeis iš parodos’”. Ko- 
mitetas nutarė sugrąžinti 
laiškų jo autoriui. 
1 Poltavos gubernatorius, 
pasiremdamas Kievo moks- 
lo apskričio globėjo pa- 
žvalgomis, cirkuliaru palie- 
pę policijai “patraukti at- 

sakomybėn žydus, mokinan- 
čius krikščionių vaikus’*. 
Mokslo^ įstaigų viršinin- 
kams paliepta įsto j šilčių 
mokyklon mokinių klausi- 
nėti, kas juos mokino, 
į Kievo universiteto valdy- 
ba paliuosavo 102 studen- 
tus-medikUs, pasiremdama 
apšviėtoš ministerio cirku- 

liaru, aprfbūojaneiu moki- 
nimosi laikų universitete. 
Odeson išvažiavo paliuo- 
suotu studentų deputacija, 
prašydama apšvietos minis- 
terio pagalbininko Ševiako- 
vo priimti juos atgal uni- 
versitetan. 

Pokrovo didysis turgus 
(jomarkas) mieste Buzulu- 

ke, Samaros gubernijoj, vi- 
suomet sutraukiantis minias 

sodiečių-pirkėjų, šiemet bu- 
vo visai tuščias. Buvusieji 
pirkėjai dabar vaikščioja 
prašydami išmaldos. Užsi- 
likusius arklius sodiečiai 

pardavinėja po 5—10 rub- 

lių. Javų turguje visai nė- 

VOKIETIJA PRALAI- 
į 
5 Tomis dienomis apskelbta 

galutinas Francijos su Vo- 

kietija susitaikymas Mo- 
r«kko' reikaluose. Vokieti- 

jos liberalų ir tautininkų 
laikraštija už tų susitaiky- 
mų su visu savo įnirtimu už- 

puolus ant savo vyriausy- 
bės už taip žymų Franci jai 
nusileidimų. Laikraštijos 
nuomone, francuzai vokie- 
čius apgavę. Užsienio mi- 
nisteris Kiderlein-Waech- 
ter pasmerkiamas už taip 
vadinamas kariškas demon- 

stracijas, už pasiuntimų 
vieno karo laivo į Morokko 
pakraščius, pirmiau nepa- 
tyrus tame reikale Anglijos 
padėjimo, ko pasekmė ir 

pasirodė dabartinis Vokie- 
tijos Morokke nupuolimas. 
Juo labiau ant vyriausybės 
užsipuolama, kad parlamen- 
tas to susitaikymo smulk- 
menų negalįs svarstyti, ka- 

dangi užsienio dalykai pri- 
klauso ministerijai ir kai- 
zeriui. 

Francija savo kontrolėn 
pasiėmus visų Morokkų, o 

Vokietijai, palikus juostų 
nenaudingos žemės su mi- 

lijonu gyventoj ų-nigerių. 
Taip tai vokiečiams se- 

kasi. 

HONDŪRAS RESPUBLI 
L KA TAĘP TRIJŲ 

U G NIŲ .' ^ 

! Rčspuljft&oB itoncturas 
prezidentas, Manuel Bonil- 
la, neturi laimės. Negana, 
kad andai jo viešpatystėje 
užgimė revoliucija, regis 
tos šalies historijoje di- 
džiausioji, bet kaip ant tų 
patyčių dvi kaimyniškos 
viešpatystės Bonillai apšau- 
kia karų: iš vienos pusės 
respublika Salvador, o iš 
antrosios — Guatemala. Iš 

pradžių Bonilla liekasi per- 
galėto j ūmi, bet kas bus to- 

liau, nežinia. 
Hondūras taigi papuolė 

trijų ugnių tarpan, bet ta- 
sai reikalas civilizuotam 
svietui visai nerupi, kadan- 
gi jau visi pripratę prie re- 

voliucijų ir karų pietų 
Amerikos respublikose. Pa- 
saulis nūdien yra akis nu- 

kreipęs į svarbesnius atsiti- 
kimus, būtent į italų-turkų 
karų ir į Chinų revoliuci- 
ją 

Pietų Amerikos respubli- 
koms pešties ne naujėna. 
Pasipeš ir vėl susitaikys. 
Tai vaikiškas darbas. 

KARO LAIVYNO REOR- 
GANIZACIJA. 

Portugalijos vyriausybė 
sumanius perorganizuoti sa- 

vo karo laivyną. Nuspręs- 
ta tam tikslui užtraukti 
paskolą kur užsieny sumo- 

je $50.000.000. Anglijos 
pasiuntinys Lizbone vyriau- 
sybei pasiūlė tą sumą iš 

Anglijos kapitalistą, bet su 

taja išlyga, jogei nauji karo 
laivai tupėsią būt dirbami 
tik Anglijos firmose. 

Portugalijos vyriausybė 
su pasiūlyta paskola sutiko, 
bet griežtai atsisakė duoti 
dirbdinti laivus Anglijos 
firmoms, su kuo, žinoma, ir 
pasiuntinys nesutiko. Vy- 
riausybė pagaliau nuspren- 
džius kur kitur skolinti rei- 

kalaujamus pinigus ir lai- 
vus dirbti pavesti Francuos 
arba Vokietijos firmoms. 

Paskiau pranešta, jogei 
Portugalijos kabinetas re- 

zignavęs. 
MADERO — PREZI- 

DENTU. 
Lapkričio 6 d. Francisco 

I. Madero apėmė formališ- 
kai valdžią, kaipo Meksiko 
prezidentas; pirm jo liglai- 
kiniu prezidentu buvo De 
la Barra. Maderai iškil- 
mingai sudėjus prisaiką, pa- 
galiau faktiškai pasibaigė 
ištremtojo Porfirio Diazo 
valdžia. 

Vice-prezidento Jose M. 
Pino Suarez prisaika atsi- 
bus keliomis dienomis vė- 

liau, tečiau laikas tikrai dar 

nepaskirtas. 
Parlamento buto galeri- 

jos buvę prisikimšusios. 
Prezidentas elektas Madero 
pribuvęs salėn, nusivilkęs 
kariškus rubus ir, apsitai- 
sęs ceremonijiniu juodu 
fraku, priėmė prisaiką. 
Paskui jis pats prisiekdino 
visus buto atstovus. 

MAHOMETONŲ 
VARPAI. 

i Mab^ua^toiiKi TiesiilauJo- 

ja gimtinėmis pavardėmis, 
bet savo paėjimą pažymi 
pridedant žodį “ben” (sti- 
lius) prie tėvo vardo. Abel- 
nai imant jų vardai padali- 
jama į keturis skyrius.. Pir- 
masis skyrius apima prana- 
šus ir patriarkus: Ibrahim 
(Abrahamas), Jussuf (Juo- 
zapas), Izzed (Izaakas), 
Muusa (Mozė), Issa (Jė- 
zus), Hasus (Aronas), Soll- 
man (Saliamonas), Ismail 
(Izmaelius), Mohammed 
Hamed Hamn (trįs pranašo 
vardai). 

Antrasis skyrius susideda 
iš vardų, kurie prisidėję Is- 
lamo praplatinimui, kaip tai 

Osman, Omer, Ali ir tp. 
Trečiasis skyrius apimąs 

vardus, prasidedančius nuo 

“Abd” (tarnas), pav. Abd- 
Allah (Allaeko tarnas), 
Abd-el-Kader (Visagalinčio 
tanias). 

Ketvirtam skyriui pri- 
klauso vardai su galūne 
“din” (tikyba), pav. Salah- 
ed-din (Saladinas, tikybos 
Atgaivintojas) 

Dar vienas vardų skyrius 
susidedąs iš būdvardžių. 
Štai: Hassan (gražus), Ha- 
kem (galingas), Saki (lai- 
mingas) Mustapha (Dievo 
išrinktasis), EI Kebir (di- 
dis). 

Be to daugumas mahome- 

tonų užuot savo tėvų var- 

dus išvardija sūnų arba 
dukterų, paveikslau Abu- 
Taleb (Talebo tė- 

vas) ; Abu-Bekr (merge- 
lės tėvas — taip pasivadi- 
nęs Mahometo uošvis, išlei- 

dęs už jo savo dukterį). 
Moterių vardai išreiškiami 

ypatybėmis, taigi: Saida 

(laiminga), Lobna (balta), 
Lulu (žemčiūgas), Sarah 
(gėlė), Džemila (graži) ir 

tt. 


