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Politiškos Žinios. 

IŠ ITALŲ TURKŲ 
KARO. 

Yra žinoma, kad abidvi 
kariaujančios viešpatystės 
ištempia visas savo jėgas, 
idant į laikraštiją nepatektų 
jokios teisingos žinios apie 
karo stovį iš karo lauko. 

Nekoksai A. H. Sower- 
butts, vienos pirkliškos fir- 
mos Anglijoje valdininkas, 
regis bus pirmutinis anglas, 
kuris nesenai iš Tripolio 
Anglijon sugrįžęs, parsiga- 
bendamas su savimi kine- 

matografinius nutraukimus 
ir asmeniškai tenai kare 

matęs indomesnius atsitiki- 
mus. Dabar jisai tuos sa- 

,vo patėmijimus aprašo Lon- 
dono dienrašty j “Daily 
•News”. Jis rašo, kad Ita- 

lijos cenzūra esanti tokia 
aštri, kad jis su savo kine- 

matografiniais nutrauki- 
mais vostik iš ten paspru- 
dęs, ir tai tik dėkui savo 

1 eonam garlaiviui, kuriuo 
tuojau nukeliavęs į salą 
jdsrita. Visi kiti specijališ- 
kieji korespondentai Tripo- 
ly turėję sudėti raštu pri- 
žadėjimus Italijos vyriau- 
sybei, jogei jie iš karo lau- 
ko į savo dienraščius nesių- 
sią nei smulkiausiij žinių be 
karo vyriausybės cenzūros 

ir aprobątos. 
Buvo daug atsitikimų — 

pasakoja anglas S. — apie 
kuriuos svietas visai nieko 

nežinąs. Nežino pav. italų 
• klaidos, kurie nušovę dvi 

arabų moteris. Tenaitinių 
arabij. moterių pagal drabu- 
žius negalima atskirti nuo 

Vyrų. Vienas skirtumas 

gali būt, kad moterįs turi 

užsidengusius savo veidus. 
Tos dvi arabų moterįs, nie- 
ko blogo sau neatjauzda- 
mos, ėmusios bėgti, ką ita- 
lai kareiviai patėmiję pa- 
leido šuvius ir abidvi pa- 
guldė. Ant rytojaus tarp 
arabų užgimęs neapsako- 
mas įnirtimas. Toji žinia 
pasiekė arabų šeikus ir tie 

nusprendė italams atkerši- 
jimą. Italai, žinomas da- 

lykas, pasiuntę deputaciją 
pas šeikus su atsiprašymu 
už tą klaidą ir tą atsitikimą 
kieku galėdami laikę di- 

džiausioj slaptybėj. Visu- 
pirmu jie sušaukę visus ko- 

; respondentus ir aniems pri- 
sakę nei vienu žodžiu nepa- 
minėti to atsitikimo. 

■ Kuomet anglas S. ruošė- 
si iš Tripolio bėgti, turkų 
kareivių būriai stovėję 5 

myliomis toli nuo miesto ir 
,tik naktimis ant italų sto- 
vyklų užpuldinėję. Kores- 
pondentams iš visų atžvil- 
gių uždrausta draugauti 
Italijos kariuomenei, taigi 
įvairius italų su turkais su- 

sirėmimus koresponden- 
tams pranešu Italijos oficie- 
rai. Pastarieji pasakoję, 

jogei jiems pakanka pa- 
ėmus Tripolio miestą, ir tuo 
tarpu turkų nekliudysią, 
kaip ilgai anie busianti ra- 

mus. Bet iš Italijos į Tri- 
polį nuolatos gabenama ka- 
ro amunicija ką kitą reiš- 
kia. Gabenami tukstantimis 
arkliai ir mulai. Vandens 
visur stoka. 

Pakeliui į Afriką per 
Italiją anglas Suwer- 
butts visur matęs ka- 

rišką užsidegimą. “Užsi- 
degimas buvo nepaprastas. 
Dabar, kuomet grįžau, pa- 
tėmijau didelį skirtumą. 
Persitikrinau, kad italams 
tasai karas jai; nusibodęs, 
pakartėj ęs”. 

Tuo tarpu iš Tripolis 
pranešama vis apie naujus 
italams nepasisekimus, nes 

jiems su arabais kauties vi- 
sai neinasi. 

Italija sumanius savo ka- 
ro laivynu užblokuoti Dar- 

danelius, bet regis to pa- 
daryti negalės, nes tuokart 
turėtu daug kenkti sveti- 
mų viešpatysčių prekybai. 

Iš karo lauko žinių vis- 
gi trūksta. 

REVOLIUCIJOS PAŽAN 
GUMAS. 

Pekine tomis dienomis 
atsibuvęs svetimų viešpa- 
tysčių atstovų konferencija, 
kurioje nuspręsta prie am- 

basadų padidinti sargybos 
skaitlius, turėti daugiau 
kariuomenės, kadangi nei 

revoliucijonierių gražiems 
žodeliams negalima per- 
daug užsitikėti. 

Į San Francisco iš Han- 
kovo pranešama, kad tenai- 
tiniame mieste revoliucijo- 
nieriai susirėmime su val- 
diškąja kariuomene pilnai 
laimėję. Apveiktoji val- 
džios kariuomenė pasitrau- 
kus keliomis myliomis nuo 

Hankovo. Už tų miestų 
dvi dienas muštasi. 

Nankinge revoliucijonie- 
riai ir-gi imu viršų. Pur- 
purinė kalva jau atimta iš 
valdiškos kariuomenės. Ko- 
va verdanti. 

Dabartinis premieras, ap- 
siėmęs laikyties sosto pusės, 
išleidęs paliepimų provinci- 
joj Šansi sumobilizuoti ka- 
riuomenę, bet paskui susku- 
bęs tų paliepimų atšaukti, 
apreikšdamas, kad jis norįs 
su revoliucijonieriais tai- 
kinties. Bet šie nei ne- 
mano nusileisti ir tol veik- 
sianti, kol nebus ištremta 
dabartinė mandžurų dinas- 
tija. 

NesenaiPa’ryžiuje lankė- 
si dr. Sun Yat Šen, budi- 
mos Chinų respublikos pre- 
zidentas. Jis laikraštijos 
atstovams apreiškė, kad 
Cbinuose busianti tokia res- 
publika kai kad Suvienyti 
Šiaurinės Anjerikos Vals- 

menų 
nio va 

valdiškosios ai 

chinai bėganti 
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apačioj chinų tevoMtftijo- 
* jie susispietę į paprastus trauki- 

čiai, nes čionai esanti ide- 
ališkiausioj i valdžia. Kiek- 
viena provinciją, b jų esa- 
ma 23, turėsianti savą au- 

tonomiją ir vietinę adminis- 
traciją. Centraliaė vyriau- 
sybė valdysiantį finansais, 
kariuomenė ir vesiantį di- 
plomatinius reikalus. 'Da- 
bartiniai .Vięe-karajiai galė- 
sią liktieš gubernatoriais, 
bet juos rinksianti liaudis. 

Didesnės kolionijos, kaip^ 
tai Mongolija, Tibetas ir 
Turkestanas, apturėsią 
“hoine nile” ir autonomiš- 
ką 
kadangi Chinų^ya 
trukdo visokį 
mosi.- Obiin 
propaguojantį;. v 

sandorą. ; / 
Iš visiko aišku, kad res 

pubMkos klausimas tenai 

tuojau bus išrištas ir pasi- 
baigs ciesorių viešpatavi- 
mas. 

IŠ RUSIJOS. 

Vieta viduriniij reikalų 
ministerio draugo, kurio ži- 
nyboje yra visa policija, 
ikišiol dar nėra užimtą, nes 

laukiama kol bus išrištas 
klausimas apie perorganiza- 
vimą policijos visoj valsty- 
bėj. Vidurinė policija bus 
pavesta policijos departa- 
mento direktonaus žinybai, 
gi vedimui reikalų politiš- 
kos policijos bus paskirta 
tam tikras valdininkas, tu- 
rintis policijos departamen- 
to direktoriaus teises. Se- 
natoriui Truševieiui, vedan- 
čiam tardymus Kievo slap- 
tosios policijos, bus pavesta 
perorganizavimas visos po- 
® y**. 

licųos su parga.Ba visų mi- 

ųĮkterijų ;$pp>vj| tarybos. 
lj&. artimų yMurfnių reika- 
lų ministerijai šaltinių pra- 
nešama, kad pasekme sena- 

toriaus Trusevičio revizijos 
vidurinių reikalų ministe- 
ris A. A. Makarovas palie- 
pė pasitraukti iš užimamos 
vietos užsieninės rusų poli- 
tiškos policijos viršininkui 
Kolesnikovui. 

Minįsterių||>rę) 
koveev 
tuose namuoiė; § 

išeini eras Ko- 
al#e gyventi 

Fontan- 

pirmta- 
kadangi kūnas Stoly^n^, kadangi 

visi ministeHai, įgyvenusie- 
ji ten, numf|e ną savo mir- 
timi. Ir tap>: generolą. Me- 

ka, kur gyveno- 
kūnas Stoly&na 

zencevą, dfdę k Stolvpino 
žmonos, užri|ušė *nai*)dovol- 
eai; jo inpėdinis gen. Pota- 
sov išėjo iš? proto ir nusi- 
šovė; mįųį|teritis Sipiagi- 
ną, ir Plėvę nužudę re volių- 
cijonieriai. Ministeriai Me- 
likov, gr. Tolstoj ir Durno- 
vo neišdrįso gyventi tame 

vidurinių reikalų ministeri- 
jos name, kadangi ant jo 
kritęs koks-tai prakeikimas. 
Stolypinas nutarė jame gy- 
venti ir likpr užmuštas Kie- 
ve, v' 

Kelių mifiisteris Ruchlov 
išleido cirkuliarų, idant 
konduktoriai 'kareiviškai 
atiduotų garbę geležinkelių 
stočių vyriausybei visu pra- 
einančiu traukinio stovėji- 
mo' laiku stotyje. Jau yra 
susekta pasekmės to palie- 
pimo: pasidauginimas va- 

gysčių iš s vagonų stovint 

-•i--S. 

Badas Rusijoj pradeda 
siausti visa savo baisenybe. 
Ekąterinburgo gubernijoj 
Troicko paviete nuo gyven- 
tojų badavimo viešpatauja 
vidurių tifusas ir cinga. 
Tuojaus reikalinga pašalpa. 
Smirnovo sodžiuj jau senai 

badauja 50 nuošimčių so- 

diečių. Rengdamiesi mirti 
sodiečiai atliko cerkvėje vi- 
sus priešmirtinius dvasiš- 
kus rekalus. — Iš Orenbur- 
go gubernijos bado apimtų 
vietų išvažiavo uždarbiauti 
ant statomo Siberijoj naujo 
geležinkelio 6.000 badaujan- 
čių sodiečių. Namie pasili- 
ko tiktai seniai ir maži vai- 
kai. Vargas neišpasakytas. 
— Iš artimiausių sodžių Sa- 
maron ateina sodiečių at- 

stovai, maldaudami kuo- 
greičiau suteikti jiems pa- 
šalpų. Pagal sodiečių žo- 
džius sodžių padėjimas bai- 
siausias —-. duonos nėra, 
žmonės serga. 

UŽPUOLĖ ANT PARLA- 
MENTO. 

Londono sufragistės an- 

dai išpildė savo grasinimus, 
kad jos užpusiančios ant 

parlamento, bet pasekmės 
to pasirodė tos, kad 223 

sufragistės suimta ir užda- 
ryta kalėjimam 

Užpuolimo ant parlamen- 
to sufragisčių programas 
prasidėjo skaitlingu jų su- 

sirinkimu, kur išrinkta de- 
legacija, turinti nusiduoti 
parlamento sesijon, o pas- 
kui delegaciją, visą sufra- 
giseių armija pasileido par- 
lamento linkon. Tos jų 
‘ ‘ armijos ’ ’ pribuvimo laukė 

i milžiniška žmonių minia ir 

iš kelių tūkstančių polici- 
jantų kardonas, kuriam bu- 
vo įsakyta saugoti visus 
įėjimus parlamentan. 

Pribuvusios sufragistės 
pradėjusios vietomis laužti 
policijos kardoną ir, kaip 
paprastai, su nepasisekimu 
susirinkusioms minioms be- 
sijuokiant. Narsesnės tuo- 
jau suimta ir nugabenta ka- 

lėjiman, kur neužilgo jų at- 
sirasta net 223. Kuomet 
vienos sufragistės tąsėsi su 

policijantais, kitos pašali- 
nių namų ir krautuvių ak- 
menimis ir plytomis langus 
daužė. Su langais padary- 
ta $5.000 nuostolių. 

Visos areštuotos sufragis- 
tės vakare, sudėjusios pa- 
rankas, išleista iš kalėjimo. 

Ant rytojaus jos visos 
teista. Teisme pasirodė, jo- 
gei tarp areštuotų butą 

daug nepilnamečių mergai- 
čių, tečiau visos nubausta 

pinigiškomis pabaudomis 
arba kalėjiman nuo 14 lig 
30 dienų. Nubaustos apsi- 
ėmusios kalėti, nes tam 

dalykui iškalno jau bu- 
vo pasirengusios pasiimda- 
mos su savimi teisman rei- 
kalingiausius sa>i daiktus. 

Kelios sufragisto. * daužu- 
sios langus, atiduota teisti 
augštesniam teismui, ka- 

dangi polieijinio teismo 
bauda esanti joms perma- 
ža. 

Po to visko lordas kanc- 
lierius į sufragistes išleidęs 
atsiliepimą, jogei jos priva- 
lančios ramiu budu veikti, 
jei norinčios iškovoti sau 

teises politikoje, bet ne ant 

gatvių beprotiškai kauties 
su vyriausybės perstatyto- 
jais. Lordas kanclierius be 
to pažadėjęs jų reikalavi- 
mus perkratyti ir inteikti 
parlamentui. 

Maža, maža viltis, jei tam 

priešinga pirmoji Anglijos 
“dama” — karalienė Mary. 

MEKSIKE VĖL NERA- 
MYBES. 

Rodėsi pirmiau, kuomet 
iš Meksiko bus prašalintas 
žinomas kraugeris diktato- 
rius Diaz ir bus jo vieton 
išrinktas naujas preziden- 
tas, visoj šalyj, visame 
Meksike įvyks ramybė ir 
meksikonai ims darbuoties 
savo kultūros pakėlimui. 
Bet kuomet nesenai išrink- 
tas naujas prezidentas Ma- 

dero, tasai pats Madero, ku- 
ris išvijo diktatorių Diaza, 
užėmęs savo vietų, iš- 

naujo prasidėjo viso- 
kie suokalbiai ir rengia- 
ma revoliucija ne prieš ko- 

kį ten diktatorių, bet prieš 
dabartinį prezidentų, ku- 
ris savo šaliai geidė ir gei- 
džia gerovės ir laimės. Iš 
vienos pusės gyventojus 
kursto generolas Zapata, o 

iš antros — Diazo bičiuolis, 
generolas Reyes, kurių ide- 
alu — likties Meksiko pre- 
zidentu ir smaugti gyven- 
tojus, kai kad anuos kita- 
dos smaugė Diaz. 

Nesenai gen. Reyes išlei- 

dęs nuo savęs revoliucijinį 
manifestą į gyventojus, ku- 
riuomi kurstąs sukilti prieš 
dabartinį prezidentą Made- 
ro. 

Užgimus išnaujo Meksi- 
ke judėjimams, Suvienytą 
Valstijų karo žinyba ir vėl 
savo kariuomenę ant Mek- 
siko sienos. sudrutino. Be 
to suėmei- gen. Rėyes, kuris 
buvo perėjęs Suvienytų 
Valstijų sieną. Prezidentas 
Madero pareikalavo Wa- 
shingtone išduoti gen. Rey- 
esą, bet Washingtono vy- 
riausybė atsisakius tai da- 

ryti ir generolą Reyesą teis 

Suvienytų Valstijų federa- 
linis teismas už sienos perė- 
jimą, kaipo neutraliteto lau- 

žymą. 
Tuo tarpu Meksiko pre- 

zidentas Madero įsakęs sa- 

vo krašte kuogreičiausiai 
sumobilizuoti 25.000 armiją 
ir su anos pagalba mėgįs 
naikinti visus prieš save su- 

kilusius. Ir jis nusitiki 
Meksiką apvalyti (nuo tų 
nenuoramų, kurie išteisy- 
bės patįs nežino, ko ieško 
ir ko nori. O gal jam ir 

pasiseks tas didvyriškas 
darbas atlikti iv. Meksikaju 
įvesti- geresnę tvarką, ko- 
kios jau labai senai ten ne- 

būta. 

RUSIJA IR PERSIJA. 
Iš Persijos sostainės Te- 

herano pranešta, jogei Ru- 
sija su Persija pertraukus 
visokius diplomatiškus su- 

sinešimus už neišpildymą 
reikalavimų ir siunčianti ka- 
riuomenę, kad užėmus sau 

dvi Persijos provincijas. 
Rusija faktiškai ima ka- 
riauti ne su Persijos vy- 
riausybe, bet su genaraliniu 
išdininku, amerikonu Shus- 
ter, kuris Persiją saugojąs 
nuo Rusijos įvairių ten suk- 
tybių. Toksai teisus žmo- 

gus kaip Shuster, žinoma, 
Rusijai yra labai nemalo- 
nus Persijoje matyti, nes 

jam ten esant Rusija negali 
sauvaliauti. Tatai ir suma- 

nyta amerikonas iš ten pra- 
šalinti. Ir regis Shusterui 
prisieis Persiją apleisti, 
kaip pranešama, kadangi 
Persija nūdien neturinti nei 
Kuroki nei Togo nei kitų 
didvyrhj, kad apsigynus 
nuo šiaurės vilkų užpuoli- 
mo, Kitaip sakant, Persi- 
ja yra bespėkė, o kaipo su 

tokia tai ir pačiai supuvu- 
siai Rusijai lengva kovoti. 

Iš kitų šaltinių patiria- 
ma, jogei išdininkas Shuster 
visai nemanąs iš savo vie- 
tos pasitraukti, nors Rusi- 

ja ii1 siunčianti į ten savo 

kariuomenę. 
Iš Anglijos pusės tuo tar- 

pu nieko negirdėti, tik žino- 
ma, kad Persijos parlamen- 
tas atsiliepęs į Washingto- 
ną, prašydamas savo šaliai 
pagalbos. Bet. senai yra 
žinoma, kad ir Anglija tu- 
rės pulties ant Persijos, 
kadangi savame laike ji su 

Busija nusprendžius tą ša- 

chų šalį bendrai pasidalinti, 


