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Politiškos Žinios. 

IŠ REVOLIUCIJOS 
CHINUOSE. 

Kaip namelis iš kazyrų 
pastatytas, kuomet jis pa- 
pučiama, tuojau ant dalių 
subįra, taip nuo revoliuciji- 
nio judėjimo paputimo į 
griuvėsius virsta Chinuose 
supuvusi bogdiehanų tvar- 
ka. Dar vienas revoliuci- 
jonierių pasisekimas, dar 
vienas laimėjimas, o viskas 
turės sugriūti ir turės pra- 
žūti. 

Chimj vyriausybės padė- 
jimas — rašoma iš Pekino 
•— kas dieną, einąs aršvn. 

Armija ir laivynas dalimis 

pereina re voliuci j onierių 
pusėn; prispausta prie mu- 

ro vyriausybė viešai daro 

atgailą, išskleidžia baltą 
nusižeminimo veluvą, pri- 
žada pasitaisyti, by tik 
ant toliau butų palikta sos- 

tas, by tik ant to sosto ga- 
lėtų pasilaikyti mandžurų 
dinastija. 

Mandarinai į visas puses 
Jakšto kaip žiurkės grims- 
tančiame jūron laive, neši- 
nasi į užsienius, pasiimdami 
su savimi kitus kartus kru- 
vinai išluptus iš gyventojų 
turtus. Vienatinis žmo- 

gus, kuris apsiėmė gelbėti 
sostą, nors pastarasis lig 
revoliucijos išsiveržimui jį 
persekiojo ir nekentė, yra 
lYuan-SM-Kai, kuris ir-gi 
pastaraisiais laikais atsisa- 
kė būti ministerių premie-j 
ru, bijodamas, idant revo- 

liucijonieriai jo paties ir su 

dinastija nepasmaugtų. Ta- 
sai premiero pasitraukimas 
liudija, kad revoliucijonie- 
riai galutinai gaus viršų iš- 

vydami iš savo gimtinio 
krašto kraugerius mandžu- 
rus. 

Dabartinė Chinuose revo- 

liucija nėra pirmutinė. Jau 
seniau anij kelios buvo. 
Tečiau pirmiau nebūta pa- 
sisekimo ir revoliucijonie- 
riai po viskam tūkstančiais 

žudyta. O tas viskas paei- 
davo iš to, kad plačiosios 
provincijos tarp savęs ne- 

turėjo jokio sąryšio, pro- 
vincijų vice-karaliai buvo 
tikrais savo gyventojų gy- 
vasties ir mirties viešpa- 
čiais. Neleista gyvento- 
jams susinešti, arčiau su- 

sieiti. 
Bet laikui bėgant tas 

viskas persikeitė, nūdien 
Cliinai panaujėjo. Gyven- 
tojai bendrai suprato, iškur 
ant jų plaukia visokios, ne- 

laimės, na, ir prasidėjo re- 

voliucija, kurios pasekmės 
visiems jau yra žinomos. 

Šiomis dienomis revoliu- 
cijonieriai po kelių dienų 
kovai paėmę miestų Nan- 
ldn. Šį miestų valdiškoji 
kariuomenė ilgai laikė sa- 

vo rankose, smaugė ir sker- 
dė miesto gyventojus, bet 

galutinai turėjo pasitraukti 
nuo revoliucijonierių. 

Iš tikrų šaltinių praneša- 
ma, kad premieras Yuan- 
Shi-Kai nepasitraukęs iš sa- 

vo vietos, bet dar jis ma- 

nus apsišaukti Chinų regen- 
tu. Pekinan iš kitur trau- 
kiama kariuomenė, suside- 
danti lygiomis dalimis iš 

mahdžurų ir chimj. 
Premierui prašant atlai- 

kyta slaptas tautinis susi- 
rinkimas, kuriame dalyva- 
vę visi sosto palaikytojai 
valdininkai. Susirinkimas 
nusprendęs užtraukti pas- 
kolų $30 milijonų Franci jos 
ir Belgijos bankuose. 

Iš Japonijos sužinoma, 
kad tenaitiniai diplomatai 
viešai ėmę pasakoti, jogei 
butų laikas Chinuose revo- 

liucijų sulaikyti, neleisti 
perdaug skersti: O tai ga- 
lį padaryti Amerika, An- 

glija ir Japonija bendromis 
spėkomis. Japonijai mat 

Chinų respublika butų vi- 
sai neparanki. 

Kitos viešpatystės savo 

reikalų apsaugojimui siun- 
čia į Chinus kariuomenę. 

YPATINGAS KARAS. 

Italų-turkų karas tai vie- 
nas šiais laikais iš ypatin- 
giausiųjų karų. Apie karų 
beveik nieko nežinoma, ne- 

gaunama iš karo lauko ži- 

nių, o kad kokios ir gauna- 
ma, tai visai neaiškios ir 
neatsako šiems laikams. 
Viskas slepiama. Tik ret- 
karčiais iš Konstantinopo- 
lio pareina žinios apie di- 
delius turkų laimėjimus; 
italų-gi laikraštija net neži- 
no apie ten kokius smar- 

kesnius susirėmimus, kas 

turėtų paliudyti vienos arba 
antros pusės laimėjimų. 
Girdėjome susirėmimą, ant 

juros ties Lesbos, girdėjome 
miesto Tripoliso iš turkų 
atėmimą, dabar paskiausiai 
girdime, jogei ties Berną 
italai labai daug turėję ne- 

palaimij — bet sekant ita- 

lų žodžiais, turkai tyčiomis 
tą viską skelbią, idant ita- 
lus apšmeižus, nupuldžius 
juos dvasioje. Kas tiesa, 
Tripolis (miestas) randasi 
italų rankose, o aplink Les- 
bos dar nuo pat pradžios ka- 
ro buvo girdima, kad tenai 
klaidžiojanti kokie tai slap- 
tingi karo laivai, besilavi- 
nanti šaudyme. Tečiau ne- 

galima užginti, jogei ir ita- 
lai kaikada ant poperos lai- 
mi. Bet jei Turkijos karo 
ministeris kas link savo ka- 
riuomenės pasisekimų me- 

luoja, tai taippat yra aiškus 
humbugas, kad Italija tam 
tikru karaliaus raštu butų 
pasisavinus visų Tripolį. 
Tokių atsitikimų svieto 
historija dar nežino, kad 
nepabaigus karo butų bent 
kokia šalis anektuojama. 

ketitro atstovai, nukeliavusieji 
ten apvainikavus kaipo Indi jų 

Kuomet Italijos karalius 

sauvališkąi apsigarsi.no, jo- 
gei esąs Tripolio viešpačiu, 
Turkijos vyriausybė taip- 
pat apskelbė dvi depešas. 
Viena anų pažymėta lapkri- 
čio 1 diena, kurioje praneš- 
ta, kad turkai po sunkiai 
kovai mieste Tripolis atga- 
vę atgal sau savo senas 

pozicijas, italai turėję 
traukties taip vadinamai! 
senan miestan, visas kovos 
laukas nuklotas italų lavo- 
nais ir, jog turkai tuomet 
iš italų paėmė 562 šautu- 

vu, vienų kanuolę ir daug 
kitokios amunicijos.. Pas- 
kiau pridurta, kad turkų 
eilėse cholera kasdiena nu- 

smaugianti 20 Mg’30 asme- 

nų. Kitoj depešoj Enver- 
Bei iš karo lauko pranešė, 
kad italai ties Beina prara- 
dę užmuštais 500 kareivių, 
turkai paėmę 18 ~ kanuolių 
ir daug amunicijos. 

Ir tiems turkų praneši- 
mams beveik visi Europos 
žinovai ir diplomatai tiki, 

(nes paskiau paaiškėjo, kad 
italai išteisybės yra silpni 
tame kare žmonės ir savo 

visas nepalaimas kieku ga- 
lėdami slepia. 

Kaip nebūk, bet tokiame 
padėjime karas turės būt 
labai ilgas, o gal nekuomet 
ir nepabaigtas. Generolas 
Caneva šalies gilumon ne- 

manąs tuoj aus traukties su 

savo armija, sakoma, lauk- 
siąs pavasario, kadangi tam 
tikslui reikailnga pasirengi- 
mas. y 

» 

“Tempso’1 koresponden- 
tas praneša Pa ryžirni, kad 
italai miešti* Tiipolise esą 
iš visų pusių? apsupti ir jie 
per du menesiu nenužengę 
nei vieno žingsnio priekyn. 
Turkų esama-maliau"už ita- 
lus, bet jie esą narsus ir sa- 

vo vadams pjfklusnųs. 
Kadangi ’|nt sausžemio 

italams labai prastai sekasi, 
i jie nusprendę noiū savo ka- 
ro laivynu pasinaudoti 
prieš turkįugl Sigis-. laikais 
viena karo laivyno dalis 

bombardųojąįįti ; Arabijos 
pakraščius,-^iaigi ten esan- 

čius fortus# Italai savo 

laivynu norėję uždaryti 
1 )ardaneliuš;%et tam užma- 

nymui > buvo pasipriešinu- 
sios kitos viešpatystės, o 

ypatingai Rusija, kurios 
prekyba ten turi savo ke- 
lius. 

Paskiau pranešama, kad 
Derbe ir Tobruke turkai 

užpuolę ant italų.,, pozicijų; 
nei vieni nei kiti nieko ne- 

laimėję. O sužeistų ir už- 
muštų abejose pusėse butą 
1.500 žmonių. 

Bengazi fitalai 4 užpuolę 
ant būrio beduinų ir visus 
lig vienam Iškloju. Italai 

gi netekę į 40 žinovių. Ne- 
toli tos vietos tviilų armijų 
turintis ; laisvanorių arabų 
komendantas Bnvcr-Bei 

(Turkijos pulkininkas). 
Tiek tik žinių tt»o tarpu 

tegaunama i| karo lauko. 
— 

^ Ą 
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IŠ RUSIJOS. 
Atsibuvo pirmasis posė- 

dis valstybės' tarybos komi- 

sijos, peržiurinčios įstaty- 
mo sumanymą, apie įvedi- 
mą visoj valstybėj, visuoti- 
no mokymo. Nežiūrint į 
visus protestus kairiųjų 
akademistų kuopos, daugu- 
ma dešiniųjų iv centro bal- 

sų nutarta įstatymo peržiū- 
rėjimą atidėti, kol nebus 
išleistas įstatymas apie 
liaudies mokyklas, buk tai 
ankštai su pirmuoju suriš- 
tas. Neikiek nesidrovėda- 
mi dešinieji komisijos na- 

riai posėdžio, pertraukose 
juokėsi, tvirtindami, kad 
dabar visuotinas mokymas 
palaidotas pagal pirmą laip- 
snį. 

Suomijoj pasklydo gan- 
das, buk Peterburgo biuro- 
kratų sferose išdirbama su- 

manymas įvesti degtinės 
monopoliją, Suomijoj. Kaip 
žinoma, suomiai labai pasek- 
mingai kovojo su girtybe, 
uždraudė degtinės pardavi- 
nėjimą sodžiuose ir tiktai 
nekuriuose didesniuose 
miestuose yra pardavinėja- 
ma degtinė, bet ne mažiau 
kaip pustrečio litro vienam 
asmeniui. Pelnas nuo par- 
davinėjimo degtinės eina 
kulturiniems ir švietimo tik- 
slams. Įvedus rusų vy- 
riausybei visuotiną degti- 
nės pardavinėjimą, yisi 
sunkaus darbo vaisiai turė- 
tų žūti. Nors pasklydęs 
gandas yra nieku nepatvir- 

tinamas, vienok suomiai la- 
bai sujudę. 

Saratovo gubernijoj javij 
neužderėjimas pasirodė mil- 
žiniškas. Gubernijos pašal- 
pinė taryba kreipiasi į vy- 
riausybę, prašydama asig- 
nuoti 4 milijonus rublių, 
supirkimui javų ir išdavi- 
mui pašalpos. Sutaisyti 
viešieji darbai neturi reikš- 
mės. Neturiiieių sėklos pa- 
sėliams yra 50 nuošimčių; 
badaujančių pusantro mili- 

jono žmonių. Tifuso epide- 
mija vis plačiau siaučia. 
Pokrovo slobodon apžiūrėti 
sugedusių javų atsiųsta iš 

Peterburgo revizoriai. — 

Kazaniaus gubernijoj so- 

džiuje Niurčeg valstiečiai, 
nesulaukdami prašomos pa- 
šalpos, išlaužė vyriausybės 
javų sandelio duris ir išsi- 
ėmė visus javus. — Ufos 

gubernijoj badaujantieji 
baškirai vieton duonos mai- 
tinasi ąžuolų gilėmis jau iš- 
tisus du mėnesius ir net tų 
pačių gilių dabar pritruko, 
kadangi daug prisnigo ir 

užpustė tą vienatinį jų 
maistą. 

LAUKIAMA STEAiKC. 
Netiktai vienoj Vokieti- 

joj, bet Belgijoj ir Ispani- 
joj darbininkai grasina mil- 
žiniškais straikais. 

Vokietijoje metalo pra- 
monėje darbininkai jau se- 

nai nesutinka su savo darb- 
daviais ir taisosi smarkion 
kovon. Darbdaviai iš savo 

pusės, kad sulaužius darbi- 
ninkų rengiamo straiko 

pienus, mano apskelbti dar- 
bininkams lokautą. Ir jei 
pastaraisiais laikais neį- 
vyks sutikimas, 60.000 dar- 

bininkų metalo pramonėje 
neteks darbo ir paskui tu- 
rės labai daug vargo pa- 
kelti. Bet ir toji pramonė 
taipgi daug nukentės. 

Beto prasidėjusios smar- 

kios agitacijos ir kursty- 
mai straikuoti tarp vaikų 
drabužių siuvėjų. Ir toje 
pramonėje abi pusės neno- 

ri taikinties. 
Iš Antverpen (Belgija) 

rašoma, kad tenai smarkiai 
ėmę judėti jūreiviai ir prie- 
plaukų darbininkai. Prisi- 
bijoma tat, ar kartais ne- 

sustraikuos garlaivių jurei- 
vai, o tuomet pasažierinis 
judėjimas visai butų supa- 
raližuotas. Darbininkai 
tvirtina, kad darbdaviai ne- 

išpildo jų reikalavimų, pa- 
žymėtų paskutinėje sutarty. 

Ispanijoj straiku grasia 
geležinkeliečiai ir jie visi 
sustraikuosių gruodžio 7 d., 
jei lig tam laikui nebusiu 
išpildyti jų reikalavimai. 

RIAUŠES LIZBONOJ. 
Portugalijos t sostainėj 

Lizbonoj andai išnaujo bu- 
tą smarkių riaušių. Vienų 
vakarų miesto policija suė- 
mė ir rengėsi visai iš miesto 

išvaryti dvi chinietes, ap- 
gaudinėjančias gyventojus 
gydant žlibumų (aklybę), 

už kurias gyventoji^ dalis 
užsistojo ir prasidėjo tąsy- 
nes su policija. Visos vi- 
dumiesčio gatvės prisikim- 
šo miniomis ir vyriausybei 
prisiėjo šaukties pagalbon 
raitelius. 

Kuomet pribuvę raiteliai 
ėmę vaikyti susirinkusias 
žmonių minias, tas gyvento- 
jus dar labiau įerzino. Su- 

sirinkusieji ėmę šaudyti į 
raitelius, o pastarieji to- 
kiuo pat budu atsakę. Ne- 

| trukus ant Don Pedro ple- 
ciaus išsigirdo bombos ply- 
šimas. Raiteliai ton pusėn 
pasukę ir ėmę šaudyti į vie- 

nų kavinę ties kuria j a buvo 
susirinkęs būrys žmonių; iš 
būrio atsakyta taippat šau- 

dymais. Čionai atrasta du 
lavonai ir keli sužeisti. 

Tas pat atsitikę ir kitur. 
Ir tos riaušės kaip tik nu- 

malšinta ryte. 66 asmenįs 
areštuota. 

Iš Ispanijos tuo tarpu 
pranešama, kad tosios riau- 
šės esančios revoliucijos 
pradžia prieš republikonus. 

LONDONO SUFRA- 
GTSTĖS. 

Nesenai Londone už truk- 
umus areštuotos ir uždary- 
tos kalėjman sufragištės, 
pasiunčiusios kancleriui 
George telegramą su savo 

parašais. Telegramų tuo 

sufragistes atmeta kancle- 
riaus prižadėjimus, kad mo- 

terių bilius busiąs parla- 
mente perk'ratinėjamas. 
Moterįs priešingos svar- 

biausiai tam, kad jų biliij 
parlamentan turėsią ap- 
dirbti ne jos pačios, bet vy- 
rai. Be to, reikalaujančios, 
idant parlamente nebūtų 
tas reikalas plačiai svarsto- 

mas, bet kad tiesiog butų 
joms leista naudotis tokio- 
mis pat teisėmis politikoje, 
kai kad naudojasi vyrai. 

Ladv C. Lytton ir Lady 
S. Smitli nubausta po vie- 
nai savaitei kalėjimo prie 
policijos stoties už daužymą 
langų. 

Gi smarkiausioji sufra- 
gistė Mary Leigh, kuri jau 
kelis sykius teisme buvus 
bausta, pasmerkta dviem 
mėnesiam kalėjimo. Be 
to jai priminta, kad jei dar 

sykį ji bus už riaušes areš- 
tuota, busianti pasiiista į 
sunkius darbus. 

Tai tau ir sutra gizmas! 

Caro sinodas nutarė įsteigti 
broliją švietimo seserų. Tos 

naujos stačiatikių brolijos 
tikslas — cerkvinių moky- 
klų auklėtinių intekmė į 
paaugančią jaunuomenę. 
Seserįs nešios tam tikrą 
ženklą, paveiksle medinio 

kryžiaus ant krutinės. 

Miesto Kutaiso visa poli- 
cija padavė gubernatoriui 
prašymą paliuosuoti juos 
nuo vietos, kadangi miestas 

jau du mėnesiai nemoka 

policijai algos, nes miesto 
,išde nėra pinigų. Į 


