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Politiškos Žinios. 

ITALŲ-TURKŲ KARAS. 
Ant Italijos vietovių Tri- 

polyj ramybė — pranešama 
telegramais — tiktai... ties 
Sidi Messi tęsiasi kanuolių 
ir šautuvų trenksmai. Pa- 
naši tatai “ramybė”, per- 
traukiama kanuolių trenks- 
mu, traukiasi jau gana ilgai 
ir visai nepramatoma, idant 

trumpi! laiku turėtų persi- 
keisti toksai padėjimas. 

To j i “ ramybė ” ital ams 

labiau nepakenčiama nei 
kova su turkais ir arabais. 
Turkai be pertraukio italus 

vargina, o be to juos šiais 
laikais ėmė kankinti lietus 
ir šaltas oras. Tripolio gy- 
ventojai pasakoja, kad pa- 
našaus nuolatinio lietaus 

jau trįs metai ten nebūta. 
Italai dantimis klabina iš 
šalčio ir lfai kur statydina 
sau barakus su geležiniais 
stogais. 

Italijos karo štabas Tri- 

polyj, nežiūrint į kasdien 
aplaikančią iš tėvynės pa- 

_ galbą ir pašalpų, senoviškai 
sau snaudžiąs. Pastarai- 
siais laikais į ten pribuvo 
12 naujų artilerijos bata- 

rejų. Oficieriai esą labai 

nepakakanti savo vyresny- 
bės neveiklumu. 

Turkai su arabais tuo 

tarpu esą labai drąsus. 
Kasdien užpuldinėja, nors 

be pasisekimo, ant italų sto- 

vyklų. Į italus šaudą šra- 

pneliais. Italų kariuome- 

nės komendanto rūmuose 

andai buvę apkalbama kaip 
apsisaugojus turkų užpuo- 
limų iš užpakalio, nuo oa- 

zos. Įnešta sudeginti vie- 

ną trečdalį oazos, bet pas- 
kui tasai barbariškas suma- 

nymas atmesta. Pagaliau 
nuspręsta pas oazos gyven- 

tojus padaryti kratą ir su 

gyventojais aštriau apsieiti. 
Tolimesnis kare veikimas 

Jau esąs paruoštas. Ties 

oaza Sidi Messri pagaminta 
kokiai 15 dienų valgis ir ar- 

kliams bei kupriams paša- 
ras. Paruošta 4.000 ku- 

prių. O be to iš m. Tripo- 
lis nuolatos valgis, pašaras 
ir karo amunicija be jokiu 
trukdimų gabenama. Vien- 
tik stokuoją raiteliu, kokie 

tyruose būtinai reikalingi. 
Italijos opinija, kuri pir- 

miau nesvietiškai krikštavo, 
pasitikėdama savo armijos 
ginklais ir didelėmis palai- 
momis, nežinia kodėl šian- 
die atšalus ir pradeda ne- 

rimauti. Šiaurinėj Italijoj 
jau prasidėjęs liaudies judė- 
jimas prieš dabartinį karą, 
kadangi visokia šalies pra- 
monė nykstanti. Tūkstan- 
čiai darbininkų jau. netu- 
rinti darbo, kadangi fabri- 
kai negaunanti jokių užsa- 

kymų. 
Nerymaujančią viešą opi- 

niją truputį atgaivinus ži- 

nia, kad karas persimesiąs 
į Turkijos pakraščius, kad 
karo laivai užkilusią Darda- 
nelius.. Bet Stefani agen- 
tūra tuos visus pasklydu- 
sius girdus užgynus. 

Kaip ten nebūtų, bet Tur- 

kija rengiasi savo pakraš- 
čius apsaugoti nuo užpuoli- 
mo. Į Salonikus ir Smir- 
ną iš Konstantinopolio siun- 
čiama kanuolės ir amunici- 
ja. Turkijos karo ministe- 
ris apreiškęs, kad Turkija 
galinti ginties, nes jau esan- 

ti pasirengus. 
Apie susitaikymą vienur 

ir kitur kalbama, bet, re- 

gis, tasai susitaikymas yra 
dar gana tolimas, kadangi 
nei viena puse nenori nusi- 

leisti, o juo labiaus Turki- 

ja. 
Nesenai Turkų vyriausy- 

bė buvo išleidžius paliepimą 
iš visų pajūrio miestų Tur- 

kijoje išsikraustyti visiems 
italams, bet netrukus tą sa- 

vo paliepimą atšaukė pa- 
tėmydama, kad italai pri- 
valą apleisti tik Dardane- 

lių pakraščius. Prieš abel- 
ną italų ištrėmimą buvus 
pasipriešinus Vokietija, tai- 
gi Turkai susigriebę palie- 
pimą atšaukti. 

REVOLIUCIJA CHI 
NUOSE. 

Iš Tien Tsin depeša pra- 
nešta, kad sukilėlai užėmę 
ir sunaikinę miestą Tšang 
Hsin, gulintį tik už 12 my- 
lių nuo sostainės Pekino. 

Pekine subatos dieną ap- 
skelbta konstitucijos pro- 
jekto smulkmenos. Pro- 
jektą konstitucijai apdirbę 
8 provincijų atstovai, susi- 
rinkę Vu Čange. 

Visupirmu tų 8 provinci- 
jų liglaikinės vyresnybės 
privalančios visoms toms 

provincijoms išrinkti liglai- 
kinį prezidentą, kuris pir- 
mame metų pusmetyj pri- 
valąs sušaukti tautos susi- 

rinkimą konstitucijos pa- 
tvirtinimui. Visokie tautos 
susirinkimo nusprendimai 
turį būt paties prezidento 
patvirtinami. 

Prezidentas esąs vyriau- 
sias armijos ir laivyno ko- 
mendantas, bet veikti galįs 
tik susinešus su tautos su- 

sirinkimu. 
Londono “ Daily News” 

korespondentas iš Pekino 
pranešąs, kad vyriausybės 
padėjimas esąs be išėjimo, 
o juo labiau, kad neturima 
išde pinigų, be kurių nega- 
lima nieko nei veikti nei 
net gyvuoti. Jei vyriau- 
sybė turėtų pinigų, gal tuo- 
kart ir jos padėjimas pasi- 
gerintų. 

Jau antroji savaitė bai- 
giasi kaip finansų mfniste- 
ris stengiasi kur užsienyj 
paskolinti nors porą mili- 
jonų dolerių, bet Ilgši*! ne- 

Sveikas Jėzau mažiausias, 
Kūdikėli brangiausias, 
tame Jo Užgimime, 
(įfePanos pagimdyme— 
| Linksminkimės ir džiaugkimės, 
pv Dievui garbę duodami, giedokime. 
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gauna. Svetimų viešpatys- 
čių bankieriai bijosi duoti, 
nes tuo budu užtrauktų re- 

voliueijonierių neapykantą 
ant ten gyvenančių svetim- 
žemių, kuriems atsieitų 
paskui daug nukentėti. 

Šanghajuj išeinantis chi- 
niškas dienraštis “Sinvan- 
pao” karštai užsipuolųs ant! 
užsienių bankierių, kurie, 
jei tikėti gandui, regis, no- 

rinti pinigus paskolinti pre- 
mierui Yuan Sbi Kai. Šis, 
žinoma, juos sunaudotų da- 
bartinio karo tikslui. 

“Tas aiškiai parodo — 

rašoma tame dienraštyj — 

kad užsienis remdamas 
mandžurus spaudžia tikruo- 
sius chinus ir pastarieji tu- 
rės kieku galėdami gin- 
ties”. 

Busjmon respublikos val- 
džion paskirtas užsienių 
ministeris Yu Ting Fang 
tomis dienomis mušęs tele- 
gramų ■VVasliingtono vy- 
riausybei ir milijonieriui 
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Carnegie, protestuodamas 
prieš sutikimą paskolos 
dabartinėj griūvančiai Cha- 
nuose maudžurą valdžiai. 

Iš Pekino pranešama,, kad 

provincijoj Šliauši cieso- 
riaus karjuomenė užėmus 
tarpkalnį Nyang-hankuon, 
labai svarbią strategišką 
vietą. 

Hankove valdžios atsto- 
vai vis dar vedą tarybas su 

revoliucijonieriais kas link 
susitaikymo ir valdžia pasi- 
rengus bekeik visiškai nusi- 
leisti, by iii; tuo tarpu ne- 

praradus sosto. 

I& RUSUOS. 
Durnos įstatjTnųį; sutvar- 

kymo komisija priėmė vy- 
riausybės įneštą įstatymo 
projektą panaikinti Vilniaus 
general-gubernatoiy §tę ir 

įneštus durnos atstotą pro- 

jektus panaikinti |Kievo 
Podolijos ir Stept~ 
gubernatorystes. 

Dūma priėmė įstatymą 
apie sulyginimą teisėse ru- 

jsų su suomiais piliečiais 
Suomijoj. Smarkius gin- 
čus pagimdė įstatymo skirs- 
nis apie Suomijos žydų tei- 
ses. 

Atminčiai šimtmečių su- 

kaktuvių prijungimo prie 
Rusijos Bessarabijos, du- 
rna asignavo 200.000 rublių 
įsteigimui Kišineve agro- 
nomijos instituto. 

Pagarsėjęs pastaruoju 
laiku provokatorius Brods- 
kis inteikė teisių ministeri- 

jai prašymą, paskirti jam 
viešąjį teismą ir perkratyti 
visas teismų bjdas, kuriose 

jisai yra kaltinamas provo- 

kacijoj. Tarpe kaltinamų 
svarbiausias yra pasmerki- 
mas katorgbn antrosios du- 

rnos atstovų socijal-demo- 
krątų, kurie, sakoma, pro- 
vokacijos budu liko pas- 
merkti katorgom Teisių 

V 

; ministeris perdavė viduri- 
nių reikalų ministeriui Ma- 
karo vui Brodskio prašymo 
dalį apie veikimą slaptosios 
policijos. Prašymas per- 
kratyta, provokatoriaus ap- 
kaltinimus palikta be pa- 
sekmių. 

Kazaniaus gubernijoj, 
Spassko paviete dvasiškoji 
taryba išsiuntinėjo cirku- 
liarą, kuriame liepiama pa- 
rapijonams atsakyti, ar jų 
cerkvė turį žemės. Kur 
nėra žemės, patariama pri- 
versti sodiečius, idant šie 

paskirtų dalį savo žemės 
prichodo (stačiatikių para- 
pijos) dvasiškijai. Ten gi, 
kur visai žemės nėra, arba 
sodiečiai griežtai atsisako 

duoti, liepiama uždengti 
prichodas. 

Sodiečiai į panašius įsa- 
kymus žiuri savotiškai, sa- 

kydami: “Mums vis tiek- 

pat, apsikrikštyti galima ir 

kitoj cerkvėj, o jaigu mes 

patįs neturime žemės, tai iš 
kur jos imsi“? Patįs turime 
sklypelius, n čia juk reikia 
net 33 dešimtinės!” 

REIKALAUJAMA RE 
FORMŲ. 

Suvienytųjų Amebos 
Valstijų karo ministėris 
Stimpson savo metiniame 
raporte kongresui perstatų 
labai liūdną savo armijos 
stovį, būtent Suvienytųjų 
Valstijų armija netik maža, 
bet po visą šalį išsisklai- 
džiusi ir visai nepasirengusi 
karau, jei pastarasis delei 
bent kokių priežasčių už- 

gimtų. Karo ministėris sa- 

ko, kad jei armijoje ir to- 
liau tokios pat reformos 
bus daromos kaip ligšiol, 
tai ir 50 metų bėgyj armi- 

ja nesulauksianti sau pri- 
derančių reformų ir palik- 
sianti karui netikusi. 

Be to karo ministėris pa- 
tėmija, kad perdaug išsldai- 
dinta po visą šalį mažais 
būriais armija perdaug lė- 
šuojanti. 

Mnnsteris apkalba pas- 
kui Panamos kanalo apsau- 
gojimu ir pataria perkraus- 
tyti sw-«tįos_raitelius iš 
šiaurių į pietus, J^eslumi- 
kus iš pietų į šiaurius. 

Kariuomenėje tarnysta 
turi būt piliečiams mokykla 
ir to delei toji tarnysta tu- 

rėtų būt sutrumpinta, idant 
didesnis piliečių skaitlius 
galėtų ta ja tarnysta pasi- 
naudoti. 

Senatas privaląs turėti 
teisę ištikus karui rezervi- 
nius kareivius pašaukti ka- 
ram Beto armijos įstaty- 
mai turėtų būt peržiūrėti ir 
pertaisyti ir nustatytas 
pensijų etatas. 

Armijos generalinio šta- 
bo viršininkas, gen. Wood, 
ministerio įnešimus patvir- 
tina, bet nuo savęs pridu- 
ria, kodėl armija nesanti 

prirengta karau. Jis kalti- 
na visą tautą, Girdi, tau- 
ta perdaug išdidaujanti, jo- 
gei esanti galinga, delei to 

kongresas ir neįvedąs armi- 
joje svarbesnių reformų. 

Labai prastas liudijimas. 
Ar kongresas kartais la- 
biau neužguls ant valstiji- 
nių milicijų, jei reguliariš- 
koji armija randasi pras- 
tame padėjime? 

KARALIUS JURGIS — 

INDIJOS VALDOVAS. 

Rytų Indijos mieste Del- 
hi Anglijos karalius Jurgis 
su savo žmona andai iškil- 

mingai apvainikuotas Indi- 

jos ciesoriumi ir ciesoriene. 
Tos iškilmės buvusios to- 
kios kiltos, kad šiais laikais 

panašaus niekur nematyta. 
Pirm vainikavimo Indi- 

jos vice-karalius pranešęs 
liaudžiai, kad karalius Jur- 

gis paskyręs žymias pinigų 
sumas liaudies švietimui ir 

kitokiems naudingiems tik- 

slams. 
Milžiniškas amfiteatras 

buvęs kupinas Indijos Pa~ 

(Seka ant 7-to pusk). 
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