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Politiškos Žinios. 

NRusija. 
Kalinių “Wi6tas” teismo 

runuiose. 

Gegužio 10 dNš. m. Rygoje 
iš centraliiffo'feaMjifiio varė į 
apskričio teismą kalįnių būrį, 
kurių tarpe buvo taipgi kele- 
tas liguistų kalinių, apkaltų 
retežiais. Sulyg įstatymų, li- 
goti kaliniai gali eiti išpalen- 
gvo. Bet ant nelaimės sargy- 
bos kareiviai tą dieną buvo 

pasivėlavę ir atėjo kalėjiman 
labai vėlai, todėl, kad nepasi- 
vėluotų teisman, jie eidami su 

kaliniais stengėsi kiek galė- 
dami varyti juos greičiau, nuo- 

latos ant jų šaukdami. Ser- 
gantieji kaliniai, žinoma, pro- 
testavo prieš tokį neteisingą 
sargybos pasielgimą su jais. 

Ant kelio vienas iš sergan- 
čių kalinių labiau protestavo, 
negu visi kiti. Atėjus teisman, 
vyriausysis sargybos kareivis 
uždėjo jam už tai ant rankų 
retežius. Suprantama, vėl iš- 
naujo užprotestavo už tokį ka- 
reivio pasielgimą ir pasakė, 

Wjei nenuims nuo jo retežių, tai 
jis apskųsiąs jį teismo proku- 
rorui. Tuomet kareivis, išsi- 
traukęs kardą, pradėjo mušti 
kardo kriaunimis kaliniui per 
rankas, kojas ir pečius. Kali- 

nys ėmė klykti. Iš teismo sa- 

lės, kur tik ką buvo prasidė- 
jęs posėdis, teismo pirminin- 
kas pasiuntė prislavą sužinoti 
kame dalykas. Prisiartinant 
pristavui — visi nutilo, bet 
vos tik spėjo jis sugrįžti, pasi- 
girdo vėl nauji kliksmai, sar- 

gybos kareivis tęsė toliau sa- 

vo pradėtąjį darbą. Iš kalinių 
kameros buvo girdžiami tokie 
kliksmo žodžiai: “prokuro- 
rai! muša žmones!” ir k. Tei- 
smo pirmininkas pasiuntė ten 

antrą kartą pristavą. Tečiaus 
ir tai nieko negelbėjo, prisiėjo 
teismo posėdis pertraukti. 

Stebėtina tik tai, kad teisė- 
jams ir teismo pirmininkui ne- 

atėjo į galvą mintis eiti pa- 
tiems ir pažiūrėti, kas ten de- 
dasi. Pagaliaus, kalinių ka- 
meron pribuvo prokuroro 
draugas, teismo rūmų užžiurė- 
tojas, pristavas ir kiti valdi- 
ninkai. Sargybos vyriausysis 
kareivis prisiartinęs prie pro- 
kuroro draugo pranešė jam, 
kad čia iškilo kalinių maištas 
ir kad kaliniai jo prisakymų 
(kokių, jis nesakė) neklauso. 
Skundėsi prokuroro draugui 
taippat ir sumuštasis kalinys. 
Tik staiga vyriausysis sargy- 
bos kai ei vis šaukia: “stroisia! 
raz! dva!”... belieka tik sušuk- 
ti “tri” ir — tuomet butų šo- 
vę; bet laiku dar jis susiprato, 
matydamas, kad kaliniai labai 
ramiai užsilaiko ir kad nėra 

jokios priežasties panašiam jo 
pasielgimui. 

Po to, prokuroro draugas 
skubiai įėjo prokuroro kance- 
liarijon ir iš ten atsivedė su 

savimi dar kitą prokuroro 
draugą ir miesto gydytoją 
Hugą. I 

Gydytojas apžiurėjo sumuš 

tąjį kalinį, o prokuroro drau- 

gas surašė apie tai protokolą. 
Primuštojo kalinio kūnas bu- 
vo molinas ir žaizdose... 

Tuo laiku, kuomet proku- 
roro draugas rašė protokolą, 
vyriausysis sargybos kareivis 

priėjo prie teismo rūmų užžiu- 

retojo ir prabilo į jį: “Tam- 
stos šviesybė, ar negalėtumė- 
te parašyti vyriausybei taip, 
kad paskirtų man medalį?..” 
Protokolas, kuris liudijo, jog 
kareivio pasielgimas buvo ne- 

teisingas, dievai žino, kur din- 

go... Ant rytojaus Rygos ap- 
skričio teismo pirmininko pa- 
gelbininkas nusiuntė viršminė- 
tam kareiviui per sargybos 
vyriausybę poperį, kuriame jis 
išreiškė kareiviui savo padė- 
ką už sumaningą pasielgimą 
kalinių “maišto” nutildyme. 
Sargybos kareivių viršininkas 

gi nubaudė tą kareivį viena 
diena arešto už tai, kad jis ne- 

vartojęs ginklų kalinių “mai- 
što” nutildymui. 

VonsiaCkio galas. 
Birželio 4 d. Badomo žan- 

darų viršininkas Vonsiackis 
buvo savo kabinete. Prie įei- 
namųjų durių stovėjo žanda- 
ras. Atvykęs slaptosios poli- 
cijos agentas nušovė Vonsia- 
ckį. Išgirdęs šūvį, žandaras 
šoko viršininko kabinetan, bet 
buvo užmuštas užmušėjaus 
padėjėjų. Ant šūvių subėgo 
žandarai. Pradėjo šaudyties. 
Abu užmušėju buvo nušautu. 
Labai gali būti, kad juodu 
nusišovė. 

Vonsiackis, būdamas Sena- 

pilės žandarų įstaigos virši- 

ninku, gerokai įkirėjo lietu- 
viams anais mųsų tautinio at- 

gijimo laikais. Jojo veikimas 
buvo toks platus ir taip labai 
kliudė mųsų tautinio susipra- 
timo darbą, kad mųsų poėta 
P. Vaičaitis, anais laikais gy- 
venęs, nepraėjo tylomis pro jį 
ir pavedė jo darbams vienas 
savo eilių po antgalviu “Von- 
siackiui”. 

Riaušės ties giliotina. 
Liepos 1 dieną auštant Pa- 

ryžiuje butą kruvinų susirė- 
mimų ties giliotina, kuriaja 
nužudytas teismu pasmerktas 
žinomas plačiai budelis, taip 
vadinamas apašas, vardu Lis 
bolf. 

Francijos socijalistai sten- 

gėsi išgauti pas valdžią jam 
atleidimą, mirtį pakeisti kalė- 
jimu, bet kuomet jiems tas 

nenusisekė, jie egzekucijos 
vietoje susirinkę ir sukėlę kru- 
vinas demonstracijas. Kuomet 
giliotinos peilis krito ant pa- 
smerktojo kaklo, pasigirdo re- 

volverių šūviai. Policija tai 
išgirdus, ant susirinkusios ten 
minios puolėsi su durtuvais. 
Policijos kapitanas pašauta 
kaklan ir į 80 asmenų sužei- 
sta. 

Policija labai gerai žinojus, 
kad socijalistai rengia demon- 

stracijas, kadangi jie išmetę 
atsišaukimus, kuriais pakvie- 
sta visi soči jalistai prieš kalė- 
jimą Sante, kur turėjo atsi- 
būti galvos nukirtimas. Poli- 

cijos prefektas Lepine taigi 
sutraukė gausiai policijos prie 
kalėjimo ir įsakė kalėjimą 
ginti nuo užpuolimo. 

Seniausieji Paryžiaus dien- 
raščiai neatsimena panašaus 
ten bruzdėjimo, kokį pagim- 
džius pastaroji egzekucija. 
Egzekucija turėjus atsibūti 
ketvergo dieną, bet paskui 
perkelta ant pėtnyčios, kadan- 

gi Francijos budelis Deibel 
negavęs laiku teisdarystės mi- 
nisterio telegramos apie atsi- 

busiančią egzekuciją. 
Nakčia nuo ketvergo prieš 

pėtnyčią ties kalėjimu Sante 
ėmė rinkties žmonių minios. 

Policija kaiptik galėjus palai- 
kyti tvarką ir su nekuriais 
karštuoliais brutališkai apsiė- 
jus. 

Ant pleciaus Respublika 
pirmiausiai prasidėjusios riau- 
šės, minios valkatų ir vagilių 
puolėsi plėšti uždarytas krau- 
tuves. Pakviesta tat tuojau 
kariuomenė ir paetaroji visus 
išvaikius. 

Prisiartinus egzekucijai, 
maištai pasididino, imta iš mi- 

nių šaudyti, bet kariuomenė 
ir policija pajėgė minias su- 

valdyti. Desėtkai sužeistųjų 
nugabenta į ligonbuus. 

Minia labiausiai grasinus 
prezidentui Fallieres. 

Ispanijos politika vargi- 
na popežių. 

Iš Vatikano šiomis dieno- 
mis pranešta, kad popežius 
užsidaręs į savo rumus ir atsi- 
sakęs ištisą savaitę nuo įvai- 
rių audiencijų ir reikalų pil- 
dymo. Ištisas dienas pasnin- 
kaująs ir besimeldžiąs, nežiū- 
rint daktarų uždraudimo pa- 
našiai elgties. Popežių labai 
varginantis politiškas Ispani- 
jos padėjimas ir, sakoma, po- 
pežius bijąs, kad ir Ispanija 
nuo Apaštalų Sosto neužsi- 

suktų, taip kaip jau padarius 
Francija. 

Popežiaus artimiausieji pa- 
tarėjai yra nuomonės, kad Is- 

panijos liberališkas kabinetas 

neilgai kraštu valdysiąs ir to- 
dėl proponuojamos ten anti- 
katalikiškos reformos pačios 
savaimi nu pulsiančios. Pope- 
žius asmeniškai vienok nugą- 
staująs, kad liberališko kabi- 
neto pirmininkas Canalejas 
galįs pertraukti diplomatiš- 
kus santikius su Vatikanu ir 
tokiuo budu pagimdyti Ispa- 
nijoje revoliuciją, o paskui už 
tai visą kaltę sukrauti ant 
Vatikano. Kad su tais daly- 
kais apsilenkus, popežius savo 

delegatui Madride persiuntęs 
instrukcijas, liepdamas kaip 
nors su valdžia taikinti es ir 
net leisti padaryti gyvuojan- 
čiame konkordate nekurias 

permainas. 
Popežius teisinąs Vatikano 

politiką tuo, kad jei butų su- 

tikta su reformomis be jokio 
protesto, Ispanijos katalikai 

atsisuktų šalin nuo viešpatau- 
jančios dinastijos ir imtų rem- 

ti sosto pretendentą. Kardino- 
lai ispanai, Merry dėl Vai ir 
Vives y Tuto, duoda suprasti, 
kad dabartinis Ispanijos judė- 
jimas esąs labai baisus ir pa- 
vojingas monarchijai, bet anai- 

ptol ne Vatikanui, kadangi 
kraštas visuomet pasiliksiąs 
lojališku Bažnyčiai. 

Šiomis dienomis ministenų 
pirmininkas per9tatęs karaliui 
Alfonsui užtvirtinti dekretą, 
kuriuomi butų užginta zoko- 
nams iš kitur Ispanijon krau- 

styties, kol su Vatikanu nebus 

padaryta sutartis ir konkor- 

dato peržiūrėjimas. 
Pastaraisiais laikais Bažny- 

čios reikalai imta jau perkra- 
tinėti ir pačiame parlamente. 
Ministerių pirmininkas val- 
džios autoritetą gina. 

Sukilimai Albanijoj. 
Turkijos valdžia Diakove 

išginkluoja gyventojus. Mie- 
ste sudeginta 24 namai. Karo 
teisman patraukta 12 sukilė- 

lių vadovų. Netrukus tat jie 
bus nužudyti. Tai bus pradžia 
egzekucijų Albanijoj. Oficie- 
rai su kareiviais lanko kiek- 
vienus namus ir daro kratas. 
Iš gyventojų atimta 800 šau 

tuvų. Mieste, tat apskelbta 
karo stovis ir' visi gyventojai 
kaip išmirę. Arti Dečano vie- 

nuolyno randasi Turkijos ka- 
riuomenės 15 batalijonų ir 
viena batareja artilerijos. To- 

ji kariuomenė savaip aplinkui 
šeimininkauja. Gyventojai ne- 

pasipriešina niekur. Visi kai- 
mai apylinkėse Diakovo ištuš- 

tėję, išrodo kaip išmirę. Da- 
leidžiama, kad kalnuose pasi 
slėpę į 200.000 gyventojų. 
Kaimuose taippat deginama 
namai. 

Paskiau iš Rieka praneša- 
ma: Pastaraisiais valdžios pa- 
sielgimais albanai labai suju- 
dinti. Išnaikinta suvirs 100 

kaimų ir atimta 6.000 ginklų. 
Kariuomenė žengia pirmyn ir 

pakeliui viską naikina. 

Port Arturas padaryta 
laisvu uostu. 

Nesenai Japonijos valdiš- 
kame dienraštyj pasirodė ko- 

munikatas, kuriuomi visam 
svietui pranešama apie atida- 
rymą Port Artūro uosto tarp- 
tautiškam irklavimui ir pre- 
kybai. 

Jau keli mėnesiai pirmiau 
tai Japonijos valdžia buvo 

nusprendžius, kas padarė ne- 

mažą įspūdį diplomatijoje. 
Port Arturas kadangi laiko- 
mas už tobuliausią tenai, ry- 
tuose, strategišką vietą ir jis 
tenai tuo viršesnis už kitus 
uostus, kadangi jame vanduo 
žiemą neužšaląs. 

Kaipo laisvas uostas, jis ga- 
lės dabar plėtoties grynai pir- 
kliškai. 

Be to, iš Japonijos praneša- 
ma, kad pastarosios valdžia 
rengiasi tuojau pasisavinti 
Koreą. Su tuo sutikęs jau ir 
Koreos ciesorius, paveždamas 
vi80 krašto administraciją Ja- 

ponijai. Tenai taigi dabar vi- 
sose tvirtovėse ir garnizonai 
didinama. 

Perstatoma garsus aviatorius Curtiss ir jo lakstytuvas ore. Šitas aviatorius bandys lėkti is Chicago 
į New Yorką, Už laimingai atliktą tą ilgą kelionę bus suteikta dovana $25.000. Kelione atsibusianti 

ateinantį mėnesį. 

Iš Viso Pasaulio. 

Santiage (Chili) pagal teis- 
mo nusprendimo sušaudyta 
buvęs Vokietijos pasiuntinys- 
tės sekretorius Beckert, kuris 
savame laike pridirbęs ten 

daug suktybių ir, kad tas vis- 
kas užtrinti, nužudęs vieną 
tarną ir pasiuntinystės butą 
padegęs, o paskui pats išdū- 
męs. Tečiau suimtas ir pas- 
merktas miriop. Teismo ištar- 
mė taigi jau išpildyta, nežiū- 
rint Vokietijos užstojimo už 

tokį piktadarį. 
* 

Andai tarp Rusijos ir Japo- 
nijos traktatas abiejų tų kraš- 
tų diplomatų parašais patvir- 
tintas. Tasai traktatas lytisi 
tvarkos Tolimuose Rytuose. 
Ar ant ilgo taip gražiai ten 
susitaikinta ? 

Anglijos laivų varstotuose 

Brazilija užsakius sau padirb- 
dinti milžinišką karo laivą 
“Dreadnought’o,: tipo. Kam 
jai reikia tokiųlaivų? Kiekži- 
noma,Brazili ja karo laivus dirb 
dina,o paskui anuos parduoda. 

» 

Medyolane numiręs garsus 
astronomas ir tenaitinės obeer- 
vatorijos direktorius, profeso- 
rius Schiaparelli, kuris pirmas 
patėmijęs ant planetos Marso 
kanalus. Jis taippat daug dar- 
bo pašventęs Merkurio suki- 
mosi aplink saulę. 

* 

Nekuriuose ir Afrikos mies- 
tuose uždrausta rodyti publi- 
kai imtynių Jobnsono su Jef- 
f ries krutanti paveikslai. Lon- 
dono dienraščiai dėlei Joim- 
8ono laimėjimo persergsti a- 

merikonus prieš nigerius, nes, 
girdi, pastarieji dabar padrą- 
sinti galinti sukelti rasų kru- 

viną kovą. 

Žemutinėj Austrijoj imta 
boikotuoti mėsininkai, kurie 
imdavę už mėsą aukštas kai- 
nas. Kalbama, kad tasai boi- 
kotas apimsiąs visą Austriją, 
kadangi jau ne bile kas tegali 
mėsa naudoties, taip ji pabran- 
gus. Taigi aišku, kad netik A- 

merikoj mėsa brangi ir boiko- 

tuojama. 

Paryžiuje bijoma visuotino 
ant geležinkelių darbininkų 
straiko. Kaip darbininkai, 
taip ir valdininkai reikalauja 
sau didesnės mokesties, trum- 

pesnių darbo valandų ir ge- 
resnių darbe sąlygų. Jei gelž- 
kelių valdyba su tais reikala- 
vimais nesutiktų, ot tuokart ir 
straikas. 

* 

Rheimse (Prancija) aviato- 
rius francuzas Ch. Wacbter iš- 
sikėlęs su lakstytuvu 500 pė- 
dų ir nuo ten kritęs, užsimuš- 
damas ant vietos. Sakoma lie- 
tus lakstytuvo sparnus labai 
sušlapinęs ir tie negalėję ju- 
dėti. Dėlei tos priežasties ir 
tas visas nelaimingas atsitiki- 
mas buvęs. 

* 

Vatikano konsistorius nese- 

nai perkratinėjęs reikalą ku- 

nigaiksčiutės Kaspigliczi, ku- 
ri persiskyrus su savo pirmu- 
tiniu vyru ir norėjus už kito 
išeiti. Konsistorius tečiau, ne- 

žiūrint jos maldavimij, pripa- 
žino pirmąją moterystę už tei- 

sišką ir nedavė leidimo eiti už 
kito vyro. Toksai Vatikano 
konsistoriaus nusprendimas 
labai nepatinka aristokratijai, 
kuri palanki prie persiskyri- 
mų porose. 

* 

Anarchistas Luigi Lueche- 
ni, kuris pirm 12 metų nužudė 
Austrijos ciesorienę Elzbietą, 
uždarytas Genevoe kalėjime, 
esąs sveikas ir ten turįs kuo- 

geriausią užlaikymą. Valgio 
gaunąs pakaktinai, išgeriąs 
kasdiena pusę butelio vyno ir 
surūkąs 4 paperosus. Skaity- 
mų taippat pakaktinai turįs. 

Japonija stengiasi prisisa- 
vinti Koreą. Koreos tautos są- 

junga taigi tomis dienomis už- 

protestavus prieš tokį Japoni- 
jos nežmonišką pasikėsinimą. 
Protestai pasiųsta mikadui ir 
Koreos ciesoriui. Tenai pasa- 
kyta, jog jei Japonija paimtų 
Koreą, tai pastarosios gyven- 
tojai liktųsi tikrais vergais. 
Vargiai ką gelbės tie protestai. 

* 

Rumunijos senyva karalie- 
nė, garsi raštininkė po pseu- 
donimu “Carmen Silva” susir- 
gus aklosios žarnos uždegimu. 
Po operacijai ji besijaučianti 
geriau. Turinti 67 metus am- 


