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Politiškos Žinios. 
Rusija. 

Nors mažumėlį laisvės įga- 
vusi, visuomenė, tarp kitų pir- 
mosios eilės dalbų, griebėsi 
platinti apšvietimą. Greitu 
laiku pridygo Rusijoje daug 
pašalinių mokyklų. Nemažai 
jau jų esama ir Lietuvoje. 
Bet visos tos pašalinės mokyk- 
los — tai krislas žmonių švie- 
timo ministerijos akyse. Mi- 

nisterija nei nesislepia, kad ji 
nemėgia pašalinės inicijativos 
žmonių švietimo darbe. Visa, 
mat, sistema, taip uoliai at- 

gaivinama valdžios mokyklo- 
se, negali būti vartojama pa- 
šalinėse mokyklose. 

Suprantama tat, kad mini- 

sterija žiuri į pašalinę mokyk- 
lą, kaipo į priešingą sau įstai- 
gą, kur ji negali pilnai šeimi- 
ninkauti, o pertat nenori jos 
ir globoti. 

Nežiūrint į tai, pašalinės 
mokyklos vis steigiama ir stei- 

giama naujos, jų skaičius vis 

auga. Ministerija mato tai ir 
'r v^. .pradeda tą darbą trukdyti. 

Mat, daugelis pašalinių mo- 

kyklų kreipiasi į ministeriją, 
prašydamos suteikti joms val- 
džios mokyklų teises. Mini- 

sterijai-gi tas nepatinka. Ir 
dabartiniu laiku ji užsiėmusi 

tuo, kad išdirba naujas taisy- 
kles apie pašalines mokyklas. 

Gera iš to darbo tikėties, 
žinoma, nieko negalima, neH 

dabartinė žmonių švietimo 

ministerija neduos pašalinėms 
mokykloms palengvinimų, bet 

greičiausiai dar suvaržys jas. 
Kol-gi tos naujosios taisyk- 

lės bus galutinai išdirbtos, 
žmonių švietimo ministerija 
apskelbė tokį nutarimą: kol 
bus išdirbta taisyklės apie 
pašalines mokyklas, visi pa- 
starųjų prašymai suteikti joms 
valdžios mokyklų teises ne- 

bus visai nei peržiūrimi. 
Tikrai Saliamono išmintis!? 
Ir teisingai pašiepia tą mi- 

nisterijos nutarimą “Sovr. 
Slovo”, kuris sako, kad tik- 
rai genijališkai pasielgtų mi- 

nisterija, jei vieną gražią die- 

ną praneštų: kadangi skubi- 
nai rengiama nauji universite- 

tų įstatai, uždengti visus uni- 
versitetus ... kadangi ruošia- 
ma ĮsUtymų sumanymas apie 
visuotinąjį mokymą, nebeprii- 
minėti daugiau vaikų į pradi- 
nes mokyklas. .. kadangi 
greitu laiku ketinama refor- 
muoti mokymą mergaičių, už- 

ginti mergaitėms mokyties ir 
tt. ir tt. 

Taigi, kaip matome, žmo- 

nių švietimo ministerija, norė- 

dama reformuoti pašalines 
mokyklas, labai išmintingai, 
tiesiok genijališkai pasielgė. 
Tik klausimas, kuomet gi pa- 
šalinė mokykla susilauks sa- 

vo reformos, jei vienus uni- 

versitetų įstatus rengė trejus 
metus ir, galų gale, sutaisė to 

kiuos, kuviais nepatenkinti ne 

tik tikrieji demokratai, bet ir 

spalininkai, tie dabartinės vy- 
riausybės ramsčiai ? 

Cholerai platintįes Rusijoje 
daugiausia padeda vargas, ne- 

švarumas, girtuoklystė ir žmo- 

nių tamsumas. Rusų laikraš- 
čiai nuolat rašo, kad tai šen, 
tai ten rusai valstiečiai nepri- 
ėmę atvykusių gydyti dakta- 

rų ir sanitarų, bandė sugriaut 
ligonbutį ir tt. Kitur buvo 

suėmę ir kuone primušę stu- 

dentus ar šiaip žmones mokslo 
tikslais rankiojančius žolynus 
— mat, Rusijoje minia įsitiki- 
nusi, kad cholerą platina ža- 

vėtojai, kad ją galima “sėti”. 
Kitur nuo choleros gydosi- 
įvairiais burtais, tikros gydy- 
tojų pagalbos neprisiimdami. 
Nesenai viename sodžiuje, Ku- 
baniaus apygardoje buvo toks 
atsitikimas. Kas-tai patarė, 
kad norint nuo choleros apsi- 
saugoti ir nubaidyti ją nuo 

kaimo, reikia inkinkyti arklan 
kaimo našles ir aparti jomis 
vagą aplink viso kaimo. Pa- 
tarimo paklausyta ir inkinky- 
ta arklan 3 našles, nes dau- 

giau tuo tarpu nesurado. Bet 

jos nepajėgė aparti viso kai- 
mo ir reikėjo “gydymą” su- 

stabdyti. Kai pasididjs našlių 
skaičius — tuomet bandys. 

Pinske pastatyta ligonbutis 
cholerininkams. J isai labai 

nepatiko aplinkiniams gyven- 
tojams ir iš pirmų dienų pra- 
dėjo į tą ligonbutį žvairuoti. 
Prieš porą savaičių ligonbutis 
iš kažin-kokių nežinomų prie- 
žasčių buvo užsidegęs, bet gai- 
sras greitai užgesinta. Miesto 
valdyba apdraudė jį trimis 
tūkstančiais rublių. Nesenai 

ligonbutis vėl užsidegė ir šį 
kartą jau sudegė. Ištirta, kad 

ligonbutis buvo padegtas, bet 
kas padegė — nežinia. 

Pas Imatrą (Suomijoje) nu- 

sišovė turtingasai lenkų dva- 

rininkas, grafas Stasys Potoc- 

kis, kuris buvo ten atvažiavęs 
su viena jauna moteriške, ne- 

va tai savo žmona. Ji taippat 
nusižudė — nusidurė. Pasiro- 
dė, kad ji buvo ne Potockio 
žmona, tik jo numylėtinė tūla 
Kaveckaitė, 19 metų mergina, 
bajoraitė. Mat, juodu buvo 
vienas kitą įsimylėjusiu, bet 

kadangi grafas buvo jau ve- 

dęs, tai juodu, negalėdamu su- 

situokti, nutarė nusižudyti. 

Japonija smek tavo JLoreą. 
Japonijos ir Koreos trakta- 

tas visoms viešpatystėms jau 
apskelbtas ir Japonija rugpiu- 
čio 29 dieną galutinai Koreą 
pasisavino arba anektavo. Ko- 
reos ciesorius Yi Syek tą die- 

ną išleido į savo tautą atsisvei- 

kinantį reskriptą, kuriuomi 
patvirtino tasai nedoras parsi- 
davėlis, kad krašto visas tei- 
ses pavedęs Japonijos cieso- 
riui, kuriam tikįs, jog jisai ne 

tik Tolimuose Rytuose mokė- 

siąs palaikyti santaiką, bet ir 

pačiai Koreai suteikti gerbūvį, 
kokio per kelis sekančius me- 

tus nesimatė. 
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Rugsėjo 8 d. Chicago aplankys buvęs prezidentas Roosevelt. Hamiltono kliubo sąnariai jo garbei tą 
dieną rengia pataisyti iškilmingą puotą. Ant pav. matome tos puotos vedėjai, Congress viešbučio salė 
ir republikonų partijos emblematas-dramblis. 

Japonijos su Korea trakta- 
tas skamba maždaug taip: 

“Su tikslu sandoros ir tvar- 

kos užlaikymo Koreoj, užti- 
krinimo gerbūvio Koreai ir 

jos gyventojams ir podraug 
užtikrinimo ten svetimže- 
miams atvangos, stojosi neat- 
šaukiamu daiktu, kad privalo 
būt pakeista ten dabartinė pa- 
matinė valdžia tikrąją valdžia. 

Japonijos ir Koreos val- 

džios, persitikrinusios apie at- 

sakančių reformų pakeitimo 
reikalą kas link padėjimo ir 
kad užtikrinti gvarantiją atei- 
čiai, paremiant Japonijos ir 
Koreos ciesoriams, sutaisė per 
savo atstovus traktatą, kas 
link visuotino Koreos prie Ja- 
ponijos prikergimo. 

Pasiremiant ant to svarbaus 

akto, kuris privalo ingauti sa- 

vo teisišką veikmę dienoje jo 
apskelbimo, ru^piučio 29 die- 
ną 1910 m., Japonijos cieso- 
riaus valdžia apima Koreos 
visą valdžią ir administraciją 
ir šiuomi apreiškia, kad viso- 
kie reikalai, lytinti svetimže- 

mių ir užsienio prekybos Ko 

reoj, privalo būt atliekami 

pagal Japonijos valdiškuosius 
krašto įstatymus.” 

Taigi Korea jau perstojo 
gyvavus. Šiandie ji vadinasi 

Japonijos provincija ir jos 
vardas jau ne Korea, bet 
“Chosen”. 

Portugalija yra gražiuoju 
su Vatikanu. 

Tomis dienomis Vatikanas 
viešai užgynė visokius paskly- 
dusius gandus, kad buk norė- 

ta su Portugalija pertraukti 

visokius diplomotiškus susinė- 
simus. Mat, Partugalijoj vie- 
nuoliai Pranciškonai išleidi- 
nėjo laikraštį, bet pastaraisiais 
laikais tame laikraštyj apsi- 
reiškė modernistiški raštai. 
Taigi Brago vyskupas uždrau- 
dė tą laikraštį išleidinėti, o 

katalikų priešai tuojaus pa- 
skleidė žinias, kad Portugali- 
jos valdžia už Pranciškonus 
užtarius ir ii to taigi kilę ne- 

sutikimai. 
Tuo tarpil išėjo eiksten tas: 

Brago vyskupas laikraštį su- 

stabdė, bet Portugalijos val- 
džiai nei galvon neatėjo už 

Pranciškonus užsistoti ir kiš- 

|įes į bažnytinius reikalus. 
r Tuos visus klaidingus pra- 

nešimus, anot Vatikano, sklai 
do respublikonai, kuriems ru- 

pi tarp dabartinės Portugali- 
jos valdžias ir Vatikano pasė- 
ti piktumjo sėklą ir paskui, 
tuo suminimu pasinaudojus, 
nuversti nuo sosto dabartinį 
karalių, J kraštį apšaukti res- i 

publika. I 

Tiesa,'Portugalijoj nesenai 

buvę jmrlamento rinkimai,! 
buvę ir kraujo pralie- 
ičiau žadama revoliu- 

neapsireiškus, kokia 

pirmiaij per laikraščius buvo 

plačiai skelbiama. 

Žydiikos telegramų agentū- 
ros nemalonias katalikams ži- 

nias nuolatos platina. 

kai kur 

jimai, 1 

alinius karas? 
!raūkimas diplomatiškų 

susinsimų Turki 

kija 
mas. 

stantinopolyj, Gry paris, andai 

Turkijos užsienio dalykų mi- 
nisteriui į rankas sudėjęs aš- 

trų protestą prieš atnaujintą 
Graikijos prekių boikotavimą, 
taippat ir prieš ištrėmimą vi- 

sų graikų valdinių iš Saloni- 
kų. 

Turkijos mmisteris pasiža- 
dėjo padaryti kas tik busią 
jam galima, bet podraug už- 

protestavo prieš rinkimą ne- 

kuriu kretėnų į Graikijos par- 
lamento atstovus, o jų tarpe 
ir paties Turkijos priešo Ve- 
nezelos, kuria, sakoma, galįs 
likties parlamento pirminin- 
ku. 

Turkijos laikraštija tuos 

dalykus aprašo labai aštriai. 
Graikiją ir Bulgariją ji vadi- 
na ramybės drumstyioja Tur- 
kijos sienose ir apkalba pa- 
nešti dar vieną auką, kad 
“tiems piktiems kaimynams 
išguldžius skaudžią lekciją”. 

Taigi Turkijos su Graikija 
karas galimas, o gal ir neiš- 

vengtinas. 

Krokodiliaus ašaros. 
Tomis dienomis apgarsinta 

traktatas tarp Japonijos ir 
Koreos. Rusijos biurokratiš- 
kas dienraštis “Novoje Vre- 
mia” delei tos priežasties ap- 
skelbė sarkastišką straipsnį, 
kuriuoju Koreą prilygina prie 
austerio, besikalbančio su pie- 
taujančiu, kuris austerį tuo- 

jau turįs nuryti, nes jau aną 
apliejęs ir citrinos skystimu. 

“Tasai dokumentas (anek- 
sijos traktatas) — rašo “Nov. 
Vremia” — tai begėdiškas hi- 
pokrizijos historiškas pav> 
dis. Traktatas teisi 

šmės neturi jokios. Ciesoriaus 

reskriptas nesutinka su Ik- 
šiol garsinamais raportais apie 
Koreos reikalus, kadangi ra- 

portai Koreą perstatydavo 
kaipo žydinčią viešpatystę Ja- 

ponijos globoje.” 
“Nov. Vremia” be to džiau- 

giasi, kad Rusijos reikalai Ko- 

reoj esą nedideli, o todėl ir 

Rusijos diplomatijai neapsi- 
moką protestuoti prieš tokius 
Japonijos pasikėsinimus. 

Taigi Rusija lieja krokodi- 
liaus ašaras, kad jai neteko 

praryti tas puikus kraštas. 

Nesutikimai už Tibetą. 
Kuomet iš Tibeto išvyta 

Dalai Lama (tibetonų vyriau- 
sias dvasiškis) ir kuomet pas- 
kiau tą platų kraštą apėmė 
chinai, tenai santykiai taip 
negeromis vėžėmis pakrypo, 
kad dabar tan kraštan rengia- 
si insikraustyti Anglija. Cbi- 

nų Tibete nuolatinis sauvalia- 
vimas tibetonams išlupo iš 

krūtinių visokią kantrybę ir 
visame krašte dabar prasideda 
smarkus judėjimai, pavojingi 
Indijų ir Anglijos prekybai. 
Indijų valdžia ant Tibeto sie- 

nų sutraukus daugybę kariuo- 

menės su atsakančia artilerija, 
kuri turės insiveržti Tibetan, 
jei tik tie judėjimai imsią la 
biau platinties. Nors Angli- 
jos kolionijų ministeris tą ka- 
riuomenės insiveržimą užgina, 
tečiau niekas jo žodžiams ne- 

tiki, juo labiau, kad Anglijos 
laikraščiai reikalauja ten gin- 
ti savo reikalus. O tie reika- 
lai — tai bile užimti kraštas. 

Tibetas yra sena Chinų pro- 
vincija. 

Iš Viso Pasaulio. 
Bilbao (Ispanija) dokuose 

sustraikavę visi darbininkai iš 

simpatijos dėl straikuojančių 
ten anglekasių. Iš tos priešas 
ties garlaivių judėjimas ten 

visiškai suparaližuotas. 
* 

Londone prieš policijos tei- 

sėją prie Bow gatvės andai at- 
vesta dr. Crippen su savo my- 
limąją ir abudu formališkai 

apskųsta už nužudymą Crip- 
peno žmonos. Byla prasidė- 
sianti 6 d. rugsėjo. 

* 

Turkijos viešpatystės tai y- 
ba andai patvirtinus ministe- 

rių tarybos nusprendimą, pa- 
gal kurio visi Turkijoje sve- 

timžemių religiški, auklėjimo 
ir labdaringi institutai esą 
laisvi prieš Turkijos įstaty- 
mus. 

* 

Caras Mikalojus su cariene 
šiais laikais vieši Friedberge, 
Vokietijoj, pas caiienės brolį. 
Kaip caras, taip ir carienė esą 
sveiki. Pilį, kur caras apsisto- 
jo, saugoja 192 kareiviai, o 

apylinkėse pilna policijos 
slaptų agentų. 

* 

Korea pateko į Japonijos 
;ovincijų skaitlių. Nebuta 

mo neužsiganėdimo. Sakoma, 
tomis dienomis iš Koreos ka- 

lėjimų paleista 900 politiškų- 
jų koreonų. Koreonai gerai 
supranta, kad maištai jiems 
nieko negelbėsią. 

* 

Iš Gerusheim (Hesse) Ber- 

lynan pranešama, Kad per aną 
miestą nesenai prasinešus bai- 
si vėtra su parkunijomis ir 
kad pražuvusios trįs mergai- 
tės. Mergaitės, užėjus vėtrai, 
pasislėpusios vienoj jaujoj, 
bet perkūnas jaujon trenkęs 
ir mergaites ant vietos užmu- 

šęs. 
* 

Pragoj nesenai buvus‘teis- 
me byla prieš francuzą advo- 

katą Chretien, kuris nesenai 
viešuose užeiginiuose rūmuose 

nutraukęs nuo sienos cieso- 
riaus Prano Juozo portretą ir 
sudraskęs. Chretieną teismas 
paliuosavo nuo visokios atsa- 

komybės, išėjus eikštėn,jog ad- 
vokatas tuokart buvęs girtas 
ir pats nežinojęs, ką darąs. 

* 

Andai Ryme Šv. Petro baž- 

nyčioj užgimus tarp susirin 

kušių jų pasiauba, kuomet 

vęs vienuolis prangiški 
Beltzaiįaini trissyk iš revolve 
rio šovęs. Tikintieji išbėgioję 
laukan, o pamaldos tuotarpu 
pertraukta. Vienuolis esąs ne- 

pilno proto ir jį paėmus glo- 
bon dvasiškija. 

rin- 

lve-^^ 

i 
Nesenai pasikėsinta ant Ita- 

lijos premiero gyvasties. Kuo- 
met premieras Luzzatti važia- 
vo traukiniu, staiga išsigirdo 
iš lauko šūvis ir kulipka su- 

daužus langą vagono, kuria- 
me sėdėjo premieras. Policija 
vienok stengiasi tą dalyką už- 

trinti, aiškindama, kad tai 
koksai kerėpla medžiotojas 
išnetyeių šovęs. 

* 

Iš Peterburgo pranešama, 
kad Rusijos vidurinių dalykų 
ministerija leidžius Amerikos 
ambasadoriui Turkijoje, Os- 
karui Strause, aplankyti su 

savo šeimyna Peterburgą. 
Mat, Amerikos ambasadorius 

yra žydas, o žydams draudžia- 
ma Peterburgas lankyti. Ne- 

apsakoma “malonė”. 

Perugijoj historiškoji semi- 

narija liko uždaryta prisakius 
popežiui. Tame institute pa- 
staraisiais laikais turėjus prie- 
glaudą Italijos liberališkoji 
katalikystė. Regis uždarymo 
priežastimi bus greičiau tas, 
kad kuomet Perugijou nese- 

nai apsilankė karališkoji pora, 
seminarijos studentai iškėlė 

jai ovaciją. 
* 

Popežius dekretu į Franci- 

jos dvasiškiją prisakė išrišti 
katalikišką sąjungą “Sillon”, 
kuri buk ėmus platinti tarp 
žmonių netikrą demokratizmą. 
Minėta organizacija, kurios 
tikslu pritraukti prie Bažny- 
čios rankpelnius, ginasi kieku 

galėdama, juo labiau, kad už 

aną užsistoja keli Francijos 
vyskupai. Regis ji neteisingai 


