
Pasikėsinimas ant preziden- 
to gyvasties. 

San Francisco, Cal. — 

Southern Pacific geležinke- 
lio sargas rado po geležin- 
kelio tiltu netoli Napoles, 
Cal. kelias dėžes dinamito, 
padėtas ant bėgių tokiuo 
budu, kad tiltas butų iš- 

sprogęs, atėjus pirmiausiam 
traukiniui. Tuoju pirmuo- 
ju traukiniu važiavo prezi- 
dentas Taftas, tatai jaigu 
tasai pasikėsinimas pirm 
laiko nebūtų susektas, pre- 
zidentas butų tikrai žuvęs. 
Geležinkelio sargas Hines 

patėmijo kokiu-tai du vyru 
besisukinančiu prie' tilto ir 

nuėjęs paklausė, ko -jiedu 
ieško. Atsakyta jam į tai 
šoviniais ir pabėgta. Sar- 

gas šovė dar kelis kartus į 
bėgančius, o paskui apžiū- 
rėjęs bėgius surado dinami- 
tų su prikabintu prie jo už- 

degtu ■ knatu. Prašalinta 
tatai dinamitas į laikų ir to- 
kiuo budu išgelbėta prezi- 
dentas nuo mirties. 

Gudrus kontrabandnešiai. 

New York, N. Y. — Mui- 

tų valdininkai padarė kra- 

tų siuntiniuose, kuriuose 

pagal užvardinimų buvo 
siunčiami iš Europos džio- 
vinti grybai, o tuomtarpu 
vieton grybų surasta bran- 
gios gelumbės, mezginiai, 
šilkai, vertės keturių tūks- 
tančių dolerių. Siuntiniai 
buvo užadresuoti kokiam- 
tai N. Le Leaneva Chicago- 
je. Veltui valdininkai il- 

gų laikų ieškojo adresato, 
nes adresas matomai buvo 

slaptas. Siuntinius muitų 
'-aldyba konfiskavo. 

Kardinolo Gibbonso 
jubilejus. 

Baltimore, Md. — Šiame 
mieste buvo didelės jubilė- 
jinės iškilmybės kardinolo 
Gibbonso, kuris apvaikščio- 
jo 50-metines sukaktuves 
savo kunigystės ir 25-tines 

kardinolystės. Iškilmybės- 
na pribuvo daugiau 3.000 

arcivyskupų, vyskupų, pra- 
lotų ir kunigų. Miesto gat- 
vėmis sutaisyta paroda, ku- 

rioj dalyvavo apie 35.000 
suaugusių žmonių ir vaikų. 
Parodai einant gatvėse žiu- 

rėjo apie 300,000 žmonių. 
Kardinolas žiūrėjosi paro- 
dos iš katedros portike, 
linksmai sveikindamas ir 
laimindamas praeinančias 
minias. 

Kanados gyventojų 
skaitlius. 

Ottawa, Canada. — Pas- 
kutinis gyventojų suskaity- 
nias Kanadoje parodė, kad 
tenai gyvena 7.100.000 žmo- 
nių. Buvo tikėtasi, kad 
Kanadoje yra daugiau gy- 
ventojų, mažiausiai astuoni 

milijonai, tuom tarpu skait- 
linė yra daug mažesnė. Gy- 
ventojų skaitlius paskuti- 
niais dešimtimi metų pasi- 
daugino tenai 1.728.685 
žmonėmis. Apskričiuose 
Nova Scotia, New Bruns- 
wick ir Prince Ędward gy- 
yentojų skaitlius sumažėjo. 

Išplėšė krasą. 

Pittsburg, Kan. — Ant 

Mulberry krasos stoties, 15 

mylių į rytus nuo šio mieš- 
to, užpuolė plėšikai ir išsi- 
nešę daugybę apdraustų 
siuntinių pabėgo. Viena- 
me siuntinyj buvo $10.000 
pinigų, kurie buvo paskirti 
išmokėjimui už darbų She- 
ridan Coal Co. angleka- 
siams. 

Straikas penkcentiniuose 
teatrėliuose, 

Gary, Ind. — Visame 
Lake paviete, apimaneiame 
taippat ir miestą Gary, Ind., 
sustraikavo visi kinemato- 
grafų operatoriai, kurie to- 
mis mašinomis rodo kruta- 
muosius paveikslus. Ope- 
ratoriai reikalauja pakelti 
mokestį $4.50 į savaitę, su 

kuomi teatralių savininkai 
nenori sutikti. Dabar jiems 
mokama $15.00 į savaitę. 
Straikerių vietą tuoj aus 

užėmė straiklaužiaiy taip 
kad perstatymai ręguliąriš- 
kai atsibuna. 

Sudegė degtinės varykla. 
Peoria, III. — Čia sudegė 

didelė degtinės varykla, 
prigulinti firmai United 
States Indųstrial Alcobol 
Co. Gaisras, pakilo nuo al- 
koholiaus ekspliodavimo ka- 
tile. Liepsna taip greit iš- 
siplėtė, kad apie gelbėjimą 
didelio keturių augštų namo 

nebuvo nei kalbos. Sudegė 
tatai degtinės varykla iki 

pamatų, o materi jaliniai 
nuostoliai skaitoma $50.000. 

Dinamito ekspliozija. 
Spokane, Wasb. — Na- 

mas prigulintis firmai “Sun 

Employment Agency” liko 

sugriautas dinamito eksplio- 
zijos. Visi namai per ke- 
turis blokus buvo sudre- 

binti, o gatvė užpilta ske- 
veldromis langų, plytų ir 

skardos, kuria buvo išmuš- 
tos sugriautojo namo sie- 
nos. Iš žmonių vienok nei- 
vienas nebuvo sužeistas. 
Nuostoliai siekia tūkstan- 
čius dolerių. Agentūros 
savininkas sakosi nieko ne- 

žinąs apie jokius asmeniš- 
kus priešus. Paskutinėmis 
savaitėmis agentūra ieško- 
jo neunijistų suteikimui 
jiems darbo, bet grąsinimų 
jokių nebuvo. 

Išsikrausto iš Chicagos. 
New York, N. Y. — Har- 

rimano geežinkeliij syste- 
mos, kur dabar straikuoja 
darbininkai, visas biuras su 

valdininkais, kurių prie- 
akyje stovi vice-prezidentas 
Kruttschmidt ir direkto- 
rius Spence, po Naujų Me- 
tų persikelia iš Chicagos 
New Yorkan. Tam tikslui 
ant 25-to augšto, vieno iš 
didžiųjų namų New Yorke, 
nusamdyta visas butas, už- 
imantis 40.000 ketvirtainių 
pėdų. Randa pasamdyti; 
biurų siekia $100.000 į me- 

tus. 

Indijonams gręsia badas. 

Lander, Wyoming. — 

Jaigu vyriausybė ir baltieji 
piliečiai nepasiskubins tuo- 
jaus pagelbėti 1.600 indijo- 
nų, Sboshone ir Arapahoe 
genčių, gyvenančių Wind 
River rezervacijoj, tai grę- 
sia jiems tikra mirtis nuo 

bado. Delei javų ir vaisių 
nederliaus ir sulaikymo vy- 
riausybės darbų prie išve- 
džiojimo į laukus vandens, 
kur indi j onai užsidirbdavo 
sau maistą, atsirado vargas 
ir badas tarpe nelaimingųjų 
indijonų. — Taip tai senie- 
ji šios žemės valdytojai, su- 

sitikę su baltųjų žmonių gy- 
venimo tvarka, turi išmirti 
badumi. 

Iš McNamarų bylos. 
Los Angeles, Cal.— Pri- 

saikintųjų teisėjų suolo 
rinkimas McNamarų byloje 
eina labai sunkiai, nes kaip 

prokuratorius taip ir apgy- 
nėjai atmeta šimtus- pa- 
kviestų į teisėjus kandida-j 
tų. Visas teisėjų suolas 
norima sutaisyti iš. visai be- 
šališkų j ų žmonių,, kurie; 
pirm laiko nesimpatizuotų 
nei vienai pusei. Apgynė- 
jai, kurių priešakyje stovi 
garsus advokatas Darrow, 
kaltinamuosius gins pasi- 
remdami tuomi, kad laik- 
raščio ‘‘Times” namas bu- 
vo sunaikintas ekspliozija 
gazų, o ne dinamitu. 

Valstijos Darbo Federaci- 
jos konvencija. i 

Springfield, III. k— Čia 
prasidėjo Illinois valstijos 
Darbo Federacijos konven- 

cija, kurioje dalyvauja ne- 

tik daugybė tos darbininku 
organizacijos atstovų iš Illi- 
nois valstijos, bet taippat at- 

vyko delegacijos ir iš vals- 
tijų Ohio, Micbigan, India- 
na, Wisconsin, Missouri ir 
Iowa. 

Konvencijų atidarė Illi- 
nois Federacijos preziden- 
tas Edwin R. Wright ir iš- 
davė savo metinį raportų, 
kuriame nurodė veikimo 
kelius, idant pagerinti dar- 
bininkams darbo sųlygas 
dirbtuvėse bei kasyklose ir 

taip sureguliuoti mokestį 
už darbų, idant jis įstatymų 
keliu visur butų priversti- 
na. Wright’as nurodė, kad 

darbininkų organizacijoms 
reikia priversti valstijų le- 

gislaturas, idant jos išdirb- 
tų tam tikrų užmokesties už 

darbų systemų, pagal kurių 
kiekvienas darbininkas ga- 
lėtų tinkamai pragyventi, 
prisitaikant prie pragyveni- 
mo pabrangimo. Toliau jis 
nurodė reikalingumų įsteig- 
ti pašalpos kasas sužeis- 
tiems darbininkams ir mo- 

kėjimų pensijų pasenu- 
siems. Daug dar kitokių 
naudingų darbininkams rei- 

kalų bus svarstoma toj 
konvencijoj. 

Vėlesniuose tos konvenci- 
jos posėdžiuose nutarta 
įvesti minimalinę užmokes- 
tį už darbą moterims, dir- 
bančioms įvairiuose biuruo- 
se ir sankrovose. Pabriež- 
ta, kad mėnesinė moteries 

alga negali būti mažesnė už 
$40, nežiūrint kokį darbą 
toji moteris dirbtų. Dar- 
bininkams vyrams taippat 
manoma išdirbti ir nutarti 
mažiausioji alga, kokią jie 
turi imti už savo darbą. 

Dovanos narsuoliams. 

Pittsburg, Pa. — Komi- 
sija dalinanti medalius iš 
milijonieriaus Carnegie 
įsteigto fondo narsuoliams, 
kurie išgelbėja, kitų gyvastį 
nepaisydami į savo gyvas- 
čiai.pavojų, — šiomis dieno- 
mis išdalino dovanas 61 nar- 

suoliui. Abelnai komisija 
išdalino 47 bronzinius me- 

dalius ir 12 sidabrinių, o pi- 
niginėmis dovanomis išdali- 
no $53.036. Gelbėjusių sa- 

vo artimus ir žuvusių nar- 

suolių našlės gavo po $50 
mėnesinės pensijos, o kiek- 
vienas našlaitis-vaikas po 
$5 į mėnesį, iki pabaigsią 14 

metų amžiaus. Nekurios 
našlės vienu kartu gavo nuo 

$1.000 iki $1.500 išmokėji- 
mui užtrauktų ant savo na- 

mų hipotekų. Jaunikaičiai 
E. Rassmusen ir C. Bauser- 
man gavo po $2.000 užbai- 
gimui mokslo augštesnėse 
mokyklose, pirmas ir ant- 
ras už išgelbėjimą skęstan- 
čio žmogaus. 

Milijonierius išsisuko nuo 

didelių mokesčių. 
JJew .York, N. Y. — Idant 

išvengus in^kė$ Česnius 
mokesčius nuov pavįi> turto, 
ririlijonierius PiejĄioįit Mor- 
gan po prisiega prisipažino, kad jo turtai yra Vjerti tik 
penkiolikę, milijpnų .dolerių 
ir kad mokesčiai u želėti ant 
to turto yra perdid(2li. Iki- 
šiol jis mokėjo |4()0.000 mo- 

kesčių, bet dabar jam buvo 
padvigubinta tėm suma. Po 

ilgų derybų pagalios mokes- 
čių skyrius sumažino šykš- 
taus turčiaus mokesčius iki 
$550.000. —Kę tokie žmo- 
nės kaip Morganas paiso į 
prisiegas ir savo žodžių tei- 
smgumę 

Aviatorius Ely užsimušė. 

Macon, Ga. — Atsibu- 
vusio j valstijos parodoj ži- 
nomas aviatorius Eugenius 
Ely, kuris savu laiku daly- 
vavo aviatorių konteste Chi- 
cagoje griuvo su savo bi- 

planu iš 50 pėdų augštumos 
ir užsimušė ant vietos. 
Norėdamas ore parodyti ne- 

paprastų šposų, lakūnas pa- 
metė kontrolę ant savo ma- 

šinos, kuri augštieninka 
persivertė ir nupuolusi ant 
žemės taip prislėgė lakūnų 
savo motoru, kad visus kau- 
lus jam sutrynė.. 

Vyriausybes žemių 
ieškotojai. 

Gregory, S. J). — Iki 20 
d. spalio čia užsiregistravo* 
norėdami gauti vyriausybės 
žemių rezervacijoj Rosebud, 
18.614 žmonių, ir dar vis 

daugiau pribuna; i'Mieste- 

lyje jaučiama štoką'maisto 
ir butų tiems ttakstančiams 
žmonių. Registracija tęsė- 
si dar iki 22 d. šio .mėne- 

sio, o vėliaus padaryta 
žemės Mosavimas. Iš tūks- 
tančių užsiregistravusiu vos 

trys tukstančiar 'gali laimėti 

po žemės sklypų*-1;:-, .i 
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RAGANŲ DEGINIMAS. 

Tikėjimas į raganas se- 

niau visame sviete buvo 

prasiplatinęs. Bet kuobai- 
siausiai su raganomis ir ap- 
sivaikščiota. 

Visose šalyse ėmė rūkti 

laužai, ant kurių deginta vi- 

si, kas tik buvo nužiuromas 
raganavime. 

Vokietijoj tečiau butą 
baisiau kaip kur kitur. Ne- 

galima aprašyti kaip tai 
baisiai kankinta ir torturuo- 
ta nekaltos esybės, idant iš- 

gavus iš anų prisipažinimų 
prie nebūtų ir negalimų pik- 
tadarybių ir išdavimo kitų 
prasikaltėlių tame pačiame 
nutėmijime. 

Ar prisipažindavo, ar 

kančias iškentėdavo, ar 

šiaip ar taip jų laukė mirtis 
ant laužo. Likusį turtų 
pasidalindavo teisėjai ir 

žmogžudžiai. 
Kiekviena Vokietijos ku- 

nigaikštystė arba griovystė 
turėjo tam tikrų savo bude- 

lį raganų deginimui. 
Nebūta nei skundų, nei 

tardymų — pakakdavo vie- 
no girdo. >' 

Vakarinės Vokietijos vie- 

noj daly (Hessijoj) viešpa- 
tavęs paprotįs1 pabirtose 
bažnyčios vietose palikti dė- 
žutė su pranešiioiu be para- 
šo, jogei tas arM toji esan- 

ti ragana. Tuojaušį1 be jo- 
kio tardymo sekdavb egze- 
kucija. M 1 

Taigi paprasto bile vieno 

priešo nurodymo pakakda- 
vo, idant savo artymų iš- 
duoti miriop ir jo namus 

sunaikinti. Pav. Hanove- 
riuj organizavosi tam tikros 
draugijos gaudyti ir išda- 
yinėti raganas. 

Vaizdas iš Italijos-Turki- 
jos karo Tripolise. 

Sunku suprasti, kokia 
tuomet viešpatavo baimė 

tarp Vokietijos gyventojų, 
kuomet tomis barbarystėmis 
užsiimdinėta, kuomet taip 
biauriai ir žiauriai perse- 
kiota niekam nekaltos mo- 

terįs, deginta jos ant lau- 
žų ir torturuota be jokių 
kaltybės prirodymų. 

Susirgo kur kokia karvė, 
arba ant galvijų krito koks 
maras, tuojau senyvos mo- 

terįs kaltinamos; pavasa- 
riais atsitikdavo vėlyvi šal- 

čiai, vasarų lėdai ir griaus- 
mai —- už tuos gamtiškus 
apsireiškimus turėdavo at- 

sakyti moterjs. Kirmėlės 
nuezdavo medžių lapus, pe- 
lės; laukuose sukapodavo ja- 
vuš —— viskam kaltos mote- 
rįs,r kaltos raganos. 

Kaip tik kas panašaus) 
atsitikdavo, tuoj prasipla- 
tindavo -nuožiūra ant bile 
vienos moteriškės, kuri 
kuogreičiaušiai būdavo su- 

imama, torturuojama ir tuo 
budu priverčiama prisipa- 
žinti kalta ir pasakyti sa- 

vo bendrus arba dalininkus. 
Retkarčiais pakakdavo vie- 
nų-vieno žodžio, kad ant 
laužo sutraukus visų šeimy- 
nų. 

Kacusslingen pav. atsiti- 

ko, jogei kankinamoji mo- 

teriškė savo dalininkais iš- 

vardijo pačius savo teisėjus 
ir budelius. 

Abelnas ant raganų me- 

džiojimas prasidėjo prieš 
pat reformaciją. Protestan- 
tizmas atnešė su savimi 
daug naujų daiktų, bet tos 

žmonijos rykštės neatmai- 
nė ir nepanaikino. 

Nelaimė pasibiaurėtinai 
(nepatogiai) moteriškei, nes 

jau jos pati išvaizda liudi- 
jo, jogei ji esanti ragana. 
Nelaimė taippat ir potogiai, 
nes jei vyriškiai prie anos 

lipo, tad ji buvo laikoma už 
raganą. 

Nelaimė moteriškei, kuri 

prisilaikydavo senų papro- 
čių ir apeigų; nelaimė tai, 
kuri Savo laisvamanybės 
slaptybės nelaikydavo — 

kadangi tik už tai būdavo 
teisiama kaipo turinti arti- 
mus ryšius ir susinešimus 
su velniu. 

Nelaimė bėdinai, kadangi 
ir skurdas galėjo būt jos 
pražūties priežastimi. Ne- 
laimė turtingai, kadangi jos 
turtai teisėjams galėdavo 
inkvėptl godumą; tokios 
moteriškės turtus pasidalin- 
davo teisėjai, arba būdavo 
pavedami bažnyčių naudai, 
bet anaiptol ne likusiems 
namiškiems, arba giminėms. 

Niekas nestovėjo pakakti- 
; 
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nai augštai, niekas žemai, 
lygiai visiems grėsė pavo- 
jus. Budelis su torturais 
visuomet stovėjo pasiren- 
gęs, jis priimdinėdavo dide- 
lius ir mažus, o kankinant 
kiekvienas prie kaltės prisi- 
pažindavo, nors apie tų kal- 

tę neturėdavo nei mažiausio 

supratimo. 
Teisybė reikalavo, idant 

kaltininkui butų leista gin- 
ties, kitiems būdavo paski- 
riamas apgynėjas. Teeiau 
netrukus ir apgynėjai išny- 
ko* kadangi apgynėjas ret- 
karčiais taippat būdavo kal- 
tinamas, kai kad ir pats kal- 

tininkas; mat, kam jis taip 
karštai savo klientų ginus. 

Kuomet netekta apgynė- 
jų, tuokart atsiminta nuo- 

amžini Dievo teismai. Su- 
imtos moteriškės nekaltu- 
mas arba kaltė turėjo apsi- 
reikšti su stebuklo pagal- 
ba, Dievo daleidimu. Taigi 
intartos raganystėje mote- 
ris su surištomis rankomis 
ir kojomis būdavo metamos 
į gilų vandenį. 

Jei tokios tamsybės ir 
prietarų aukos nugrimzda- 
vo ant dugno arba paskęs- 
davo, tuokart būdavo laiko- 
mos nekaltomis. Po tokiam 
bandymui vistiek būdavo 
sudeginamos, bet palaidoja- 
mos su krikščioniškomis ap- 
eigomis. Jaigu-gi inmestos 
į vandenį nors valandėlę pa- 
silaikydavo ant vandens 
paviršiaus — tuokart būda- 
vo kaltinamos kaipo raga- 
nos; tokias imdavo tortu- 

ruoti, o paskui ant laužų 
sudegindavo. 

Ar kuomet nors katroj 
viešpatystėj įstatymų ir 

teisingumo šventos taisy- 
klės buvo taip daug žemi- 
namos ir išjuokiamos? 

Toli juokingesnis Dievo 
teismas buvo raganų svėri- 
mas. Garsiausiomis tuo- 
met svarstyklėmis buvo taip 
vadinamos Schlafberg. Anų 
mechanizmas buvo taip su- 

taisytas, jogei visiškai nuo 

budelio noro prigulėjo, ar 

duotų moteriškę apkaltinti, 
ar išteisinti. 

Jei sverdavo 30 svarų — 

būdavo nekalta, jei kiek 
mažiau — pražuvusi. 

Štai faktas. Y estf alij o j 
1728 metais ant laužų su- 

deginta 13 raganų, kurių 
S/. 

lengviausioji, bet podraug 
ir pavojingiausioj i, svėrus 

tik pusę svaro! 
Vieneriais 1596 metais 

moterų sudeginta: miestely 
Windsheim — 23, Salziveig 
— 113, Friburge 34; Vir- 
tembergijoj per penkerius 
metus ant laužų sudeginta 
900 moterių, Badene 650, 
Genevoj vienu metų bertai- 
niu net 500. 

Strasburgo vyskupijoj 
nuo 1615 lig 1635 metų, tai- 

gi bėgy j 20 metų sucteguw 
ta 5.000 raganų, o aplB^^ 
niuose 20 kaimuose dar 368. 

Toji skerdynė taip buvo 

paprasta, kad žmonės su 

ana apsiprato ir apie tokius 
dalykus mažai, arba visai 
nieko nerašydavo. 

1813 metais Vestfalijos 
miestelio Coesfeld vyresny- 
bė parsitraukė iš Lipsko 
budelį, kad sudeginti kelio- 
likų pasmerktų raganų. 
Miestelio magistratas tam 
tikslui turėjo išleisti daug 
pinigų, tad kad po kelių sa- 

vaičių, ar mėnesių išnaujo 
nereikėtų budelio partrauk- 
ti, antsyk sudeginta dar ke- 
liolika motenj, kurios turė- 

jusios būt dar tik ateityj ra- 

ganomis. 
Ant tokio tai laipsnio sto- 

vėjo tuomet apšvieta Vo- 
kietijoje. Be to, tenai butą 
dar kitokiu, baisesniu bar- 
barysčių, kokių negalimas 
daiktas nei aprašyti, nei 
apipasakoti. 

Bet netvirtiname, jogei 
tas viskas dėjosi tik vienoj 
Vokietijoj. Toji rykštė bu- 
vo prasiplatinus po visų 
Europą, bet ana Vokietijoj 
buvo tik labiau šlykščiau- 
sioji ir ilgus metus pasilai- 
kančioji tarp tamsių gyven- 
tojų. Francijoj ragamj de- 
ginimai pasibaigę 1721 me- 

tais, o Ispanijoj — 1727 m., 
kad tuo tarpu Vokietijoje 
paskutinė ragana sudeginta 
1748 m.; tai buvus kokia 
tai moterų vienuolyno šalia 
Virburg motina-perdėtinė. 

Yra tai senai pripažinta 
teisybė, jogei žmonių kvai- 
lumas ir beprotybė daug 
daugiau pagimdo pikto, nei 
jų piktumas — jogei apšvie- 
timo stoka atneša aršesnes 
pasekmes, nei ištvirkusieji 
geiduliai. 

Tai buvo gadynė! 


