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; Aliejaus trustas reorgani- 
f* r; * zuojasi. 

iTew York, N. Y. — Alie- 

jaus trustas Standard Gil 

.Co., po nusprendimui aug- 
sciausiojo federalinio teis- 

mo, oficijaliskai pranese 
savo akcijonieriams, kad 
reikia prisilaikyti teismo 

nusprendimo ir vis$ korpo- 
racijq, “reorganizuoti”. Tas 

reorganizavimas anaiptol 
nera isardymas to trusto, 
bet sukombiiiuota dar ge- 
resne jo organizacija, taip 
kad trustas dar geriau ga- 
letij veikti, negu kad iki 

siol veike. Trustan priklau- 
se iki siam laikui 33 aliejaus 
kompanijos, dabar gi to 

trusto tevas John D. Ro- 

ckefeller tiktai pasinaudos 
-is tos rcorganizacijos, lies 

kiekvienoj kompanijoj tu- 
redamas daugumq, savo ak- 

cijij, jisai pats skirs direk- 

torius, jau pilnai jam atsi- 
davusius. Trusto vardas 
bus perkeistas. Daugumas 
akcijonieriu delei tos “reor- 

ganizacijos” bus prasalinti, 
tatai dabar tg,jj milziniskq, 
trusty valdys tiktai keli as- 

menjs. 

Francuzij cukrus laimejo. 
Washington, D. C. — 

Specijalinis kongreso komi- 
tetas tyrinejo Francijos, 
Rusijos ir Vokietijos cu- 

kraus gerumg,, kadangi 
Jungtiniij Yalsciij vyriausy- 
be mano gabenti cia c'ukrij 
is kitur, idant tokiuo budu 
kovoti su vietiniu cukraus 
trustu. Tyrinejant surasta, 
kad Francijos cukrus, is- 
'dirbamas is cukriniij buro- 
kij, yra geriausias ir jisai 
gavo pirmenybg. 

Bergeris reikalauja pensijij 
v darbininkams. 

< Washington, D. C. — Vie- 
natinis socijalistg partijos 
atstovas V. Berger is Mil- 

waukee, Wis. kongresan 
jnese radikalinj biliij, rei- 

kalaujantj issitamavusiems 
seniems darbininkams ir 

darbininkems moketi pensi- 
jas (algas). Pagal Berge- 
rio proektg, darbininkas, tu- 
rintis j savaitg maziau negu 
$6.00 pelno, pasiek§s 60 me- 

tij amziaus turi gauti nuo 

.vyriausybes uzlaikyma, ap- 
mokamg nuo $1.00 iki $4.00 
\ savait§. Prie savo biliaus 

Bergeris pridejo ir radika- 
iini priedg, kad augsciau- 
sias Jungtiniij Valsciij teis- 
mas neturi tiesos perkrati- 

v 
neti to biliaus svarbos, jai- 
gu jj priimtij kongresas. 
Savo kalbaje Bergeris pa- 
brieze, kad kiekvienas dar- 
bininkas turi tiesg gyventi 
sale visokiij prieglaudij, be- 
dinijjij namij, nereikalauda- 
mas jokios malones is lab- 
daringij draugiju rankij. 
Jaigu gi senosios politiskos 
partijos to biliaus nepriims, 
tai jos visos tures isnykti 
nuo zemes pavirsiaus ir su 

savo sena konstitucija. — 

Kitas Bergerio bilius reika- 

lauja paskirti nauja komi- 

sija, kuri uzsiimtij isdirbi- 
mu darbininku pensijonavi- 
mo jstatymij. 

Aliejaus ir tabako trustij 
h akcijos puola. 

( New York, N. Y. — Tar- 

pe vietiniij finansistij iski- 
lo didele panika, kadangi \ 
yieng parg aliejaus trusto 

akcijos nupuole kainoje 23 

punktais, o tabako trusto 
20 punktij. Akcijonieriams 
Jas atnese keturfe milijonus 

— ■! 

doleriij nuostolio tabako 
truste ir $23,000,000 alie- 

jaus truste. Aliejaus trus- 
to akcijos delto taip staiga 
nupuole, kad trustas ofici- 

jaliskai apgarsino, jogei jis 
reorganizuojasi. 

Tyrinejimas vyriausybes 
zemiij. 

Washington, D. C. — Vy- 
riausybes geologai ir mati- 
ninkai istyrinejo vyriausy- 
be s zemg keliose vakarine- 
se valstijose ir atskyre ze- 

m?, turineig savyje anglj, 
gelezi ir zibalg, nuo “tus- 

cig” zemig. Zeme neturin- 
ti savyje jokig mineralg 
nei metalg bus dalinama 
sodybininkams, gi zemg su 

angliais, gelezies ruda ir zi- 
balo saltiniais eksploatuos 
pati vyriausybe. Abelnai 
isskirta 16.873.370 akerig 
zeines su angliais, kuri yra 
apkainuojama $711.992.537. 
Tinkamos zemdirbystei 39- 
215.844 akerius zemes vy- 
riausybe mano isdalinti tar- 

pe norinciujij ant jos ap- 
sigyventi ir vest! zemdir- 
byst«j. 

Didele nelaime ant gelezin- 
kelio. 

Bangor, Maine. — Netoli 
stoties Grindstone ant gele- 
zinkelio linijos Bangor and 
Arrostock R. R., tarpe mies- 

tij Van Buren ir Bangor su- 

sidauze vienas \ kitg pilnas 
keliauninkij pasazierinis 
traukinis su prekiu trauki- 
niu. Penkiolika zmonig uz- 

musta ant vietos, o apie 40 
sunkiai suzeista. Is susi- 
dauziusiij vagonu skeveldnj 
istraukta daugelis vos gy- 
vij zmonig, kuriuos specija- 
liniu pagalbos traukiniu nu- 

vezta j Bangor’o ligonbu- 
cius. 

Pries vaikg darbg. 
Washington, D. C. — 

Kongreso atstovas V. Ber- 

ger jnese kongresan suma- 

nymg, idant vyriausybe uo- 

liai dabotg istatymus, jogei 
jaunesni kaip 16 metij vai- 
kai jokiais budais nebutij 
imami darban. Dirbti fa- 
brikuose, buti laiskanesiais 
ir telegramg nesiotojais tu- 
ri buti uzdrausta vaikams, 
neturintiems 18 metij am- 

zians. 

Kanados parlamentas pa- 
leistaS. 

Ottawa, Kanada. — Ka- 
nados premieras Wilfrid 
Laurier isleido parlamento 
paleidimo edikta, kurj pa- 
tvirtino ir general-guberna- 
torius sir Grey. Ateinanti 
rinkimai paskirta 21 diena 
rugsejo. Priezastimi par- 
lamento paleidimo buvo 
daugumos atstovij grieztas 
priesingumas laisvos pir- 
klybos traktatui su Jungti- 
niais Yalsciais. 

Rinkimij kampanija 221 

apskrityje jau prasidejusi. 
Kas laimes % liberalai, ar vel 
konservatoriai ? Tai dabar 
svarbiausias klausimas, ka- 
dangi nuo tu rinkimij pa- 
sekmiij priguli priemimas 
ar atmetimas biliaus apie 
savitarpinj pirklybos trak- 
tatej. 

Miesto valdininkai ares-' 
tuoti. 

Superior ,Wis. — Siame 
mieste liko suarestuoti mie- 
sto majoras F. R. Crump- 
ton, buvusiojo paskutinio 
cenzuso enumentorius P. 
Stack ir advok^las S. I*. 

Perrine uz jstatymp perzen- 
gimus buvusiame cenzuse. 

Arestuotieji valdininkai pa- 
leista tiktai... uzsistaeius 
jiems didele ,parank%. 

Ignoruoja Bryanq,. 
Washington, D. C. — Yisi 

kongreso atstovai nuo de- 
mokratij patrijos viesai is- 
sireiske savo susirinkime, 
kad nuo sio laiko W. J. 
Bryan, tris kartus buv^s 
kandidatu \ valstybes prezi- 
dentus, nera jau daugiau jij 
partijos dievaiciu ir autori- 
tetu ir demokratai jo dau- 
giau nemano klausyti jo- 
kiuose dalykuose. Bryanas 
pastaruoju laiku norejo de- 
mokratams diktuoti savo 

valig, muitij tarifo klausime, 
bet jo partijos bendrai vie- 
sai apreiske, kad daugiau jo 
neklausysia, kadangi nepri- 
pazjstij jj savo vadovu. 

New Yorko gyventojij 
skaitlius. 

New York, N. Y. — 1 

diemj rugpiucio s. m. skait- 
lius New Yorko gyventojij 
perejo penkis milijonus 
zmoniij. Paskutiniais sta- 
tistics vedimo metais, pa- 
sibaigusiais 1 d. rugpiucio, 
miesto gyventojij skaitlius 
pasidaugino 230.000 asmenij. 
Vyriausybes cenzus perei- 
tais metais New Yorke su- 

rado 4.706.883 gyventojus. 
Po Londonui New Yorkas 

yra dabar didziausias mies- 
tas sviete. 

Vandens stoka uzdare 
fabrikus. 

Charlotte, Nv C. — Delei 

sausmecio, kokis viespatau- 
ja valstijose South Corolina 
ir North Carolina, reike jo 
uzdaryti 152 medvilnes ver- 

pyklas, kadangi upiu van- 

duo taip isdziuvo, kad nega- 
li varyti tu verpyklij masi- 

mj ratus. Verpykloms uz- 

sidarius pasiliko be darbo 
70.000 darbininkij, kurie da- 
bar priversti yra sv§sti, kol 
vanduo upese nepakils. 

Senatorius pries augsciau- 
siaji teism^. 

Washington, D. C. — Se- 
natorius Owen is Oklaho- 
ma senate smarkiai uzsi- 

puole ant augsciausiojo fe- 
deralinio teismo ir reikala- 
vo, idant senatas priimtu 
biliij, pagal kuri federalinio 
teismo teisejai butij paciij 
zmoniij renkami o ne ski- 
riami prezidento; netikusiai 
gi pildancius savo prieder- 
mes teisejus, idant kongreso 
nutarimas galetij pasalinti. 
Federaliniai teisejai pagal 
Owen ’;j turetij buti renka- 
mi tiktai keturiems me- 

tams, o ne visam jij amziui, 
kaip kad dabar yra skiria- 
mi. 

Fabrikantai uz darbininku 
pensijas. 

Madison, Wis. — Wiscon- 
sino valstijos fabrikantai 
sutinka jvesti mokejimy 
pensijy issitarnavusiems 
darbininkams. Taippat yra. 
salininky dalintis pelnu su 

savo darbininkais, sutin- 
kant su sumanymu, jnestu 
valstijos legislaturon. 

Admirolas Togo Amerikoje. 
New York, N. Y. — New 

Yorkan laivu “Lusitania” 
atvyko zinomas Rusijos lai- 
vyno po Tsusima pergale- 
tojas japony admirolas To- 

go. Islipantj is laivo admi- 
roly pasveikino augstieji 
Jungtiniu Valsciy valdinin- 
kai. Togo j tuos valdinin- 
ky pasveikinimus atsake 
ikeliais pagyrimais vietines 
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Japonijos admirolas Togo ir jo prigmejai Amerikoje — amerikieciai. Admir. Togo sedi viduj, pirmutinej 
eilej (is kaires puses treciasis). " 

■ryriausybes ir nacijos ir is- 
reiske savo pasigerejimg, is 

ramybes traktato, padaryto 
'tarpe Jungthmj Valschj, 
Anglijos ir Francijos, kam 
ir Japonija labai prijaucia. 
Is New Yprkot admirolas 
vaziuosias Washingtonan ir 
bus sveciu prezidento Taf- 
to, ku'r istisa savaity praleis 
oficijaliskiems priemimams 
ir apziurejimui miesto. Is 
ten Togo yel sugris New 
Yorkan ir per Bostonq. ir 

Niagara Falls vaziuosias 
Kanadon, is. ten gi 17 d. sio 
menesio per Vancouver su- 

grjsias Japonijon. 

Trys valstybes pasirase po 
ramybes traktatu. 

Washington, D. C. — 

Baltamjame Bute Washing- 
tone ir uzsieninhj reikalij 
ministerijoj Paryziuj liko 

pasirasyta po ramybes trak- 

tatu, jungianciu Jungtinius 
Yalscius, Anglija ir Franci- 

ja rysiu nejudinimo sveti- 
mos teritorijos ir prizade- 
jimu vengti kokio-nors ka- 

ro. Pagal traktata, tos 

trys valstybes visokius tar- 

pe savps nesutikimus ir ne- 

susipratimus tures isristi 
ramiu budu, butent treciij- 
jij teismu. Tos trys vals- 

tybes tikisi, kad ir kitos di- 

deses valstybes kaip Yokie- 

tija ir Japonija taippat pri- 
sides prie jiy ir tokiuo budu 

galutinai bus investa visuo- 

tina ramybe. 
Nors tai yra dar tiktai 

zodziai, bet svarbu, kad ra- 

mybes idea vis daugiau kla- 

binama ir nera jokios abe- 

jones, kad ateityje karas 
arba vienas kito zudymas ir 
tosios milziniskos kareiviu- 

dykaduoniii armijos paliks 
tiktai temomis apysakoms 
praejusixj laikij zmogaus 
ziaurumo. 
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APIE 2AIBUS. 

Vienu is elektros jegij ap- 
sireiskimij yrd-zaifras. 2ai- 
bo apsireiskinfas y^a ne kas 

kitas, kaip tiktai isejimas is 

lygsvaros dviejij elektros 

jegij, ty. elektros pritrau- 
kiancios ir elektros atitoli- 
nancios. Tg apsireiskimg 
mes matome paveiksle ais- 
kesnes ar silpnesues svie- 
sos, kas priklauso nuo di- 
desnio ar mazesnio elektros 

jegij intempimo. Kartu sv. 

zaibu sujungta yra griaus- 
tinis, kwris yra tiesiogine 
priezastimi oro sujuclimo, 
be si j ungiant dviems prie- 
singoms elektros jegoms. 
Griaustinis, taippat kaip ir 
zaibas, tuomi yra garsesnis 
ir didesnis, kuomi elektros 
priesingij jegij intempimas 
yra didesnis. Iseina, kad 
kuomi didesnis jegij intem- 

pimas, tuomi didesne ir ais- 
kesne yra sviesa ir balsas. 

Neisdestinesime cia visos 
teorijos apie tp gamtos je- 
gij apsireiskimij, nes tarn 
tikslui cia permaza vietos, 
bet patartume kiekvienam 
perskaityti labai naudingg, 
ir lengva kalba parasytij 
knygut§: “Baibas ir griaus- 
tinis” P. N., kuriij galima 
surasti beveik kiekviename 
lietuviij knygyne. Cia pa- 
sitenkinsime keliomis svar- 

besnemis pastabomis apie 
patj zaibsj, arba kaip pa- 
prastai zmones vadina per- 
kuno trenksma. 

Kuomet prie debesio (ty. 
didelio susikuopimo van- j 
dens ganj), pripildyto pri- 
traukiancios elektros, pri- 
siartina debesis, pripildytas 
atitolinancios elektros, arba 
atbulai, tuomet tij priesin- 
gijjij elektros jegij intempi- 
mas iseina is lygsvaros, 
jvyksta susijungimas. Kuo- 
met tas susijungimas jvyks- 
ta tarpe dviejij debesiij, ta 

paprastai vadinama tiktai 
zaibu. Bet kuomet elektros 
(pritraukiancios ar atitoli- 

nancios) pripildytas debesis 
oru slenka taip netoli nuo 

zemes pavirsiaus, kad debe- 
sio elektros jegij intempimas 
siekia daiktus ant pavir- 
siaus zemes ir is to jvyksta 
priesingijjij elektros jegij 
tarpe debesio ir ant zemes 

stovincio daikto susijungi- 
mas, tuomet paprastai sa- 

koma, kad trenke perku- 
nas. Tame apsireiskime 
reikia atminti du daiktu, 
nes jie isaiskina mums 

daug nesuprantamij dalyku, 
— butent, kad elektra pa- 
siekia zem§ su pagalba ge- 
riausiij jos vedejij (metalij, 
kurie taippat dalinami j ge- 
resnius ir blogesnius elek- 
tros pravedejus — slapiij 
kunij ir tt.); antra, kad su- 

iij ungiant dviems priesin- 
goms elektros jegoms, atsi- 
iad§s nuo tij dviejij jegij 
lygsvaros (lygaus intempi- 
mo) elektros pervirsis pa- 

siskirsto \ aplinkinius jam 
kunus. Tai yra tas pervir- 
sis arba vienodos jegos 
elektra pasiskirsto \ pri- 
traukianeig j atitolinancig 
elektros jegas. Jaigu gi 
tame pasiskirstyme jau ki- 
tuose kunuose prie priesin- 
gijjij jegu lygsvaros vel at- 
siranda pervirsis, tai tas 

pervirsis vel pasiskirsto ki- 
tuose artimiausiuose ku- 
nuose' ir tokis apsireiski- 
mas atsikartoja tol, kol to- 

ji vienoda jega arba lygsva- 
ros pervirsis vi^ai neissise- 
mia. Kaip greit tokio prie- 
singpjij elektros jegtj lygs- 
varos pervirsis, kituose ku- 
nuose pasiskirstydamas, 
nuolatos mazej a, kartu su 

juomi mazeja ir elektros 

galybe arba spekos; paga- 
lios prieina prie to, kad 
tarn elektros pervirsiui sto- 

kuoja speluj issaukti visis- 
kg elektros pasiskirstyma \ 
pritraukiancia ir atitolinan- 
cig jegg kituose kunuose. 
Tuomet tai tas elektros je- 
gg pervirsis issaukia labai 
mazas permainas, o pats 
nueina zemcn. Kuomet gi 
daiktu tokio elektros pasi- 
skirstymo buvo zmogus, tai 
mes paprastai sakome, kad 

jis liko perkuno uzmustas, 
apsvaigintas, visiskai arba 
dalimi uzgautas, arba taip- 
pat ir visai neuzgautas. 

Tokiuo keliu emant gali- 
ma lengvai isaiskinti jvai- 
rius zaibo pavidalus ir ne- 

paprastaus jo kaprizus. Mes 

matome, kad zaibas nevi- 
suomet turi tiesias linijas. 
Tankiausiai jisai turi zig- 
zagij pavidal^, keliose vie- 

tose perlauztas, tai vel is 

vienos svarbiausios linijos 
buva issisakoj§s po debesi, 
tarsi medziij ar krumu sa- 

kos. Vieni jij turi lygius 
galus, kiti sutraukytus ar- 

ba astriai ispiautus. Su- 
tinkame taippat zaibus pa- 
vidale ugniniij kamuoliu, 
kurie su didesniu ar mazes- 

niu greitumu oru lekia ir 

staiga truksta ir uzdami is- 
sisklaido \ visas puses, kaip 
bomba, visk§ aplinkui nai- 
kindami arba ramiai issi- 

sklaidydami ir pranykdami. 
Pasitaiko, kad uzmusdamas 
zmogrj zaibas jj apdegina ar 

apsutifla. Kitame vel atsi- 
tikime uzmusa, nepalikda- 
mas jokio zenklo, dar kita- 
me tiktai apdegina ir zmo- 

gaus neuzmusa. Yisuose 

tuose atsitikimuose reikia 
ieskoti tiktai naturaliniij. 
priezasciii, tam tikrij aplin- 
kybiij, bet nepask^sti fan- 
tazijos daleidimuose bei 
protayimuose. Neziurint 
to, zmoniij protavimas yra 
palink§s gamtos apsireis- 
kimuose ieskoti kokio-tai 
stebuklingumo. 

iaip mes skaitome, kad 
vienas is didziausipju seno- 

sios Romos filozofas-poe- 
tas Horacius, kartg besi- 
vaiksciodamas su savo 

draugu po apylinkes, stai- 
ga buvo isggzdintas zaibo 
trenkimu i sale jo stovintj 
medj. Horacius isliko ne- 

uzgautas, bet tas atsitiki- 
mas j jj padare tokj didelj 
jspudi, kad jis paliko dides- 
niu savosios religijos fana- 
tiku negu kad iki tarn lai- 
kui buvo. — Kuomet zai- 
bas uzmuse Martyno Liute— 
rio draugg, tas atsitikimas 
turejo didelg intekmg j at- 

maing to reformatoriaus re- 

ligijos pazvalgg. — Taippat 
labai zingeidus zaibo veiki- 
mo apsireiskimas atsitiko 
1754 metais Berlyne. (Taip 
vadinamas “Berlyno stebu- 
klas”). Parapijos bazny- 
cioje, prie Kloster-Strasse, 
po pamaldp sakykloje sake 
pamokslg kun. Gronau. Ta- 
me baznycios bokstan tren- 
ke zaibas, kuris per atvirg 
signatures langelj atleke j 
baznycios vidu. Susirinku- 
siems pasirode, kad visa 

baznycia ugnyje. Po kai- 
rei sakyklos pusei uztemy- 
ta ugnies stulpas, siekgs 
nuo baznycios lubij iki pat 
zemei. Tas stulpas is vir- 
saus nuolatos sklaidesi, 0, 

pagalios persikeite j ugnjnj 
kamuolj, kuris staiga su di- 
deliu trenksmu plyso, vie- 
nok nieko neuzgaudamas. 
Persigandgs ir apsvaigintas 
trenksmu pamokslininkas 
nuo sakyklos nulipo ir kuo- 

met pagalios atgavo pilng 
savo zadg, su didziausiu 

dziaugsmu patemijo, kad 

kairiojoj ausyj atgavo klau- 

symg, kurj buvo nustojgs 
pries 8 metus. 

Elektros kaipo gydymo 
elemento reiksme siandie 

jau placiai yra zinoma, nors 

dar nepakankamai isnaudo- 

jama. Galima patemyti, 
kad smarkioje, su zaibo 
trenksmais audroje, labai 

Pabaiga ant 5-to pusl. 


