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Intialainen tiedemies Sir Jagaadis Chandra 
.Sose on tutkinut kasvien suhdetta nukutusainei
siin. Hän huomasi paita voitavan muuttaa vau
vat tv toiseen paikkaan, jos ne muuton ajaksi nu- 
kotetaan. Täten huumattu puu varistaa lehtensä 
jcnm to a jälkeen kesällä, eikä syksyllä, mutta se 
saa pian takaisin voimansa. Ilose on kreskograa- 
Tillaau (kasvimittarillaaa) voinut havaita kasvien 
elintoiminnat talvikuukausinakin, jolloin ne näyt
tävät olevan kokonaan lamaannuksissa.

Kroskogrnatt on Jonkinlainen vaaka, jolla kas
vun llaääiKymmen määrätyn ajan kuluessa voi
daan mitata. Vaa’an osoitukset suurennetaau ja 
niitä seurataan optillisella kojeella, esimerkiksi 
stien, että viilopilkku pitkin asteikkoa siirtyy 
c. teon päin sen mukaan kuin kasvu edistyy.

Kun Eose antoi kasville huumausainetta, heik
koni sen elintoiminta .paikalla ja muuttui hyvin 
hitaaksi. Soveliaalla virkistysaineella kuoleva 
kasvi saatiin virkoamaan ja kasvunopeus kohoa
mina» momnkerroin suuremmaksi tuvallisia ar
voaan. Kreskograafilla tarkastellut kokeet osoit
tivat, että sekä huumausaineitten että vlrkiatysai- 
■ neitten määrä oli tarkkaan sovellutettava kunkin 
lajin ominaisuuksien mukaan, muutoin aineet ei
vät vaikuttaneet, taikka vaikutukset saattoivat 
olla aivan päinvastaiset kuin oli tarkoitettu. Voi
mallinen sähkövirta esimerkiksi vilkastutti elintoi
mintaa, mutta jos virtaa lisättiin yli tämän par
haan määrän, vaikutti se kasvin elintoimintaan 
heikontavasti. Sama on kemiallisten kiiholtusai- 
lieiiten laita.
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jilteitkin naiset, kaivostyöläisten vaimot ja 
t.vttärst, tekivät menestyksellistä työtä, rikkurien 
ke "k uudessa, u a a d e n  toiset yhtymään lak
kolaisten joukkoon ja toiset menemään pois Ka
inuu tietä kuin olivat tulleetkin. Mutta kaivos- 
heiTut eivät tunnustaneet että oli olemassa mitään 
riitaisuutta työn ja pääoman välillä. He leimasi
vat lukon joidenkin ulkomaalaisten agitaattorien 
biihoHustyöksI. Halin, valtion porvarilelidet ko
ettivat kiihoitlaa verilöylyjä lakkoni ueelia ja saa
da eripuraisuutta aikaan lakkolaisten keskuudes
sa valheellisilla tiedonannoilla, mitkä olivat va
nu-totta .tuurilla ja hätyyttävinä otsikoilla. Niin
pä u —r Nevr», lehti julkaisi kirjoituksen, missä 
su act: iin. ‘-Onko mahdollista, että Vuoristovaltio 
un taa ulkomaalaisten järjestön (tarkoittaa I. W. 
\V. liittoa) pelotella ja uhitella Itseään. Luk ia 
k»uliioitta', ien lukumäärä ylittää monenkertaises
ti tämän iaittoman jäijestön 10,000 jäsenmää
rän. - -  — Ulkomaalaiset, jotka hankkivat rette

löltä ja kiihoittavat lakkoja, tulee karkoittaa val
tion hiiliaineilta. Jos ei valtio ryhdy tällaisiin toi
menpiteisiin, niin liittohallituksen siirtolaisvfran- 
omaisten velvollisuus on vangita nämä agitaatto
rit ja lähettää heidät kotimaahansa. Yhdysvallat 
ei saa olla 'Europan radikaalien kaatopaikkana. 
Hyvin suuri määrä I. W. W. liiton johtajista on 
ulkomaalaisia. Silrtoiaisviraston täytyy ottaa hei
dät kiinni ja lähettää pois maasta heti.”

Monenlaisia muita raivokkaita hyökkäyksiä I.W.
IV. liittoa Ja bcu johdolla taistelussa olevia kaivos
työläisiä vastaan tehtiin. Mutta tällainen ei ollut 
outoa kenellekään, Joka oli tietoinen siitä, että 
näinä lehdet olivat riistoluokan äänenkannattajia 
ja että niiden prostiteeratnt toimitsijat myivät 
henkisiä kykyjään .mammonalle. Kaivosherrat 
myöskin lähettivät valheellisia sähkösanomia jois
sa kerrottiin että lakko on jo muka sovittu siellä 
ja siellä kaivoskämpiUä, tällätavoin koettaen syn
nyttää hajaannusta lakkolaisten keskuudessa ja


