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LIETUVOS BLAIVININKU 
METINĖ KONFE- 

RENCIJA, 
Kaune, rugsėjo 13 d., 10 .oO 

vai. atlaikytomis bazilikoje 
kan. kun. Stakausko mišiomis 
ir po j ii pasakytu kan. kun. 

Tumo vaizdingu pamokslu, 
prasidėjo Lietuvos blai\ inin- 
ku metinė konferencija. 

12:30 vai. Liaudies Namu 

salėje **Blaivybės'* C entro 

valdvbos pirmininkas kan. 

Stakauskas atidengė konfe- 
rencijos posėdį, trumpai pa- 
minėdamas, kad pernai B- 

bės" draugija turėjo tik 

skyrius, o sįiuet jau — 

taipat jau esą, auganti is ^ ai- 

džios Liaudies namai, kuriuo- 

se šiandie prasideda konle- 
\ 

rencija. 
Konferencijos pirmininku 

išrinktas, nesenai grįžęs iš A- 

merikos, kun. Navickas, vice- 

pirin., mok. Gvildys ir L. Ži- 

linskaitė, sekretoriauti pak- 
viesti P. Žilinskas ir A. kli- 

maitė. 
Sveikinimai. Pirmininkau- 

jantis kun. Navickas sveikina 

Lietuvos blaivininkus ** Ame- 

rikos Lietuvių Blaivininkų 
Susivienijimo" vardu, linkė- 

damas geriausios kloties ir 

primindamas, kad Ameiikos 

blaivininkai ir-gi turi daug 
darbo ir vargo, nors girtybe 
oficialiai ten yra uždrausta. 
Bet dabar veikias slaptas deg- 
tinės darymas ir vartojimas, 
dar daug žalos uetąs, 

Kan. Staugaitis, sveikinda- 
mas Lietuvos blaivininkus, 
pažymi, kad girtybę gali nu- 

galėti tik pačių žmonių ener- 

gija ir pastangomis, o ne vieni 

valstybiniai įstatymai. Lz- 
briežto tikslo nepasieki įsta- 
tymais nei Amerika nei Suo- 

mija. Todėl reikalinga pačių 
žino u i 11 patvarumas. 

St. Seimo narys Ambrazai- 
tis sveikina nuo kr. detn. blo- 
ko. Pabriežia. kad kr. dem. 
blokas labai įvertinus blaivi- 

ninkų pastangas, nes kitaip. į 
mažą reikšmę turėsią St. Sei- 

mo išleistieji įstatymai. Dat 

pastebi, kad geriantieji ken- 

kia, ne vien sau, bet visai 

tautai, neleisdami eiti į lai- 

mingesnę ateitį ir vesdami 

prie išsigimimo. 
K. Striupas sveikina nepar- 

tinės "Lietuvos' Atgimimo 
Draugijos" vardu. Jisai pa-j 
žymi, kad blaivininkai yra 
tautos uola, o ant jos pastaty- 
ta tauta gali susilaukti laimin- 

gos ateities. Linki blaivinin- 
kams geriausios kloties. 

lvun. K. Marma, buv. C. 

Valdybos pirmininkas, daro 

plati) pranešimą apie C. V. 

darbuotę, einant pereitų metų 
konferencijos nutarimais, pa- 
minėdami tas sunkias aplinky- 
bes, kuriose prisiėjo dirbti ir 
nutarimus vykdyti. Baigda-1 
mas pabriežė, kad šįmet drau- 

gija jau yra susilaukusi ge- 

resni, u laiku, todėl josios dar- 

bas galės buti <lar pasekmin- 
ei 

gesins. x 

Tėję salėn, atvykusieji sve- 

čiai iš užsienio, būtent: Esti- 

jos ir Latvijos — patinkami 
karštu delnu plojimu. 

Estijos Blaivybės Centrali- 

nio komiteto vardu, p. Ernit, 
universiteto docentas, sveiki- 

na Lietuvos blaivininku kon- 

ferenciją ir linki jai geriausio 
pasisekimo. 

Latvijos priešalkoholinės 
sąjungos pirmininkas inž. p. 

Kempels, sąjungos vardu, 
sveikina Lietuvos Blaivinin- 

kus, linkėdamas geriausios 
kloties. Primena, kaip seno- 

vėje lietuviai laikydamiesi 
didžiosios vienybės, nugalėjo 
savo didžiausi priešą — Kry- 
žiuočiu Ordeną, todėl jiems 
dabar turi buti lemta nuga- 
lėti galingą priešą —^alkoho- 
lį- 

... '. 
' | 

"Latviu-Lietuvus "N ieny- 
bės,? draugijos Latvijos atsto- 

vas p. Ritcrs, minėtos drau- 

gijos vardu, sveikina Lietuvos 
blaivininkus, kovojančius su 

savo tikslo priešu — alkoho-' 
li u. 

Latviškai svečiams padėko- 
jo p. Biržinskas. 

''Blaivybės" Centro Valdy- 
bos pirmininkas kan. Stakaus- 

kas, dėkodamas gerb. broliu 

tautu svečiams už apsilanky- 
mą ir linkėjimus, konferenci- 

jos dalyviams Karstai prita- 
riant, padovanoja v Lietuvos- 

katalikų abstinentų ženklus, 
prisegdamas Jiems prie kru- 

tinės, kaipo ilgesnei, geresnei 
ir broliškai atminčiai. 

Atvykęs konferencijon gen. 

Nagevičius, Kr. Aps. ministe- 

rijos vardu, sveikina čia suva- 

žiavusius blaivininkus, liuke-1 
damas jiems geriausios klo-! 
ties. , 

Skaitlingais plojimais kon- 

ferencija sutiko amerikiečių 
auką — 500 dolerių ir darbus 

prof. Ereto, kurs savo prieš- 
alkoholinėmis paskaitomis ap- 
lankė: Vilkaviškį, Plungę, Pa- 

svalį, Šiaulius, Kibartus, Gar- 

liavą, Ukmergę, Panevėžį, U- 

teną, Ežerėlius, Jurbarką ir 

padarė ištisą eilę tokių pas- 

kaitų Kaune. Mok. St. Ar- 

minaitė gražiai nušvietė Vo- 

kietijos moksleivijos blaivybę 
ir ragino auklėti vaikus ser- 

giant juos nuo girtuoklystės. 
Prof. Eretas plačiai kalbėjo 
apie Angelo Sargo Vaikų Są- 
jungą rezoliucijos formoje, 
kviesdamas organizuoti į ją 
nuo 6 iki 14 metų vaikus, pla- 
tinti vaikų laikraštėlį "Ange- 
las Sargas" ir steigti kursus 

Blaivybės Draugijos ir Ange- 
lo sargo, Sąjungos skyrių Ve- 

dėjams, — rezoliucija daugu- 
ma balsų priimta, kursai stei- 

giami tuojau po Kat. Kongre- 
so įvyksiančio sekančių metų 
sausio mėnesyje. 8 vai. va- 

karo visi konferencijos daly- 
viai valgė bendrą vakarienę, 
kurios metu buvo pasakyta 
daug karštų prakalbų ir ska- 

mbinta fortepijanu. 
14 d., 9 vai. ryto posėdis 

prasidėjo prof. Ereto paskai- 
ta apie blaivybės spaudą. Kal- 

bėtojas plačiai ir vaizdžiai 
nušviesdamas spaudos reikš- 

mę ir svarbą, karstai ragina 
platinti blaivininkų organą 

"Sargybą" siūlydamas, kad 

kiekvienas Blaivybės draugi- 
jos narys tuo pačiu gautų 

4 * Sa rgybą.'' Tas pasiūlymas 
sukėlė daug karštų ginčų, bet 

dauguma balsų tapo priimtas. 
Seimo išleistu įstatymu jau 

nuo liepos 1 dienos šių metų, 
visoje Lietuvoje turėjo buti į-' 
vesta svaiginamųjų gėrimų 
gaminimo ir pardavinėjimo1 

monopolis. Tik, deja, net įįi 
šiol dar to nėra. Valdžios at- 

stovas, Akcižės departamento 
direktorius p. Ju6delė, plačiai 
tuo klausimu kalbėdamas įro- 
dinėjo, kad įvedimui monopo- 

lių yra dvi kliūti — stoka bu- 

tų. ir pasipriešinimas cfabar 
gaminančių ir pardavinėjan- 
čių alkoholį šeimyni}. Nuo- 

stabi!, kad valdžia negali su- 

rasti f'tab butų, kurių daugu- 
ma tebestovi- iluo rusų laikų 
ir bijo stoti į kovą su pora: 
tūkstančių užinteresuotų šei- 

mynų, daugumoje P^lestinob 
piliečių, kurie be atodairos 
platindami girtuoklystę, ga-' 
mina baisią pražūtį musų tau- 

tai ir valstybei. Ir pati val- 

džia nevykdo veikiančio įsta- 
tymo. 

Latvijos ir Estijos blaivy- 
bės draugijų pirmininkai p. 

Komples iv p. Ernits, plačiai 
atpasakojo tų kraštų blaivi- 

ninkų veikimą ir kvietė suda- 

ryti bendrą frontą. Patiek- 
tos ir vienbalsiai priimtos re- 

zoliucijos sudaryti Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos bloką ko- 

vai su girtuoklyste, išrinkti 

bendrą komitetą, įsteį^ti in- 

formacijos biurus, dalytis 
priešalkoliolinc spauda ir įs- 
teigti bendrą priešalkoholinj 
žurnalą anglų, franeuzų ir vo- 

kiečiu kalbomis. 
< c- j 

Karštomis kalbomis konfe- 
; 

rencija kvietė Lietuvos inteli- 

gentiją: daktarus, kunigus, 
mokytojus ir kitus stoti į ko- 

va su tuo baisiu vidaus pne- .f .« ».. >>■<■" ... 

šu — girtuoklvste; kvietė vy- 
-• •'' 

kdyti gyveniman Konstituci- 

jos 101 parag. ir š. m. gegužės 
29 d. išleistą "Svaigiųjų gė- 
vimų mažmenoms pardavinėti 
« t» .... 

įstatymą 
Galop išrinkta nauja Cent- 

ro Valdyba: kuii. Stakauslyas, 
t V Į 4. /■ 

prof. l)r. Eretas, Dr. .Navic- 

kas, kan. Tumas ir p. Cvildie- 
ne. Revizijos komisijon iš- 

rinkti p. Akmenskis, p. Merk- 
šaitis ir p. Mozurienė-SataitėJ 

Konferencijos posėdžiai bu- 
vo įyvi, aktualus ir įdomus,> 
— dalyvių upas pakilęs ir to- 

|k f, % 9 4 l 

del reiškėsi vilties, kad ši kon- 
I. • \ į-. ... 

ferencija įneš pilną atgijimą 
karo metu apmirusiai blaivy- 
bei ; tą viĮtį didino Latvijos ir 
Elstijos atstovų pritarimas su- 

darymui bendro* ironto prieš 
bendrą priešą. 

Kauno "Laisvė." 

AMERIKOJE. 
Įfrty;.*-*1 h yt ■ r»Į> 

BINGHAM.TON; N. Y. — 

"MUNšADfe" ĄUKA. 
Nesenai Jonas Žigas peršovė 

,saliune Petrą Mairionį. 
Kuomet Petras Mainonis 

nuėjo į smuklę, kurią laiko 

Norbout ir Misavitch "ant 
kampo Enuna gatvės ir Lake 

|Ave., rado Žigą girtą. Mai- 
nonis paliepė,' kad Žigas eitų 
namo, nės jau perdaug girtas: 

i Žigas, būdamas* alkoholio ap- 

svaigintas; 'išsitraukęs reV6l- 

verptriš kartus šovė j Mai- 

jnohį. Kulipkos pataikė į Mai- 

nonio kaklą, galvą' ir kairį jį 
petį. Mainonis yra ligoninė- 
je ir manoma, kad pasveik- 
siąs. 

Policija areštavo Žigą ir ar 

|Maiiidnis pasveiks ar nė jfl 
j bus kaltinamas. Mainonis 

, pranešė policijai, kad jis bu- 
vo geras draugas su Žigu ir 

tik alkoholio apsvaigintas pa- 
pildė piktadarystę. *. 

Ant rytojaus buvo aprašy- 
ta vietiniuose anglų laikraš- 
čiuose apie tokį lietuvių pa- 

sielgimą. Tai gražus kbfnpli- 
nientas nuo svetimtaučių įhu- 
sų "munšainės/' didvyriams. 

Per naktis geria munšainę 
ir kazirltibja ii* paskui eina 
v C. 4 V- J 

saujytis vienas kitą. Neeina 

geru keliu kaip' reikalauja 
žmogaus laipsnio taisyklės, 
bet elgiasi, kaip butų be iš- 

minties sutvėrimai. 
^ « 

f r n-'-1 

'Munšainės" vargai. 
1 įi 

Už gerą visuomet blogu at- 

moka. M»- Palionis buvo už- 

prasytas po iiuin. 13 Enims 

ftt., padaryti kokį ten gerą. 
Vaikinas ""paklausė ir miėjo 
daryti gero. Pasibaigus ge- 
ram darbui gavo atlyginimą, 
gerai patraukti "nmnšainėš," 
suskaldytą galvą, sulaužytą 
šonkaulį ir pamatyti ligoninę. 

Is viršminėtos sutraukos 
9 

'• •*** 

suprantama, kad buvo geras 
atmokėjimas už gerą darbį, 
nes kitaip nebūtų taip apdo- 
vanotas. Vis tai naminių 
nuodų apsvaigintų smegenų 
darbas. 

Yafgdienis. 

BLAIVAS DIRVOS 

REDAKTORIUS 
RUN. PR. JUŠKAITIS. 
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No. S. 2. Betliejaus Stauiele ...V 20c. 
No. 45. Broliukai—- Ifybil&iui 20c. 
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BLAIVYBE i 
J. G—d y Ji 

(Tęsinys) 
Mokslo bandymai parodė, kad tas j 

priešingumas tik rodą si s, kad mažos al- 
koholio porcijos skiriasi nuo didelių tik j 
veikimo laipsniu: to ištikrųjų galima ti- 
kėties nuo gerai ištirtos cliiminės esybės 
— nuodų. Koks gi klausinio išrišimas? 

Judėjimų greitumas, kurie yra atliekami 

prie sveikų nervų, kurių nors įspudžįų į- 
taka, nėra didžiausias iš visų, tuomet at- 

sitinkančiu. Greitumas tuomet pasidi- 
dins, kuomet sužeisime svarbiausias cen į 
tro nervų sistemos dalis; greičiausias gi 
bus tuomet, kuomet visai pašalinsime gal-j 
vos smegenis. Taigi alkoholis, didinda- 
mas perkeitimo jspudžius j judėjimo grei- 
tumą taipat daro, kaip smegenų sužeidi- 
mą*. Kokia gi tų centro nervų sistemos 

dalių svarbiausia įtaka' Tą suprasime, 
jeigu imsime daryti bandymus su dviem 
varlėm, iš kurių vienai prašalinsime 
smegenis. Taigi alkoholis, didindamas 

perkeitimo įspūdžius į judėjimo greitu-! 
iną, taipat daro. kaip smegenis, t y. s va r- 

biausias centro norai sistemos dalis, ki- 
tai gi ne. T abi varli •durkini adata. A-i ° 

v 
f *. r 4. | 

l>i atsilieps, bet ne vienodai. Varlė be 
v- /.i..- i ..i. 

smegenų tuoj pašoks. Varlė su smcge- 
nimis gali pašokti, bet gali ir nešokti, 
tik labiau prisiglausti prie žemės; o tą va- 

landą, kuomet pasilenksime pažiūrėti, 
įlelko ji nešoka, netikėtai, nušoks j savo 

v -J \ 

užslėptą nuo priešę vietelę ir tikėsis, ten 
........ i ! 

»■> 

busianti nuo musų- apsaugota. Varlė be 

galvos smegenų juda tuojaus po prisilieti- 
mo, sveika gi varlė su smegenimis judin- 
sis, apsvarsčius savo padėjimą. Jos ati- 
da nukreipta ne tik į adatos durimą, bet 

ir į tolimesnį pavojų, i visas aplinkybes. 
Pašoks ne tuojaus ir ne taip greit, nes 

dūrinio jautimas yra apgalvojamas kar- 
tu su kitais jautimais, pirmiau įgytais. 
O to jautimų palyginimo ir apgalvojimo 
trūksta verlei be galvos 'smegenų. Tų sa- 

vo jatitimų apgalvojimo ir lyginimo tai 

pat. trūksta žmogui, kuris geria. Gudrus 

"pirklys, norėdamas kokį nors daiktą par- 
.»i s. A i 1 

duoti, žino, kad jeigu pirkėjas išgers vie- 

ną, kitą stiklelį, užmirš apie kitus sąvo 

reikalus, kuriems reikalingi pinigai, ir 

pirks be galvojimo nereikalingą jam daik- 

tą. K*)ks nors pikčiurna, norėdamas iš- 

juokti savo priešą, žino, kad taš priešas 
prie stiklelio pamirš savo padėjimą, šei- 

;.. i. T ..." 

niyn$ ir, kaip ta be smegenų varlę nuo 

adatos įduriiiio. Bet tokie dalykai vi- 
** 4 T *• L iĮ.'į lL' 
sieriis vi'a žinomi. Tai girtuoklis paraii- 

i'.v :'ri .iv>' 
zuoja savo svarbiausias nervų sistemos 

dalis; ^ ̂  
-i j /' 

4. Tigerštatas sako: "Menčių aišku- 
mas ir jų greittimas niekados nedidėja 
nuo svaiginamųjų,gedimų vartojimo. Ap- 
skritai imant, žinomas tu gėrimu sujudi1 
nimas kita nuo augsčiausių proto gabii- 
mų — reflekeijos, susivaldymo pažeidi- 
mo. Svaiginamųjų gėrimų sujudinamas 
mažina' arba visai naikina tą valdomu 
tvarkimio įtaką,' nuo kurios priguli tei- 

singas minčių, žodžių ir darbų bėgis. 
Almkistas pastebėjo, kad nidkslo dar- 

bas, kuris reikalauja dapgiaušla atidos 

ir energijos,' jra negalimas po alkoholio 

vartojimo, kad ir po nedaug. 
Klausimas apie alkoholio naudingu- 

mu proto darbui gamtininkas Huxley at- 

sakė, kad, vartojant arseniką, jis taipat 
jaustų, kaip kad vartojant alkoholį. Net 

-. i •. iU »» ■. 

arseniką jis geriau galėtų vartoti nągu al- 

koholi, nes arsenikas ne taip greitai pri- 
vestų prie kuno ir doros išsigimimo. 

Gamtininkas Elmolcas, 1891 metais, 
-JI. •' yį/į š 11 l. :' i 

švenčiant savo gimimo dieną, štai ką pa- ■* 

sakė apie savo laimingąsias mintis: 

''Lenda jos i minties viešpatybę daž- 

niaiisiaą ramiai, iškarto nepastebi jų 
svarbumo; tik vėliau kokia nors netikėta 

« 

aplinkypė padeda pažinti; paprastai sa- 

kant, jos pasirodo nežinia iš kur. Kai- 
JL " 

kada gi jos pasirodo greit be jokio gajr, 
y : > " f 
vos įtempimo, tartum įkvėpimas. Lig'- 
t * v N •. i' »! 

1 siol mano prityrimas parodė, kad jos nie- 
kad nepasirodydavo prie nuilsusių sme- 

I J, I r- -- 

genų, prie rašomojo stalelio... Dažniau- 
siai jos pasirodydavo vaikščiojant po miš- 

Ką saulėtomis dienomis. Mažiausia gi 
alkoholio porcija rodėsi jas^' fclaskant.'1 
Tas žmonijos šulo, tuomet negalvojančio 
apie alkoholizmo klausimą, pasakymas y- 
ra iabai svarbus. 

5. Delko gi alkoholis turi tokią įtaką, 
•' ^ ę ♦ ę • 

Sažiiiaš duoda šiokį fiziologinį išaiškini- * 

mų: Alkoholis tiesiog veikia jštidedamiio- 
sius nervų narvelių protoplazmos elemen- 
tus. Del taiii tikro chiminio" giminumo 
alkoholio su tam tikroms nervų'narvelių 
lipoidinenus sudedamosiomis dalimis,; al- 
koholio dauguma renkas smegenyse. Tai 
susekta paskutiniais bandymais. Alko- 

holis, greit įšisunkęš į narvelių vidų, tuo- 

jau gadina normalius santykius tarp įie- 

lipoidinių ir lipoidinių sudedamųjų proto- 
plazmos elementų Del tos lygsvaros pa- į 1 ^ ■" -i I i# 

* 
X «■••• 

naikinimo turi apsireikšti ligotas norma- 
v > t į 

lių narvelių funkcijų nusilpnėjimas, iš-, 

I / rm d W 

irimas, iškraipymas. Tą aiškiai suprasi- 
me,' kuomet priminsime naujausias į nar- 

veliu protoplazmos sąstatą pažiūras. Ta 
v„ j -t. .v, -»*. ■.• i- -i- — m 

protoplazma sudaryta iš tam tikros emul- 

sijos, kurioje mažiausia koloidų kąsneliai 
*■ +• j *> ■* ♦ i «*»■»£ y -r-'' 

kietai sumaišyti įr apsupti lipoidinėmįs 
«>h f 'V »* ^ i į* dalėlėmiis. Ta lipoidinė medžiaga labai 

\fy ^ 
■ j' ^ Jį -/ r-# B 

jausminga į a^konoĮį, prisidedami prie gy- 
vosios protoplazmoj 5 įsdįrbimo ir per- 
smegdami ją turi svarbumą gyvybės ypa- 
tybėje ir narvelių Vėikįine/7 Lipoidų:Sė- j' T^t **■ •* <* ^ 
ka tūkstančiai visokių narvelių dalelių 

... *,• «>rrrvv J '■ 

vieha prie kitos esančių, taipat esti per- * i>"?> J***"? •*»»{■ ♦;A' « • — •- "v" 

skirtų, viena nuo kitos atsitolinusių- Al- 
• ♦ 't '»**■ » ■») t •—■ '-t 

koholis, įsigriovęs į' narvelio vidų, veik- 
» «! » *•* fv įv* V* V 'į *■ 

damas. į lipoidus, iškarto gadina tam tik- 
į .*%įr+ 

%% Įtai*'vl i->w y •*» ** 

rus narvelio dalelių santykius. 
>f <•»■'> »> -vi,. 

Neskaitant to aiškaus chiminio pro- •5-, t" ►<»'••» -v.- 5:*' 
ceso, reikia matyti, fad alkoholis dar vei- 
kia į molėkulų — chlminę nervų narve- 

lių permainą. Cįuiįcho Universiteto 
privat-docentas Overton'as nurodo, kad 
alkoholis savo kelyįc; prieidamas prie 
diffuziįoš, tarp visokių narvelių, pirmiau- 
siai savo veikimą apreiškia į labiau su- 

dėtinius narvelius, o tuo-pat ir jų funk- 
cijas; tik vėliau prieina prie ventisų nar- 

velių. Todėl mažiaąjįos aĮkoJiolįo (įozos 
iš pat pradžios kenkia aukštosioms labiau 
sudėtinėms smegenų funkcijoms. 


