
BLAIVYBES DIRVA. 
ALAUS IR VYNO KLAU- 

SIMU. 

Paskutinieji piliečių balsa- 

vimai kaikuriose valstyljėst 
aiškiai pareiškė noro pataisy- 
ti prohibicijos įstatymą. Did- 

žiuma nori grąžinti alų ir vy- 

ną. Ir ateinantis kongresas 
turės kreipti domės į tuos gy- 

ventojų balsus, nes proliibi- 
cija neduoda geistinų rezul- 

tatų. 
Kad prohibieijai priešinasi 

alkoholio mylėtojai, tai nenuo 

stabu. Bet jai priešinasi ir 

daugelis tų, kurie niekuomet 

svaiginamų gėrimų neragavo 
ir nevartojo. 

Pavyzdžiui turime Xe\v* Jer 

sey valstybės gubernatorių 
Edwards. Jis pastaraisiais 
rinkimais išrinktas federaliu 

senatorius. Tas vyras griežtai 
nusistatęs prieš prohibiciję ir 

su ja kovoja. Patsai gi nie- 
kuomet nevartoja svaiginamu 
garimų. 

Delko taip yra, lengva su- 

prasti. 
Dėlto, kad proiiibieija yra 

įsigalėjusių fanatikų retorinis 

tu sumanymas. Tuomi jie tiki- 

si sudorinti žmoniją. Juos re- 

mia didieji kapitalistai. Šie 

tikisi iš neragaujančio svai- 

ginamu gėrimų išsunkti dau- 

giau prakaito, gauti daugiau 
naudos; proiiibieija yra mažu 

mos noras spaudžiant didžiu- 
liui. Tas didžiumos varžymas 
iššaukia reakciją. Tokia padė- 
tis ne pakenčiama. 

Prolubicijai vykinti nesu- 

rasta ir negalima rasti ata- 

tinkamų priemonių. Daugumų 
namų proiiibieija pakeitė al- 

koholio dirbtuvėmis arba bra- 

varais. Nepanaikino nei sa- 

liunų, kuriuose pardavinėja- 
ma namie gaminta degtinė- 
nuodai. Šiandieninis prohibi- 
cijos vykinimas valdžiai bran- 

giai atsieina ir iš to nėra nau 

dos. 

Pagaliaus dėlto, kad proiii- 
bieija žmonėse panaikino rei- 

kiam$ pagarbu ir visiems ki- 

tiems šalies įstatymams. 
Tai svarbiausios priežas- 

tys, delko (langelis net žy- 
miu žmonių priešinasi prohi- 

j bicijai. 
Prohibicijos pravedimas, tai 

dideiė šalies istorijoje klaida. 
Pirmiausia žmonėms buvo rei 

i kalingas susipratimas, giles- 
Į 

nis su prohibicija susipažim- 
mas. Proliibicija turėjo but 

įvedama palengva, laipsniais, 
bet ne staiga. Gyventojai prie 
prohibicijos turėjo but pri- 

į ruošti krikščioniško mokslo 

pagrindais. 
Šiandie atitaisyti tą klaidu 

I nepigu. Modet'ikuoti Įstatymą, 
reiškia gryžti atgal, žengti at- 

žagariai. Grąžinti alu ir vyną 
tai reiškia padauginti girtuo- 
kliu ir jų įstaigų skaičių. Jei 

į kongresas sugebėjo padaryti 
i klaidą, tai jis moka tą klaidą 
Lir atitaisyti taip, kad nebūtų 
j skriaudos šaliai ir gyvent o- 

t jains. Ne fanatikas. 
i 

! JAPONAI IR PILIETYBĖ. 

Aukščiausias Suv. Valsty- 
bių teismas galutinai nuspren 

i dė, kad japonai Suv. Valsty- 
; boso negali naturalizuotis ir 

: būti šios šalies piliečiais. Pri- 

pažino pilietybę tik čia gimu- 
| siems japonu vaikams. 

Be to, nusprendė, kad ja- 
ponams, kaipo nepiliečiams už 

| drausta Suv. Valstybėse kor- 

! poruoti bent kokias bendro- 

ves, arba nejudomos savas- 

ties draugijas. 
Tuo nusprendimu Aukščiau 

sias Teismas japonus priskai 
to prie mongolu rasės. (Ji 111011 

golams čia uždrausta buti pi 
liečiąis. 

.Teismo nusprendimas visu 

visaip aiškinamas. Valdiškose 
si'erose AVasliingtone reiškia- 
nia viltis, kad tas bus naudin- 
ga šaliai. Tuomi prašalintas 

i 

visų laikę grumojjjs raudo- 

nasis pavojus. 

Bet k$ apie tai sakys pa- 
tys japonai ir pasaulis, tai 

irgi svarbu. 

Kai-kas pažymi, kad tai bus 

pradžia naujiems diplomati- 
niams nesusipratimams. Ir tie 

nesusipratimai pagaliaus gali 
but išsprendžiami karu. 

✓ Karas Amerikos su Japoni- 
ja nepramatomas," bet jis la- 
bai galimas. 

BEDARBIAMS PAŠELPA 
ŠVEICARIJOJ. 

Internaeional Labor Office, 
Genevoj, Šveicarijoj, praneša, 
jog Šveicarijos valdžia nuo 

191S metų iki sausio 1922 m. 

praleido 400,000,000 frankų 
pagelbėjimui bedarbių ir nuk- 

reipimui iiedarbo. 

274,427,195 frankai praleis- 
ti suradimui darbų nedirban- 

tiems, ir 126,96(),873 frankai 

pagelbėjimui nedirbančių. 
Šveicarijos federalė taryba 
prašo 50,000,000 frankų 1923 
metams. Iš tų ketina vartoti 
25,000,000 frankų šelpimui 
fondų, 10,000,000 frankų orga 
nizuoti viešus darbus per ta- 

rybą, ir liekamais šelpti be- 

darbius. 

SUV. VALST. APAUTUVŲ 
PRODUKCIJA. 

Išdirbiniai 25,559,094 porų 
čebatų, apauhivų, puskurpių 
ir 11, per birželio niėn. 1922 

padaro iš viso 1922 m. pir- 
miems (> mėnesiams .159,414,- 
0(iS poras. 'Suma yra 13,088,- 
834 poromis didesnė už 1914 

metus, bet mažesnė už 1919 

metu produkciją. 
Birž. nt&n. išdirbiniai pa- 

dalinti sekančiai: vyru 
074 poros; vaikų 1,(>7^,16G 

poros; moterų 8,257,286 po- 
ros; mergaičių ir vaikų 3,051,- 
174 poros, ir kūdikių 1,820,- 
141 pora. 

Fore i pu Laimmagu Inf. Scrvlco. 

CHAMPAIGN, 111. — Čio- 
nai einama prie organizavi- 
mo mokyklų mokytojų į uni- 

jų po Illinois Darbo Federa- 

cija. 

GARSINKITĖS "DRAUGE." 

Iš MOKSLO SRITIES. 
Ašdrėlė. 

i JUROS GELMIŲ TURTAS. 

Auksas visad žmones vilio- 

ja. Jis liepia žmogui apleisti 
gimtąją šalį, jis priverčia ko- 

pti į aukštus kalnus, jis stato 

žmogaus gyvybę j didžiausiu 
pavojų, kuomet jo beieškant 

nusileidžiama į žemes ir juros 
gelmes. Žmogus nieko nesi- 

gaili, dieną, naktį nemiega, 
by tik aukso suradus. 

/Aukso monai. 
Auksą,. kurį dabar žmonės 

i vartoja iškasa iš žemfes. Že- 
I 

mėje yra paslėpta daug auk- 

so ir visokių kitokių brangių 
metalų. Kai pasklysta žinia, 
kad aukso randasi kokioj vie- 

toj, iš visų šalių žmonės sku- 
binasi ten. |Taip buvo Kalifor- 

nijoj šimtą metų atgal, kada 
surado aukso sluogsnius že- 

nuėje, iš visų žemės kampų 
skubinosi žmonės, kad įsigi- 
jus aukso praturtėti. Alasko- 

je surado kas nors aukso. 

Tuoj žmonės skubinosi į tą 
nežinomą, šaltą kraštą, nei to- 

lis, nei šalčiai jų nebaugino. 

Aukso versmė. 

Paprastai kalnuose, žemėj 
aukso ieško ir iškasę naudo- 
ja. Nors jau daug iškasto au- 

kso vartoja, vienok dar daug 
pasilieka nepajudinto ir neži- 
nomo. Senovės alkemikai ban- 

dė1 auksą padirbti iš geležies 
ir kitų pigių metalų. To ne- 

padarė ir nenepadarys, nes 

vieną, metalą negaliu pakeisti 
kitu. Deimantus padaro iš an- 

glies, dėlto, kad ta pati me- 

džiaga yra deimanto ir ang- 

lies, bet kitokioje formoje. 
Jurų. ir upių vandeny ran- 

dasi mažiau ar daugiau auk- 
so. Tyrinėtojai spj^ja, kad kie- 
kviename vandens tone bent 

vieną aukso grūdelį gali ras- 

ti. Jisai da nejudintas. Ilgai- 
niui chemikas ir tą auksą iš- 

trauks iš vandens ir naudos. 

Auksas jurų gelmėse. 
Yra dar ir daug aukso pa- 

laidoto jurų gelmėse. Šitas 

palaidotas, turtas jau šimtai 

metų kaip vilioja pramuatgal- 

| vius. Nelaimėse nuskandintus 

| turtus stengiasi ištraukti. Ne- 

j ra abejonės, kad jūrėse yra 
palaidota milionai dolerių ver 

, ties aukso ir brangenybių, bet 
ir bilionai dolerių vertės lai- 

vų ir kitų, nepagencĮamų tur- 

tų, kaip bronzo, vario. 

Daugybės laivų ir jų neša- 
mi turtai tapo jūrėse palai- 
dota. Netik karo metu, bet ir 

kit/ij. nelaimių nuskandinti lai- 
vai guli jurų gijjunoj. 

Nuskandinti laivai. 
Neminint kiek daug turto 

paskandinta jūrėse pirmiaus, 
paskutiniai metai daug turto 

prarijo juros. 1912 metais 
"/Titanikas" buvo nuskandin- 
tas. Šis laivas tada buvo vir- 
šūnė— kulminacija technikos 

mokslų. Jam nuskendus visų 
pasaulį supurtė baimjp. Spė- 
jama, kad su juo palaidota 
apie dešimts milionų dolerių. 
Paskiausias, didis jurų gro- 

j bis tai Lusitanijos laivo pas- 
I kendimas septyni metai at- 
i 

| gal. Patį laivų ^vertina apie 
: dešimts milionų dol. Aukso ja 
me buvo virš dviejų milionų, 
bronzo, vario, geležies, pini- 
g-ti, auksinių daiktų vertės a- 

pie penki milionai. Gal jam 
nuskendus viskas pabiro1 van- 

denyne, tada nebus galima 
kol kas visų turtų surankioti. 
Bet jei laivas nuskendo ne- 

sudaužytas manoma, kad pa- 
siseks ištraukti, laivų, ir tur- 

tus. Pasaulinio karo metais 

tvirtintojai spėjo, kad apie 
septyni bilionai dolerijų ver- 

tės laivų ir kitų vertės palai- 
dota jūrėse. 

Kad yra daug jūrėse pas 
kandinto turto, nfcra abejo- 
nės, bet kaip tą turtą ištrau- 
kti Jurų negali išsemti ir 

pasiekti palaidotą turtą. Že- 

moje suradę aukso gyslą, iš- 

kasa žemę ir auksą nuo žemės 

atsijoję pasiima. Bet kad tur 

tas guli vandens gelmėse, rei 

kia griebtis kitokių priemo- 
nių. 

Nardytojai ir jų pasekmės. 
Jei laivas nepergiliai nus- 

kandintas, nardytojai ntlsilei- 
<lžia vandenin ir tyrinėja ap- 
linkybes. Su naujai išdirbta 
kamera nufotografuoja su vi- 
somis jo aplinkybėmis. Nar- 

dytojas nusileidžia laivan, jei 
gali surasti laivo kambarį, 
kuriame buvo užralanti pini- 
gai ir kiti brangus daiktai iš- 
ima juos ir iškelia aukštyn. 
Jei galima laivą sutaiso ir ta- 
da su virvlėmis laivą «iškelia 
viršun. Kitus laivus bandė e- 

lektromagnetu ištraukti. "Ti-» 

taniką" bandė tokiti budu pa- 
kelti oran taip, kaip jis guli 
jūrėse. Su elektromagnetu iš- 

kelia šimtus tonų. Naujas nar 

dymo ginklas duoda daug viv 
ties ištraukti auksą ir bran« 
genybeš iš jurų. Oro nardy- 
tojui prisiunčia iš viršaus. Ga 
li ir gu savim užtektinai nu- 

sinešti. Nardytojas...turi pri« 
savo nardymo šarvo telefonu 
kuriuomi girdi aiškiai visus 

jam duotus įsakymus, o vir- 

šuj e-ore nardytoją girdi ir ty- 
liausiai jam bekalbant. Jauke 
li nardytojai pasekmingai yra 
atnešę, iš jurų gelmės palai- 
dotų jose turtų. Ir spėjama, 
kad didelę dalį, jei ne visur 
turtus Įms galima iškelti. 

Ašarėld 

"DRAUGO" KNYGYNE GAUMA GAUTI ŠIĮĮ KNYGŲ. 
Apmąstymai Visiems Metams. — Dviejose dalyse. Kaina $3.00 
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Biržiškos 15c. 

No. S. 26 Paaugusių žmonių knygelė. Parašė vyskupas 
M. Valančius Kaina 4 40c. 

No. S. 1. Religijos mokymo metodika. Sutaisė K. J. % 

Skruodys 75c. 

No. S. 1. Rašybos mokslo darbeliai dalis IL Sudarė mo- 

kytojas S. Vaznelis. Kaina 10d 
No. S. 2. Sniego karalaitė. Keturių veiksmų, penkių pa- 

veikslų drama vaikams su dainomis. Vertė 
V. Plaušinaitis 25c. 

P. S. Užsakydami knygas, meldlžiam parašyti knygų unm. 
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BLAIVYBE 
Sekant J. G-dį- 

(Tąsa). 
ALKOHOLIO ĮTAKA I NERVŲ SISTE- ! 

MA IR PROTO GABUMUS. 
1. Augčiau nurodyti praktikos gyve-j 

niuio pavyzdžiai reikėti], padėti po ižais- j 
kininio kokii) įtaką daro alkoholis į ner- 

vus. Ne vienas kimo, kaipo gyvojo kimo, 
judėjimas ar jausmas be nervų sistemos 

negali buti atliktas. 

Žmogaus organizmu sudaro mažy- 
čiai. akimi nematomi, teįžiūrimi tik per 

padidinamuosius stiklus, organizmėliai, 
kuriuos mokslo vyrai praminė narveliais. 
Tie narveliai, jungdamiesi su vienas kitu, 
sudaro organizmo audeklą: raumenų au- 

deklą arba raumenis, kaulų audeklą arba 

kaulus, nervų audeklą arba nervus. Kiek-1 

vieną audeklą sudaro tam tikri ypatingi 
narveliai: vieni narveliai stipri ir nejaut- 
tųs, kfti labai jautrus, vienį greit nyksta 
ir greit atgimsta, kiti ilgiau gyvena ir 

ne taip greit nyksta. Be augš- 
c-iau miilėtų audeklų — kietų kaulų, pus- 

kieevĮ raumenų, minkštų smagenų yra 
dar skystų audeklų — kraujo, kuriame y- 

ra savotiški raudoni ir balti kraujo nar- 

veliai. Dabar mums turi rūpėti nervai. 

Jie tai yra sudiėtiiiiausia ir sunkiausia ty- 
rinėti kuno dalis. Bet vis dėlto moksli- 
ninkai nervų sistemą, gana gerai patyrė 
ir vien tik apie jų gali parašyti daug 
didelių knygų. Nervų sistemą sudaro cen- 

tro nervų sistema ir jos šakos- Centro 

sistemą sudaro galvos ir nugarkaulio 
smagenvs: nuo jų po visjj kunų šakojasi 
drutesni, laibesni ir laibiausi, nervai. Jų 
pagelba žmogus jaučia ir kruta. Kaip jie 
yra išsišakoję po visą kunų, galima nu- 

manyti iš tu, kad savo kune nerasime ne 

vienos vietos (neskaitant plauku, nagų., 
kuri adatos įdurta nejaustų. Galvos snia- 

genįs susideda iš paviršiaus baltojo dai- 
kto ir iš vidaus pilkojo (narvelių). Patys 
gi nervai sutaisyti iš laibiausių susipynu- 
sių siūlelių, kurie susideda iš pailr^ų narve 

lių. Kiekvienas nervų sistemos,, kaip ir 
viso organizmo, narvelis susidaro iš mai'«; 
šelio su skysta ar pusskysčia protoplaz- 
ma. Protoplazma yra svarbiausias narve- 

lių ir organizmo daiktas. 

2. Alkoholis daro nervų narveliuose 
visokias atmainas. Kad tiesioginiai ^alko- 
holis veikia į sudėtinius nervų narvelių 
protoplazmos elementus, tai pripažįsta 
daugybė autorių. Jų dauguma tvirtina, 
kad labiausiai naikina pilkojo smagenų 
daikto narvelius. Pasak jTepliašino, ir ki- 
ti nervu elementai nuo alkoholizmo žy- 
miai mainą savo cheminę gamtą. 

Reic'as duodavo šuniukams po tru- 

puti labai atmiešto alkoholio. Toliau jo 
« 

% 

daugino. l)u šuniuku buvo bandomu 88 

dienas, du — 54 dienas, o kiti po mėne- 

sį. Visais atsitikimais, svarstant galvos 
smagenis, labiausiai kaktos dalies, pasiro 
dė, kad gavusių alkoholio šuniukų smage- 

nys svėrė mažiau, negu sveikų. 
Kad alkoholis suturi centro nervų 

sistemos augimą, profesorius Tarchano- 
vas priduoda tam ypatingą reikšmę. Mat, 
huo smagenų augimo priguli visos esy- 

bės augimas. Nuo suturėjimo galvos sma 

genų maitinimos organizmo augimas ir. 
plėtojimasis apskritai susituri. 

Dr. Hilson'as sako, kad alkoholis ga- 

dinąs visą organizmą, bet kad labiausiai 
ir daugiausiai nuo jo kenčianti nervų sis- 

tema. 

3. Ridge'as 1883 m. darė 34 bandy- 
mus, mažiausių alkoholio dožų įtakos duo 

dama po 4—8—15 gramų. Bandomi žmo- 

ij^s negalėjo taip aiškiai matyti, kaip ma- 

tydavo, negerus alkoholio. Nežinomų žo- 

džių jie jau nebegalėjo skaityti nuo to- 

kio pat tolio, nuo kurio' pirmiau skaity-' 
davo. Tas tolis nuo 9,375 angl. pėdų su- 

simažino- ligi 8,538 angl. ppdų. jTokiufe 
bandymus patvirtina if kasdieninio gy- 
venimo atsitikimai. 

Eičardsonas, Scougal'is if Cfothe- 
rs'as panašiais bandymais patyrė, kad 

gėrimas po truputį alkoholio mažina ir 

gir<įjėjimą. 
Trelich'as pastebėjo uoslės jutimo 

nusilpnėjimu, prijėmuš 40 alkoholio gfa- 

inų atskiesto 200 gramų vandens. Po 50 

minučių uoslė dar buvo nusilpnėjusį, ir 
net lekiamojo spirito negajėjo gerai už- 

uosti, nors čiauda kaip paprastai. 
4. Kollog'as pastebėjo, kad 60 gra- 

mų "viski" (viski miežių degtinė Angli- 
joje ir Amerikoje, biauresnė už Rusijos 
degtinę) daugiau, kaip du kart suturėda- 
vo šalčio ir šilimos jutimus. Be alkoho- 
lio jutimai atsirasdavo po 0,140; 0,389; 
0,323 sekundos, temperatūrai užgavus 
kuną. Priėmus gi degtiriės, pirmieji skai- 
čiai šiais pavirsdavo: 0,363, 0,796, P,750 
sekundų. 

Fr. Kremeris ištyrė, kad alisonolis 

mažina ir odos jutimą., Duota 60 gramų 
čonjako. Po 10 minučių cirkelio kojytės 
davėsi jaustis ant kulšies per 5 santimet- 
rusj o po 30 minučių per 5, 8 sant.. Prieš 

•gėriiųą gi to-pat cirkelio kojytės jausda- 
vosi per 4, 2 santimetru. Po 10 min., iš- 

gėrus 60 gramų konjako, jautimas ant del 
no apsireiškė per 0, 8 sant., po 80 min. 

per 1, 2 sant., prieš gėrimą gi tos cir- 

kelio kojytės jautėsi tik per 0, 5 sant. Iš 

priekio blauzdos jutimas, nuo 3, 2 sant, 

nupuolė ligi 6 sant. 

Šią vietą paaiškinu. Fiziologai paty- 
r£, kad jeigu nelabai praskėsti cirkelio 

kojytės ir jomis vienu kartu prisiliesti 
prie veido, pirštų, kojų, tai abi cirkelio 

kojyti jaučiami, kaip ir viena kojytė. 
Tuodu jautimu gaminami už vierą ne vi- 
soSė kuno dalyse vienodai. Kuo jautresnė 

vieta, kurioje daugiau prilietimo nervų 
išsišakoję, tuo mažesnio tarpo reikia ^arp 
kojyčių, kad jos butų jaučiamos vienas- 

prisilietimas, pietoje, kuri n'ėra taip jau- 
tri, cirkelio kojytės gali buti jaučiamos 
lyg vienas įdurimas, kad ir didesnis bus 

tarpas tarp cirkelio kojyčių/ 
5. Prie šaudymo reikalinga geros, a- 

kys, atyda ir prityrimas. Profesoriaus 
Eimo Ciuriche pastebėjimu, dovaninio 
šaudymo šauliai, del geresnio pasisekimo 
rungtynėse, kiauras savaites visai nege- 
rią alkoholio. Švecijoje, 1903 metais bu- 
vo daromi įdomus ištisų grupių bandy- 
mai, kurie turfejo parodyti, Jriek mažy- 
tės alkoholio dozos perdirbo šaulio pak- 
liuvimų skaičių tikslan* Bandymų progra- 
ma ir metodas taisomas medicinos ir 

karo mokslo atstovų. Alkoholio dozos a- 

laus ir konjako pąvydalu siekė nuo 27 iki 
44 gramų. Alkoholio garimai gerti prieš 
šaudymą už 20 ar 30 minučių arba isVa- 
karo prieš tą dieną, kurioje tikėdavo, 
šaudyti. Šaudymo pakliuvimų sumažėji- 
mas nuo parodytų alkoholio dozų. Nok- 
liuvimų skaičius padidėjo nuo 7 iki 27, 
nors buvo giedra. Nuostabu, kad gėru* 
šieji alkoholio garimų šauliai jautė, kad 
jie sulauksią daug geresnių vaisių, negu 
tuomet, kuomet jie butų šaudę negėrę. 
[Taigi, matome t— sako Sąžines — kad ne- 

žymi alkoholio mažuma aiškiai žemina 
žmogaus pajautimus. Gyvenime — tą ga- 
lime pastebėti kasdien. (Bus daugiau)' 

* > 'iŽF' ši 
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