
"avojingiausi užsiė- 
mimai sviete, 

Kiek lėšuoja žmogaus gy- 
vastis ? Tiktai devyni doleriai, 
kadangi už tokią sumą kas- 
diena New Yorke parsiduoda 
darbininkas, tiesdamas ilgus, 
milžiniškus tiltus. Jį tenai 
greitai gali sumalti stambi ge- 
ležis, gali nuo inkaitiutos ge- 
ležies susideginti, arba inkris- 
ti vandenin nuo kelių šimtų 
pėdų aukščio. 

“Munsey’8 Magazine” ap- 
skelbia užimančius išklausi- 
nėjimus darbininkų, dirban- 
čių tuos milžiniškus tiltus. 
Ačiū tam “Magazinui” pati- 
riame, kad iš darbininkų be- 
veik nerasi nei vieno, kuris 
nebūtų sunkiau arba lengviau 
sužeistas ir kuris kaip tik per 
plauką ueišsisaugojęs baisios 
mirties. Vienas jų perlėkęs 
per Manhattan tilto škieletą. 
Rezultatas: trįs šonkauliai nu- 

laužti ir nulaužta viena'ranka 
dviejose vietose. Kits nukri- 
tęs m. St. Louis nuo East 
Bridge tilto, 120 pėdų auk- 
ščio, ir dėkui aplinkybių susi- 
bėgimui išlikęs gyvas. Pasku- 
tinis paklaustas milžiniškas 
vyras laikė vieną ranką kiše- 
niuje. Kuomet pagaliau ją iš- 
traukė, pasirodė, kad be pir- 
štų. “Tas man atsitiko statant 
tiltą”, tai ė liūdnai. Statant 
garsų Blackvvell’s Island 
Bridge tiltą pražuvo daugiau 
nei 60 darbininkų. Bet neiš- 
■yk, tik palengva, kasdiena 
po kelis, žiūrint darbo pažan- 
gumo. 

Kitas pavojingas užsiėmi- 
mas ■!— tai tunelio darbininko, 
dirbančio New Yorke arba 
kur kitur po vandeniu. Nepa- 
prastai sunkus darbas tune- 
liuose ir kersonuose, pripildy- 
tuose tiršto oro, kuriuo apsau- 
gojama vandens įsiveržimas. 
Tokiems darbams priimama 
tik žmonės visiškai sveiki, tan- 
kiausiai bedarbiai jūreiviai. 
Jiems dienoje mokama 3 dole- 
riai 50 centų. 

Tankiai pasitaiko, kad van- 

duo vistiek į kasamus tunelius 
įsiveržia, o vieną sykį pasitai- 
kė, kad oras iš tunelio vande- 
niu stumiamas išnešęs vieną 
darbininką net ant paviršaus. 
Kitą sykį darbininkai būda- 
mi tunelyj butų prigėrę kaip 
žiurkės, kuomet viena prakiu- 
rusia siena pradėjo vanduo 
veržties. Vienok jie sugiebė 
tam užbėgti: didžiausiu iš sa- 

vo tarpo darbininku užkišo 
skylę, apstatė maišais su pila- 
vinomis ir tokiuo budu išsi- 
gelbėjo. 

Taip vadiname Anthrazit 
krašte, rytinėj Pennsylvanijoj, 
kur randasi devynios didelės 
anglies kasyklos, netenka gy- 
vast.es arba lieka sužeistais 
vieneriais metais į 1.000 an- 

glekasių. Kasyklų lavonyčios 
labai retai kada esti tuščios. 
Vienos tokių lavonyčių užvei- 
zda paklaustas, iš kur imasi 
tiek daug mirčiai kandidatų, 
atsakė: “Vaikinai menkiau 
bijosi mirties, nei danties išlu- 
pimo.” 

Žmonės, dirbanti pagelbi- 
nėse ingulose, gauna už savo 

darbą ir įvairius pavojus 60 

dolerių algos mėnesiui, be to, 
jiems algos išmokama tik kas 
du mėnesiu. 

Tarp visų kitų darbininkų 
daugiausiai ima mokesties na- 

rai, bet tik ne todėl, kad jų 
darbas yra pavojingas. Auk- 
šta mokestis jiems mokama 
delei tų aplinkybių, kad be- 
veik kiekvienas toksai naras 

turįs būti ir dailidžių, ir kal- 
viu ir net inžinierium. 

Paklausta taippat, kodėl 
tiek daug žmonių atsiliepia 
dirbti tokius pavojingus dar- 

bus. Atsakymas ant to klau- 
simo skamba, kad tuos žmo- 
nes vilioja jų pačių ambicija, 
jiems yra malonu kas minuta 
lauktie mirties ir ją matyti. 
Jie pasidaro labai išdidus, 
kuomet jiems pasiseka išsigel- 
bėti iš mirties nagų. Bet 
svarbiausia priežastis, kad 
žmonės apsiima dirbti pavo- 
jingiausius darbus, tai Įkas- 
dieninės duonos klausimas. 
Tik duonos reikalavimas pri- 
verčia žmones lįsti į požemi- 
nius urvus, laipioti ant aukštų 
namų ir dirbti pavojingiau- 
sius darbus. 

Užimančiu yra dar tas fak- 
tas, kad dirbanti pavojingus 
darbus darbininkai laikui bė- 

gant netenkajjauslumo, pri- 
pranta prie aršiausių daiktų, 
kurių tarpe dirba. Naras pav. 
ant aukšto tilto škieleto ne- 

liptų nei už tūkstantį dolerių, 
o tilto darbininkas bijosi lysti 
po žeme, arba į vandenį. 

Pasiutusio šunies 
inkandimas. 

Pasiutusių šunų, kačių ir 
arklių inkandimas pagimdo 
kaip pas žvėris, taip pas žmo- 
nes pasiutimą. Baisioji ta pas 
žmogų liga, iš kurios priežas- 
ties negali nuryti vandens {ir 
juo tiesiok biaurisi, pavadinta 
dar hydrophobia (vandens 
baimė). Iš visų žvėrių tan- 
kiausiai šunes, o ypačiai maži 
kambariniai, kenčianti didelį 
karštį, badą, ar tai negaunan- 
ti gerti tyro vandens, patenka 
į tos ligos nagus, ty. pasiunta. 

Pasiutusį šunį galima pa- 
žinti ant sekančių ženklų: Pa- 
siutęs šuo pikt is, arba prie- 
šingai esti liūdnas, apsunkin- 
tas ir slepiantysįs kertėse, ne- 

nori laižyti šaltų daiktų, kaip 
tai akmens, geležies, labai 
tankiai ima ėsti žemę, pilavi- 
nas, šiaudus, net stiklus, 
griaužti medį, kaip tai grindis 
ir kitokius daiktus; loja ir 

staugia knarkdamas, užkimęs, 
visai kitaip, nei kaip sveikas; 
paprastai suloja sykį, tęsia 
balsą vis aukščiau ir išleidžia 
tokius garsus, kurie negalima 
pavadinti nei lojimu, nei stau- 

gimu. 
Šuo ar greičiau, ar vėliau 

ima kandžioti, tankiausiai 
aplink save esančius daiktus 
arba kitus žvėrelius ar gyvu- 
lius, ir pagaliau užpuola net 
ant paties šeimininko; jo akįs 
2, 3 dieną pasidaro raudonos, 
silpnos, tarytum dulkėmis ap- 
neštos, plaukai pasišiaušti, vi- 
sa galva punta, kitais kartais 
tik viena nosis ir liežuvis, vi- 
sas kūnas džiūsta; snukis tan- 
kiausiai sausas arba drėgnas, 
išsižiojęs, nasrai apsiputoję; 
ėjimas pradžioje ligos papras- 
tas, paskiau siūbuojantis ir 
šuo pagaliau 8-9 dienoj stim- 
pa. 

Pasiutusio šunio padaryta 
žaizda reikia plauti šiltu van- 

deniu, idant iš žaizdos ilgiau 
ir gausiau kraujas tekėtų. Ga- 
li atsitikti, kad su tekančiu 
krauju ištekės ir inkandimo 
nuodai. Paskiau, užuot žai- 
zdą išdeginti inkaitusia gele- 
žim, arba sieros ar azoto ruk- 
štim, geriau ją užlieti taip va- 

dinamu tinktūra jodi, kas ga- 
lima gauti vaistinyčioje, ir in- 
kąstąjį nugabenti tuojau Ii- 
gonbutin, kuriame gydoma 
nuo pasiutimo. 

Didžiausias ir genijaliskiau- 
sias pereito metašimčio dakta- 
ras, Liudvikas Pasteur, persi- 
tikrino, kad kritusio nuo pa- 
siutimo kraliko nugarkaulio 
smegenįs, laikomos 14 dienų 
sausame ore, netenka savo už- 
nuodijimo. Tomis BauBomis 
taigi smegenimis jisai sumanė 

gydyti žmones, sukandžiotus 

“PRIE STALO PASKUTINES VAKARIENES”. Iš p. aileiko dailės parodos, atsibuvusios Liepos men. m. Chicago, III. 

pasiutusių žvėrių. Sergan- 
tiems žmonėms laikas nuo lai- 
ko inleidžiama po oda tų sau- 

sų kritusio kraliko smegenų 
ir taip žmonė3 iš tos baisios 

ligos išgydomi. Ir dėkui tik 
daktaro Pasteuro išradimui 
kas metai tūkstančiai žmonių 
išsigelbsti nuo mirties. Tie 
kraliko smegenįs po oda su- 

naikina besivystančius pasiu- 
timo nuodus ir žmcgus pa- 
sveiksta. 

Taigi vienatinė pagalba ta- 
me nelaimingame atsitikime— 

kuogreičiausiai sergantį ga- 
benti Pasteuro įstaigon, ty. li- 
gonbutin ir nelaukti, kol liga 
pradės savo veikti. Susirgęs 
pasiutimu žmogus bijosi ne- 

tik vandens, bet ir visokių 
skystimų ir žibančių daiktų. 

Ant rudens Austrijoje, tarp 
Galicijos ir Vengrijos, projek- 
tuojama dideli ciesoriaus ar- 

mijos manebrai. Tie maneb- 
rai norėta parengti kitur, bet 
kitur siaučiančios epidemijos 
tarp gyventojų. O armija juk 
turi būt apdrausta nuo epide- 
mijų, nes kas butų, jei karei- 
viai išmirtų. 

Chicagos Lietuviškoji 
Muzikos Konservatorija 

3246 So. Halsted 8t. 

Lietuviškosios Muzikos 

Konservatorijos tikslas: su- 

teikt mokiniams pilną muzi- 

kališkąjį išsilavinimą. Kon- 

servatorija rengs ne tik virtu- 

ozus-dailininkus, bet ir peda- 
gogus- mokytojus. 
Konservatorijos Pro- 

gramas. 

a) Specijališkieji dalykai: 
dainavimo, smuiko, piano te- 

orijos (harmonija, kontrapun- 
ktas, fuga ir formos). 

b) Priverstini: elementariš- 

koji teorija, solfeggio, harmo- 

nija, enciklopedija, muzikos 

istorija ir tt. 
c) Specijališkų dalykų kur- 

sai skirstomi šiokiu budu: in- 
strumentai inėse kliasose, kaip 
tai: smuiko, piano, klarneto, 
kornetų ir kitų instrumentų, į 
tris skyrius: į žemutinį, vidu- 

rinį ir augštutinį. Dainavimo 
kliasa turi du skyrių: viduri- 

nį ir augštutinį. 
d) Kiekvienas skyrius bile 

kliasoj rokuojamas bus dveja- 
metiniu. (Gali būt ir išėmi- 

mai: mokslo laikas galės būt 

pailgintas ar sutrumpintas, 
pagal mokinio paspėjimo). 

e) Priverstinų dalykų kur- 
sas pasibaigs į metus. 

Pastaba. Mokinys, pasi- 
skyręs kokį vieną iš paminėtų 
dalykų, kaipo specijališkąjį, 
priverstinuosius galės lankyti 
per keturis metus be atskiro 
užmokesčio. Priverstinuosius 
be atskiro užmokesčio lankys 
tik tie, kurie bus užsimokėję 
už semestrą iškalno. 

f) Mokslas dalinsis į du se- 

mestru. Pirmas semestras — 

nuo 8 Rugpiučio iki 24 Gruo- 
džio ir antras — nuo 2 Sausio 
iki 20 Gegužės. 

g) Mokestis: žemesniojo 
kurso mokiniams — 15 dol. 
už semestrą, viduriniojo ir 

augštesniojo kursų mokiniams 
— 20 dol.; tame skaičiuje ir 

priverstinieji dalykai. 
Pastaba. Kas ir nelan- 

kytų priverstinų dalykų, vis- 
vien turės mokėti tą pačią pa- 
skirtą mokestį. Iš priverstinų- 
jų be primokėjimo leidžiama 
lankyt tik vienas dalykas, jei 
kas panorėtų lankyt ir dau- 

giaus, tai primoka viršaus už 

Į Kanadą atkeliauja generolas 
Baden Powell, karžygis iš po Ma- 

feking, ir aplankys Jungtines A- 

merikos Valstybes. Jis yra tvė- 

rėju vaiką organizacijos “Boy 
Scouts.” 

kiekvieną dalyką 2 dol. už se- 

mestrą. 
Įneštą mokestį ne,- 

grąžinama. 
h) Žemutiniame kurse lek- 

cija tęsiasi į 30 minučių; vi- 
duriniame ir augštesniame 
kursuose — nemažiau kaip 45 
minutes. Lekcijos būna iš 

specijališkųjų dalykų: kartą į 
savaitę, o iš priverstinųjų — 

kas antra savaitė grupoje. 
Pastaba. Instrumentali- 

nėsna kliasosna priimami ir 
tokie, kurie nei gaidų nepažį- 
sta; bet dainininkai įstodami 
gaidas privalo pažinti. 

i) Konservatorijoje lekcijos 
eis kasdiena nuo 9 vai. ryto 
iki 10 vai. vakare, išskyrus 
nedėldienius ir didžiausias 
metines šventes. 

k) Konservatorijos tikslas 
bus dar rengt nors po vieną 
koncertą kas semestras iš mo- 

kinių vidurinio ir augštesnio 
kurso, kad pripratinus tokiuo 
budu mokinius prie viešo pa- 
sirodymo. 

Mokinys, pabaigęs abu se- 

mestru, turės laikyt klesinius 

egzamenus. Egzamenų laikas: 
nuo 21 iki 25 Gegužės. Galu 
tinai baigiantiems konserva- 

torijos mokslus, neskaitant 
kliasos egzamenų, bus dar ir 
vieši egzamenai. 

1) Po galutino egzameno iš- 

laikymui, ty. užbaigus lietu- 
viškos konservatorijos mokslą, 
bus duodami paliudijimai ir 

diplomai. 
Paliudijimus gaus tie, kurie 

užbaigę vieną iš specijališkų- 
jų dalykų, bus lankę ir pri- 
verstinuosius dalykus paskir- 
tą laiką ir išlaikę egzamenus 
pagal konservatorijos progra- 
mo. 

Diplomus gaus tie, kurie 

užbaigs vieną iš specijališkųjų 
dalykų, užbaigę priverstinuo- 
sius, draug ir pianą su peda- 
gogiškuoju kursu, o pianistai 
ar vargonininkai praeis visus 

pavyzdžius kontrapunkto. Tai- 
gi turi būt pabaigę nors 4 

|kliasas (jaigu Europoj) mok- 

sliškų dalykų, jaigu Ameriko 
je — tai public school ir nors 

du metu kad butų lankę high 
school arba kitokias tam ly- 
gias mokyklas. 

Pirmieji gaus titulą: M u 

z i k o s m o k y t o j a s — an- 
... v Z. 

trieji L i u o s o Meno Dai- 
lininkas. 

Pastaba. Kurie lankys 
ne mažiau kai tris semestrus 
arba bus pavesti pirmon dalin 
vidurinio kurso — gius pa- 
liudijimą apie konservatorijos 
lankymą. Gaunant paliudiji- 
mus, bus reikalinga primokėt 
po tris dol., gaunant diplomą 
prisimoka penki dol. 

m) Užsirašinėjimaįį būna J 
kas nedėldienis, nuo 12 vali. 

dieną iki 3 vai. po pietų. 
Direktorius 

Mikas Petrauskas. 
NB. Norintieji gaut lekci- 

jas privatišku budu — gali 
jas gaut. Privatišku budu 
imasi: 

Už lekcijas dainavimo ir 

kompozicijos $1.50. 
Už lekcijas piano, smuiko, 

violončelės, klarneto, korneto, 
trombonų ir kitų instrumentų 
— po $1.25. 

Pinigus reikia įmokėt iškal- 
no ne mažiau kaip už keturias 
lekcijas. 

Abelna pastaba. Mo- 
kinio praleistoji lekcija bus 

jam skaitoma kaip ir buvusi. 

Iš Londono pranešama, kad 
ponia Franck, kuri norėjus 
lakstytu vu perlėkti La Manche 
kanalą (iš Anglijos į Franci 

ją). Sunderlande su lakstytu 
vu nukritus ir mirtinai susi- 
žeidžius. 

Ant salos Formoza, kuri 

priklauso Japonijai, užgimus 
tenaitinių gyventojų revoliuci- 

ja. Japonai jau daug savo ka- 
riuomenės tenai prarado, mal- 
šinant sukilėlius. Traukiant 
ant vieno stataus kalno sun- 

kias kanuoles, tenaitiniai gy- 
ventojai daug japonų išžudė, 
rizdami nuo kalno uolas. Te- 
čiau japonai išlaikanti tauta. 

•Gyvieji savo draugų lavonais 
ant kalno sulipę. 

Didžiausias alyvų daržas 
ant žemės randasi Sylmare, 
arti Los Angeles, Cal., kur 

vaisingų medžių randasi 120.- 
000 ir kiekvienas atnesąs 50 

s varų vaisių. Tasai daržas 
randasi ant farmos, turinčios 


