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rodo kokioje padėty -priešaki- 
niai augštutiniai dantys ran- 

dasi. Ta mergelė tnrėjo apie 
13 metu. 

Čia reikia pastebėti augantį 

[antrojo seto .dantį — tai yra 
i iltinis arba kai-kurie žmonės 

! ji vadina akinis. Kad pal-eng- 
I vinus jam paskirtoj vietoj is- 

| dygti, reik pirmojo seto iltinį 
dantuką ištraukti ir pasidarys 

I jam vieta, o kitaip tai jis krei- 

vai išaugtu ir gal priseitų jį 
I ištraukti. 

r i a pirmas paveikslėlis paro- 
'o Ic.nl iranita nopa.ittiminn 2-ju 

j•i-i«kš-ikiii»ii antrojo seto dail- 

ią. Mi*ru '!«"• luivo ii į >it» aštuo- 
niolikos metu amžiaus. Kad 

v panaikinus tuos tarpus, reikė- 

jo >ui: lau>t i < i u priešakiniu1 
(latu'iu ir pagaminti du tilte- 

Antrasis (Fiir. II) paveiks-' 
parodo k;i«! antrojo prie-' 

kruminio daiu-io žemutinių 
• .'autu žande nėra. Tas paveik-' 
.-i«Mis buvo nuimtas vyrui tu- 

liiit jaut apie amžiaus me- 

1 lis. IVliko jam dar vienas pir- 
mojo s *to dantis. Tas dantu- 
kas turėjo < Iv i skylutes kurio" 

turėjo Imti užtaisytos ir dan- 
tis jiasiliko neišimtas ir tar- 

naus tam žmogui ilgus metus. 

Tn> tivrias paveikslėlis pa- 

I 

Tas ketvirtasis paveikslėlis 
parodo kad dviejų žemutiniu 

antrojo seto dantų visai žan- 

de nėra. Mergelė turėjo su- 

virs 20 metu. Pirmojo seto du 

dantukai buvo sveikutėliai, 
bet nedailiai išrodė, nes jie 
buvo mažiukai, laibučiai, su- 

lydinus juos su antrojo seto 

dantimis. Ji visą tą laiką lau- 

kė idant juodu iškristu ir ant- 

rieji išdygtu. 
Teeiaus norint pagražinti 

dantų išvaizdą, reikėjo juodu 
ištraukti ir pagaminti tilteli. 

Red. pastaba. — Kaip rū- 

pestingai gerb. I)r. Lauraitis 

infonmioja ''Draugo" skaity-' 
lojus apie dantų sveikatą, ro- 

do jo paties nuimtos dantų 

fotografijos ir padirbdinti ko- 

tai. Mes tikimės, kad "Drau- 

go" skaitytojai tinkamai į- 
vertins jo gilu savo specialy- 
bės žinojimą. .lis mums dar 

pagamins labai įdomiu ir nau- 

dingu raštų iš dentisterijos. 
Skaitykime. 

KAS KALTAS. 

Vyras. — Tu vis tarp. Kiek j 
kartu aš noriu eiti pasivaik-l 
šėioti, tai tu namie tupi. 

Pati. — Tu vis taip. Kaip. 
aš tik sėdžiu namie, tu tuo- 

jau eini pasivaikščioti. 

LAI JIS ATSAKO Į ŠĮ 
KLAUSIMĄ. 

Mik-imi laikraščiuose ('4Tė- 
\ynės" imm. *>tj redakcijos 
raštai ir "Vien. Liet."), kad 

p. i\. Jurgelionis vėl nori ^au- 

ti pinigų. 
Klausiu pono Jurgelionies 

kur jis padėjo tuos pinigais, 
ką gavo iš "Vilnies" $50,000, 
iŠ "I >raugo*' $ 1 ()()J)00, iš J. 

Krasaucko $100,000. Reiš- 

kia, pasidaro $250,000? | 
Dabar jis kreipiasi i žmo- 

nes, sakydamas, kad jis nn- 

j.'irks visa Chinija rinkdamas 
is žmonių ]>o kelis centus. 

Jis kviečia beturčius dėti 

pi r. i mis ir patapti turtingais. 
15«'t ar negeriau p. Jurgelionis 
padaryti], kad jis pirmiau įdė- 
tu savo pinigus, tuos $250,- 
0wO. kuriuos jis gavo iŠ virš- 

ij.'nėtu ištaigi]. 
.Juk panašiu budu darbavo- 

si t uli "didvyriai" ir Chica- j 
goje, nededami savo pinigu, | 
bet rinkdami iš žmonių. Te- 

čiau jie tų žmonių turtingais 
nepadarė. 

Aš laukiu atsakymo, pone 

Jurgelionie! K. Jamontas. 

LAIKAS RAUGYTI AGUR- 
KUS. 

Kurie savo darželiuose au- 

gina agurkus, reikia juos 
anksti ryto nuskinti. Su kote- 

liais nuskinti geriausi raugy- 

ti (1<4 vartojimo žiemą. 
Pirmiausia pamerkti agur- 

kus Į apsūdytą vandenį, jei- 
gu bile agurko dalis balta, tą 
agurka nuo kitu atimti ir ne- 

n c c 

vartoti. 
Po nušluostymo ir išdžiovi 

nimo agurkų, atsargiai 'pri- 
žiūrint kad nesutrynus, juos 
reikia Įdėti i švarias kvorti- 
nes bonkas ar puodynes. I 

kiekvieną bonką ar puodynę 
reikia įdėti šaukštą sutrintos 

druskos, du šaukštu cukraus 
ir šaukštą maišytų kvepiančių 
šaknelių ir galima pridėti šmo 
teli arba du svogūno. Pripil- 
dyti bonkas su šaltu actu, už- 

daryti jas ir padėti vėsioj vie- 

toj. 
(Foreigu Languoge Inf. SoTvicc.) 

SKAITYKITE IR PLATINKITE 

LIETUVIŲ KATALIKŲ VIENIN- 

TELĮ AMERIKOJE DIENRAŠTĮ j 
"DRAUGĄ", KURIO KAINA, TIK j 
$6,00 VISAM METUI, PO VISĄ Į 

PASAULĮ. 

IŠ JAUNIMO VEIKIMO. 

Waukegan, 111. — Iš po il- 

gos vasaros vakaeiju ir musn 

jaunimas vėl stvėrėsi prie dar- 
bo. Jau no kartą Waukegano 
jaunimas yra atsižymėjęs įvai- 
riuose darbuose, tautos, tėvy- 
nės labui. Užtai garbė jiems. 
Nors laikraščiuose ne daug te- 

s i garsina, .bet veikime yra toli 

nužengę. i 

Tr štai atvėsus orui, jau gir- 
dėjau kad rengiasi prie kele- 
tos gražių vakarėlių. Visi iš- 

sijuosę dirba, tarytumei vie- 

nos šeimynos sunųs ir duktė- 

rys. 
Pirmas vakaras tai bus 

Liet. Vyčiu 47 kp. spalio 15 d. 
1922 m, vaidins labai puikią 
dramą 4'Kova po Giedrai- 
čiais". Veikalas yra labai gra- 

žus, nes porsta to kovą mus 

broliu lietuviu su priešais len- 

kais. Vertėtu kiekvienam pa- 

matyti. 
Visas to vakaro pelnas ski- 

riamas mus parapijos naudai. 
Taigi kas mylite jaunimą at 

eikite, priduokim jam daugiau 
energijos lankydami jo vaka- 

rus. Taipgi tuo pačiu pagel- 
bėsim ir parapijai 

Beto Vyčiai rengiasi prie 
antro vakaro kuris įvyks kiek 
vėliau. Statys scenoj 1 'Kara- 

laitė, Tikroji Teisybė". 

Operetė. 
y v. Baltramiejaus choras 

taipgi rengiasi prie labai pui- 
kaus vakaro, sekmadieny, spa- 
lio 29 d., statys operetę "Kup- 
rotas Oželis", vadovaujant vi e 

tiniam vargoninkui. Visi e- 

nergingai įdirba, kad kuoge- 
riausiai vakaras pavyktų. Vei- 
kalėlis yra labai juokingas ir 

gražus, už tai ir kviečia visus 

nepraleisti šio vakaro. Daly- 
vaus, ant kiek girdėjau mųs 

gabausi vietiniai artistai-dai- j nininkai. Taigi bus proga jais 
pasigėrėti. 

Taipgi bus sudainuota la- 
bai gražią dainelių, kurios 
čionai dar negirdėtos, nes ką 
tik prisiųstos iš Lietuvos. 

Antrasis vakaras, kurį cho- 

ras rengia, ar nebus tik pir- 
mutinis toks AVaukegane, nes 

statys operą i'Girių Kara- 
lius". Gal dar yra ne vienas 
kurs nėra operos girdėjęs. 
Taigi turėsite progos išgirsti 
savo miestely. Veikalas yra la- 
bai didelis, užimantis keletą 
valandų ir susidedantis vien 

iš dainų. Scenon statys adven- 

tų laike. 

Sportas. 
Kas mušu tautą pakels tarp 

svetimtaučiu kaip musų jau- 
nimas, sportas. Matydami lai- 

kraščiuose j vairių kolonijij 
jaunimo veikimu, ypač sporto 
srity vasarą, t.ai žaidžiant 
'4 baseball' ', neapsileidome i l* 

mes, nors tame jau buvome 

atsilikę. Štai tuoj subruz- 

dom, vienas kito klausam, 
"Kodėl mes negalime pasiro- 
dyti taip kaip kitos kolonijos?* 
Kodėl ne?" 

[Tuoj pasidarbavus keletą i 

gabiems nariams, pasirodo m u 

sų tarpe Liet. Vyčių 47 kp. 
"baseball" "teamas". Ne 

vienas nustebo, iš kur galėjo 
taip greit ir smarkių žaidėjų 
atsirasti. Mes savo tarpe turi- 

me jaunimą, tik reikia išju- 

LIETUVIAI AMERIKOJE Į 
\ -*1*. 
: 

dinti jį. Ir kas šiandien deda- 
si? Anglų laikraščiai kasdien 

talpina ilgiausius straipsnius 
apie musų atletus, "K. of L.1 
team". Turime gabiausius žai- 

4 
dėjus. Trumpame laike pasi- 
sekė supliekti keletą atsižy-* 
mėjusių anglų teamų. Gaila, 
kad baseball sezonas šįmet 
jau užsibaigia. Bet sekančią 
vasarą, jeigu taip laikysis tai 
L. Vyčių 47 kuopos svaidinin- 
kai ar nebus gabiausi Wauke-^ 
gane. Vainiko vertas musų jau 
nimas. T.š to ir musų tėvynei 
neapsakomu, nauda yra, nes 

keliate jos vardą aukštyn sve-: 
timtaučiu tarpo* 

Beto Vyčiai rengiasi suor- 

ganizuoti football ir baske t-' 
<ball teamus. 

Vijurkas. 
CHICAGO HEIGHTS, ILL. 

Bazaras nebaigta. — Buvo! 
manoma kaip pereitą, sekma-! 
dieni parapijos bazarą baigti.1 
Bet pasirodė kad daiktų liks, j 
tai už tat dar bus ir sulaukus 

sekmadienio, ty. spalio 8 d. 
•Bazaras gana gerai sekas!, 

ir manoma, kad parapijai pel- 
no atneš kelis šimtus doleriu. 
Ariu žmonėms kurie dirba ir 

tiems kurie lankosi ir remia. 
Darbai. — Kai-kurie žmones 

pereitą metą šiuo laiku visiš- 
kai nedirbo, bet šįmet užtat 
dirba dienomis, naktimis, sek- 

madieniais ir šventadieniais. 
Kitas neturi kada net atsa- 

kančiai atilsėti. Darbininku 

visur stoka. 
Namu statymas. — Pereitą 

metą retai kur buvo galima 
pamatyti namus statant, bet 

šįmet ir tas nenaujiena. Visur 

galima pamatyti statymą nau- 

ju namu. Štai visai arti lietu 
\iu bažnyčios yra statomi du 

biznio namu; tik gaila kad tą 
daro nelietuviai, bet svetini-1 

-. 1 

taueiai. Lietuviai turėtų į tą 
atsižvelgti, neužleisti vietų 
svetimiems artimais savo baž- 

nyčios. Paskiau bus sunkiaus 

nupirkti tuos lotus, kuriuos 
dabar dar galėtų nupirkti. 
Dėlto butų pravartu apsižiū- 
rėti. 

Detektivo pagelbininkas. 
« I 

ALUMNŲ DARBUOTĖ. 
•v 

Cicero, III. — Spalio 5 d. 

Žv. Antano par. svet. Alnnmai 
laikė susirinkimu. i 

Valdybai atsisakius nuo vie- 

tos <lel kokiu priežasčių išrin- 
ko kitų į jos vietų iki meti- 

niam susirinkimui: J. Rekašių 
tė — pirm., J. Kvederaitė — 

pirm. pag., Mare. Kutaitė j 
(1405 So. 50-tli Ave.) — rast., | 
S. Valančiūtė — fin. rast., O. 

Vasilionis — maršalka. 
« 

Draugijon priimta šešios 

naujos narės. 

Nutarta surengti "Halio-* 

•\veen Party", bet kadangi lai- 

kas buvo vėlus, tai to dalyko 
platesnis aptarimas atidėtas' 

sekančiam susirinkimui. 
A. K. 

t 
4PDUKĖJUSI IŠMINTIS. 1 

i 
% 

Kiniečių gudragalvis Konfu 

cijus sako: "Paprasta moterie 

turi tiek proto, kiek višta, ne- 

paprasta moteris turi proto 
tiek, kiek dvi visti". — Aš 

taip negalėčiau pasakyti, nes 

moterų proto nesu matęs. 

**££** rv 
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JSŲ BANKO. 

MES ESAME PAG ELBE JT^ DAUGUMAI LIETUVIŲ Į- 

JYTI NUOSAVUS NAMUS. G AI 
GAL&TU- 

T4 PATI R 

_ 
0 PAGELBEJT; 

SIGYTI NUOSAVUS NAMUS. GAL IR TA 

-4 PADARYTI. 
I 

ATEIK IR PASIKAMUOK SU MUMIS. 

1 Stock Yards 1 

Peoples statė oank 
i 

Didysis Bankas 
i 

ant kampo 
47-tos ir Ashland Ave. 

CHICAGO 
PUIKUS DIDELIS ŽEMLAPIS DUODAMAS DYKAI KIEKVIENAM. 

MOTIEJUS MAŽEIKA. 

Amerikiečiams yra gerai ir 
plačiai žinomas. Darbuodavos 
katalikiškose centralinėse or- 

ganizacijose, ypač L. Vyčių, 
Liet. Darbininkų Są-goj ir 
Kat. Federacijoj. Jaunimui ir 
labiausia darbininkams buvo 

visa širdimi atsidavęs. Jis 
labiausiai jautė. trukumą 
krikš. darbininkų organizaci- 
jos. Jis veikėjams išrodinėjo 
tą reikalą, kokius pagrindus 
padėti jai. Jo mintimis pasi- 
naudojant suorganizuota Liet. 

Darbininku Sa-ga. 
\ 

Dabar jis Lietuvoj yra l«m- 

didatu i Seimą nuo Ūkinin- 

kų Sąjungos, (įeinančios j 
Krikš. Demokratų partijos 
bloką), Raseinių apygardos. 
Jis irgi dabar yra užsiėmęs 
priešrinkimine agitacija. Yra I 

galimybės turėti amerikieti 
busiančiame seime. 

NETIESA. 

Vyras. — "Širdele, ta sriu- 

ba atsiduoda muilu. 
Pati. — Kad tu nuolatos 

prisikabinėji ir vis neteisin- 

gai. T/a sriuba visai ne muilu 

atsiduoda, bet gazolinu. 

GUDRUS. 

— Kaip sakyk, gerbiamasis 
.daktaro, gyveni, kad visuomet 
toks esi sveikas, raudonas? 

— (Jyvenu iš receptu, bet: 

pats .jais niekuomet nesinau- 

doju. 

Gydytojas pas neturtingu 
sergantį žmogelį: "Parodyk 
liežuvį... Taip. 

— Turi karštį... O kaip ape- 
titas ar yra?... 

— Taip ponuli Jei k$ turė- 
tumėte čionai, suvalgymu. 

"Matai kaip greitai jisai nustojo 
verkti. Aš tik ką daviau jom dožą 

BAMBINO 
V&isbaženklis Reg. S. V. Pat. Biare 

ir matomai tas palengvino jo skaus- 
mus tuojaus." 

Taip, motinos! Bambino parode pui- 
kius rezultatus palengvinime vidurių 
diegimo, mėšlungio ir užkietėjomo. J i: 

yra geriausiu kūdikių draugu! Kūdi- 
kiai mėgsta jį! Jie prašo daugiau! 
35c. aptiekose. Už 40c. prisiunčiamo tiesiai is iuuaraiw*ijv»o. 

F. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y. 

"SALUTARAS BIT T E R S" 
Yra buvęs populiariškas naminis vaistas per daugelį me- 

tų. Tokiu budu Jis yra laiko išmėgintas ir verti Jo pasitikėji- 
mo. Jis yra sutaisytas del pagelbėjimo nuo įvairių ligų. 

pirkdami "SALUTARjJ BITERĮ" Jus gaunat to patį 
teisingą, gryną ir veiklų sutaisymą, kurį mes pasiekėme savo 

pasisekimu ir kuriuo mes tikimės gauti daugiau draugų diena 

už dienos. 
SALUTARAS BITERIS atgaus jums: apetitą, pataisys 

vidurius ir sudrutins sveikatą. Reikalaukite "SALUTARAS 
BITTERS". Neimk jokio užvaduotojo. 

"SALUTARAS BITTERS" parsiduoda aptiekose ir taip- 
gi galima gauti tiesiai iš mus: 

SALUTARAS ORUG & CHEMICAL CO. 

1707 So. Halsted St. Chicago, III. 

P. KVORKA & SONS 
1549-51-53 W. Chicago Avenue 

i 

I 
Rakandai, Pečiai, Kar- 

patai, Pianai, Victrolos, 
Siuvamos Masinos, Plati- 
namos Mašinos etc. 

Cash arba ant lengvų išmokesčių. J 
Telefonas Monroe 3683 j 


