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Beveik 5 bilionaidol. 
apsiginklavimui

išleido $500,000,000 daugiau, 
negu metai atgal.

Didžiausią pasaulyje armiją 
turi sovietų Rusija. Jos armija 
siekia arti miliono kareivių. 
Tai neskaitant atsarginių.

Pasaulis pereitais metais ap-
sąjungos surinktomis žiniomis, siginklavimui išleido $4,900,000,* 
pasaulis pernai apsiginklavimui 000.

SUDIE MUSŲ JAUNAS LAKINE! KELIAUK LAIMINGAS! F. VAITKUS E. HARTFORDE

Sovietų Rusija turi 
didžiausią pasau

lyje armiją
GENEVA, birž. 25.— Tautu

Kongresmanai prie- Naujas Jugoslavijos 
šinasi pakėlimui tak- kabinetas prižada 

sų turtuoliams rinkimus
VVASHINGTON, birž. 25. —* • • •• • -• ■* ♦ 

Atstovų buto finansų komiteto 
demokratai nariai kelia maištą 
prieš prezidento pasiūlymą pa 
kelti taksus didiesiems turtuo
liams.

Jie ypač priešinasi tam, kad 
senatui liko palikta paruošti tak* 
sų pakėlimo bilių. Esą tai yra 
atstovų buto teisė ir tos teises 
butas negali išsižadėti.

Del tos priežasties demokra
tai sušaukė slaptą susirinkimą, 
kuriame jie tarėsi tris -valan
das. Bet ką jie sutari, nfirą, 
skelbiama. •*-'

Pakėlimą- ,., taksų,. nežįųrint 
priešinimosi, bus stengiamus! 
pravesti dar šią savaitę.

Senatorius Cutting 
paliko La Follet- 

tams $75,000
VVASHINGTON, birž. 25.— 

Sulig paduotu teismui patvir 
tinti senatoriaus Bronson Cut
ting iš New Mexico testamen
tu, broliams La Follette liko 
palikta $75,000. Senatorius 
Robert M. La Follette gaus 
$50,000, o jo brolis, Wisconsv 
no gubernatorius Philip F. La 
Follette gaus $25,000.

Šen. Cutting, kuris nesenai 
liko užmuštas nelaimėj su pa- 
sažieriniu lėktuvu, paliko viso 
$3,981,460 turtą, kur j testą 
mentu jis išdalino savo draU 
gams ir bendradarbiams.

Nusižudė dėl 10c
NEW YORK, b. 25. — Ka

dangi tėvas atsisakė duoti de
šimtuką, dalinai paraližuota 
Conchetta Montaznino, 23 m., 
nušoko nuo penkių augštų na
mo stogo ir veik vietoje užsi
mušė.

Paprašytas dešimtuko, tėvas 
atsakė esąs užimtas ir paprašė 
ją ateiti vėliau. Duktė delei to 
taip įudko,.kad šėrė tėvui, pas
kui užsilipo ant namo stogo ir 
nušoko nuo jo gatvėn.

CLEMENS, Mich., b. 25. - 
Du armijos lakūnai užsimušė 
susidūrus ore jų lėktuvams.

VIENNĄ, birž. 25. — Gau
tomis iš Belgrado žiniomis, Mi- 
lan StojadinoviČ, sudarė naują 
Jugoslavijos kabinetą. Jis taip
jau bu‘s ir užsienio reikalų mi
nisteriu.

Naujasis premieras sutiko iš
pildyti opozicijos reikalavimą, 
kad nebūtų daroma su užsieniu 
jokių naujų sutarčių iki po nau
jų parlamento rinkimų. Tie rin
kimai turės būti pravesti ei
nant naujais rinkimų įstaty 
mais, kurie įves slaptą balsa
vimą.

Naujų rinkimų laikas dar 
nenustatytas. Jie 'veikiausią* j - 
vyks tik rudeny. ’ , * | '

Kroatų vadas Dr< Maček 
nors neįeina j valdžią, pareiš
kė pasitenkinimo prižadėtai s 
naujais rinkimais ir reformo 
mis. Tcčiaus kroatai vistek ne
dalyvaus dabartiniame parla - 
mente, jei ir Ųutų. bandoma jį 
šušaiikti.”1 W■' ■

Į naująjį kabinetą įena ir 
tautinės mažumos—-kroatai, slo
vėnai ir Bosnijos mahometonai.

Pirmiausai naujasis kabine
tas paskelbė spaudos “laisvę”. 
Bet laikraščiai ir toliau pasi
liks labai suvaržyti ir vistiek 
nedaug galės prasižioti.

Gen. živkovič, stipriausias 
atgaleivių vadas, ir toliau pa
siliko karo ministeriu.

Naujasis vidaus reikalų mi- 
nisteris, Korošec, kuris atsto
vauja katalikų slovėnų partiją, 
pateko ministeriu iš kalinio, 
nes per visą premiero. Jęvtič 
valdymo laiką jis buvo politi 
niu kaliniu.

Nesitikima pakitėjimo Jugo 
slavijos užsienio politikoje.

Tikimąsi pagerėjimo 
Rusijos ir Rumu

nijos santykių
VIENNA, birž. 25. — Tiki

mąsi, kad po dabar laikomos 
Paryžiuje Rumunijos užsienio 
reikalų ministerio Titulescu su 
čechoslovakijos užs.’ reik, mi
nisteriu Benes ir Rusijos ko
misaru Litvinovu konferenci
jos, žymiai pagerės Rusijos ir 
Rumunijos santykiai.

ra
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LEIT. FELIKSAS VAITKŲ S PRIEŠ SKRISIANT.

Išrado būdą garsais 
pėrsiųsti paveikslus

NEW YORK, birž. 25.— Su-, 
rastas visai naujas būdas sku
biai persiųsti ' paveikslus—gar
sais. Tas išradimas yra labai 
naudingas laikraščiams, nės da
bar jie galės paveikslus duoti 
tuoj po įvykio.

500 VALANDŲ ORE

MERIDIAN, Miss., b. 25. — 
Broliai Al ir Fred Key, kurie 
siekiasi sumušti virš 553 vai. 
ištvermės rekordą, savo lėktu
vu “Ole Miss” skraido jau virš 
500 valandų. Jie dar mano il
gai skraidyti ir esą nusileisiu 
tik liepos 4 d.

Chicag&i ir apielinkd federtr 
lio oro biuras ŽUl dienai prana- 
žauja:

URBAN A, O., 25. — Polici
ja išgelbėjo Willis Jenkins ir jo 
žmoną nuo 400 žmonių gaujos, 
kuri buvo pasiryžusi juos nu- 
linčiuoti. Minia įdūko dėl jų 
išteisino už muštynes, kuriose 
liko užmuštas tūlas BrelsforcL

SPRINGFiELDTlU., b. 25. - 
Iš vietos kauntės kalėjimo, iš 
kurio pabėgimas buk esąs ne
galimas, pabėgo dar keturi ka
liniai.

Gal būt tarpais lietus; biskj 
šalčiau.

Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:- 
29.

BROOKLYN, N. Y„ birželio 24 d. —- (Telegrama Naujie
noms). Pasilsėjęs savaitės gale, Feliksas Vaitkus šiandie išskri
do į East Hartford, Conn,, ir mano tenai išbusiąs dvi dienas. 
Bus Pratt & VVhitney dirbtuvėje iš kurios pirktas “Lituanicos 
II” motoras. Duos motorą “nučekjuoti”. Nenumatoma, kad 
reikės kas taisyti, tik bus peržiūrėjimas ir pasitarimas su mo
toro inžinieriais.

Trečiadienį skris į WiHamsport, Pa., pasimatyti su propel- 
lerio firmos žmonėmis.

Morta Vaitkienė keliaus į Lietuvą
BROOKLYN, N. Y.; birželio 25 d., 11:30 A. M. —(Telegra

ma Naujienoms). F. Vaitkus dar E, Hartforde.
Su jo pasportu O. K. ‘
Lakūno žmona, Morta, rengiasi iškeliauti į Lietuvą, kai tik 

Feliksas nusileis su “Lituanicą II” Kaune.
Rytoj išleistuvės adv. Rapolui Skipičiui.

Tacoma, Wash., grę
sia generalinis 

streikas
TACOMA, Wash„ birž. 25.— 

Iš priežasties prisiuntimo mili
cijos laužyti lentpiuvių darbi
ninkų streiką, Tacoma centra- 
linė darbo taryba svarsto apie 
paskelbimo generalinio streiko.

Laivų plaukiojimas apsisto
jo, nes laivų krovėjai atsisako 
krauti laivus iki miestą bus 
miliciją, :į ,, v. k

Milicija jau puolė streikierius 
dujų bombomis. > ’ ' -

Prezidentas pasirašė 
rekordinį laivy

no bilių

Lietuvos Laisves Pa
skolos reikalu 

pranešimas

Be to pats aparatas kainuoja 
per pusę, mažiau, negu dabai 
naudojamas telephoto, o ir jo 
operavimas beveik nieko nekai 
nu’oja.

Paveikslas įdedamas į tam 
tikrą aparatą kuris garsais pa 
prastu telefonu perduoda pri
ėmimo aparatui. Gavus pavei
kslą galima beveik tuojaus 
spausdinti, nes nebereikia iš- 
naujo fotografuoti, kas yra da
roma su paprastais paveikslais.

Išradimą padarė Internatio
nal News Photo ir pirmieji ban
dymai davė labai geras pasek
mes.

Naujas japonų susi
rėmimas su chi- 

niečiais
HSINKING, Manchuokuo, b. 

25.— JaĮponų žinių agentūra 
praneša, kad Manchukuo pa
sieny ištiko naujas smarkus 
susirėmimas tarp Manchukuo 
pasienio sargybos ir Chahar 
provincijos chiniečių kariuome
nės.

Tai bus dar viena priežastis 
naujam Japonijos puolimui Chi- 
nijos.

SUDEGĖ 75 JACHTOS

FORT LAUDERDALE; Fla., 
b. 25. —Čia sudegė 75 puošnios 
turtuolių jachtos. Nuostoliai 
siekia $1,000,000. Gaisre žuvo 
vienas žmogus, kito gi pasigen
dama.

Škotai užpuolė kata
likų susirinkimą

EDINBURGH, Škotijoj, b. 
25.—Po ištikusių religinių riau
šių, kurių čia nebuvo jau per 
daugelį metų, santykiai tarp 
protestonų ir katalikų yra taip 
įtempti, kad miestą patruliuoja 
stiprus policijos būriai.

Religinės riaušės ištiko va
kar vakare, kada gal 3,000 pro
testonų minia užpuolė akmeni
mis ir bonkomis mėtyti katali
kų moterų ir kunigų susirin
kimą viešoj aikštėj, sušauktą 
sąryšy su Eucharistiniu kon
gresu.

WASHINGTON, birž. 2į.
Prezidenjas Rooseveltas pasi
rašė rekordinį laivyno bilių, 
kuris paskiria laivyno statybai 
tiek pinigų, kiek dar niekad 
nebuvo paskirta taikos metu.' 

$460,000,000 bilius tarp kitko 
numato" pastatymą 24 naujų 
karo laivų ir nupirkimą 555 
naujų karo lėktuvų.'

Susitaikė su japonais 
dėl Changpei 

incidento

“Naujienų’’Redakcija, 
Administracija ir 
Spaustuves Darbininkai

v

Linki Lakūnui 
FEŲKSUl VAITKUI 
laimingai 
nuskristi į Lietuvą!
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PEIPING, birž. 24.— Japo
nija ir Chinija susitaikė dėl 
Changpei incidento. Bet susi 
taikymo sąlygų nepaskelbta.

Derybas vedė Japonijos gen. 
Doihara ir Chahar provincijos 
gubernatorius, gen. Chin, kuris 
tuoj po užbaigimo derybų re
zignavo iš savo vietos.

Changpei incidentas kilo 
Changpei magistratui sulaikius 
kelis Japonijos karininkus už 
neturėjimą pasų. Japonai delei 
to labai įsižeidė ir pareikalavo 
satisfakcijos.

Ethiopia atmetė Ita
lijos kaltinimus

Ryšium su Pasiuntinybes 
prieš kiek laiko spaudoje pa
skelbtu dėl Lietuvos Laisvės 
Paskolos bonų pranešimu, pa
pildomai pranešama ,kad bonų 
turėtojai, pristatydami bonus 
pratęsti, išpirkti ir gauti 1935 
metų palūkanas, privalės už 
pildyti ir atsiųsti Pasiuntinybei 
drangą, sujbonais nestatytos 
formos 4 pareiškimus. Kalbamų 
pareiškimų blankai biis gauna
mi Pasiuntinybėje.

Lietuvos Laisvės Paskolos 
bonų turėtojams sutikus visus 
ar dalį bonų pratęsti bet kuriam 
terminui nuo 1 iki 10 metų, 
Pasiuntinybe bonus perštam- 
puos, pažymėdama sutartą nau
ją bono išpirkimo 
išmokės palūkanas 

j tus.
Pratęstų bonų turėtojams, 

prailginusiems bonus nuo 1— 
10 metų, apmokant 1936 metų 
palūkanas, bus išduodami 
ponų lapai 1936-1945 metų 
lukanoms gauti.

Norint Lietuvos Laisvės 
skolos bonus pratęsti ar išpirk
ti pageidaujama, kad bonų tu
rėtojai juos siųstų tiesioginiai 
Pasiuntinybei regifetrubtais 
laiškais, šiuo adresu:

ĮJthuanian Legation,
2622—16th Street Northwest, 

Washington, D. C.
Lietuvos Pasiuntinybė.

terminą ir 
už 1935 me-

kū
pa-

Pa-

Gangsterių advoka 
tas rastas kaltas

ADDIS ABABA, birž. 25.— 
Ethiopia valdžia aštrioj notoj 
atmetė Italijos kaltinimus, kad 
Ethiopia stengiasi paversti į 
savo provinciją Jimma aultona- 
tą, kur turi interesų ir Italija, 
t. Ethiopia sako, 
visuomet buvo nedalinama dalis 
Ethiopios, valdoma centralinės 
valdžios ir kad Italijos intere 
sai yra apsaugoti Ethiopia ir 
Italijos sutarties, kurią Ethio- 

Įpia stropiai pildo.

CHCAGO.—Gangsterių advo
katas Louis Piųuett, bu*vęs 
miesto prokuroras ir North 
Sides politikierius, liko federa
linio jury rastas kaltas už su
teikimą prieglaudos Diliingerio 
gangsteriui Homer Van Meter. 
Piquett gi buvo Diliingerio ad
vokatas ir gelbėjo jam suras
ti daktarus pertaisyti veidą.

Advokatui dabar gręsia $10,- 
000 pabauda ir iki dviejų me
tų kalėjimo.

kad Jimma

WAUKEGAN, 11., b: 25.
Buvęs VVaukegano mėras Fred 
Buck liko sunkiai sužeistas, jo 
žmona liko užmušta automobi
lio ąelaimėj Libertyville mies
telyje. Kaip spėjama, jis ban
dė staigiai sustabdyti automo
bilių ant šlapio kelio, automo
bilis paslydo, nušoko nuo kelio 
ir trenkė i medį.



nariams

ADVOKATAI

dentistaiGYDYTOJAI
LIETUVIAI

Amerikos Lietuviu Daktaru Draugijos Nariai

AKIU SPECIALISTAIčernnuskas

Laidotuvių Direktoriai
KITATAUČIAI

Ofiso Tol Calumet 6898Phone Yards 1138

Mote:akys atitatee 
ainoa pigiau

pra- 
Am- 
teko

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rėz. Tel. Victory. 2348

Dr. Bertash 
756 West 35th St. 

Cor. of 85th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8:80 

Nedaliomis pagal sutarti

REPnbfic 8310 
5340 So. Kedzie Avenue

Lenkai neleido eks
kursijos iš neprikl 

Lietuvos į Vilnių

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. Markeris 
3325 So. Halsted St

Valandos: nuo 10 r. ik! 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro, 

ftventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8481

yni reikalinga,

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v. v. Nedalioj pagal sutarti

Zcnith 8 Tube 

M 8.00
Crošlev 19 Tube

24.00

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashlnnd A Ve, 
Tol. Houlovnrtl 2800 

Ros., 6515 80. Rock^ll St.
Tel. Rohubliė 0723

Philco Radios po 

*14.50

34 Motus VldurmioNtyjs 
Men MperlnlIzuojamBu padarymo 

Pintos, Gold Crotonn, X-Kay. 
Prieinamos Kulnon.

Vulundoa: 8:80 iki 8:80 v. v. 
Tol. 1IARRIHON 0751

LIETUVIS
j Specialistės.

ių < įtempimu, kuria 
tlVos skaudėjimo, 
jmimo, nervuottt- 
j karšti, atitaiso

S. P.
8319 Lituanica Avenue

756 West 35th St.
‘ kampas. Halsted St.

Valandos Uo 10—4, nuo 6 iki 8 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedalioj pagal sutarimu 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prosnect 1980

Dr* A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

_ * Ofisus i* Rezidencija:

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
YARds 1741—1742 
J. F. EUDEIKIS

Nuo to laiko, kai lenkai pa- 
grobč trečdali Lietuvos hu sos
tine Vilnium, retai kuriam 
nopr. Lietuvos gyventojui pnsi-

J. F. eudeikis 
4605-07 S. Heftnitage Avenue Phones Yards 1741-1742

*ATAS
(W. 22 Rt.) 

n liuo D iki 5, 
, aeredos to

______  Jki 9
Telefonas Cnnal 1175 

J: 6459 B. Rockwell ckreet 
Telefonai Repuhlk 9600

tu su bonubsė nurodyta suma. 
Procentų hioktjjimb tvaHch pa
keista dėl to, kad nuo Šių motų 
liepos i dienos prie bųnų jau 
nėra tpliiheshitipi laikui procen
tams mokėti i||Ųęęrpainų kupo-

Dr. V. A. Šimkus 
gydytojas ir chirurgas 

Valandos nūo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
vai.. Nedaliomis nuo 10 iki 12 

8843 South Halsted St. 
Tai. RoUlavard 1401

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS >JHKHKX. 

8514-16 W. ttOOSEVELT ROAD 
arti St. LouIn A v. Tel. Kadžio 8902 M

Vanos, lietaus ir druskos vanos.
. svrimming pool. > KįJįedjĮok'

' KuNilkfi ir turkilka pirtis
Moterims serodomįs iki , 7

nuo 
vak 

nuo 11 iki 1 D.p. 
ITE 8051.

Ir tolimbšniį procentų mokė
jimas niwtatytc^ todėl, kad vė
linu apmokėjimui patiekusieji

Valandos t—4 po pietų, 7—6 vtl. Vak 
išskyrus setedomis ir Subatomis

. 'i ■ >, ■ ■ •. ir. ■ ■.

taiko proga aplankyti okupuo
tus kraštus,

Lietuvos turizmo sijjiingo no
rėjo suorganizuoti iŠ noprik. 
Lietuvoj didesnę ekskursijų, 
kurios dalyviai galėtų daug ge
riau ir arčiau pažinti Vilniaus 
kraštų, pamatyti Vilniaus lie
tuvių vargus ir jų kovas dėl 
lietuVybčs. Tačiau lenkai eks- 
kusijoH iš nopr. Lietu voh ne 
įsileido, nes ji Vilniaus krašto 
esanti nepageidaujama... Eska- 
kursljojo norėjo dalyvauti arti 
200 žmonių.—-Tab.

DaV Žodis Ttpie įhiunuotyoii^ 
bor mėnoh| laiko ČinĮ buVO dve
jos lietuvių vestuvės. Abu juu« 
n i kaičiai vucJG lietuvaites. Lie
tuvaites s4-ą gerų tčvų dukte
rys, gražiui ISAuklitM. Veliju 
jaunoms poroms diUig IhimOs 
gyvenimo. * VibURh.

_ J. LIULEVIČIUS 
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 8572

Jos. F. Bud rik.iNc. 
3417-21 S. Halsted St 

BUDRIK 
Furniture Mart 

3345-47 S. Halsted St 
Tel. Boulevard 4705-B167 

chicAgo. itt.

S. M. SKUDAS 
718 West 18th Street Phone Monroe 3377

Dentistas
_ Valandos nuo 9-9

2420 West Marąuette Road
arti Western Avė. Hemlock 7828

A.L.Davidonis, M.D.
4010 S. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS: •

nuo 9 iki 11 valandai ryte 
nuo 6 iki 8 valandai vakare.

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

LACHAWICZ ir SŪNUS
2814 West 23rd Place Phones Cana] 2515—Cicero 5927

Or. Normini 3t«wart Mri. Mary Louho StoMtnrl

PITTSBURGH, Pa., policija ieško Dr. Norman Stovvart, 
dantisto, kuris negalėdamas pragyventi iš dentisterijos nudėjo 
dirbti j snnkrovų už patarnautojų. Jis ieškomas po to kai savo 
namuose rasti nužudyti jo žmona Mary Loulse ir jų 8 metų 
vaikas. Kai juos rasta nužudytus, lavonai buvo išgulėję jau ke
turias dienas. įtariama, kad žmogžudystę bus papildęs vyras, 
nes jis apie lų Inikų prapuolė ir niekas daugiau jo nematė.

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139, , . , r- , . . .. ..... „4 '-‘‘V.. _

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams šinomas per 8V 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas Ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W. 18th SU netoli Morgan Si 

. Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai vakare.

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Perk 6755 ar Central 7464

JOHN B. BORDEN

Ofiso ValąhdoaU
vakarais i Fan

ir dauginu savo vaikinus teik
ti, kad juvs prie savęs palai
kyti. Jaunuomenei reikia link 
sinų žmoniškų parengimų, žais
mių, chorų ir t.t. V. B. Am
brose patarė springfleldieėiams 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
ųarinms jsistoigti chorų^ reng
ti piknikas, šokių vakarus, 
kalbas 
lirose 
girdėt

DR. G. SERNER
LIETUVIS

_^Tel., Yards 1829
Pritaiko Akinius 
• Kreivas Akis 

, Ištaiso.

Phone Canal 6122

Dr. S. Biežis 
GYDYTOJAS IR ‘CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 

S^redomis ir nedšl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Califomia Avenue

Telefonas Reaablic 7868

Oi« V>« V CZvl 10 
' < .Dentistas

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Stnet 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Šaradoj pagal sutarti.

J. F. R ADŽIUS
668 West 18th Street Phone Canal 6174

Tel. Boulevard 5914 Diena ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4. nuo 7 
iki 8:80 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija
3335 So. Halsted St

CHICAGO. ILL.

šiemet licpoN 1 dienų sueinu 
1.5 motų, kuriems buvo pas 
nmorlkiočiuh llbtųvins 1910-1921 
metais užmaukta yhdlnhmn 
Lnlrtvės Paškbhiį iš viso npio 
1,840,000 dolerių. Taigi nuo 
liepos mėiL 1 (liohbfi Lietu Voš 
Iždns turi prievolę pVadėli įlos 
paskolos boiių išĮnrltinėjiUių. 
Išpirkimui hilkns yra įstatymu 
luuitntyHs iki i 94h metų liepbit 
mfin. i dhmoa. Vadihas, kas 
patieks Laisvės Paskolos bonus 
apmokėjimui laiko .atoiiuinčių 
dešimties motų, jie bus (am ir 
apmokėti. Naujai priimtu Įsta
tymu, vėliau patiekusiems bo
nus bus-mokami taip pat ir 5% 
palūkanų. Tik palpkartos bUš 
mokamos vienų kantų per me
lus, po liepos Į jiU už praėju
sius metus; reiškia kits patieks 
bonus x apmokėti, phvyždžiui, 
1086 arba 193tĮnįiotaifl (pu lie
pos 1 d.), tat gduš^ir už viohUs

ir kitką. Drg. V. 
man pinnų syk j 
kalbant. Bet reikia 
jam kreditas^ kad 

yra tikrai geras kalbėtojas ir 
organizatorius.

Gerbiamas svečias čia užtru
ko keletu dienų. Turėjo reika
lų State Insurance departmen 
te, atlankė daugel j savo Drau
gijos narių. Paviešėjo llliho- 
jaus sostapilėje. Gavo savo 
Draugijai ir naujų narių, Nių 
‘ir Šeštadienį/ birželio 23-Čių 
dienų, išvyko namo į Chieagų. 
Drg. Ambrose, yra aukštai pa
mokytas ir gerai apsišvietęs, 
linksmo ir malonaus budo žmo
gus. Labai gerai kalba angį iš 
kai. Moka kalbėt atsakančiai 
lietuviškai. Jam tik ir tinka 
būti agitatorium - organizato
rium. Lietuviai taip aiškiai pa- 

j tyrę apie Chicagos Lietuvių 
i DhaUgijos stovį, reikia tikėtis, 
dar labiau prie Draugijos ra
šysis.

AKIĮJ SPECIALISTAS 
2f METU PATYLIMO 

Pritaiko akinius dšl visokiu .akie

PATAISYK STOKA IR RYNAS DABAR
Pirm negu valysi namusl Pnšatik mus dol dyknl apskaltllavimų.

25 motai patyrimo. — Blokorius ir StogluM.

LEONAS ROOFING CO.
3750 Wallace Street, Tel. Boulevard 0250

hr Chirurges 
Vaiku ir visa 

chroniškų Ilgo.
Ofisas 8162 S< Halsted 

arti 81st Street 
Valandos: 2—4. 7—9 vai vak. Ne 

dUiomis ir šventadianiaSa 1O—12

’hiki legftlė draugija yra 
°Chicngo LitiiUaninn Mutual 
Benefit Association’* —- Chica
gos Lietuvių Draugija. Prie 
šios Draugijos, privalėtų pri
klausyti visi Ulinojnus lietu
viai ir prisidėti visos kitos 
draugystės. Tik vienybėje yra 
galybe ir labiau užtikrinantis 
rytojus. Tik tvirčiau ir skait- 
linginu organizuoti žmonės iš
gali atsispirti prieš nelaimes it 
išnaudotojus.

Didesnės, tvirtesnės ir tur
tingesnes draugijos nevien me
džiagine pašalpą savo55 narių 
turėtų rūpintis. Reikėti) “šj^tų

VALANDOS: Nuo 9 iki 10 
1 iki 8 po piet. nito 6 iki 
kasdien* Nedėliotu 

TteL LAFA1

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS

1801 So. Ashland Avė. . ., 
Kampas ’ 18 St. Phone Canal 0528 
Valandos nuo 9:30 iki 12 ir huo 1:30 
iki 8:00 va. vakaro. Nedalioms hho 
Q-OO Ucl 12i00 ValhatoF lietn'HŠkri’

A. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn 

4681 South Ashland Avenne 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dienų. 2 Dd 8 po pietį 
7 iki 8 vai Nedšl nuo 10 ild 12 

Rez. Telephone Plans 2400

Cnhimet City miestelis ran 
dasi šalia Chicag’os ir kokių 
(10 mylių toly nuo jos. Gyve
na čia apie 60 lietuviškų š6i 
mynų.

Turime vietihę pnšalplhę Di
džiojo Lietuvos Kunigaikščio 
Vytauto Draugystę. Turime 
penkias lietuviškas tavernas, 
kurių savininkai dnro visai ne
blogų gyvenimų iš jų. Tiktai 
bėda, kad nėra pirmeivių. Mes, 
atrodo, esame atsilikę nuo ki
tų lietuvių kolonijų.

Pora metų atgal čia buvo sh- 
sitvčręs choras. Tiktai vienų 
kartų pasirodė publikoj ir pra- 
nyko. z

* ■ A ' ,,
Bus dvejetu s j mėnesių atgM, 

kai • tįljib',’^Nauj ieii^^K&S-į 
pondencija apie Ši?’ kolonijų. 
Minėtos aukščiau draugystės 
pirmininkas dėliai tos kores
pondencijos buvo susinervavęs, 
ba kaip, girdi, gali kas ten ra
šyti apie jį ir apie draugystę. 
Net, sakoma, dėjęs pastangas 
surasti tų asmenį, kuris korės- 
pondenčijų parašęs.

Bet kalbėsime šiaip ar taip, 
o kai kuriems iš narių atrodo, 
kad pirmininkas nesiskaito su 
įstatais ir kai kada elgiasi per
daug diktatoriškai.

Tel. Ofice Wentworth 6880 
Rez. Hyde Purk 8395 

Dr. Sušauna Slakis 
dytoja

Dr. Charles Segal 
OFISAS

1729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOSi

Nuo 10 iki 12 všL ryto, nuo 2 ild 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 Ud 12 
valandai diena*

Phone MJDWAY 2880

1 K. Jarus?!
i Phymithšmin 
i u nhd1 8. &

Hemlddk te
c Patarnauju UHk 

gimdymo namub 
. se ar llgbninššš, 

aUonū ‘ mnssnirt 
įeleetHb traat 
mehi ir taaghe-

) tie blankets k tt' 
Moterims ir mer 

gilioms patari 
mai dovanai

SPIUNGFIELD, UI, — Bir
želio 16-tų dienų Atvyko iš Chi- 
cagos drg. V. B. Ambros©, Ir 
čin tų pačių dięnų Ghicngoa 
Lietuvių 
(kurių Čia randasi arti 3 Šim
tų) pasakė labai gražini pamo
kinančių prakalbų. Kalbėjo dau
giausia pašalpinių draugijų rei
kalais. Betgi palietė darbinin
kiškus ir tautiškus musų rei
kalus. Ragino rašytis Į lietu
vių pašalpines organizacijas, 
labinusia musų jaunuomenę. 
Kad Čia gimusi Ir užaugusi 
jaunuomenė pataptų nuis se* 
nosniųjų imi vaduotojais ir pa
veldėtojais to, kų mos čia (stei
gėme ir užgyvenome. Yra. pra
vartu ir reikalinga prie ligos 
pašalpos draugijų priklausyti 
taip senam, taip ir jaunam, 
nes nelaimę galima bile km 
sutikti. Apsirgti irgi pnsitni 
ko bile kada. Taipgi yra nau
dingiau rašytis prie tokių draič 
gijų, kurios tobulinu yra su 
tvarkytos, kurios skaitlinges- 
nės nariais ir turtu, turi lega
li čarlcrį ir būna po Stote In
surance (lepartmdnto priežiu-

Automobilio Radios po 

?19.50

Svečias nuo Chicagos 
Lietuvių Draugijos 

Springfielde

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir TfiVAS

LatMvrt. 9Wm

DR. VAITUSH, OPT,
OptomėtrlcSlly AMę 

' Palengvins akių < |t 
esti priežastimi . 
svaigimo, akių, hi 
mo, skaudama ai__ _______
trumparegyste ir toliragysto. Priren
gia teisinrii akinius. Visuose atWH- 
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias kthl- 
dėr* Spėjate atyda atkreipianti i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 40 ild 8 ▼. Mė- 
dšlioj nuo 10 iki 12.
Daugely ateitiHnr 

mos be akinių^

4712 South i
Phone Boulevard 7689

A. Montvid, M. D.
West Town State Bank Bldg.

2400 West Madison Street
Vai.' 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7880
Namų telefonas Brunswick 6597

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

KHSBSOSOOGDBO|)|h>sI(o DiivIw SloreržuTioor

CHAS. SYREWICZE
1844 South 50th Avenue Cicero Phone Cicero 294

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phbnes Boulevard 5203-8418

„ s;. ________ Trečiadieniu, Birž. 26, 1935
to nyvonhno reiknlpins, tni ir 
LnUvėM PuMkoloM bonus bu« ga
lima lengviau mokėti. Todėl 
broliai amerikiečiui labai pagel
bės savo tėvynei tų bonų ap
mokėjimų ntldėdaml vlenlcmH- 
kltiomH rnetamH. GerluiuM Lie- 
(uvoH huiiuh išeivi jojo 1919- 
1920 mctftlM pHHkolIntoiH dale- 
riuia Lietuvos *nvanodama pa
gelbėjo apginti tėvynę nuo prie* 
fių, tai jio dabar, palikdami tų 
pankolų Lietuvos iždo, padėtt 
Lietuvai Nuwtiprinti Miugumų 
nuo priešų naujų grųslnlmų bei 
pasikėsinimų. —TmI>.

DR. J. E. SIEDLINSKIS 
Gydytojas Ir Chirurgas

DR. V. E. SIEDLINSKIS
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 ARCHER A V., Cor. Francisco 
Tel. Office Laf. 8650; res. Virg. 0669

Mrs.Aneli
.ĄsL • v,-Ai f P.

Anthony A. Dobbs
(AntiUins Duhiclt»M)

ADVOKATAS
PbrkrnUHtfl savo oflaų, I naujų

* vietų, miroHu:
139 N. Clark St.

SultD 1^09
Td. Central 5560

IUe. 7018 S. AHefcian Avė.
Tol. Honnbllč 2566

esti priežastimi

skaudamo

gia teisingai akinius. Visuose atkili

lų mažiausias ktal 
a atkreipianti i .Vno

NAUJIENOS, Chlctigo, III
.... —    t. lt. iii llll I ĮII I , I .»■■■' Ui     UI  

bohUB’t neturėtų škriaUdoi. O 
Lietuva labai
kad bonų apmokė j Inuui tęstųni 
ilgesnį laikų, ypač kad Šiemet 
ji) IcuomažirtuHluI butg •ptilick- 
th. Mat, Itetnot Lietuva turi 
vpulingų .flhhnKinių štmkUnių, 
Kurio kilę netiktai dėl pn- 
Hmillnto okoiiominėH krizės, bot 
Ir dėl ūkiško karo hu Vokietija, 
o labinu dėl to, kad LieU- 
'vrti j nu teko ir tolinu tenka 
Htiprlnti navo saugumų, — ka
riuomenę padidinti, jų stipriau, 
modorniškinu npginkluoli, Tuo 
bodu, kas šiemet MiInvčm Pa- 
rJcoIoh Jionus nepatlokn apmokė
jimui, lai žino, kad Už tuos bo
nus nesumokėti pinigai ein Lie
tuvon saugumo net gynimo hu- 
Ntiprinhnui, O po 2—3 molų 
patiekęs gaus pilnų Bonuose 
nurodytų sUfnų ir su 5 procen
tais palūkanų. Lietuva perimi Ir 
šiolneit lurėjo snvo prekėms pa
keisti iki tol buvusių didelę vo
kiečių rinkų kitomis rinkomis, 
ir tos jau bevelk padaryta, tai
gi tolinu jau nebus taip skau
džiai ajUČiamns Vokietijos eko
nominis spaudimas, gal nebus ir 
tokių nepnprnstų išlaidų krnš-

jiug'ii reikalauji pinigų ,ani Pirmo MortgiČio, arba
' ,’a,pdraudom nuo ugnies, vėjo; ctc;, at‘-išauk: ,

z - 840 West 331d Street
' TELEFONAS; YARds 2790

KEISTUČIO SKOLINIMO IR 8Ū0AV0JIM0 B-VĖS



NAUJIENAS, Chlujigo, II), , »Trečiadienį Biri. Ėt>, 1935
įėjome Jom nei parašyti, nei Iš- pavardės priprato Ir J| mum# 
tai'ti, todėl pradėjome JĮ varliu- buvo patogi Ištarti.
ii Sargu, fino prie savo naujo# KrzbsŽkuziiitiM,

PnlrloltiM zkmbrozėjuii Juk va* 
dina#! AmbroMo, patriotą# Blrš- 
tomiM vadinusi Blhiteiib patrio
tą# Mhnokaitl# Simona, pu- 
iriota# ISlIJošliiN — Mlas, pa
triotas Vasliluu#l<a# Va#alle, pa
triotą# Bagdžlunn# Mm Bordon, 
(jalrlota# čokanauska# — Chaao. 
Jau kur kur, bot pa# tautinin
ku# tik rota# tesivadina mhvv 
pavarde. Uvtek, Kol, Smith, Sto- 
ihenN Ir net Murphy topo Inu- 

*ų tautiečių pavardėmis. Ir pa
daužos numato, kad Iš to butų 
lietuviam# negarbė# arba ne
naudos.

KrzImŽkuznitlM,

Su kuria partija?
į

(san-

du aplikacijų komunistų partl- Jeigu da painarAuoidto nrteŽ

L—

duodamos

" i r* ■!

i®#

——• $50.00
— $25.00

I’adaužOH buvo nusipirkę čai- 
aiškų šun|, kurio pavardė buvo 
franuuzlška Ir nė vlunan uoga

uti klaidos visai nepadarysime, 
Musų biuras jokiai partijai 

nepriklauso Ir komiso neimamo 
už narių ut'varymų, t 

Turptauthila Biuras.

“tho man \vlthout tho
Filosofui, tyrinėtojui,

Idealistui klerikalų

BRINKIMAS GRAŽIAUSIOS 
LIETUVAITĖS 

“MISS NAUJIENOS 
1935°

CHĮCAGO MAIL ORDER 
BARGAIN OUTLET

. 5fl. S. P'dulhm St.
M .. <1.11..1.1 I ..l t ....................  - n«...

$

5 - 'a

tiniiMlor M. N> Nesly Jano Uoli Senslor lluih I), Uoli 

Stmntoi'luH llolt Iš W(»mI. Vh’ginlu, kartu hu miivo homovo Ir kitu 
\V. Va. Honatorlu Neoly švenčia 80 molų glmtadlcn). JIh tuoj 
po to atvyko | atmatų užimti huvo vietų.

OF CHICAGO 
pinigus šioje Federnlėje įstaigoje

Kiiiip-

.1® 

/ Z' ^5 -

iiiiiiii

Taip rakant, iš vieno# puaCa 
ima Amerikon lietuviu# yra 
daug partijų, iš kito# puhCh nė
ra nė vieno# paulijo#. Gudra
galviai Noko, kad yru tik idėji
nė# grupė#. Mažu Jie Utiningl, 
bet mv# tas gruinm vadinsime 
partijomis,

čia galimo jas ir auakallliuo- 
ti, Turime:

Socialistų partijų,
Sklokininkų partijų, 
Komunistų partijų, 
Klerikalų partijų, 
l.iberaUAkų tautininkų 

darlcčių |>artijų,
Atgnleivlškųjų tautininkų 

(fašistų) partijų.
Visose šitose imrtijosv var

giai yra 1000 lietuvių, bet vi
sos jos turi pritarėjų — vienos 
mažai, kito# daug.

Aitų partijų nariais yra bu
vę keli šimtai tūkstančių lietu
vių vienur mažiau, kitur 
daugiau,

H vieno# paęlijo# | kitų Jr 
net kelias irgi buvo tūkstančiai 
lietuvių. Vadinasi, vieni kelia
vo per iiartijas, kiti j tuu'tijų 
ir laukan ii jos.

Padaužos aprokavo, kad šito
kia elgėsi# yra nuostolingas ir 
daugeliui ateity kenksmingas, 
Kada buvusiam socialistui, aklo- 
kininkui, komunistui ir bedie
viui, atsimotus nuo partljo#, 
prisieina klorikališkų arba na
cionalistiškų gailėtų redaguoti 
arba kunigauti, pasigirsta prie
kaištų. Ro to. kada žmogus i

■L* . *■..................4.-———'■

GRAŽUOLIU 
KONTESTAS

BIRUTES DARŽE
Rugpiučio-August 4 

1935 m.
Lietuvaitės norinčios įstoti į 

Gražuolių Kontcstų, tuojau 
siųskite savo fotografijas į 
“Naujienas".

Gražuolėms bus 
trvs dovanos: 
PIRMA DOVANA 
ANTRA DOVANA
TREČIA DOVANA — $10.00

39% 
MAŽIAU JURftS

LIETUVON
Canadian Pacific Laivais 

Važiuokit šįmet i viso Pa
saulio Lietuvių Kongresą, ku
ris įvyks rurDiučio mėnesy. 
Kaune. Bus didelės iškilmės, 
ir daugelis įdomių įvykių. 
Sustokit Pasaulio Parodoj 
Brassely ir pamatykit Lietu
vos Gaminius! ISplaukit iš 
Montreal (tiktai 21 valanda 
traukiniu iš Chicagos) pa- 
s-arsėjusiais laivais! Jokių keblumų 
keliaujant per Kanada. Žemos ra
tus visose kliasose.

M1 vIImmIv tafmMeIJa kraipkU 
uthianun dajuly nkws

WOLF MABOOT1CS.

vienų partijų duokle# moka, už 
jų agituoja Ir jai dirba, o pas
kui Išeina | kitų partijų ir prieš 
pirmųjų turi kovoti, kad jų su
naikinus, pasidaro svlnstvo. Da 
Ir teisintis prisieina, kad buvai 
durnas, o klausytojai galt pa
manyti, kini tik dabar sudurna- 
vojal ir gal da ateity durnavo- 
ai. Kas iš partijos | partijų bė
gioja, tų žmonės mulo esant 
mišiuganu, kurio negalima sek
ti, nes kų jis šiandien giria, tų 
rytoj gali prakeikti.

Padaužos Išrado, kaip Altų 
trobol) prašalinti. Jie duos kiek
vienam lietuviui patarimų, | ku
rių partijų stoti, kad jis galė
tų jojo ant visados pasilikti. 
Sekretas yra tame, kad reikia 
iš anksto žinoti kuris Žmogus 
kokhd partijai tinka. Po ilgų 
tyrinėjimų, tėmljlmų ir Iš su
rinktų statistikų mos galimo 
padaryti genoralj pareiškimų, 
o smulkmeniškus patarimus 
duosimo kiekvienam atskirai, 
kas tik kreipsis Į musų labora
torijų.

Kas mėgsta studijuoti, | da
lykus gilintis, turi jėgos logiš
kai protauti, nosikaršėlojn, yra 
priešingas išnaudojimui ir pa- 
lasitismui, gali pakęsti priešin
gas nuomones, pasiliki visuo
menėm pajėgumu kada nors su
prasti savo reikalus ir juos tin
kamai sutvarkyti, tas lai stoja 
I socialistų partijų.

Sklokininkais gali tapti visi 
tie, kurie tiktų J socialistus, 
vienok kurie neturi kantrybės 
palaukti, kol visuomenė imli 
supras dalykus pakeisti, todėl 
mato reikalų tų visuomenę pa
imti už pakarpos 'Ir priverkti 
vykdlnti tų, ko ta visuomenė 
da nesupranta arba ko ji nono-

Karšto, kerštingo, rūstaus ir 
’iauvaus budo žmonės turi sto
ti j komunistų partijų,; bet,, jie 
turi šventai norėti prašalinti 
kapitalistinę tvarkų, bile kokio
mis priemonėmis ii' j kelių žmo
nių diktatoriškų valdžių. Kas 
y. ano, kad nereikia skaitytis su 
visuomene, su sųlygomis, o jė- 
?a visus valdyti ir dirbtinai so- 
’inlizmų vykdyti, tas lai paduo-

Didžia u sis Išpardavimas 
Gautu Atffal Automobiliu Chicagfojo 

150 Automobiliu Pasirinkimui 
Dodffe, 1932, sodan, kaip nau

jas. tik ................................ $295.00
Buick iate, 1930, sedan, tik .... 110.00 
Fard, 1934, sodan, kaip nau

jas, tik ............................... 365.00
Hupmobilo. 1932, sedan, garan

tuotas. tik ....................... 285.00
Studebaker. 1931, Deluxo, tik 195.00 
Chrysler, 1932, Leluxe sodan, 

tik .................     295.00
Essex, 1930, sedan, tik ............ 45.00 
Chrysler Coupe, tik ...................  35.00

Ir daug kitų autmobilių nuo $25 
ir brangesniu. Kiekvienas karas 
garantuotas 90 dienu ir fifalit- pasi
važinėti dėl bandymo 7 dienas. Jusu 
sena kara priimsim i mainus. Li
kusia suma užmokėsit mažais mė
nesiniais išmokėjimais. Atsiminki
te, kad pas mus automobilių kainos 
yra pigiausios Chicaitoje. Musų 
krautuvė yra atdara vakarais ir ne
daliomis iki 9 vai. vakaro.

G. M. Finance Corp. 
2535 N. Crawford Avė.

1 klerikalus tinka dviejų typų 
žmonės: veidmainiai Ir pataikū
nai, kurie Jokių Idealų neturi, 
o nori ramiai Ir senoviškai gy
venti, pasipelnydami Iš žmonių 
tamsumo ir kvailybių; kitas 
lytais — tai protiškas ir dva
siškus tokajus, kaip amerikonai 
sako 
guts”.
kovotojui, 
partijoj no vieta.

Į liberališkųjų tautininkų ar
ba sandariečių partijų drųsiai 
gali stoti visokių mažmožių 
mėgėjai. Kas turi biskj vaikiš
kų, nesubrendusi protų, mėgs
ta plctknvoli, iš niekniekių 
džiaugtis, už niekniekius kivir
čytis, niekniekius pusti, Į oks- 
taxijų (pultų Vytauto kelnių gu. 
šilkų radęs, tam iš ,#andariočlų 
partijos niekad nereikės Išeiti.

Rambaus proto, Žiauraus bu
do, be idealų, pasinaudojimo ir 
išnaudojimo Šalininkai, prievar
tos ir jėgos garbintojai privalo 
stoti i K'tgaleiviškųjų lautlnįnkų 
arba fašistų partijų, čia gera 
vieta mėklloriams, • avnntiiiris- 
tams, aamoMvancams.

Prisiųskite mums savo foto
grafijų ir mes niaž-daug išsprę
simo, j kokių partijų tinkate, pavardes.

Niekas jus esate, 
slapukai

“Tėvynėj” vienas patriotas 
šitaip pareiškė:

“Kas iš tokių pasižymėjusių 
Amerikos gyvenime lietuvių, 
kurio bijo Ir savo pavardės ir 
tautybės. Tokio slapukai mums, 
kaipo lietuviškai Amerikos gy
ventojų grupei, nei garbės, nei 
nųudos nesuteikia.”

Klausimas, apie kokius pasi
žymėjimus Čia kalbama? Rašy
tojas kalba tik apie vienų beis
bolo lošikų Vytautų TamulĮ. Pa
daužos žino žymesnių lietuvių: 
buvęs kumštynių čempionas 
Jack Sharkey, buvęs golfo 
čempionas Burkų ir . Goodman, 
buvusi ;plauklmp čompibnjj Osi- 
povich, pasižynhčjįs < flitbplo to* 
šikas Kraus# ir daugeli# .Ritų. 
Ne dėl baimės, o dėl paranka
mo šitie žmonės pakeitė savo

TAUPYKIT
PINIGUS! W IederalSavings m AND LOAN ASSOCIATION

Pradėki! taupyti savo
Gali pradėti taupyti nuo 50c Į mėnesį ir nugščiau.

ĮSTOJIMO JOKIO NEREIKIA MOKĖTI.
Jūsų pinigai šioje įstaigoje yra apdrausti iki $5,000.00 
per Federal Savings and Loan Insurance Corporation, 
VVashinglon, D. C.

Darome paskolas ant pirmų morgičių, atinokejimo mor- 
gičių, pataisymo namų ir pastatymo naujų namų, leng
vais mėnesiniais išmokėjimais.

RAŠTINĖ YRA ATDARA KASDIEN.
2242 West 23rd Place Phone Ganai 8887

Ben J. Kazanauskas, Raitininkas.

PETER PEN

Juk Ir Motuvoj Stnotenos, 
Sh’^ovlČlal, ZukauKknl Ir kiti 
turi lepldžkas, rusUlum ir kito- 
Irias pavardes. Amerikoj didžio 
ii dali# gyventojų Išvirto Į Smi- 
IhuMi MI Uorių#, Jonušu#, Antter* 
iohuh Ir RoborUus. Kada Oi- 
tevskis pasikrikštijo Ollu, Kai'- 
pavičhia Kandu, Ivaškevičius 
Mvu, kas iš J y pavardės gali 
pasakyti, kad tai no graikai ar" 
bu totoriui?

LIEPOS KETVIRTAI!
Mttll Oriler HUko Pgi'Virliii Purė įimtu iiimn VeNc III Puse Kulnim

ČEVERYKAI
LIiuhin niėinmlo imHuMIiilmiiM drtlmrl 

kainos Chlcatfojl
Jhii'KyiinN nu. 
iiiiiAiuillM re- 

1 hoi'dii Minim 
iiiIpnUI 1(1 
MklrtliiH'u nLv 
llų. c u Imu Ir 
nugAloni kul
nimi v I h 11 
mleru! Moli 
orderiu irnr- 
vh'ŠiM Ninku virš i#00 pori), ku- 

imžyinėtų po $1,49 Ir duii- 
K'lnu, VImI Inm IApurduiHl, Pirnmni 
utėjuNlnm, pirmu puUirnuuNhn, 
porui OOo, _________ .

PLAUKIMO 
SIUTAI 

KICNHACINItMH KAINOMHt 
DM moterų ir vaiku. Dniikr- 
lis vilnoniu, Visokiu Myliu 
imMirinklmui. Visokiu spalvų. 
Visokiu mioru lo|o urupOjo. 
NunsocinCs ver.

MAIL IMIOrF)EK HM P 
PICItVIIIAIH V V U 
HTAKO.

GARSINKITIS “NAUJIENOSE”



NAUJIENOS, Chfcago, Iii
Apžvalga

Račkausko nuteisimas

«RM

BENDROMIS JĖGOMIS

Šoko, kaip varlė prieš dalgį’

štitikllįjų ta.

ANlRįŽ

Entered u* Sdeond ClasS MMtei 
Mareli 7th 1014 at tho Post Office 
of Ghtoago, IH, under tho sėt o( 
K ta re h 3rd 1370.

Subiorlption Rato*:

18.00 per yoar In (lanrtda 
tOO per year outaido df dliiOalo

•3.00 per y ta r in Chlcago
•c per copy*

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bilė kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščiu bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi nė savo sma
gumui, bet Jūsų pato- 
4ūmo delei.

HITT.ElUŠ tuft|s VlfctO 
lIga GEUtiiSJit

r los nu'toi’lua yra buvęs socia
listų partijos pirmininkas, na- 
bašninkfts Morris Hilquit, kom
presas turi teisę reguliuoti dar
bo sąlygas pramonėje, rūpintis 
darbininkų sveikata ir ekonomi
niu saugumu ir perimti iš pri
vatinių sftvininkų gamtos tur* 
lūs, nuosavybes Ir |monęs žmo* 
nių gerovei.

Už tų pataisų loši motais 
paslsPkė sodnlibtų partijos vyk
domoji itaryba.

Darbo teisių amehdmontas 
neseniai buvo priimtas Wiscon- 
si t)o legisintitrojė. J| priėmė 
taip pat Peimsyivanljos atsto
vų butas, dauginusia pasidCko^ 
jant socialistų atstovei LilitH 
Wilson.

DAll^iNlNKV ttolRItJ

metais, 
šmėkla jį vos užgimusį

Iihiht •tarnautb.fa} nepaima 1 pa
doraus atlygiiiimb. Vienas tlMU- 
diriinkaš RačkrttiSko b.Vldjė pa
rodė, kad RAėRHMSkUii kAipb 
konsului Pietų Afrikojbttvę 
mokama BŠ svhtai (kdki &4li 
dot.) algos pėr fh4hdS|.y 0 jišiti 
turėjo rdprežehtuotl valstybę, 
šilšitikti Šu vilkink žmonėmis, 
būti gražini npsif^d^S) priimi
nėti svečius.

ftėMUlmtek 
bų kalėjimas. šuavdytaš gyvė- 
nimas žmoghUs, kuris dar ga
lėjo il^iiS ftiėtUS billi naudingas 
Visuomenei. .

lauš ncrlmnsčio žmonių širdy
se. sukeltu, tai reikėjo būti 
vyrui, ir turėti drąsos, ir tu
rėti galios, ir turėti teisės tai 
padaryti. ,

Ir tokiu vyru yra žmogus, 
kuris bevelk visų pusę šimt
mečio beprollngu pasišventi
mu darbavos žmonijos gero
vei, kuris taip begaliniai nu* 
mylėjo savo tautų ir tėvynę, 
ir tokia nepaprasta galia ap
dainavo Jos darbus h* žygius, 
ir toklmis Širdingumo gėlė
mis jų guodė, Jų stiprino, Jų 
I nAUjų galybės žygį šaukė, 
kurio vdikahd, pagaliau, be
veik visos spaudos vienbalsiai 
pasmerkė neskaityti, rankraš
čių nespausdinti, kuris patsai 
apšmeižtas ir prakeiktas, ap* 
šauktas išgama, parsidavėliu 
ir visais kitais vardais, kup
riuos tik žmogaus neapykanta 
pykčio valanda sugalvoti gali, 
kuris, kaipo toksai, ištremtas 
iŠ Jo numylėtos tėvynės. Jo tė
vynė yra idėjingiausia iš visų 
tėvynių, jo tauta yra t auti n- 
glausta iŠ visų tautų—lai yra 
Prancūzija, o vardus Jo — 
h omui n Aoiland.

Ir Jeigu Jis beveik visų gy
venimų nežinomybei tarpo, 
milžino žygius kurdamas ir 
Jeigu Jo vardas galų gale, pa
sauline garbe apvainikuotus, 
kad sumobilizuotų visas nai
kinamąsias . gulins Jo idėjoms 
naikinti ir į purvus sutremti 
--gal jau ši viena aplinkybė 
pakankamai daug galėtų pa
sakyti apie šio vyro teises vai* 
domuoju tam į pasaulį kal
bėti.

Bonui i n’o Rolland’o gimimo 
metai buvo kaž koksai niau
rus simbolis visam jo gyveni
mui. Gimė jisai 186(1 metais— 
kovos ties Sadova

Vokiečių sdėUltellj laikMtifc 
New Yorkė, “filė Nėiiė Volte* 
szėitung”, sakbši įktJri’įS iš pa
tikimų šaltinių, kad diktatorius 
Hitleris Sergąs hėišįydointi li
ga — gerklės VČŽiii/

Kai š| pavHšafį Ahgiijos Už
sienių reikalų fniftištėfil Šiftibii 
bUVo šusitAręš pasimatyti feŪ 
Vokietijos kdiičlėtiu ir BėHyhkfe 
netikėtai prahėšė, kad tas paši- 
matymas negalįs įvykti dėl Hit
lerio štišifgirtio, tai čia bliVd hė 
tik "dipiOfflMihį ilga0, Atidi pa* 
minėtojo vokiško IkikrašČio. 
“Fuererio” gydytojai bijo, kad 
pasikalbėjimas su anglų diplo
matu pablogins vėžį Hitlerio 
gerklėje, ir įsakė jam dvi savai: 
tęs ilsėtis. Kada jisai paskuti
nį kkrią kalbėjo reichstage, 
klausytojai pastebėjo, kad jO 
gerklė Užkimiis. O kai neseniai 
buVO laidojami. žmoiies, žuvį 
RėinšdorfO eksplozijoje, tai kal
bėjo ne pats Hitleris, bet jo 
kAlbį skaitė Goėri^aš.,:. Laik
raštis rašo:

“Vėžys Hitlerio gerklėje 
jau yra toli pažengusioje Sta
dijoje, ir Hitleris turės prieš 
tuderiJ keliaUti į Pietus.”

I Apie Hitlerio gerkles ligą pa
duoda žinių ii- tilpusi
Y^i tiihės’e” tėleįiirnk’ iš 
Muencheno; kUč pasakojame 
apie tai, kad Hitleris šią vasa- 
rą praleisiųs Savarajės kalnų 
rešorte Bad Reichenhall. s

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
alkftUi<nenlii.4. Leidus Naujienų lk>n- 
dtove, 1739 s. nahted st« chicAgo, 
iii. Telefonas Canal M00.

bei' atgimimo gadynę skalbti 
pasaulinės tėvynės idėjų, pa* 
saulinio karo kraujingiaunių 
valandų skelbti meilę, ir bro* 
lybę, arija, pagaliau, vos pa
sibaigus skerdynėms kurd 
jaukuose išeiti į .pasaulį sti 
obalsiu: sukurti vienų taulų- 
žmonljųl... Sukurti, vienų lau- 
(ų-^.monijų—tuo melu, kadi! 
thiitinlo atgimimo žygis nere* 
gėlos dvasios stiprybės slebu* 
kius kūrė!... Kada aklasis Šo* 
vlnizinas dažnai Visų visuo* 
menės gyvenimo ratų sukdl.u 
Ir Joigli vis dėlto tatai buvo 
padaryta ir lokiu ValdttiičiUo-

Buvoh amerikietis, žinomas 
žurnalistas ir knyg'ų vertėjas, 
kuris, per ilgus metus redagavo 
“Tėvynę”, o paskui, parvažla^ 
vęs Lietuvon, dirbo diplomali* 
nėjo tarnyboje — Vladas Karo* 
lis Račkauskas — yra nuteis* 
tas dčl pasisavinimo Lietuvei 
valstybės ir privatinių žmonių 
£>hdfrU ir itubkusths S iftotaiš 
šdnkiųjų dtlVbų kalėjimu, ttė 
tb, jisni litrl /utmokitl Mist. 
Iždui litų.

Toki sprendimų padarė Kau* 
no apygardos teismas Raikau* 
sko byloje, kurioje jisai buvb 
kaltinamas už savo voiksmuš 
Pietų Afrikoje, būnant jam te* 
nai Lietuvos konsulu.

Gal tai dar. nėrit gilinimas 
sprendimas, nes nutoiatasiš 
rengiasi skųstis apėlikčijos ru* 
mnmš; Bėt iš piumdtų bylos 
ftiktų iiėatrddb, kad jišal gklč* 
tų išsiteisinti. Daugiausia, ko 
jisai gali tikėti^ tni baušmėš 
sušvelninimo. Rhčkausko svoi* 
kata sunykusi (neperseniai jahi 
bttvd padalyta sutiki OpėVAčiJaJi 
Jisai yra netUrtitigaši Ndi’s J b 
sai savo gyvenimo yra bandįš 
Įvairius flnanslnius ‘'skymus” — 
organizavo Lietuvos Alslatynfd 
Bėhdrovę, s'toigd liiztUb koi’pd* 
taeijks ir t. tų bėt piišisoklhld 
bizityje jišai iietiiiėjd.

Reikia apgailestauti, kad jb 
sni ėjd | Šitų sritį. Savo gabd* 
mais ir palinkimais Račkauskrtš 
yra Ždrhklistaš IV fašytbjašj 
Jam ir lietuvių VišUbtoėttėi bu
tų buvę šVeikihti, jėigli jišdi 
butų iš spaudos dirvos hešitrdu- 
kęs. liet kokį prkgyVčtiiiriį dtio- 
da lietuvių špatidA savo ddfbb 
r.ihkams ?

šis padidintas “Naujieną hutnefta ylių pavestas 
nntrojd trans-ntlantihio skridimo dfltbo apžvalgai. Ap* 
žvalgo, dėjo, išėjo toli-gražu ne pilna. Daug veiklių ko
lonijų paminėta labai trumpai, o kai kurios ir visai ne* 
paminėtos. Darbuotojų vardų paduota tik maža dalis. 
Ypatingai yra “nuskriausta” Chicagos kolonija, kuri 
ant savo pečių pakėlė didžiausių to darbo naštą.

Bet pilnesnio rekordo šioje dienraščio laidoje mes 
negalėjome patiekti, nes tiesušpėjoihe apsidirbti. Du 
musų redakcijos nariai yra ne Chicagojc: AUgUštas vie
ši Lietuvoje, o Vaivada (kuris kartu yra ir ALTAŠS 
sekretorius) jau trečia savaitė darbuojasi New Yorke, 
padėdamas lakūnui Vaitkui Užbaigti paskutinius pttsfc 
ruošimus. Šitokiose sąlygosd Išleisti didesnį numerį bUytJ 
neįmanoma.

Su čikagiečiais mes atsiteisime, kai bus surengtas 
priėmimas lakūnui, pagryžus jam iš ŲėtUVUS. Mes tiki
mės, kad jisai tenai laimingai nuskris. Tam, kad jo žy
gis pasiSėktų, buvo dirbama pėr 20 su Viršum mėnesių.

šis darbas nebuvo vienos srovės arba kokibš nors 
mažos grupės. J jį buvo įtraukta labai platus musų vi
suomenės Sluoksniai. TrUmpluh reikalui pas mus kartais 
susitelkia į daiktą ir didesnės minios, bėgti tos, kurios 
rėmė trans-atlantinf skriditnų j bet taip ilgam it kompli
kuotam darbe, kaip šis, , toks didėlis skaičius žmonių 
dar, tur būt, pas Amerikos HėtuVius nėra dalyvavęs.

Apie jo priešus ir trukdytojus yra minima keliuose 
straipsniuose. Bendrai galima pastebėti apie juos tai, 
kad jie, nežiūrint didelio jU spalvų marguti^ neparodė 
iiė menkiausio gabumo konstruktyviai ktitikUoti. Kriti
ka yra geras ir naudingas visuomenei daiktas, bėt, vie
toje kritikos, iš priešų pusės buvo girdima tik Niekini
mai. Labai dažnai tie niekinimai pereidavo net Visas;ph- 
dorumo iy žibohiškumo ribas.

Priešai atakaVo trans-atlantinio skridimo darbą riė 
dėl to, kad jie butų sugebėję jį atlikti gėriau, bet dau
giausia iš piktumo if pavydo, kad he jie jame Vadovau
ja. Apsilenkdami su papraščiaušiaiš faktais, jie stengu
si nudažyti jį partyvUmo spalva, idant jų štbviij žmo
nes ir plačioji publika jį boilčOtUotų. Šį primityvišką bu*- 
dą visuomenę baidyti jie dar “padailindavo” nUblati* 
biais “apgavimo” ir “pasipinigavimo” įtarimais.

Visb tai reikėjo pakęsti ir prieš tą moralinį terorą 
atsilaikyti. A LT A SS valdyba atsilaikė. “KaujiehbšH at
silaikė. šimtai darbuotojų kolonijose atsilaikė. Todėl 
darbas buvo padarytas. Reikia tikėtis, kad ir mušą la
kūnui Feliksui Vaitkui pavyks šaVo dalį sėkmingai at
likti — arba, tikriaus pasakius, Užbaigti. Neš yra klai
da manytį kad višas jo uždavinys tai 
tuvą ir skristi be sustojimo 4,500 mylių. Tai yra tik pa
skutinis, sensacingas žinksnlr.

Lakūnas dirbo per mėnėsių mėnesius, Savo žygį pla* 
nuodamas: taisydamas lėktuvą, dedamas į jį Visokius in
strumentus, bandydamas juos; reguliuodamas* tyrinę* 
damas įvairias inžinieriškas ir mechaniškas problemas, 
studijuodamas navigaciją, žemėlapiusx ir t. t. Felikso 
Vaitkaus ir jo patarėjo, inž. Brotz’o, pastangomis “Li- 
tuanica lt“ yra taip įrengta, kad lakūnas dabar gali pa
sitikėti sU ja ^nuskristi iš New Yorko į Kauną. Vait
kus pats yta (atlikęs didelė daugumą ir mechaniko dar
bo prie jos įrengimo.

Apie tą jo darbą; jo mihtis, kurias jisai įkūnijo “Li- 
tuanicos II” įtaišdse, publika žino labai nedaug. Tik 
aviacijos žinoVai galės jį pilkai suprasti ir įvertinti. Bėt 
jie atkreips į jį Savo dėmesį ir atsidėję jį studijubs, tik* 
tai kai skridimas pasiseks. Taigi Savo žygiu Feliksas 
Vaitkus turės įrodyti ne tik savo gabumą, kaipo lakū
nas/ ne tik s£vd drąsą ir ištvermę, bet ir tai, kiek jisai 
pasitarnavo oro susisiekimo prdgrėsui.

Ir visiems tiems, kurie jį rėmė, teks dalis to kredi
to. Vienas jisai nebūtą galėjęs šiam žygiui pasiruošti. 
Toki diM) dalykai yra {Vykinami tik bendforiliš dalu 
gelio žmonių jėgomis.

ynHveikino. Pnftkui tartum knž 
(okin Jėga kreipiamoji galiu, 
euri rūpino Jo mirtis, alino jo 

nIcIij. Jis nors neturtingoj, bet 
Jautriu rupcNtingumu Jaukioj 
ICvų paslogčj, kudikynlČH die
nomis nejautė dar Jokio nera
mumo, Jokio sopulio. Tačiau 
1870-71 metų nelaimė nepa- 
kollumn naŽIa prislėgusi visą 
prancūzų tautą, ir Jį mažą su
žeidė, ir mažą prislėgė.

Ir Jau pačioj kūdikystėj 
Rollandhs pajuto savu nugu
lėtų brolių, nugalėtos tautos 
Ihidėsį. Ir tasai nugulėtųjų 
liūdesys, tasai prislėgtus, su
kauptas tautos ūpas liūdnu 
spinduliu atsiliepia Jaunučio 
Rollnhdo Mieloje. Būdamas Ifi 
prigimties Jautrus ir svajin
gus, turėdamas įgimto palin
kimo į muziką, staiga Jis gau
na susipažinti su Bcethoveno 
kūryba. Ir nuo tos valandos 
Beothovenas palieka Jo aniuo- 
lu Margu, kuris jį paguodžia, 
kuris Jį pastiprina, kuris sun
kią gyvenimo valandą jam 
kelią parodo; nuo tos dienos 
hccthovcnas tampa jo moky
tojas, draugas, Jo pirmoji 
hiėilČ. IV klek vėliau, susipa
žinęs sti “Šekspyro kuriniais, 
jaunas Itomhln’as Jaučias ne 
be vienas pasaulyje, nes jį 
sergsti Ir globoju tie dvasios 
mllžihai, ir mažą Jo žingsnį 
savo galybe apgina,

(Bus daugiau)

NAUJIENOS
ths Llthusnlau Daily Naws 

PabHahed Daily Excayt Sunday by 
The Ulhusalan N«ws Pttb.» c<l lite,

1739 South Halstad Siraat 
Tolophoho CANAI MiOO

Juhgtlhių Valstijų sodlallstų 
partija ptadčjo kampaidjų už 
tai, kad prię fcdorAlihės kon- 
stittiėijos butų pridėta pdthtsa

“Bad Rolchonhall”, paste
bi N. Y. Times, “yra ta vie
ta, kurion važiuoju ypatin
gai tie, kurie turi gerklės li- 
įas, Hitleris buvo nuvykęs 
ienai prieš keletą mėnesių, 
<ai Jisai tokia liga buvo su
sirgęs, netrukus prieš atsi- 
laiikaut Berlyne Brlitanljos 
Užsienių Veikalų ministerlul, 

' Sir John Stmoh’ui.”
Neišgydomi ligohlitl dažučl 

yrč dėspčrhtiški* Gal todėl ir 
Hitleris yVft toks ttėžrhdnlškns.

T"' .J — ' " " Į* f y,' II I fafcin <

PrauŠtis didžiojo karo aud- nioitiilgojo tautų siUiprčliniO 
rai šimtuose ir iukštančiu'oše 
širdžių prigijo, o Jei neprigijo, 
tfti bent suskambėjo po visą 
pasauli pasaulinės tėvynės idė
ja ir žmonijos broliškumo 
Idėja grįžta vėliai ir vėliai. 
Sugrįžta tuo melu, kada tau- 
tiiiė Hėftpyktthta ir bttrbttrln- 
gumas siekia aukščiausio laip
snio, kada gyvuliško plėšru
mo aistbft dega ištisi milijo
nai! Musų šioikiądieninėmis 
Akimis žiuVihl, kokia; beproty
bė, koks naiviibiiis, pagalidm 
koks tliščink > gestikuliavimas 
“tautų apsisprendimo teisės“ 
gadynę, akliausio Šovinizmo 
hi’ba gci’iaušmoj ti . a t vej U Siį* 

«IW—11 I . |l Į Į I Į H IĮ......... ... .............................. ....................... ..... .....

GtbNAS.

ROMAIN ROLLAND
TAIKOS IR VIENYBĖS DAINIUS

.1.^1 .................................... ... .......................... I.ll............................... . .................................. ........................... ......... ... ................II—I ......................... .

Ulialtfho kalni i 
chiertgojo paltui

Matams    $8.00
Būnat metų ..............   4,00
Trims monesUmi a.oo
Dviem mSno.liuna 1.56
Vlenkth MMsIttt ................... i7Š

ChloSgoJ pat iilteįiotojusi
Viens kopija •J«Maiė<aė«sa«taa4aa^ae4a«»«««« 3o
Siivaitoi 18e
iMnUlitt .....78ė

Stivi«njHbU VtlilijOH, M CMo*M, 
paltai

Metam, utataaaalaaaaaaaaMaeaaataimMoJ •7<dč
Paaol motų 3.86
Trim, mtnealhma a.....,.Ja..,.U,t<« 

Dviem tntaMlIms l.M
Vienam mčnčllul ?Bo

Lietuvon Ir kitu, uirhnluoa. 
(Atplgltttaj

Metama $8.00
Pusei motų    ........ . 4.06
Trims mOnoatsms «lė4aaa4aaaiMaaa ••• 2.00
Philgus teikia Mušti palto Monly 

Ordėfiu Rrtfttt lu uhakymli.

Kati

^3iwi r



TreiSiadiettfs, Biri 26, 1686 NAUJIENOS, Chlčago, iii. ' . • . 6

NAUJIENŲ MATERIALE PARAMA 
ANTRAM SKRIDIMUI

r'~:*.s * "• '..................................................4 ;

Naujienos Suteikė vienį iš didžiausių aukų 
Antrojo Skridimo jvykinimui.

Ne tik pakėlė Antrojo Skridimo t idėją, at
mušė priešų atakas ir šmeižtus, bet ir medžia
giniai visą patarnavimą ALTASS suteikė vel
tui.

Visi Altass skelbimai it raštai buvo dedami 
i Naujienas be jokio atlyginimo.

Iki šiol Altass reikalams bUyo pašvęsta Nau
jienose daugiau vietos negu kada nors buvo pa
švęsta kokiems nors kitiems reikalams.

Altass Reikalai iki šiol Užėmė Naujienose 
17,000 colių. Tas reiškia, kad 121 puslapis buvo 
vien tik Altass reikalų ištisai pripildyta. Iš 121 
puslapio pasidaro 21 Naujienų numeris.

Išleisti 21 Naujienų numeri kainuoja $5,000.
Taigi pinigiškai Naujienos yra tiek paau

kavusios antrojo skridimo naudai.

Musų Sparnuotas
Atstovas

Tas reiškia, kad 121 puslapis buvo

Uolus Rėmėjas

Va it-Leitenantas ’ Feliksas 
kus yra mtteų “Liridy”. Jis yra 
aukštas, liesas, ramaus budo, 
nemėgsta apie save kalbėti, ir 
labai simprttiškOs, iŠ jaunystes 
padiegęs sktaidlmų. Kurie tu
rėjo progos patėmyt jį, kaip 
jis rūpestingai išdirba skridi
mo planą, kaip jis rūpinasi ki
tais visais įrengimais Lituani- 
cos 1L turbut žino, kad nei 
viėhas šriiibukaš, bei viena vie
la, kuri yra įdėta Lituanicoj 
II, nėra jo pirštais bepaliesta. 
nors jis ir ti/rejo labai rūpes
tingų pagelbininką p. Brotz’o 
asmeny prie įrengimo Litua- 
hieds II.

koks tai nepaprastai ypa
tingas supuolimas istorijoj. 
Kas galėjo manyt prieš 27 me 
tuS, kad Lietuvių išeivijos š. 
Amerikoj centro gatvė bus 

; ^Vardinta ^Tituėrtica^AVentle V 
Nieks apie tai nei svajot be 
Svajojo. DariaUs-Girėho skridi
mas per Atlahtiką iškėlė šį rei
kalų ir jis tapo įkūnytas gy- 
Vebiman musų darbščių veikė 
jų pastangomis. Skaitome pas 
kutihį kapitono Dafiauš para
šytą testamehtą, kuriame jis 
Sako: “Bet jei Neptūnas ar ga 
lingas attdrų FėrkUriflš if mums 
bus rustus — pastos mums 
kelių į Tavo Kraštą ir pašauk 
tų “Littianicų*’ pas save, tada 
tu Jaunoji Lietuva turėsi is 
bau j o ryžtis, aukotis ir pasi
bengti, kad Sparnuotas Lietu
vis būtinai įveiktų klastingąjį 
Atlantiką Tėvynės Lietuvos 
Garbei!”

Leitenantas Feliksas Vaitkūs 
yra gimęs ir ilgus metus gy
venęs ant dabartinės Lituanica 
Avė. Kas galėjo manyt, kad 
toks nepaprastas supuolimas 
galėtų įvykti? Ne. Yra posa
kis, kad gyvenime istofrija vi 
St/omet pasikartoja. Todėl kas 
galėjo būti tinkamesnis asmuo 
Vykdyti Dariaus-Girėno testą 
hientą, kaip tu, Jaunas Ame
rikos lietuvi Įeit. Feliksai Vait
kau!! Jo asmeny mes turim 
tipiiigiaUsį čia gimusį ir augU-< 
s| Jaunuolį. Jis yba aukštą mon 
kslų £& Išėjęs, inteligentiškas, 
ramtis if pavyzdingas Visais' 
Atžvilgiais. Aš manau, kad lėit. 
Feliksas Vaitkus lengvai įvyk- 
dlrts Dariaus-Girėno nebaigtą 
tikslą* tai V1*3* nuskris be sti-

Jl m ■> .. • ;..............

stojimo iŠ NetV Yorko į Kau 
ną ir vienkart padarys pirmų 
ilgiausių pasaulinį rekordų, kai
po solo “flight° 4500 mylių 
tolumo.

Randasi tokių žmonelių, ku
rie pasakoja, kad tdi šis skri
dimas nesudaro sVarboS ir t.t. 
Nežiūrint kiek kas bandė kenk
ti ir trukdyt visokiais budais, 
vienok šis skridimas įvyks ir 
jis bus pasekmingas. Kiek šia 
skridimo vajus jau yra pada
ręs gero lietuvių išeivijos bau
dai, tai šiuo laiku totrtns sun 
ku yra įvertint. Pažvelgkim 
po visas artimas ir tolimaš š. 
Amerikos kolonijas. Fiet. 'Ame
rikoj ir kitų kontinentų lietu
vių išeivija tiek daug sUjdo- 
minta paliko, t)ar nei vienas 
iki šiol įvykis tiek plačiai ne
pasiekė lietuvių Širdis ir duė- 
snumų, kaip kad ArttfSs Ttahfe- 
atlOntinis skridimas.

šį skridimų rėmė ir rerhia 
kiekvienas padorus lietuvis, hė- 
žiūrint kur Jis ggyena. t ^4“ '

Kiek buvo dedama pastan
gų, kad su|dohlinti musų Čia 
augusį jaunimų te pritraukti 
arčiaus prie lietuvybės tikslų, 
kad sulaikius jaunąją kartą 
nuo ištaūtėjimd, pirmesnės pa
stangos nedavė tinkamų Vaisių. 
Įsigilinus kiek į šio skridimo 
darbuotės eigas, mes. randanti 
kad musų čia augęs j audimas 
plačiausia rėrhia Įeit. F. Vait
kaus skridimų. Taigi k&ip tik 
toki darbai patraukia daugelį 
muuų jaunimo prie lietuvy 
bes.

Noriu ypatingai pabriežtl, 
kad asmeniškai esu labai pa
tenkintas, jog Trans-Atlanfi- 
nio Skridimo Sąjungos Vadai 
pasirenka šiam tikslui vykdy
ti Įeit. Feliksų Vaitkų, nes j te 
Vra tinkamiausis asmuo. Lin
kiu tau Feliksai, didžiausio^ 
laimes ir pasisekimo atsiekt: 
galutinų tikslų!

Geo. J. Sitthgis.
/ ■ 

■u.

l’HANK Bl)LAW
“Naujienų” reporteris krank 

Bulaw yra uolus Altass dar
buotojas. BuVęs šiaui’inės Chk 
cagos miėStb > dalės Altšss < Ioj 
kalio komiteto Sekretorius, 
Daug 'prisidėjęs organizatyvejd 
Altass darbuotėje gyVu žodj 
žiu, raštu ir darbu.
* -■ i*T ii 1 «- -

testamento vykdytojai ir žy
gio tęsėjas Feliksas Vaitkuj

Bukime pasiruošę ir paski
rai kiekvienas ir , orgahizUOtfti 
piMeikšti šlath musų laukiamam 
svečiui ir broliui mūsų pagttr 
bų te tnėllę kas nuoširdžiu žod
žiu, rašau tdėgmna, adtm 
kis (tevartointe, garbės Žėnklate 
bei tttutete ir kiekvienas >u 
dalyvaudamas sutikime te ki
tose pagerbimu Iškilmėse Kati
nė ir kitur.

fetikitaūi rdoŠti VteUotttetii- 
nlų organizacijų Igallntima; 
draugė su Kauno savivaldybės 
ir Karu Aviacijos atstovais su
sibūrė prie Lietuvos Aeru klu
bu | Komitetų tratis^Mb 
niam lakūnui Feliksui Vaitkui 
priimti ir išrinko tam reikalui 
vykdomąjį Komitetų.

kiekviena įstaiga ar organi
zacija ir kiekvienas pilietis, 
kits norės paskirai atskridusi 
F< Vaitkų pagerbti, tesikreipia

' ■ U .. ............................................ .
./ ' /' • '

j Komitetą (Kdiidaš, Lietuvos 
Aero KlUbšS, Maironio g-vė 14 
nr. telef. 30*08),

Komitetas kviečia visuome
nę aukoti plhif Ate m- brangaus 
svečio priėmimui te dovanoms.

Aukos prtte(rthA siųsti Lie
tuvos Koopebaeijos bankam 
Komiteto dib MėHUltOn Nr. 
4622. 4

Kaunas, 1936 m. birželio 5 
d.

Vykdomasis Kdtaitetas Fe 
iiksui Vaitkui sutiktu

Pirrtiinink&s A. Merkys 
Vicepirmininkai

prof. Z. žemaitis 
Kapit. Mitalas.

Iždininkas — Ad« Dilba 
Sektetoriite **- J. Ritinėkite 

Nariai: Prof. K. Sleževičius 
Alf. LatvČnas 

Atsi lėit, M. Brekšteinds 
J. kalvaitis i! 

Ph Dailidė.
1 V IA O i ,..11 J ,

LinkEjlmalFeliksui Vaitkui Iš Utica, N. Y.
' ’ ' . , , I ' 1 , ’

CHlCAGO. ILL. . < . 
Lakūnai Vaitkui Linkiu

Laimingos KėlidilČš 
LietiiVdn!

BILL PUŽAUSKAS 
. Pirfiibš fųšiės dliidė 

645 West 18th Street
Phohė Ganai 2594 

CftlbAGd, ILL.
i....iia t ■

LAIMINGOS KELIONES 
LEIT. F. VAITKUI!

MASTER WIND0W SHADE C0.
S. J. VONDRAK

1803 Wešt 4?th Stfėfct 
(aflt Wodfl ŠI.) 

TelefdfiAs Lafayette 4560. 
CHIGAGO. 1LL.

Palaikyti kas yra gera ir dą Ir minutę kol lU skrisi te 
vienytis lietuvybės naudai, 
platinti ktilturlnj veikimų, su- 
rišli visus lietuvių krauju sū
nūs bendrais tautinių idealų 
ryšiais, tai toks visų musų 
lietuvių tikslas. Tam tikslui 
tu, Įeit. Vaitkau, daugiausia 
i'/asliarnavęs busi. Linkiu lau 
laimingiauslns kelidnSs.

. Mikė Gėtcėi. 
Altam išdininkas, 
Utma, N. Y.

(■-. . .. fc'OV ,

Niekas iki šiol dar neišrado 
SĄŠinitigesiiJs ir Švaresnes bei 
žmoniškesnes formos, kaip tu 
lakūne leii> F. Vaitkau, veli, 
ju lau rimtos keliones.

S. Šiaulia.
Altass veikėjas, 
Utica, N. Y,

■juju.i.'a, . ii.ua

kol tu sugryši.
Afarp Markauskas.

Altass darbuotoja.

Tai ttt bUši taš, kurs atšlėks 
tikslu, su Lituanica II, kurių 
mes vadiname baltąją Gulbe 
urbti BalkhdŽlu, pakilęs iš 
New Yorko nulups Lietuvos 
sostinėje Kaune. Mano mintys 
tavęs negali užmiršti.

V. Buomai.
Altass veikėjam 
Utica, N. Y.

>t Ąs you r plane flies out of 
sight, we shali wait and pray 
thal you reach that wonder- 
ftil lattd, Lithuania, safely 
ahd bapplly.

tlelen Uzdauinit.

Leitenante F. Vait
kų išleidžiant

PHlLAbFLPHiA, Pa.—LeiL 
F. Vaitkaus drąsus Jaiuiosion 
Lietuvos Transatlantinio skri
dimo žygis yra lygus pirmųjų 
lakūnų didvyrių -Dariaus ii 
Girėno žygiui.

Leit. F. Vaitkaus Lituanica 
Antrąją, laimingas nuskridi- 
mas iš New Yorko į Kaunu 
be sustojimo, nugalint klas
tingąjį Atlantą, iškels musų 
garbingos tautos. vardą tarp
tautinėje aviacijos srityje, taip 
lygiai, kaip iškėlė pirmieji 
musų lakuhai Kapt. S. Darius 
ir Š. Girėnas.

Todėl Su didžiausiu nuošir
dumu tenka palinkėti garbin
gam Leit. F. Vaitkui laimin
gai atsiekti užsibriežtojo mu- 

Ė. „Vaitkau ! Kaip tu pakilsi " kiInaUS

Prisiminus tave, brangus la
kūne, Įeit. F. Vaitkau, man 
Širdis griaudinąs iš džiaugs
mo ir ašaros per veidus He^ 
da. Jūsų ir visų Altass dar
buotojų darbas yra brangus 
ir turi didelę vertę ir visų bus 
įvertintas. Skrisk laimingai ir 
mano širdis su tavim skris.

Ahtarids Zllff*

,1 U..MI AMt. u—4

štidiėV, laktihčlil Tu pakil
si sū ltt iJūltūjū Gtilbė, Litiih- 
ničd Ii, Iš musų Išeivijos tar
po ir tū pašukai | tą krdŠtų, 
kur jau taVęš seniai laukia, 
o įneš čia ll|cį šliibšlyšiiĄ ttŠa* 
ras riedančias per veidus ir 
viens antro klausime ar dar 
tu niatai.

Linkime tam jaunas lakū
ne, laimingos kelionės iš New 
Yorko į KaimU. f '

. >Pi ' UidaViniSi

Budėk, itetuvi, kaip per um- 
,žilis budėjdil .
’ Tu ėši Viltiš tų, kurte Ule* 
ko gėfd nėtato. Tu ėši kel
rodis tų, ktteie bė tdvęš butų

Tti,A lakufiė lėit. . Vaitkau, 
. Itetlivity’ykiMės,; hi'ilsų\^bidbiij 

Wishing you the bęšt ‘ .užtafyldjaš, tų šfcau-
iučk atid su^sg 6b your šmupp' ėsariįitte ; užtari, var- 
,^Iight;..?t^^Ljt|^^ . ttUŠiUbStai,

L&Bdtirriat. * ■

Aš; linkiu jums, tousų ,ga- 
lingiausis iaRiiiiė, Idlihjngiau- 
sios kelionės^ tįTegui * juros ir

Mes suspauskim rankas* skvo 

skrend
Į" ■' •

hšalin bjaurus

Lietuvoje Vaitkui su
tikti koteitete atsi- 
laukimas į Lietu

vos žmones
Ruoškimės sutikti

- ’. •• ‘ i’.; —---? • • •

Visiems i iųunis atmintinas ir 
brangūs, didingas DOrlatik ir Gp 
reiio pąSityžimas v\TėvynČS 
garbei, .nugalėti Atlanto vande* 
hynąj \ -- ■ ■ 
. Jie,\ laimėję ^sunkiausią ir pa
vojingiausią savo' kelionės? da* 
lį, *žirvd tiėą išsiilgtosios ’Tėyy-1 
hčs slenksčiu, palikę kilnų tęs-, 
tamehtą: jei jie' žūtų tanie žy
gyje ’ teaisirąnda kiti,* kurie jį 

vtęs . .laitningųr l^ifs.• . 
, Atsiradę 
še vyrų, .pasiryžusių tnL įvyk
dyti ir Itet.UvJškostes yišūdnte" 
hės dalis . sukruto ’ nauj ų žygį 
fėmtif.1 -<>/* a'v- \ .

Padarytas < sunkūs ‘ir 'ilgaš s] . r;: 
abtro transatlantinio ‘ Arid&b vfijai su jUi^Sm.šRfe»d6 
ruošės (kirbas, žyriii •Amc^ikoš 
lietuvių .visuomenes dalis, ne
žiūrėdama ląbai sUhkių ? laikų, 
sumėtė daugiau kaip- ŠO į tuk5- 
štąnčių, dolerių maująm. žygiui,, 
ir j iš turi tuojau, įsikūnyti. > 
jGaUtomiš žihidthi^ trahsat 

lantinis lakūnas - Ffelikšaa' Vait
kūs, jei bus palankus orūs; gą ♦ 
lės išskristi'r iš A NėW ‘ Yofkū 
Kaunan šio mėh* Į4-—16 d:

P i IĮ t i. Jei /Tauyra; bran- 
gi|§ Darius ir ■ Girėnas ui ■ jų 
sudėtą ? aukų » Tęvynės . garbeį 
tai taip pat i yna * brangus y Jų 

. t . r , . ' . ' X L

\ , -į.irrv ' .r-tr.rfA. ,<-! -.•rr^Y, ^Ti, „

^dtskiksk į 
^vPdsUetyi^k

] EMMA-S CASTLE CAFE

kietas,
Lai musų Vaitkus

> augštai, 
Ir sušukim:

svietas”,
Lai išgirsta mus visi kraštai.

ZA. V. Buomais 
Altass reikalų vedėjas 
UHba. niteštė,

j.,1 \Tifi I 'itf-iM.

To write in tilte book is my 
ūtiitošt:dęiiįlit;

To AViŠli ybų- Utek, and SUecess 
on youiį gotfd will flight.

It takos a man likę you to 
darė, ' . ;/. /■ ■ . / /

To makė a .patridtic name 
So dėar to. i iis and falr.

/ VMiilca V^uviniš. i
"■ ..a-.4i.. .<Lw.įa'• •

Lūkime Įeit* F. Vaitkau, tu 
nepapMstų daVai žygį. Sunku 
it žodžiais pasakyti tuos jaus
mus, kurte veržiasi iš gild- 
mds širdies mąstant apte ta
vo skridimų iš NeW Yorko j 
Kaunu. Tai pamoka mums ir 
sekančiai 'kartai. Skrisk lai* 
iningai ir aš širdy su tavim.

Alėkfandfa Markauskas.
Altass veikėja, 
Utica, N. Y«

brangus jaunas lakūne Įeit.

iš Floyd Bennett airporto New 
Yorke, mano džiaugsmas ir 
ašaros lydės kiekvienų valan-

■ , .u..... ................... . . . i. ... ................utį ...fci.J

A. T Varanavičius, 
VVS. Skyriaus Ižd. 

i,...jt,i»inr<ntiiar iiH'tntrrniiii ,..a.

■1

Šviečia ir padeda jums pasiek* 
ti garsingą tėvynę Lietuvą.

Ahtįanas Misukonis.

Domicėlė & Župkauskienč, 
Vyro ir kėttii’ių vdikų šėilhy* 
hinkė, aš' ėsū jūsų, Įeit. Vait
kau, IŠtiliima draugė, nĮet B 
ttidiiiėt* kai kitos drauges* j ite 
ghiutiiiai apleistų. Sudiev,' la* 
kliiiėii, šlnitų ‘kartų .tad laL 
mes linkiu ir sugryšlant lauk*
- • .•••.. J ' .. : . X. ‘ .

SIU. . ‘''.p,.'

b. Ė. (Župkduskiene.

nuiiudušlų širdis palinksmini, 
nėlarmtegicmš . te vą^štsn- 
tiems laiteihgešttį gyvenimų 
suteikti ryžieš. f ';'

Linkiu tau laimingiausios 
kelionės! | _

At Ci Užddvįnienė.

? Supranth tavo meilę lietu
vybei ir linkiu tau geriausių 
pasekmių kėlibiiėjė iŠ Nėw 
YbMid į kaimą — Viėflii W

‘ <■ ;f, \ ■ t Al.. Ziipkhusktiš.
' AltUSš fcašihHhkašj 

uttea, n. Y;
--------..i . .< er

• /..imu aiĮi.l*i'n.i»Ui—.. .........Miim'l.r 'lį.lK v

LAIMINGOS KELIONES 
LEIT. F. VAITKUI!

GHICAGO, ILL

■ ' LĄlMlNGAl PASlĖlt, TĖVYNĘ LIETUVĄ!

SUPER-SERVICE FILLING STATION

Geriausios rųšies degtinę, alus, užkandžiai ir /muzika
• «kas- vakarų. SAVlriinliė EMILIJA POCAITĖ.

044 Nbtlh StMė St
' , CHICAGO, ILL.

1 ‘1 n. rf... ■ f, ,i,n r-,-if Į'trHMį.

r a* »■ z• > £ ■ * ’

Leit. F. Vaitkus-Tavo drąsa įveiks 

Midi Atlantiką!

• • • , .... • , , ■, • •-

i ' . • V
■ f ' t • ■

't

4060 ARCHER AVENUE
Tek Virginia 2121

l'J IIĮILI.I ........  ĮJĮ.IĮN .1I Į.ll.ll jįį.ji.Iį

John Spltlis, Savininkas.Vta=
rt.i,. .J.

Linkime Leitenantui 
FELIKSUI VAITKUI 

Laimingai Nūškristi i Kauną!
• ■ ■ I

ERNSTER BROS.
CHURNERS of

"Purity’f Butter
fitJtTteft—EGGS—CHEE8E

t

2303 W. CERMAK ROAD
Phone HAYmarket 2330

CHICAGO, ILL.
> • ' ■

MbtaAi

Drąsiam Lakūnui 
Leit. FELIKSUI VAITKUI

r.

••. ■■ ?

t ''

Virš du tūkstančiai Uhicagos Lietuvių Draugi- 
jos narių visa sirdžia ir siela yra su tavim tave 
kilniame tiksle, kad laimingai pasiektum Mušti 
Žemę-Lietūvą.

Lietuvių Draugija

ii.ua


BANKIETO RENGĖJA VEIKLUS RĖMĖJAS

Mikužiutė

JONAS YUŠKA

CHICAGOS ŽINIOS
Wallace Tavern

130 W. Randolph St., ChicagoDrake viešbuty šiomis dieno-
Kun. E. Korius.

ADV. JOHN ZURIS

Chicago, IIIKvieslys.

PATIESALAI, $5.00 vertis

KAZIMIERAS GIRA

10701 SO. STATĘ STREET

Roseland—Chicago, UI.

Mano Geri Linkėjimai 
FELIKSUI VAITKUI

Iš Chicagos lietuvių 
liuteronų padangės

Laimingai parskrisk 
j Tėvynę Lietuvą!

UOLI CHICAGIETE’ 
DARBUOTOJA

Cicero 311 
ILL.

Informacijų klauskite pas 
vietini agentų arba

This deliciou* cheese food i* 

DIGESTIBLE AS MILK 
ITSELF!

Laimingos Kelionės Leit. F. VAITKUI!

MAPLEWOOD PHARMACY
4358 SO. MAPLEWOOD AVĖ.

TEGUL UTUANICOS SPARNAI 
LAIMINGAI NUPLASNOJA KAUNAN!

improm- 
prakalbomis, 
Svarbiausius 
tai tas, kad 
jaukioj nuo- 
buriui ir pa- 

įspudžiais,

P-lė Jean Grue, 19 metų, jos 
meilužis James Trelford ir jos 
brolis Michael Grue traukiami 
teisman. Jie yra kaltinami tuo, 
kad keleto pastarųjų metų be
giu padarę daugiau kaip porą 
iLuzinų holdapų. Visi trys jauni 
žmones, bet jau spėjo “atsižy
mėti”, tik deja negirtinu budu.Lietuvių Socialistų Sąjungos 

Chicagos centraline kuopa ren
gia draugišką išvažiavimą-ge- 
gužinę ateinantį sekmadienį, 
birželio 30 dieną, Willow Springs 
miške 
blokas 
avė 
niA) Archer 
privažuioti galima 
avė

Kovo 3 d. 1935 m. kitas pa 
rengimas. Svečių pilna svetai 
ne, o tarpe jų adv. Bradchu 
lis, kuris pasakė įdomią kai

Jauni, bet jau spėjo 
pasižymėti

4618 S. Western Avė
Chicago, III. •

Laimingai Nugalėk 
Okeaną!

Linki

The Citizens Association už
protestavo gubernatoriui Hor- 
neriui bilių, kurį Illinois legis- 
latura priėmė ir kuris legali
zuoja dėjimą betų arklių lenk
tynėse. Dėliaį to protesto Chi
cagos meras Kelly pareiškė es
mėj, kad Chicagoj nėra gali
mybės sulaikyti betus, ar jie 
bus legalizuoti ar nelegalizuoti, 
kaip savo laiku nebuvo galimy
bės sulaikyti butlegerius. O ga-

342 W. Broadvvay 
South Boston, Mass.

Žiūrėkit! Pirkit!
Gaukit Kainas!

Kiek kavos Amerikoj 
suvartojama kas 

metai? 7005 So. Halsted St 
Chicago, III.

Betavimo nesustabdysi 
sako meras

Šaltis krūtinėj gali pasidaryti 
rimtas, bet tankiai palengvėja, 
kuomet uždėsite malonų, sušil
danti Musterole. Musterole nėra 
vien moRtis. Jis veikia prieš iri- 
taciją, ir prašalina skausmų. 
Miliūnai vartoja per 25 metus. 
Trijų tvirtumų. Rekomenduotas 
per gydytojus ir slauges. Visi 
vaistininkai užlaiko.

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Prastąjį regėjimų, l
silpnas ir kreivas akis galima 

dažnai atitaisyti su naujai išrastais
ŠLIFUOTAIS AKINIAIS. Jie apsaugos jūsų akis, pašalins akių nuo
vargi ir galvos skaudėjimą. Jus galėsite su jais skaityti mažas raides, 
siūti ir aiškiai toli ir arti matyti. Išbandyk šiuos nuostabius akinius.

Ponas J. Yuška yra Dariaus- 
Girėno legijono narys. Jis yra 
vienas veikliausių Altass rė
mėjų. Būdamas Brighton Par
ko Altass lokalio komiteto iž
dininku, uoliai darbavosi taip, 
kad Brighton Parko kolonija 
materiale parama pralenkė 
visas kitas Amerikos lietuvių 
kolonijas.

Arba keliaukite populiariais 
ekspresiniais laivais

DEUTSCHLAND 
HAMBURG 
NEW YORK

ALBERT BALL1N
Patogus susisiekimas geležin

keliais iš Hamburgo

mis laikoma Associated Coffee 
Industries of America konven
cija. Iš atskaitų paduotų kon
vencijai pasirodo, kad šios pra
monės vertelgos parūpina Suv. 
Valstijoms apie 1,350,000,000 
svarų kavos kas metai.

Didžiausia bėda kavos paru- 
pintojams pastaruoju laiku 
esanti tai konkurentas alus.

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė. Patenkinimas Garantuotas.
756 West 35th Street Telefonas Yards 1829

Kun. Razokui miri.*s, šios pa
rapijos viešas judėjimas kaip 
ir apmirė. Bet 1934 m. pabai
goje, rezignavus kunigui J. Ra- 
zok, jo vietai užimti buvo pa
kviestas iš rytinių valstijų 
kun. E. Korius. Atvykus į Chi- 
cagą kun. Koriui dalykai vėl 
pradėjo į gerąją pusę krypti. 
Mat kun. Korius yra tokių p^t 
pažiūrų, kaip ir nabašninkas 
kun. Razokas. Ir kai tik nair- 
jas kunigas apsigyveno Chi
cagoj, tai pirmas jo žinksnis 
buvo susipažinti su lietuviais 
inteligentais ir profesionalais. 
Kada įvyko kunigo įstatymas 
į Ziono L. E. L. parapijos ku
nigystės urėdą, tai tą dieną 
jau atvyko keletas profesiona
lų, jų tarpe Dr. B. J. Rooth, 
kuris pasakė gražią prakalbėk 
naujo kunigo priimtuvėms.

Parengimai.

Toliau “Draugas” sako, kad 
protestonai niekuomet nėra 
prisidėję prie jokių kultūrinių 
ir apšvietos tautinių darbų. Bet 
kyla klausimas, ar “Draugas” 
bent kada turėjo registraciją 
arba vardošau'kj, kuriais galė
tų įrodyti, kad protestonų vie
noj ar kitoj vietoj nebuvo. O 
jei neturėjo, tai kam tokias 
nesąmones kalbėti ir ardyti 
tautinę santaiką lietuvių tar-

9x12 VAU
specialiai

82 ŠMOTŲ INDŲ SETAS, Gaugit sau dabar .......

GESINIAI PEČIAI, $49.00 vertės, visi porceliniai 
po ................. ..... ...................... .....................

$3.50 vertės maži KAURAI, labai specialiai ...........

Visų išdirbysčių elektrinių skalbimui mašinų, prosų 
ir Refrigeratorių, specialiai apkainuotų po ........

<į^ Jįf išpardavimas

Turėdamas truputį laiko mė
ginsiu4 parašyti keletą žodžių 
apie Ziono Liet. Ev. Liut. pa
rapiją, kuri gyvuoja Chicagoj 
jau apie 25 metus.

Kun. J. J. D. Razokas.
Pirmutinis jos kunigas buvo 

J. J. D. Razokas. Jis pradėjo 
jai tarnauti nuo 1912 metų ir 
mirė 1921 m. Kun. J. J. D. 
Razokas buvo ne tik geras ku
nigas, bet ir didelis Lietuvos 
patriotas.

Jo pastangomis, regis 1918 
m., buvo sušauktas Prūsų lie 
tuvių masinis susirinkimas 
Mildos svetainėj, Chicagoj. Su
sirinkimas sušaukta Lietuvos 
nepriklausomybės ir jos kon
stitucijos reikalu. Tame susi
rinkime kun. Razokui teko kai 
bėti, ir jo kalbos turiningumu 
nustebo visa susirinkusioji pu
blika ir profesionalai. Todėl, 
kad kun. Razokas savo kalboj 
parodė didelį žinojimą Lietu
vos istorijos ir lietuvių tau
tos raštų. Nuo tos dienos lie
tuvių inteligentija pradėjo 
skaityti kunigą dideliu patrio
tu ir lietuvių tautos veikėju.

O kun. Razokas dar daugiau 
darbavosi lietuvių tautos ir sa
vo parapijos labui. Bet yra ge
rai žinoma, kad juY> žmogus 
daugiau gero kitiems daro, tuo 
daugiau pasidaro priešų sau. 
Tas pats atsitiko ir su kun. 
Razoku. 1920 m. blogos valios 
asmenys jį užpuolė ir skaud 
žiai sumušė. Dėliai to jis ir 
mirė 1921 m.

SLA. iždo globėja, daug 
pasidarbavusi surengime pa
sekmingo bankieto Congrcss 
Iiotely Chicagoje Įeit. F. Vait
kaus pagerbimui, kur taipgi 
garbės svečiais buvo R. Ski
pitis, DULR. pirmininkas ir 
F. Bagočius, SLA. pirminin
kas.

Skelbimai Naujienom 
duoda naudą dėlto 
kad pačios Naujiem, 

a naudi’’?

Laimingo pasisekimo 
Atsiekti Tikslo!

■ < ■

Speedwaj Tavern
Julius EĮalchunas '

Laimingos Kelionėn 
LEIT. F. VAITKUI!

Grant Works
Coal Yard

Adam Bernadištus, Prop.
16th St. and 49th Ct

Kės. 1605 So. 49th Court
Tel. Cicero 311.

Office Phone:
CICERO

Atakos prieš liuteronus.
Prie progos turiu prisiminti 

ir apie “Vilnies” “pišorius”. 
Pernai rugsėjo 23 d. įvyko spe
cialia parapijos susirinkimas, 
kad apsvarstyti kun. J. Razok 
rezignaciją ir kitus parapijos 
reikalus. Kelintą dieną po to 
susirinkimo “Vilny” koks ten 
“pišorius” prirašė visokių ne
sąmonių, dav/giausia visai ne
pamatuotų šmeižtų atkreiptų 
prieš parapiją, parapijonus ir 
kun. J. Razok. Bet tikiu, kad 
lietuviška visuomenė komunis
tus jau gerai pažįsta ir žino, 
jogei jų amatas yra šmeižt’ 
žmones, kurie jų principams 
nepritaria.

Kitas nesąžiningas aprašy
mas tilpo “Drauge”, No. 125- 
me, gegužės 27 d. 1935 m. ant
rašte “Graičuniška nesąmonė”. 
Pasakoja “Draugas”: Girdi, Dr. 
Graįčunas kalbėdamas liutero
nams padarė tokį pareiškimą, 
kad protestoniški kraštai yra 
aukščiau pakylę kultūroj ir ap- 
švietoj, tai ir mes lietuviai, su 
jūsų pagelba, broliai ir sese
rys, kylam aukštyn apšvieti
me ir kultūroj. Matyti, kad 
“Draugas” užsigavo Dr. Grai- 
čuno kalba. Ir dar matyti, kad 
jis nesugeba atskirti Rymo ka
talikų bažnyčios kultūros ir 
apšvietos nuo tautinės. Dr. 
Graičunas, kalbėdamas lietuvių 
lii/teronų sueigoj, kalbėjo apie 
tautinę kultūrą ir apšvietą, c 
ne apie Rymo katalikų bažny
čią. O tai, ką “Draugas” va
dina katalikiška kultūra, yra 
katalikiškos įstaigos ir jų or- 
ganizacijos. Gi tie dalykai nie
ko bendra neturi su tauti
niais.

limybes nėra todėl, kad publi
ka mėgia pabetuoti kvoterį, 
pusdolerj ar dolerį, kaip kad 
savo laiku mėgo išgerti mun- 
šainės. Prieš vėją, reiškia, ne
papūsi. Tad geriau legalizuoti 
betus ir gauti šiek tiek pajamų 
miestui iš laisnių ant betų įstai-

Gegužės 12 d. 1935 m. ir vėl 
parengimas su perstatymu, 
kaip Pra sakas surado Maižie- 
šių. Tai buvo vienas iš gra
žiausių istoriškų perstatymų, 
kuriuos man teko matyti. Sve
čių irgi buvo labai daug. Per
traukoje lietuviškas choras gie 
dojo lietuvišką giesmelę.

Gegužės 19 d. dar vienas 
parengimas. Svečių vėl pilna 
svetainė, o jų tarpe Dr. A. L- 
Graičunas ir Dr. B. J. Rooth. 
Dr. Graičunas pasakė gražią 
kalbą. Dr. Rooth kalbėjo ang
liškai.

Toliau, geg. 26 dieną — vai 
dinimas angliškai, kurį išpildė 
svetimtaučiai vaidintojai. Ir šj 
kartą svečių pilna svetainė, o 
tarp jų Dr. M. Strikolis, ku
ris pasakė įdomią kalbą apie 
lietuvybę ir sveikatą. Buvo ii 
daugiau kalbėtojų.

Iš visų tų įvykių matyti, 
kad Ziono Liet. Ev. Liut. pa
rapija su nauju kunigu prie
šaky pradėjo vėl atsigauti.

Parapijos adresas yra 2225 
West Cermak Rd., Chicago. 
Pamaldos atsibuna kas sekma
dienis lietuvių kalba 10:30 
ryto, išskįriant paskutinį 
nėšio sekmadienį, kai jos

M. Kemešienė 
daug pasidarbavusi antram 
skridimui Bridgeporto apie- 
linkėje, kur labiausia jos triū
su įvyko pasekmingas bazaras 
skridimo naudai.

Vieta maž-daug vienas 
į vakarus nuo Kean 

ir blokas suvirs į pietus 
avė.; prieiti arba 

nuo Kean 
nuo kampo Tautiškųjų ka

pinių į vakarus, arba nuo Man- 
hein Rd. Tai yra pirmas ke
lias einąs į pietus už Kean avė., 
vienas blokas į rytus.

Vieta yra puiki ir nuošali; 
gražus kalnelis su mišku, o 
šalia erdvi aikštė—priekalnelis 
nuo Manheim Rd. pusės. Leng
va prieiti hei privažiuoti nuo 
Archer avė. iij gana privatu4— 
nenumintas žolynas.

Išvažiavimas rengiamas ne 
biznio tikslais, bet tikrai drau
giškas : su užkadnžiais—keptu 
čielu avinu, bačkute 
tu programų, 
žaismėmis ir t.t. 
tikslas rengimo 
susirinkti grupe 
taikoj vienminčių 
sidalinti gyvenimo 
pasidisku'suoti su savo minties 
draugais, pasikeisti’ 'Nuomonėmis 
ir maloniai popietį praleisti. Tai 
tą ir vadiname—draugiška ge
gužine.

Visi -kuopos nariai, drauga*, 
pažįstami ir simpatizatoriai, 
žodžiu, visi socialistai yra kvie
čiami atvykti ir dalyvauti ta
me būry.

Kad tinkamai prisiruošti vi
sų patenkinimui manta, Rengi
mo Komisija prašo norinčius 
važiuoti iš anksto rezervuoti 
sau vietą, pranešant telefonu 
Komisijos nariams M. Jurge- 
lionienei arba T. Rypkevičiu’i. 
Pašaukite pirm šeštadienio: Ga
nai 8500.

PARLOR SETAI, $129.00 vertės, galutinam 
išpardavimui po .............................. ............................

PUSRYČIAMS SETAI, iki $35.00 vertės, 
specialiai po ............................... ..................................

MODERNIŠKI MIEGRUIMIO SETAI, $98.00 vertės, 
sampeliai po ........ .........................................................

VALGOMO KAMBARIO SETAI, $85.00 -vertės, 
riešuto medžio baigti, po ..........................................

9x12 AMERICAN ORIENTAL KAURAI,

na laikomos angliškai. Kunigo 
adresas 
avenue, 
nas — 
išleidžia 
nesį vardu “žinios”, kuriame 
telpa pranešimai apie parapi
jos veikimą. Be to, parapija 
turi lietuvišką ir anglišką cho
rą, kuriam vadovauja paties 
kunigo moteris.

GREIČIAUSIA KELIONĖ 
I LIETUVĄ

BREMEN 
EUROPA
Ekspresinis traukinys laukia 
prie laivo Bremerhavene ir už
tikrina patogų nuvykimą j 

KLAIPĖDĄ

SENOJI IEVYNE JUS LAUKIA
jgjSs. S Aplankykite Savo 
flvCJ Gimtinį Kraštą

Ir paskiau atsilankyki! i CENTRAL DISTRICT FURNITURE CO. 
ir PALYGINKIT kainas ir rųšį tavorų. Mes turime nustatė NAU
JAS PASTOVIAS VERTYBES dėl musu Liepos mėnesio apvalymo 
išpardavimo.

Mes garantuojame, kad jus negalite gauti geresnės rųšies tavorų, 
geresniu išmarginimų arba geresnio patarnavimo bile kur kitur 
Chicagoje.

Pirkite dabar pirm Infliacijos.
*49.00 
*11.95 
*39.50 
*34.95 
*29.50 

*2.98 
*2.49 

*29.50 
*1.98 

*29.50 
ir brangesnių.

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS ARBA CASH.

PAVLAVIČIA UNDERTAKING C0; Ine
6823 So. Western Avenue 

Prospect 3242

Hldden in Vdveeta’a rich 
Cheddar Cheese flavor are 
proteetive elemento of many food*.

It4* wonderful for children. Serve 
Kraft Vdveeta—in eandwicbee» in 
eooked dbhee... o/ten/

Laimingos Keliones Leit, F. Vaitkui!

NEW CENTURY TAVERN
. . . > ■ MIKE TARUTIS
3149 So. Halsted Street

CENTRAI DISTRICT
FURNITURE CO

JOE JOZAITIS, Mcr.

3621-25 SO. HALSTED STREET

į i,-.' t," t • • v «. •

Veliju Laimingai Nuskristi Kaunan!

yra • 2209 So. Irving 
Chicago, Ilk, o telefo- 
Seeley 4079. Parapija 
lapelį kartą per mė- 

vardu “žinios

DON’T
NEGLECT 
A COLD

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH CERMAN LLOYD

v-

y ~ s<'



i

naujienos; chieago, tu

Gražuolių Kontestas
Išrinkimas gražiausios lietuvaites 

“MISS NAUJIENOS 1935”

BIRUTĖS DARŽE 
Rugpjūčio- August 4,1935

ir jei beatsitiks kokių kitų 
koftiplikacijų, tai drg. Sharka 
ir vėl galės veikti musų tar
pe. Nors drg. Sharka randa 
si savo namuose, bet lanky
tojai pagal daktaro patarimų 
yra nepageidaujami. I

Keistučio Kliubo sekretorius 
St. Narkis.

4853 So. Talman Avenue, 
Chicagb, III.

KliubieČiai malonėkite aplan 
kyti drg. Waltėr Sharką.

Xuo savęs linkiu drg. Shar- 
kai greito pasvėikimo.

1 — M. š.

gabfenta. Tuojau pranešti poli
cijai, kuri dabar bando piktadtv- 
rius susekti. —F. Bulavv. RADIO

Lietuvaitės norinčios įstoti į Gražuolių 
"MISS NAUJIENOS 1935” — r 
siųskite savo fotografijas į "Naujienas”.

Gražuolėms bus duodamos trys dovanos:
$50.00 
$25.00

- $10.00

PIRMA DOVANA • 
ANTRA DOVANA 
TREČIA DOVANA

Gražiai palaidojo 
keistutietį V.

Kernagį
Lietuvių Keistučio Pašalpos 

Kliubo Reikalai

Ketvirtadienį, birželio 20-tą 
d„ susirinko gražus būrelis 
keishitiečių ir buvusių velio
nio draugų^A. Masalskio ko
plyčioj ir nulydėjo į Tautiš
kas Kapines amžinam atilsiui 
keistutietį V. Kernagį.

Prie kapo pasakė prakalbą 
Keistučio Kliubo pirmininkas 
F. Jakavičia. Ačiū p. A. Ma-i 
salskiui už tokį malonų ir 
mandagų patarnavimą liud;

Kontestą, tuojau

PIRKITES PUIKIAS 
LIETUVOS DARBO 

DOVANĖLES
Namams pagrąžinti ir 

Lietuvai paremti nė
ra geresnio dalyko.

Piktadariai apipiešė 
J. Karalių

Nakties laiku plktindariitti |t^i- 
briovė j ftyvehntnąjį butą it 
pnsigiobę $3,000 Vertes turto 

, pabėgo.

Užpc

ir tęsėsi iki vėlyvos hakties. 
šimtai autoniobilių visą lai* 
ką buvo užpildę Liepos erd
vųjį daržą. Šimtai jaunimo 
šokių salėje visą laiką šoko, 
šimtai keishitiečių ir jų drau
gų visą laiką susirykiavę prie 
baro gurkšniavo į Keistučio 
Kliubo sveikatą. Ir ikaip dari 
Musų biznieriai “bumaškų” ir
gi nesigailėjo, ir štai jie: F. 
Pilipawskis, F. Watekaitis, S. 
\Varnis, Daugskurdione, S. M. 
Skudas, M. Bingo, Paul Smith, 
Kizas, K. Budris, Ed. Chepu- 
lis, N. Petraitis, > Yushkienc, 
Hollywood Inn svet. savinin
ke, ir daug kitų.

noj valandoj. Ačiū tiem keis- kurie vienu ar 
tutiečiam ir velionio draugam, sidėjo^ šiam L. 
kurie dalyvavo laidotuvėse, c 
labiausia ačiū Lietuvių Keis 
tučio Kliubui, kuris taip nuo 
širdžiai rūpinasi savo miru
siais draugais.

į Pikniko atbalsiai
KIO«' vįsiems yra žino

ma, Keistučio Kliubo piknikas 
įvyko birželio 16-tą d., Liepos 
Darže. Nežiūrint to, kad lie
tuvių dievaitis Perkūnas taip 
rūsčiai trankėsi padangėse ir 
lietus kaip iŠ kibiro pylė be
veik be paliovos, musų gerų 
keishitiečių tvirtos valios ne
įveikė. Piknikas vistiek įvyko

AČhi visiems
AČiu visiems svečiams. Ačiū 

darbininkams-črns ir visiems,
* kitu bud u pri- 

i milžiniškam dar
bui. Taipjau ačiū Kliubo biž- 
nio komisijai ir valdybos na
riams, kurie taip orgahizaty* 
viai ir sutartinai veikė. Ačiū 
visiems choristams ir jų mo
kytojams. Ačiū ir va j intakams, 
kurie prirašė kelias dešimtis 
jaunuolių Kliubui. f }

Sunkuu' serga Pin. RaJL 
VV. Sharka

Jau keliolika dienų kaip Sun
kiai serga musų veiklus na
rys, Kliubo Finansų Rašt., Wal- 
ter Sharka. Dėka Dr. T. Dun
dulio rūpestingos priežiūros 
Atrodo, kad krizis jau praėjo,

The Fair krautuvė vidurmie- 
sty dabai* turi nuolatinį Lietu- 
Voš išdirbinių skyrių trečiame 
flore. Tai yra pasekme tos pa
rodos, kuri buvo šių metų pra
džioj.

čia dabar yra išstatyta par- 
daVhnUi ne tik puikių ginta
rų, bet taip pat medžio dro- 
žinių ir mezginių. Kaikurie 
daikteliai gal išrodo truputi 
augŠtoki kainoje, bet reikia at
siminti, kad jie yra rankų dirb
ti. Pavyzdžiui, taedine stovy- 
lėlė kainuoja apie $3 ar $4. 
bet atsiminus, kad artistui Lie
tuvoje gal ome visą mėnesį ją 
padaryti, ta kaina pasirodo ne
paprastai žema,

šiandien ar rytoj atsilanky
kite į The Fair krautuvę bent 
pažiūrėti tų gražių daiktų iš 
Lietuvos. Jeigu kurs patiks, ,tai 
ir nupirkite.

Lietuviams privalu savo na
mus pagrąžinti išdirbiniais iš 
Lietuvos. Tai yra parama Lie
tuvai, 
kartu 
mas. d

BRIDGEPORTAS 
teitą, t. y. pirmadienio naktj 
piktadariai įsibriovė į John Ka
raliaus buitį, 5355 W. 32 St. Jie 
pasigrobė $500 pinigais, susi
rinko deimantinius žiedus, laik
rodžius ir kitus brangius daik
tus ir išsigabeno juos. Tuo lai
ku p. Karalius dirbo savo alu
dėj. Jis patyrė 10 vai. vakare, 
kad dalis jo turto, kuri siekė 
apie $3,000, yra piktadarių iš-

šiandie šaukiama masinis mi
tingas Chicagos Lietuvių Audi
torijoj protestui prieš aukštas 
kainas mėsos it kitų pragyve
nimui reikmenų. Dabartiniu lai
ku pragyvenimas yra tiesiog 
nepakenčiamas. Algos nepapras
tai žemos, o darbininkų pragy
venimas dvigubai pakilęs.

Taigi šį vakarą visi susirin
kite kaip 7:80 vai. vale. Audi
torijoj, 8138 S. Halsted st.

Bus gėri kalbėtojai ir plačiai 
paaiškins kbkiaiS budais reikia 
kovoti.

Jau buvo keli tarplautiški 
boikotai mėsos.

Bridgeportc susitvėrė lietu
vių veikiantis komitetas ir ki
tose kolonijose tveriasi. Sve
timtautės gana veikia, nereikia 
ir mums atsilikti.

A. Misčikaitiene, sekr.

Helena Vespenderai 
te su naujomis dai 

nomis Naujienų 
programe ,

Naujienų radio programe 
šiandien vakare vėl turėsime 
malonumo išgirsti musų jaunų 
ir malonią dainininkę Heleną 
Vespenderaitę. Ji ketina padai
nuoti visą eilę, naujų dainų, iš 
ko Naujienų radio klausytojai 
turės tikrą smagumą.

Gabalų šeimynos kasdieni* 
niai reikalai vėl užims visą do- 
mę. Pasiklausykite.

Naujienų trečiadienio vaka
riniai programai prasideda 9 
vai. vakaro ir yra girdimi iŠ 
stoties WSBC, 1210 kilocycles.

KUPONAS
Gerbiamieji: — Aš noriu būti kandidatė į 

“Miss Naujienos 1935”

Čia prisiunčiu savo fotografiją.

Vardas ir pavardė

Adresas

Miestas

Mano amžius

ANTANAS MARGIS

jiyĮ Persiskyrė štt šiuo pasad-
l’u birelio 23 dieną, 1:10 
valandą ryto 1985 m., su
laukęs 40 mėtų amŽiftus, gi- 

=s======sssc=Bgj==»s=i mes Mažeikių apskr.. Viek-
“ .V--— šniu parap., Padvarelių kai-

■ me. Paliko dideliame nuliu-
i S' --dime moterį Eleną, po tė

ra v;ils Dušytė, sūnų Antano 4
' metu, 2 seseris Jievą Sala-

ĮĮmmraahr- veja. Švogeri Kazimiera ir
{ą šeimyną. U: 
vogeri Joną it 

broli Dominika 
liene ir iu šeimyną ir daug 
k",J giminiu, o Lietuvoje 
motina Ona. 2 broliu Pran-

----Jį cišku ir Vincenta. 2 seseria
Ona ’r Antose ir daucr k5tų■ mo” giminiu. Kūnas pašarvotas

B jMį koplyčioj 6823 South West-
įjįj/ ’ ern Avenue.
Khb' Laidotuvės ivyks ketvirta-

dieh‘. birželio 27 dieną. 2
|j BįkV I val* 00 Pietų iš koplyčios i

Tautiškas kapines.
K ViBl A. A. Antano Margio

- ■ ..... - giminės, draugai ir pažysta
mi esat nuoširdžiai kviečia*

tni dalyvauti laidotttvOšė ir suteikti jaib paskutini patartiavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liėkanle, 
Moteris, Simus, Seserys, S vogė ris ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių d ifektorius S. P. Mažeika, 
telefonas Yarda 1138.

Žibolis
Hmyba

Lietuvos žmonėms, c 
r sau didelis smagu

A.*f A*
TAMOŠIUS RUDIS

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
Birželio 24 dieną. 8:00 vhl. po 
plotų 1985 m., sulaukęs puses 
amžiaus, gimęs Kauno rėd., 
Panevėžio apskr., Meškiu Pa
ra])., BugaliŠkių kaime. Ame
rikoj išgyveno 85 motus. Pa
liko dideliame nuliudime mo- 
terį Marijoną, po tėvais Že
maitytė, 4 šunta: Povilą, Juo
zapą, Tamošių ir Kazimierą, 
ir dukterį Elčną; 2 brolius: 
Petrą ir Motiejų ir brolių vai
kus, krikŠto-dukteri Oną Mar- 
tinkienę ir gimines, o Lietu
voje broli Joną, seseri Nata
liją ir gimihes. Kūnas pašar
votas randasi 2852 So. Oakley, 
Avenue.

Laidotuves ivyks■ Penktadie
ni, birželio 28 dieną, 8:80 vai. 
ryto iš namu, i Aušros Vartų 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ton bus nu
lydėtas i šy. Kazimiefo kapi
nes. ’

Visi A. A. Tamošiaus Rud
žio giminės* (draugai ir pažy
stami esat fauoŠlidŽiai kviečia
mi dalyvauti, laidotuvėse ir šųn 
teikti Jam ^naskuUnr patarna
vimą ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekama,
Moteris. Sūnūs, Dukterys, Bro
liai, Krikšto Duktė ir Giminės.

Patarhaūjd laidotuvių direk
toriai LųehUNvicž ir Sūnūs, te-

.......v.. .

KAZIMIERAS PAPLAUSKIS
Persiskyrė su. Šiuo pasauliu 

Birželio 28 dienų, 12 valandą 
dieną 1985 m., sulaukęs nusės 
amžiaus, gimęs Luokės para
pijoj. Skrusdynės kaime. Ame
rikoj išgyveno 35 metus. Pa
liko dideliame nuliudime sese
rį Izabelę Taškunienę, Racine, 
Wis., broli Bronislovą Chica- 
goj, broli Gabrielių Rochester, 
N. Y., pusseseres ir gimines, 
o Lietuvoje broli Antaną ir gi
mines. Kūnas pašarvotas ran
dasi 4458 So. Wood S t.

Laidotuvės ivyks ketvirtadie
ni, birželio 27 dieną, 9 vai. 
ryto iš namų i St. Rose of 
Lima, 48th ir Ashland Avė. 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
vėlionię sielą, o iš ton bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero kupi
nės,

Viši A. A. Kazimiero Pa
plausko giminės, draugai ir 
pažystami ošat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti; jam paskutini 
patarnavimą ir* atsisveikinimą.

( Nuliūdę liekame, 
Seserys, Broliai 
ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius EŽerskis, telefonas Blvd. 
927?.

Laidotuvėmis rūpinasi . Dora

HMM

Sunktai sergu Zarasiškių Kliu 
bo narys, drg. Walter Sharkh

Birželio 29 d. įvyksta Žara 
siškių Kliubo naktinis pikni 
kas. Pikniko vieta 
Inn Garden, Archer Avė 
blokai į vakarus nuo 
Avė 
Miknius.

Įžanga j pikniką dykai. Bufe 
graži muzika šokiams. Bus ir 
kitokių pamarginimų. Viši kvie
čiami atsilankyti į pirmą Žhra- 
siškių kliubo pikniką.

Teko 
Kliubo 
Walter 
tenaw 
platfčių uždegimu. Jis buvo Za
rasiškių Kliubo pikniko rengi
mo komisijos narys. Ligonis

Big Tree 
, šeši 

į vakarus nuo Kean 
Daržo savininkas yra p.

patirti, kad Zaraiškių 
darbštus narys, drg.

Sharka, 4635 S. Wašta 
Avė., sunkiai susirgo

STASYS VELIČKA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Birželio 22 dieną, 11:30 vai. 
vak. 1935 m., sulaukęs 63 me
tų amžiaus, gimęs 
mieste, Akmens parap. 
žeikiu apskr. Amerikoj 
veno 29 metus. Paliko 
liame nuliudime broli 
seseri Terese Vienuolyną Pitts- 
burghe. o Lietuvoje 2 seseris 
Emilija ir Oną, broli Petrą ir 
daug kitų giminių. Kūnas pa
šarvotas randasi Paulavičiaus 
ir Mitchell koplyčioj, 6823 So. 
Western Avenue.

Laidotuvės ivyks Ketvirta
dieni, birželio 27 dieną, 9 vai. 
ryto iš koplyčios i Gimimo 
Panelės šv. parapijos bažny
čią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas i šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Stasio Veličkos 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Aš. brolis Julius, prašau sa
vo draugus dalyvauti.

Patarnauja laidotuvių direk
toriai Paulavičius ir MitchfelL 
TeL Prospect 3242.

Vegerių 
Ma- 

išev- 
dide- 
Julių

GRAŽUOLIU 
KONTESTAS

IŠRINKIMAS GRAŽIAUSIOS 
LIETUVAITES 

“MISS NAUJIENOS 
1935”

BlRUTfiS DARŽE
Rugpiučio-Augusi 4 

1935 m.
Lietuvaitės norinčios įstoti į 

Gražuolių Kontestą, tuojau 
siųskite savo fotografijas į 
“Naujienas0.

Gražuolėms bus duodamos 
trys dovanos:
PIRMA DOVANA — $50.00 
ANTRA DOVANA — $25.00 
TREČIA DOVANA $10.00

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Tik Chicagoj lėSia ši Sezoną 
SOVIETŲ RUSIJOS TRIUMFAS 
‘The Youth of Maxim’

66 E. Van Buren Si

. M A L E V A
už % kainos!

Vyriausia Vieta Bankruto Steko 
Atsilankykit i bilo kurią iŠ musų 
8 krautuvių ir pasižiūrėkit—jus 
čia rasite kiekvieną žinomą male- 
vos rūšį už nupigintas kainas. 
$2.00 Balta žibanti Ma- <1 AE 
Ieva, už Gal.........................■ ■VW
$2.25 Balta Fiat Ma- $1 OA 
Ieva, už Gal................. I «CU
$1.25 Sieteliams Maleva, EA<* 
už Gal. .............................  UUU

............>1.00
Visa Maleva 100% Garantuota— 

Arba Sugražinsime Pinigus
Paint Exchange of Chicago 

1557 Milwaukee av. 2274 Elston av. 
6836 S.Halsted st. teLArmitage 1440

KONTRAKTORIAI 
B. Shukift & Co.

Statom naujus ir taftom senus 
namus. Patyrimas 15 metų. Dar* 

bas garantuotas
4181 SO. FRANCI8CO AVĖ. 

Phone Lafayette 5824.

P. CONRAD ’
STUDIO

420 W. 63rd St.
Englewood 5883-5840 1 

" gražiau, moderniš- 
kiau {rengta.

Dar

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

908-910 West 14th Street 
Moterų diena seredomis.

Po naujų s&vininkų priežiūra, naujai..išremojotuota iš išmalevota. — 
Masažai--^-Cliiropodistm—-Atclara dieną ir naktj.— 

SWIMMING POOL PHONE CANAL 9560

Duodam Paskolas Ant Mergišių 
Mhžaiš Mėnesiniais Išmokėjimais nuo 5 iki 20 Metų 

Taupykit Pinigus Užtikrintoj Vietoj 
U. 8. Government įstaigoj, F. 
S. and L. Ins. Corp., Washing- yjĘįjUL ton, D. C. Apdraustas kiekvie-

tSSMF no žmogaus investmentas iki
$5,000.00.

Mes mokam už kiekvieną 
dolerį dividendus, pagal už- 
darbio. Praeityje išmokėjome 

, 4 nuošimčius.
Reikalaudami 
visada galite <EgĮN.TOl>W gauti savo su- 

VederalSavinos MfOlB TMaNO LOAN AStOCtATION 
' dFcmoAoo'

2324 SO. Leavitt Street
Telefoną, CANAL 1679

JUSTIN MACKlENViGH, Prezidentas 
HELĖN KUCHINSKAS, Raštininkas

<nMT»Yln

•1 BOURBON
■ ■z btstc//ec/
L KENIUCKY

THE AMBURGER
IMCČ 1868
R-41__ x

NATHAN KANTER

Distributoriai

Mutual Liauor Co
4707 So. Halsted Street

TeL YARDS 0803

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
ALFABETE TVARKOJ!

Sis Skyrius yra vedamas tikaln pagelbsti musu skaitytojams su 
sirasti, kur galima nusipirkti (vairiu paprastu ir nepaprastų 
daiktu, intaisg ir reikmenų. Jeigu tt telpančiu Šia skelbimu ne
galite susirasti ko jieškot, pakaukite Naujienas, Cunal 8500, ir 
klauskite Bižnio Patarėjo, čia jgs gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti.

KOLEKTAVIMAI
COLLKCTiONS

alingas Pinigų? 
TUOJAME 
nieko nerokuo- 

Accountus, 
cash.

_ _ _3LLECTION
SERVICE
La Šalie Street

CefittaI 8982

LIGONINES
HOSFITALS

■MUfa

susirasit

jums reikia
Automobilių Dalys

AUTO PARTS

Ar Reikia Pagelbėti?
Mes padarome duplikatta dėl jūsų 
karo senų dalių. Atvešk juos čionai. 
Mes turim dalis dėl visu karų. 
Perkame ir parduodame senus ka
rus. Taipgi tajerus, tūbas ir bat- 
teries.

3220-30 Archer Avenue 
Phone Lafayett® 1090

FIKČERIAI
STORE FIXTURES

Iii. I I Į ■ll.l—■ III III ■

FIKČERIAI KRAUTUVĖMS.
Rarai Ilr kiti krautuvėms fikčeriai: 
nauji arba vartoti. Cash arba leng
vais išmokėjimais. _ _

GARFIELD STORE FIXTURE 
EKCHANGE

5300-5814 So. Halsted St.

SVEIKATOS KLINIKA
Totaliai išimami

valkatos _____
Palagbs ligoni

nėje
Akušerija Ša

muose ••••• ••
Medikais ėfizatoi

nacija
DOUGLAS PĄRK HOSPITAL

1900 8. Kedzie Avė.

>12.00 
>45.00 
>15.00 

>1.00

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILERS

radiatoriai ir boileriai 
Kainos dabar numažinto* 

25°' 35% .
Lengvi Išmokt; 
mėnesių. Kre

LEVINTHAL
SUPPLY CO.

1635 W. Divftion 8L 
kamuos Manhfield

STOGAI
ROOFING



NAUJIENOS, Chioago, III

Ho nbojonita, tie gTii CLASS1FIEDADS

MlOStllH

PRANEŠIMAIVVnileht'H

Draugijų Atydai

Tuktakobni

CLASSIFIED ADS

SU tuo

Garsinkite “N-nose

j. gera transportacija. ne- 
aipgi reikalinga veiterka.

tuk«- 
gon

po Hkaltlinglnusia yra Chleagos 
Lietuvių DraugjoN skyrus, ku? 
Home priklauso velk visi Sprlng- 
flokio biznieriai ir didelis akai 
Sus jaunuolių. '

Gražus daržai ir paukščiai
: ■ • ! ? t ' t 1 ’ »

Kuone visi gyventojai, ypita

Visos draugijos, k Ii u Imi, iti- 
toliai, kuopos rengia įvairius iŠ- 
važiavimus. Kreipiasi | Niiujta- 
m: n, kad jų vieži Išvažiavimai- 
parengimai butų paskelbti Nau
jienose.

Tokių išvažiavimų pranešimai 
turi būt apmokami po 70 eentų 
už col|. Todtil prisiūdami išva
žiavimų pranešimus, pnžymtiklt, 
kiek užimti vietos laikraštyje.

Naujienose tik draugijų su
sirinkimai yra skelbiami dykai.

Tokios tvarkos draugijos ma
tantis prisilaikyti.

Zulink pažiūrėjo i paduotų 
jam popierų Ir pareiškė, kad 
jis pasirašęs jų.

Žaliukui vtil duota khuiHiinaa:

—Ar teisybe, kad tamsta pa
dujai parašų po šiuo dokuiuen

PARDAVIMUI uisbaksaM 7’4x4% 
x2%, tlnkantlN (161 Taverno ar gro- 
MornflM, už S22.50. 470h H. Hatatod St.

'M M

Tntfiadlenh, Birž. 2C, 1925

arai, arba kitam ko- 
Union Avė.

įvairiausių gūUų ir maistinių 
augmenų, Be abejonės, tie grn. 
žus daržai pritraukia įvairiau
sių rūšių vasarinių paukščių, 
Kiekvienas paukštukų anksti ry
tų gieda savo ypatingų giesmę. 
Vietos gyventojams “budelnin- 
kas” yra visiškai nereikalingas.1 
nes paukščių garsai Juos išbu- 
dina saulei tekant.

pra mones, m les 
valstijos anglie 

žinoma, pa

—Cigaretas 
priimnu skoniu

HAGGERMAN BARN CABARET 
parsiduoda — pusti arba visa. Biz
nis itidirbtas per ilgus metus. Ren- 
da pigi. Lysas ant 10 metu. Prie
žastis pardavimo, nesutikimas part
neriu. 18415 Brandon Avė., Hedge- 
wick. III.

REIKIA vyro dirbti ant f urmo*. 
Kambarys ir valgis Ir nedidelė al
ga. Atsmaukite po 5 vai. vakare. 
A. Ancher. 2858 W. 08rd Street. 
Republic 4590.

yra pats motorinėmis— 
nevažiuoja, nes pOstlems 
yru greičiui! ir pigiau.

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

REIKALINGA patyrusi veiterka 
Atsmaukite tiktai patyrusios. 

0286 Oo, Wostem Avė.

nis susirinkimas Įvyks trečiadieni 
Birželio 26 d.. ~ "
881 W. 88rd Pi.
Visos narės yra kviečiamos atsilun- 
kyti, nes yra daug svarbiu reikalu 
aptarti, kurio tik galima svarstyti 
ant pusmetinio susirinkimo.

8<Wodman, rašt.,

RE STAURANTAS pardavimui. Ge
roj vietoj. Prie dirbtuvių, netoli 
South Water Market’o. Gera vieta 
pardavinėti alų ir likerius.

1457 So. Sangamon St.

Gatvtikarių patarnavimas i 
pati systomn gali būti klek mm 
dingą tiktai didelės būdos rel 
kalni. Patys karui, nežinia iš lietuviai, užlaiko labai gražiai Erdvilas, yra gana gabus gol 
kur-gauti—tokių ntisu matęs prižiurtus daržus. Daugybė t fininkas. Gal apie kitų vasa

šiaurvakarinio kampo

■ Gegužinė rengiama ne biznio tik
slu, bet draugiška. Bus ant vieton 
iškepta čiela avis užkandžiam; bač
kutę, žaislai, prakalbos, pasikalbė
jimai, ir/ t.t.

' Visi kuopos nariai, draugai, sim- 
patikai, žodžiu — visi socialistai yra 
kviečiami dalyvauti šiame būryje ir 
tarpe savo vienminčiu maloniai sek
madieni praleisti.

Visi dar nepasižadėję yra prašo- 
mi pašaukti rengimo komisijos na
rius M„ Jurtfelionienę arba T. Ryp- 
kevičiu ir rezervuoti sau vietą pirm 
šeštadienio, jeigu galima.

Rengimo Komisija.
NAMAS, tavem ir poolruimii. 

kampinis namas, pigiai, pardavimo 
priežasti patirsite ant vietos. Ida 
Tavern, Elmwood, III.

Miscellaneoiis for Sale 
įvairus Pardavimai

Help VVanted—Malė 
Darbininkų reikia

loprašo Lietuvos žmonėse 
to pataria Lietuvos barta

TAVERNAS, biznis išdirbus niw 
alaus sugryžimo. Nauji rakandai 
6 kambariai viršuj, 4 prie tavemo, 
Du garadžlai išrenduoti. Ilgas ly* 
sas. renda pigi.

6747 So. Western Avė.

rų ehicagločiai goll’lninknl turės 
būdos nu savo rekordais, kai 
jaunuolis atvažiuos j svečius | 
turnainontų.

Baigdamas noriu pasakyti di
deli ačiū visiems, kurie man 
prigelbtijo Chicagos Lietuviu 
1 Iraugysttis reikaluose.

—V. B. Ambrose,
Springi’ldd yru Illlnojnus 

valai įjos sostinė. Vlnų gražiau- 
sis namas tai liaudies atstovų 
butas. Pastatytas gražiojo ai
kštėje Ir yra kopija arelhtok- 
tu ros VVashlngtono Burnų. Ap
linkui gražus 
džlai.

SOCIALISTŲ GEGUŽINE. Liet 
Sodallstu Sąjungos Chicagos Cen
trais kudpa * rengia draugišką išva
žiavimą—gegužine Willow Springu 
miške, sekmadieni, birželio-June 30 
d.., apie 1 blokas į vakarus nuo Kean 
Avė. ’ arba šiaurvakarinio F 
Tautiškųjų.

Teko susipažinti

Toko susipažinti su Mrs, Se
gant, kurios du sūnus ir duktė 
Mrs, Minutionū, biznieriaus 
žmona, priklauso Ch i engus Lie
tuvių Draugijai. Mrs. Sugeni 
yra plačiai žinoma veikėju 
Springftaldo katalikų rateliuose. 
IMų labai pngoldaujama, kad 
p, Sugeni paragintų savo sūnų 
Krank Sugeni pasidarbuoti 
Clilengos Lietuvių Draugijos la
bui. Jis turėtų dideli pasise
kimų gauti naujų narių.

Taipgi susipažinau su p.p. 
Oernauskais, kur buvau apsi
stojęs. Yra teisingi ir malo
naus budo žmonės. Per Čer- 
nnuskiis toko patikti ir p. Ši
leikų, kuris turi du sūnūs, Jer- 
ry ir Wallio, užlaiko pavyzdin
gų valgomų daiktų krautuvę 
amerikonų apiolinkūj. Visi yra 
Chlcagos Lietuvių Draugijos 
nariai, Bojo, noriu pasakyti 
didelj ačiū abiem jaunuoliams, 
Jcrry ir WaUle Black, už pa
skolinimų mašinos mano reika
lams, Taipgi teko sužinoti kad 
jauniais......černauska«, ’ rodos,

RENDON štorus tinkama* dtil Ta 
varne, yra 
kiam bizniui. 1787 So 
Atsišaukite 4102 So. Artedan Avė.

PARDAVIMUI Tavem — Gerai 
(rengtas — priešais dirbtuves ant 
bizniavos gatvės — Išvažiuoju 1 Lie
tuvą. Atsišaukite

4147 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI arba rendon We»t 
Slde Tavern — Pilnai įrengtas. At
sišaukite Antanai Brazauskas. 2158 
W. 28rd St.

nei prieš 20 motų (itgal. Gulimu 
sutiupinti apie porų tuzinų žino, 
nių —(jeigu tiek atsirastų no
rinčių važiuoti). Konduktorius 
ir motorinėmis yra tus pats 
žmogus. Tu linija, kivi eina 
pro Coi'mmskiis lengvai galima 
pas juos nuvažiuoti tų pačių 
dienų. Mat, reikia laukti pus
valandi ' kol ateis karas, kitų 
pusvalimdj kol senis motorine- 
mis (apie 70 molų amžiaus) 
laibaigęs skambinti pradūs pa
galios važiuoti. 1‘nsažleral Irgi 
kuone visi lokio put amžiaus, 
kokio 
jauni 
.iiiolll

Personai 
Akmenų Ieško

PAIEŠKAI) pusbrolio Ignaco Fu- 
lakaltis. Prašau atsišaukti, K. Pa- 
lekaltis, 460 Woo(llown Avo., 'Ferre 
liauto, hid.

STAKLES ant pardavimo. Pariiuo- 
siu stakles už maža kalno, (tarai 
audėjai yru proga duonos užsidirbt 
ti, 7011 So. Artesian Avė., Linos 
lubos, Tvl. Hemlock 1888,

Namų Savininkų ir Piliečių Su- 
tiivienljimciH ant Town of l4iko 
(Property Owners and Cltizeifs 
Aiss’n) laikys mtinesinl susirinkimo 
ketvirtadieni, birželio 27-tą dieną 
parapijos, svotalntij, 8-tą vai. va
kare. Rašt.

—Ar pnžinojni tamsta .lamos 
Thomas Kelly

—Nepažinojau — atsukti Zu
link.

Klausinūjamas p. Waltches 
advokato, Zulink tvirtino pir
mesni savo pnn>išklmų, kad jis, 
pasirašęs dokumentų kaip liu
dininkas, niekuomet pirmiau ne
matęs Kelly.

Mykolas Radis, graboriaus 
padūjūjas, plrmadionj prisipaži
no prie kalttis Ir vūfiau pas i ro
di! kaip valstybes liudininkas 
prieš adv. Waitches.

Ar jau esi nariu Chlcagoa Lietuviu 
Drnugljoii7 Jeigu nesi, tai kodėl 7 
Du tūkstančiai lietuviu vyru ir mo
terų yra nariais šitos dktaltis pašal
pos Ir kultūros organizacijos — atei
kit Ir Tamsta | skaitlingos šeimy
nos narius. _

Chleagos Lietuvių Draugijoje H- 
gos pašalpa yra trijų skyrių: 10.00 
savaltyje, $10.00 sevaltyje ir $10.00 
savaity|e. Mokestis 50c., $75. ir 
$1.25 mOnosyje. Extra mokesčiu 
nėra, pomirtinės reikalams Išmo
kama $250.00 iš Draugijos Iždo.

Chieugos Lietuvių Draugija yra 
logalti organizacija Illinois valstijo
je, Nariais priimami vyrai Ir mo
teris nuo 15 iki 48 metu amžiaus.

Islrašyt Draugljon galima per mu
su konkursuntus arba malonėkite 
kreiptis tiesiai I Draugijos ofisą, 
puncdtillais Ir ketvergei* ofisas atda
ras visa diena, o ncaėldlcnlais tiktai 
nuo 9 ryto Iki 1 po piet.

Chleagos Lietuvių Draugija.
1789 So. Halstod St, 

("Naujienų” namo — 2-ros lubos)

■■BI

džhivūN, kuri klmiHOHl. Mos by
los, O tai roiškia, kad džlurū 
pasidarytų ne pilna ir tokiu bu- 
du totamas taptų nulrautalaa.

Tų namdpratimų, kuria kilu 
tetame, teiNŪjaa vakar neišspren
dė ir džiurū išsiskirsto negavu
si telsūjo Instrukcijų.

Tarp kitų vakar, t. y. antra- 
ditm|, 'birželio 25 d., liudijo 
Paul Zulink, kuris teismo pa
sisukti esųs taullnūs lietuvių 
bažnyčios kunigas. Valstybes 
gynėjus, be kitų klausimų, da
vė jum šitokj (ryšy su Kelb 
'.eslanumtu):

Antradieni, birželio 25 d„ 
teisūjo Harry B. Mlller kame
roj, kriminaliame teisme, buvo 
nagrintijama byla iškelta advo
katui Juliui B. VValtchos. Jis 
yru kaltinamas ryšy su tuk) 
James Thotnas Kelly 
ir jo testamentu.

Kamuntinūdamus p. 
vienas iš valstybes gyntijų im- 
statū tarp kitko tok| klausimų:

- Ar teisybe, kad jis, advo
katas Waitchvs, kai tapo pa
trauktas atsakomytbtin ir buvo; 
klausinėjamas Kelly testamen-i 
•to reikalu, valstybes gynėjui 
pareiškęs: “O kas man bu$, jei
gu aš prisipažinsiu?*’

P-as VValtehvs užginčijo; pu- 
ttakū. kad jis tokio pareiškimo 
nūra dai\s valstybes gynėjams.

Valstybes gynūjas, įdaręs 
šj pareiškimų, neturėjo imkan- 
kamo Innlymo, jogei adv. \Vait- 
eitas butų padaręs tok j įhi reiš
kimų.

Tuomet valstybes gynėjas ir 
p. \Vaitches advokatas susigin
čijo. Kad ginčų likviduoti, teis
mo posėdis tapo pertrauktas ir 
Įvyko VVailchos advokatų ir val
stybes gyitajų konferencija tei
sėjo kamluiriuoso.

Kaip girdėti, p. VVaitches ad
vokatas šioj konferencijoj rei
kalavo, kad valstybe po tokio 
kenksmingo ir ne|rodyto pa
reiškimo sutiktų, jogei turi bū
ti ištrauktas vienas narys iš

i. kad gutvflkm'iai yra 
liixlknbaiH pilnai atlygi- 

Gulima važiuoti JiiIh nuo 
vieno iki penkių žmonių tik 
už 25 centus, Gana tankini pa
tys darbininkai naudojasi tu 
proga.

Lietuviai gerai organizuoti

Reikia pasakyti, kad tSpring- 
ftaldo Įlotu vinį yru gaila gerai 
organizuoti. Jie turi bene 7 lic-

, TAVERN pardavimui, išdirbtas 
gerai biznis, geroj vietoj, nebran
giai. 2046 West 68rd St.

TAVERN IR LUNCH ROOM 
PARSIDUODA 

tarp didelių dirbtuvių, biznia Išdirb
tas per daug mtų. Parduosiu pi
giai. puse ar vifcą. Našlti moteris 
turi daug biznio, negali apžiūrėti. 

8729 S. Morgan St. 
Savininką galite matyti 
8428 So. Halsted St.

tta politines 
tas yra III', 
kasyklų centras 
ėlame mięwto centre nūra jokių 
Ženklų, kad lai butų anglies- 
miestus. Tik kada pradedi už
kalbinti Žmonos, tai luojaus su
žinai, kad yra miiinleriui,

Gyventojų prlskaitoma apie 
72 tnks. Jų tarpo apie 8 
tunčiai lietuvių. Gatvūs 
plačios ir švarios. Krautuvių 
ir kitokių patarnavimo (staigų 
nostoka. Paslobtūlnas dalykas, 
kad maisto kainos yra- žymini 
nugštosnūs, negu pas mus Či
kagoje. Gal todėl, kad Sprlng- 
fioldns neturi savo skerdyklų?

Gatvtikariai

sniu

Help Manted—Female
, Darbininkių reikia,

MERGINA arba nesena moteris 
dirbti tavernoj/ kalbanti angliškai. 
Atsišaukite Bok 278, 1789 South 
liutatod St,

lurniture Fixiureų 
Rakandnl-italsai

IŠPARDUODAME BARŲ EIKČE 
rilis, visokio didžio su Coli Baksals 
ir Kinkom. Taipgi Štarų fikčerius 
dol byle kurio biznio įskaitant svar
stykles, icglstarius ir lea baksus 
Cash arba ant IŠmokOjlmo. Puma* 
t.vkito mus pirm negu pirksiu ki
tur. S. E. SO8THEIM A SONS. 
Store Eixturws, 1900 S. Stato St.. 
CALumot 52(1!)

TAVERN fikčorlai pardavimui, 
l’ariluortiu už goriausi pasiūlymų 

015 Wcst l(Jlh Street

Business Service 
Biznio Patarnavimas

STOGAI
Pilnas patarnavimas stogų dengime 
ir taisyme — biznio namams ir re
zidencijoms. 

Asfaltiniai stogai 
Asbesto šingeliai

K Asfalto Šingeliai 
Muro Šonai 
žvyro stogai 
Perdengimas stogų 
Pataisymas 
Šonų sutvirtinimas 
Metalinės jungės ir tt.

Tik ekspertai dirbs ant jūsų stogo. 
Veltui apskaičiavimas ir patarimas. 
Darbas ant išmokesčio.

LOUIS MEITUS 
ROOFING CO.

8802 S. Campbell Avė. 
LAFAYETTE 6900

RESTAURANTAS ant pardavimo 
geroj vieta 
brangiai. T______ _______
Tel. HemlockJMld.

Real Estate For Sale 
i.NamąHHml PardayŠĮNNj

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE 

LOANS AND INSURANCE 
4681 So. Ashland Avė. 

2nd fl with lawyer J. J. Grish 
PERKAM! PARDUODAM IR 

MAINOMI
Namus, štorus. farmas ir tt. Turi
me extra bargenų. — Turime ant 
pardavimo namų, groserniu. bučer- 
niu ir šaitanų (tavernų). Dabar yra 
laikas pirkti tavernos oriai license 
baigimą. June 80. Norintiems tavern 
pirkti,, matykit mus. Labai gera 
vietų turime ant South, Side ant par
davimo. Saukit telefonu Boutavard 
2800 arba Lafayette 2285.

Byla prieš adv. Waitches dar nepasibaigusi Įspūdžiai iš atsilan
kymo j Springfield 

Illinois

RENDON 8 kambariai, naujai de
koruoti $10; 5 kamb. su maudyno 
$16. Kreipkitės pus savininką 3!21 
So. Morgdfi St.

Business Chancea
, 1 yardąyimui Bizniai__ ___

SALOON Ir namas pardavimui 
Nebrangi kaina.

4688 So. Rockwell St.

Moterių Piliečių Lygos pusmeti

Fcllowship House 
7:80 vai. vakaro



Part Two

mu

gero

Leit. F. Vaitkus su savo žmona Marta Wif.

- gim 
nepai

prnno 
bOHh’C'lb 
Vaitkui

“Floyd 
laivyno 
randasi

Tau Jaunoji 
Lietuva”

ir su Ainis 
darbais.
Lietuvos nu*

VOU XXlt

dar vieną Amerikos lie 
jaunuolj, Leitenantą Fe- 
Vaitkų ir “LITUANICĄ 
“TAU JAUNOJI LIETU-

LITUA
sparnus (gyti panorę

boti, kad Jeigu JumtšuuBkus 
tieskrialų, tai štai yra laku
mu, kurs tikrai akrk Visi 
žmonės tik Ir kalbėjo npio

Praskintu 
taku

lapus pavartyti, Ir tiesą kaip 
veidrodyje pamatysite. Iš to 
bus goriausia medžiaga istori*

Točluus Vaitkus, kaipo 
tikras sporstimmas, niekad 
nei puse žodžio neprasita
ri, kad jis norėtų užimti 
Janušausko vietą arba su 
juo konkuruoti.

Amerikos Lietuvių Trans. 
Atlantlnio Skridimo Sąjun
ga, pasiOmusi Įkūnyti an
trąjį skridimą, susilaukė iš

Leit. Feliksas Vaitkus Musų 
Idealis Karžygys

pamato, kaip daug ji buvo 
Klaidžiojusi patamsy.

Leit. Vaitkus kartu su sa
vo uošviu Inžinierių Brotz’u

Lietuvos nepri- 
atvadavime są- 

į komitetą sutiki- 
Vaitkaus, Reiškia

Linkėjimas Leit. F 
Vaitkui

pasitiks tave.

J. Martino linkę 
jimas

L i męs Chicagoj.
Augęs Chicagoj.
v hieagoj ėjęs mokslus.
Didžiausiam t'hivagos 

universiteto patyręs apie 
pasaulio uždavinius.

Iš savo lietuviu tėvų pa-

Bet pastebėk “TU JAUNOJ] 
LIETUVA“, pastebėk teisingai, 
kurie Lietuvos sūnus Aį didįjį 
darbą prirengei Įrašyk į isto
rijos lapus ir j TAUTOS blE- 
LĄ. Lai būna rekordas teisin
gas, kuomet pašauks juos “Į 
DIDĮJĮ TEISMĄ“.

J. V. Grinius.

rodymus, kokio reikia mo
toro Ir kokių įrenų'imų, kad 
Lituanlea II galėtų no tik 
perskristi okeaną, bot dar 
(r nuskristi iki Kauno be 
sustojimo. Valdybai tik da
bar paaiškėjo, kad be visiš
kai naujo ir geriausio mo
toro toks tolimas skridimas 
yra visai negalimas, ir val
dyba pasiryžo įgyti Lituu- 
nicai II visus naujausius ir 
goriausius įrengimus ir in
strumentus. Taip kad dabar 
Lituanlea II turėjo tapti ir, 
be abejo, tapo daugeliu 
žvilgsnių vėlinusiu techni
kos žodžiu aviacijos srity-

visu šlykštumu pasirodė...
Nereikia toli j ieškoti, gana 

tik šių trijų metų laikraščių

Bet ilgai netruko, nuduotas 
gailestis ir patriotiškumas ne- 
ilgai slėpėsi... Veidmainių kau
kės nukrito. Niekinimo, kerš-

Su savo broliais ir seselė
mis įpratęs gyventi bendru 
šeimynos gyvenimu, kur pa
siaukojimas ir nusileidimas 
yra reikalingi.

Išvengęs paprasto jau
nuoliams pesimizmo, auklė
jo savo mąstymuose karžy-

jam tik laimingai pavyks už
baigti tą drąsų žyg|, kutj pra
dėjo nelaimingai žuvę Darius- 
Girėnas, tai jis tokio sutikimo 
pilniausiai bus užsitarnavęs, o 
Lietuvos žmonės nebus nuvilti 
Įeit. Vaitkų sutikę.

Goriausio pasisukimo 
jaunas lietuvi drąsuoli, 
laimingiausiai nuskristi j 
sų ir tavo tėvų žemę, j jos lai
kiną sostinę Kauną. Viso pa
saulio geros valios lietuviai tuu 
to velija ir aš kartu, ir Visa 
Lietuva tavęs laukia.

V. Michelson.

noriu ir 
velijimus 

Vaitkui 
Amerikos 

oru pasiekti

Antruoju lietuvių skridi
mu bu leitenantu Vaitkum 
dabar išreiškiama yru no 
tik pageidavimas įvykinti 
svajonę ant žūt ar būt, no 
tik drąsa ir kilnumas, bet 
ir rimtas dalyko suprati
mas, nuodugnus mechani
kos pažinojimas ir mokėji
mas apsiginkluoti visais 
mokslo daviniais.

Mes galime tik džiaugtis, 
kad turime leitenantą Fe
liksą Vaitkų.

Su vilčių ir pasitikėjimu, 
su meile, su geriausiais lin
kėjimais ir didžiuodamies 
juo, mes tariame jam — 
LAIMINGOS KELIONES!

rlkon j Lietuvą.

Gal vlomiH iš Alinto Ameri
kon lietuvių dirbo ir aukavo 
kiek gulėjo Lietuvon labui it 
išlaisvinimui.

Nekitaip buvo 
dviem didžiaisiais

Bet dabar, imt 
kuro, Lietuvos garbei, ta ma
ža dalis Amerikon lietuvių nu
dėjo didžiausią auką DARIŲ 
ir GIRĖNĄ.

Nepasitenkiliom tuo, perma- 
ža musų tėvynei to. Tad siun
čiam

Dar tik nesenai sukrėtė šiur
pu netik Lietuvių tautą, bet 
ir visą pasaulį baisi tragedija 
— ten vokiečių žemėje, arti 
Lietuvos rubežių...

Pasipylė širdperši ngos aša
ros, sugaudo liūdnais balsais 
varpai... dvasininkai, apsigau
bę gėdulos apsiaustais, kalbėjo 
liudėsio maldas...

Dar nenudžiūvo gailesčio aša
ros nuo verkenčių skruostų net 
ir tų, kurie netik nerėmė, bet 
dar niekino tą didįjį žygį.

Dar drėgna juodyla ant laik
raščių skilčių, kurie taip vie
ningai gailesčio ir pasiryžimo 
balsais šaukė, Dariaus-Girėno 
Atlantiko nugalėjimu didžiavo
si, jų — testamentą vykdyti 
ryžosi... Rodos visa Lietuvių 
tauta vienodai protauti pradė
jo, rodos visi be skirtumo ga
lingus DIDVYRIŲ ir 
NICOS

IiiviiI Nolliisk, kad kariais at
siranda lAgniiių (Pilsudskis), 
kurio apiplėšę tave, poinlrll* 
niurnu tONtiiimmle, skiriu Inu 
savo negyvą Širdį I...

Žiūrėk, klok Tu turi Ištiki
mų no lik sūnų, bot Ir linukų; 
kurio no savo, bot savo tėvą 
žemėn, ryšliod proskinll toli
mą, nežinomą Ir pavojingą 
kelią dausose virš vandenų; 
kad savo krašto meile plakan
čioj širdyj nunešti musų 
šlmtti/kstantinluM linkėjimus; 
Išreikšti musų ilges) Ir gilią 
pagarbą Tau, Lietuva. Tuo 
arnikų yni musų gerbiamas 
leiL Feliksus Vaitkus. Kurio 
pasisekimo (lėliui, milijonų 
lietuvių širdyse koncenlrimjii- 
sl vienodi ir vieningi Jausmai 
- trokšti jum laimės.

Nors buvo diiug lokių, kurio 
bandė pastoli kelią Šimu kil
niam žygiui, bot drąsu, pasi
ryžimas Ir teisingumus lai
mėjo! AČIu darbščiam lukuiiui 
ledi. * F. Vaitkui; aČhi visut 
ALTASS valdybai už jos Iriti- 
tfį; ličiu “Naujienoms“, ku
rios nebodamos didžiausių 
“vėtrų“ atsidėję dirbo skridi
mo naudai.

“Naujienos“ yni brangus 
lietuvių spaudos veteranas; 
žiburys tamsoje; lopšys svei
ko patriotizmoI Žinau, kad ne 
man Įvertinti Jūsų visų did
žius durims. Juos npvni nik uos 
gerb. lakūno įeit. Felikso 
Vaitkaus laimingus žygis.

Todėl aš jum linkiu daug, 
daug LAIMĖS!!! ,

— MariJa F, Y aku bynienU, 
Toronto, Caniida.

nesusipratimui tarp sąjun
gom ir lakūno didėjo. Vi
siems ALTASS valdybos 
nariams Janušausko elge
sys darėsi labiau ir labiau 
nona kenčiamas. Pradėjo iš
rodyt, kad su Janušausku 
kaipo lakunu, skridimas nu
stos ideallo pobūdžio, ir gal 
dar negalės Imti nei įvykin
tas. Galų galo pats Janu
šauskas, pakilęs puikybėję 
ir įsikarščiavęs, rezignavo 
ir atidavė lėktuvo raktus 
Altass valdybai. Tuo jis val
dybai labai, palengvino išei
tį iš keblios padėties.

Nei pas vieną nebuvo abei 
Jonės, kas bus naujas lakū
nas
Vaitkus dar tą patį vakarą 
jau buvo Chicagoje ir svei
kinosi su Altass valdybos 
nariais. Visi sutiko Vaitkų 
su dideliu entuziazmu. Ka
da jis pasakė tuos papras
tus žodžius: “Taip, aš skri
siu”, nei neklausdamas są
lygų, valdybos nariai nega
lėjo atsidžiaugti. Taip pat 
su dideliu džiaugsmu pri
ėmė žinią apie Vaitkaus su
tikimą skristi visi chicagie- 
čiai, kurie mate jo skraidy
mus, o vėliau ir visos Ame
rikos lietuviai.

ttM fi Wi1į

Alai jau nrlImiNl laikus 
kuomet Ims įvykdhtli dviejų 
lietuvių didvyrių a. u. kep. 
DurlauM Ir Įeit. Girėno testa- 
meiile palikti Ir kiekvieno gf- 
ro lietuvio širdy įamžinti žo
džiai: ...“'ruda tu, .lauimji 
Lteliiva* ryškis iš nulijoI...“ 
Ir Alui, tiesiog pasakiškai — 
žodžiui virstu realybei

Dar ašaros nespėjo nudžiūti 
nuo gailesčio dėl pirmųjų did
vyrių, o mulom Jau kitą drą
suolį, kuria ryžtasi jų pruskln- 
lii keliu pasiekti finalų.

Visa Lietuva Tavęs 
Laukia!

Taip subrendo musų la
kūnas Feliksas Vaitkus.

Jo pasiryžimas atsiduoti 
aviacijai Išsiveržė jo gyve
nime urnai. Jam tarytum 
vienu momentu pasidarė 
aišku, kad jo visi kiti mok
slai jam bus nebereikalingi, 
kad jis turi viską mesti dėl 
aviacijos. Todėl ,ls, net ne- 
beėmęs paskutinių egzami
nų universitete, išsiskubino 
stoti Suvienytųjų Valstijų 
armijon inžinierijos skyriun 
tuo tikslu, kad patapus avi
atorių.

Iš inžinierijos skyriaus 
prie pirmos progos persikė
lė į pradine skraidymo mo
kyklą prie March Field, Ca- 
lifornijoj, o vėliau perėjo 
augštesnį skraidymo kursą 
prie Kelly Field, San An- 
tonio, Texas, ir lį baigęs 
tarnavo pusantrų metų kai
po armijos aviatorius ties 
Selfridge, Michigan. Aplei
dęs armiją su leitenanto 
rangu, įsteigė skraidymo 
mokyklą Kohlery, Wis.» kar
tu su inžinierių A. Brotz’u.

Feliksui Vaitkui neliko 
jokių kitų interesų pasauly, 
kaip tik aviacija. Todėl ir 
jo artimiausi draugai turė
jo būti aviacijai atsidavę 
žmonės. Inžinierius A. 
Brotz kaip tik buvo toks 
žmogus. Jis darė nuolati
nius bandymus įvairių savo 
ir kitų išradimų aviacijos 
srity, statydino greituosius 
aeroplanus, vedė tyrinėji
mus. Kohlery turėjo savo 
aerodromą, kurį vėliau pa
vedė miestui ir liko jo už- 
veizda. Kohlerio dirbtuvėse 
buvo vyriausiu eksperimen
tų inžinierium.

Inžinierius Brotz taipgi 
turėjo jauną dukterį, kuri 
išaugo tarp aeroplanų spar
nų ir motorų. Ji kalbėjo ae
roplanų kalba. O ta kalba 
buvo meiliausia Vaitkui. 
Nestebėtina, kad jam neil
gai truko su ja susikalbėti. 
Kada Vaitkus apsiėmė skri
sti per okeaną, ji buvo jo 
'sužieduotinė. Kiek vėliau 
ji tapo jo žmona, jo ideale 
patarėja, įkvėpėja ir padrą
sinto ja. Ji idealizuoja Vait
kų, kartu su juo svajoja 
apie’ jo didį žygį. Ne karje
ra, ne pinigai jiem dviem 
rupi, bet dideli atsiekimai 
žmonijos garbei ir naudai 
toj srity, kuriai jie yra pa
sišventę. Kaip vaikų, jų
dviejų širdys yra nekaltos, 
tyros, nesuteptos jokio ko
mercializmo, pagautos di
delių svajonių ir vizijų.

Kada buvo surengta Chi
cagoje pirmoji aviacijos 
diena lakūnui Janušauskui, 
joje dalyvavo ir Įeit. Felik
sas Vaitkus su savo aero
planu. Visi žmonės tuojau 
pastebėjo šaunų lakūną. Jis 
užžavėjo visus savo stebėti-

TlkUi bu Vaitkum prie
šaky antras Mkridimas pa

rimtai Bldarė tiarai idoalls, pra- 
kilnuM Ir didelis sumanymas 
Ir pasiryžimas. Viskas, kas 
yra geilauslo žmonių šir
dyse, stojo dabar priešaky.

Gavusi Vaitkų, Altass 
valdyba sykiu jo asmeny 
įsigijo ne tik lak 
teclmlšką žinovą 
rčo pirmiau, i.

Skrisk balta gulbe “Lituani 
ca Antroji“ į Lietuvą 
tinę musų žemelę - 
syk audrų, perkūnų, nei Įvai
rių kalbų. Stengkis, idant 
musų jaunas lakūnas užbrėž
tą savo tikslą pasiektų ir lai
mingai nusileistų laikinoje 
sostinėje Kaune. Minios varg
šų žmonelių 
jaunas lakunėli, tai tark nuo 
musų jiems, jog mes 
jiems velijame.

—C, K. Braze, 
Kenosha

Leit. Vaitkui ir ALTASS 
Valdybai ir direkcijai, 
1739 S. Halsted St„ 
Chicago, III.

Gerbiamieji:
Negalėdamas būti 

Bennett Field“ oro 
stotyje, kur dabar 
“Lituanlea II“ ir sykiu Įeit 
Vaitkus ir tik laukia pato* 
gaus oro pasikėlimui Į pa 
dangės, kad be sustojimo pa* 
siekti Kauną Lietuvoje;

Būdamas Wisconrino valsti
jos pilietis ir Kenoshos mies 
to tarybos narys, 
siunčiu geriausius 
per Naujienas ie 
atsiekti savo 
lietuvių tikslo 
Lietuvos sostinę Kauną. Aš 
kaip ir mano sandraugai esa
me labai smagus, kad Įeit. F. 
Vaitkus pradėjo savo kelionę 
iš musų Wisconsino valstijos, 
o taip jau esame linksmi, kad 
ir mes prisidėjome prie šio 
prakilnaus darbo kaip mate
rialiai taip ir moraliai.

Dar sykį vėlinu Įeit. Vaitkui 
laimingos kelionės — parnešti 
! Rietuvę musų Tėvynę gerus 
inkėjimus nuo musų, Wis- 

consino lietuvių.
—J. Martin 

(Marcinkevičius), 
Miesto tarybos narys.

Kenosha, Wis.

Skaitomo valiausius 
Aimus spaudoje, kad, 
giant išskristi loit. F. 
visi Lietuvos žmonOs be skir
tumo politinių boi kitokių įsi
tikinimų kaip vienas yra su- 
sudomėję antruoju Amerikos 
lietuvių rengiamu trnns-atlnil
tiniu skridimu ir su didžiau
siu ir šlrdingiąusiu entuziaz
mu ruošiasi sutikti loitonantą 
Feliksą Vaitkų. ■

Apart daugelio (vairių lietu
vių organizacijų, partijų boi 
mokslo įstaigų, net žydų karių 
dalyvavusių 
klausomybės 
jungą (eina 
mui lakūno 
visa Lietuva įvertino tų žmo
nių pastangas, kurie suruošė 
antrąjį skridimą ir patj lakū
ną, kuris net rizikuoja savo gy
vybę tam svarbiam tikslui. 
Tačiaus pas mus amerikiečius 
atsirado žmonių, kurie netik 
kad neprisidėjo prie šio kil
naus ir Lietuvai neįkainuoja
mai reikšmingo žygio, bet net 
tam darbui kenkė, o juk visi 
buvo kviečiami prisidėti. Lie
tuvos žmones žinos kaip įver
tinti tokių savo brolių elgesj. 
Tie, kurie šį kilnų darbą pa
rėmė, pasitarnavo netik Lietu
vai, bet ir pasauliniam pro; 
gresui aviacijos srity.

šių žodžių rašytojas turėjo 
laimės susipažinti su Įeit. Fe
liksu Vaitkum. Tai yra malo
naus budo, be jokio pasididžia
vimo, kupinas energijos ir gra
žiai lietuviškai kalbantis jau
nuolis, “Lituanica II” tai ne 
paprastai gražus ir sulyg vė
liausiais išradimais instrumen
tų, tobuliausiai įrengtas lėktu
vas, taip kad skridimo sekmin-žfto, pavydo ir ardymo darbas 
gumas pilnai užtikrintas. To 
dC4, kad ir visa Lietuva ren 
giasi Įeit. Vaitkų sutikti, je

II        .. ■ -v- - ... ——- * 1 ■ — J —
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Trumpa ALTASS
NAUJIENOS, Chicago, III.

Darbo Peržvalga
PIHMO.II ALTASS DIHI4KCI.IA

1933 METAI
Vos Dairius ir Girtinas, tru- 

glngni žuvę nebetoli nuo Lie
tuvos, buvo visų upgaiitill, 
kaip atsirado Juozas H. Jaines- 
Janušnuskas, kurs pasisiūlė 
įvykinti Dariaus ir Girtino pa
geidavimus ir dar syk) ma
ginti skristi per Atlantikų iš 
New Yorko j Kauną,

Amerikos lietuviai JautCsl 
nelaimės ištikti dtil Dariaus it 
Girtino tragedijos, ir visų šir> 
dyso buvo gyvas tų dviejų kar
žygių paliktas testamentas* 
jeigu jie žūtų, tai kad kitas 
"Sparnuotas Lietuvis" užbaig
tų jų pradėtąjį žygį.

Pasiryžimas skristi per AL 
lantikų Dariaus ir Girtino pti- 
domis tuojaus rado Amerikos 
lietuviuose didelio pritarimo.

Juozas Janušauskas, atsilan
kęs j Naujienų redakciją, ra
do čia tikrų visų lietuvių pa
geidavimo atspind) ir širdin
gų užuojautų jo pasiryžimui.

Tuojaus tapo sukviestas vi- 
suomentis darbuotojų būrys Ir 
susidurti -pirmas laikinas Ant
ro Trans-allantinio skridimo 
komitetas. To komiteto iš
rinktoji valdyba susidėjo iš se
kamų asmenų: P. Grigaitis, 
pirmininkas ir generalis vedė
jos. George ('.lemens, vedėjo 
padėjėjas, K. Augusi, iždinin
kas, ir A. Vaivada, sekretorius.

Nei pirmasis komitetas, nei 
vėliau jau j k o r p o r u etos 
ALTASS sujungus komitetas 
nesigilino į pnsisiulusio lakūno 
kvalifikacijas, bet likėjo, kad 
jis yra nuoširdus, ir buvo pe
rimti lik vienos idėjos įvy
kinti ir lai pasekmingai įvy
kinti Dariaus ir Girėno svajo
nę perskristi Atlantikų antru 
sykiu iš Nc\v Yorko j Kaunu. 
Tų turi atlikti bent kuris 
"Sparnuotas Lietuvis". Tas 
turi būti atlikta Amerikos lie
tuvių garbės išlaikymui! Tas 
turi būti atlikta visos lietuvių 
giminės garbei ir atžymejimui 
jų aukų progresui! Tas turi 
parodyti, kad lietuviai nema
žiau už kitas, net ir didesnes 
tautas, turi pasiryžimo ir hero
izmo naujų kelių ir sričių už
kariavime žmonijos naudai!

Susikūręs laikinas komitetas 
tuojaus pradėjo darbų antram 
Iraus - atlantiniam lietuvių 
skridimui įvykinti. Sumanyta 
buvo pirmoji aviacijos diena 
antram skridimui. Tcčiaus 
komitetas iš pat pradžių turė
jo omenėje organizuoti savys- 
lovę sąjungą, kurios vienatinė 
užduotis butų sukelti antram 
skridimui pakankamai pinigų 
ir skridimų stropiausia pri
rengti ir pasekmingai įkūnyti. 
Prie sąjungos organizavimo 
buvo pakviesti įvairių pažiū
rų žmonės, teėiaus ne visi su
liko prisidėti. Štai, pavyz
džiui. "Draugo" redaktorius 
L. šimutis griežtai atsisakė 
dalyvauti inicijatorių pasikal
bėjimuose buk tai dėl to, kad 
kad tie pasikalbėjimai nebuvę 
“demokratišku" bildu sušauk
ti. Bet visiems yra aišku, kad 
čia ne "deniokratybė” ponui 
Šimučiui rūpėjo. Sąjunga to
dėl vėliaus susikūrė tik iš to 
kių žmonių, kurie neturėjo 
omenėje kokių nors savo "po
litikų" varinėjimo, bet buvo 
visa širdžių. atsidavę reikalui.

Besiorganizuojant sąjungai, 
kuri tapo žinoma kaipo 
ALTASS, laikinas inicijatorių 
komitetas, kaip sakyta, jau 
rengė pirmą aviacijos dieną 
Chicagoje.

šis aviacijos dienos rengimo 
komitetas išleido sekamą at
sišaukimą lietuvių visuomenei, 
į kurį visuomenė kuoširdin- 
giausia atsiliepė:

Lietuvių Visuomenei
Visuomenės darbuotojų bū

rys Chicagoje pradėjo didelį 
darbą: antro traas-atlantinio 
skridimo organizavimą.

Musų neužmirštamieji drą
suoliai DARIUS IR GIRĖNAS
praskynė tą garbės h* pavo
jaus kelią Lietuvon, paauko
dami savo gyvastis. Bet prieš 
mirdami Juodu paliko testa
mentą, kad jų dviejų pradė
tąjį Žygį užbaigtų kitus “Spar
nuotas Lietuvis“.

TEBŪNIE ŠIS JŲ TROŠKI
MAS ĮVYKINTAS!

Yra musų tarpo garsus avia
torius Juozas R. James-Janu 
šališko*, kuria šitą uždavinį ga
lėtų drąsiai atlikti. Jo ilgi tar
navimo metui aviacijoje ir ofi
cialiai rekordai rodo, kad vi
same pasaulyje nedaug losi- 
randa lakūnų, kurio galėtų ly
gintis su juo išsilavinimu, pa* 
tyrimu ir kompetenliškurnu.

Galvojant apie skridimų 
per Atlantikų, yra ypač, svar
bu pažymėti, kad Jamos-Ja> 
nušauskas turi daug patyrimo 
sunkiojo transporto orlaivių 
valdyme ir skraidymo per van
denis (iš jo tarnybos laikų 
Pan-American linijoje). Ji
sai turi, be to, instrumentinio 

instrum.cnt flying — skrai
dymo Inisnj,

Jisai savo pasiryžimą įvy
kins, jeigu plačioji visuomenė 
stos jam į pagalbą. Amerikos 
lietuviams sutartinai pasidar
bavus, antras transatlantinis 
skridimas turės būti sėkmin
gas!

Mes ėmėmės darbo, kad bu
tų sukelta pinigų L1TUANICAI 
ANTRAJAI nupirkti.

šituo tikslu sekmadienį, 
rugsėjo-Sept. 24 d., yra ren
giama didelė

Lietuvių Aviacijos ■ 
Diena 

milžiniškame Fordo aerodro
me, prie lamsing, Illinois, ne
toli nuo Chieagos.

Jos programa dalyvaus pats 
musų lakūnas Juozas R. James- 
Janušauskias ir visa eile kitų 
stambių aviacijos žvaigždžių. 
Bus įdomios lakūnų rungtynės 
ore, bus šokimas su parašiu
tu iš aeroplanų, ir keletas di
delių ir mažų lėktuvų ims pa- 
sažierius pavažinėti padangė
mis.
. šito rengimo pelnas yr« ski
riamas antro transatlantinio 
skridimo fondui.

Todėl visi Chieagos ir ap
linkinių miestų lietuviai yra 
kviečiami ateinantį sekmadienį 
atvykti į

Lansing-Ford Airport
Programas prasidės kaip 1 

vai. po pietų (neužmirškite, 
kad sekmadienį bus atsukt’ 
laikrodžiai viena valandų at
gal!)

RENGIMO KOMITETAS:

P. Grigaitis—pirmininkas ii 
generalis manageris

George Clemens—managerio pa
dėjėjas •

K. August—iždininkas
A. Vaivada—sekretorius

Tvarkos vedėjai
įžangos bilietai—A. Kartanas 
bkraidymo bilietai—Dr. A. L.

Davidonis
Koncesijos—A. Rypkevičius 
Trafikas—A. Kaziunas 
Automobilių sustatymas—P.

Miller
Gydytojas—Dr. P. Zalatorius 
Slaugė—V. Jurgelonienė 
Kontrolierius—J. Mackevičius 
Iždininko padėjėjas—G. Stun

gis
Finansų komisija

J. Mackevičius
A. Kartanas
A. Rypkevičius

Teisėjai

A. Kalvaitienė 
Dr. S. Biežis

į’’ ''■‘į!

ir Chron
| tarta atidėti skridimų iki kilo 
pavasario (už atidėjimą balsa
vo visi vnldybos nariui, neiš
tik Iriant ir atigŠČiuus paminė
tųjų 4), tai jie pasitraukti, 
Tuomet ALTASS direkcijoj pa* 
liko II asmenų:

Mrs. Anna Bytautas, 
Antanas A. Dobbs,

Iš kairės į dešinę stovi: Dr. A. L. Davidonis, Just. Mackevičius, M. Narvidas, Wm. Kareiva 
ir ndv. A. A. Dobbs; sėdi ponia Ona Bytautienė, Antanas Kariantis, Pins Grigaitis ir An
tanas Vaivada.
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DABARTINE ALTASS DIREKCIJA SU LAKUNU F. VAITKUM

Iš kairės į dešinę stovi: A. A. Dobbs, Antanas Vaivada, Antanas Kartanas, ponia Ona By
tautienė, Pius Grigaitis, Geo. J. Stungis, Juozas Hertmanavičius; sėdi: Dr. A. L. Davido
nis, M. Narvidas, Įeit. Feliksas Vaitkus, Wm- Kareiva ir Justinas Mackevičius.

Trečiadieniu Birž. 20, 1935

ologi ja
Dr. A, L. Davidonis, 
PIuh Grigaitis, 
Juozas nortiniinavičius, 
Antanas Kartanas, 
Wm. Kareiva, 
Justin Macklevvich, 
Michael Narvidas, 
Geo, Si u ilgis, 
Antanas Vaivada.

1934 METAI
SAUSIS

Sausio 1 d.—Chii'iigojo nepa
prastai pasekmingas Aviaci
jos bailus Ashland auditori
joj.

Sausio 4 d.—Altass North Side 
lokalia komitetas turėjo su-

Sausio (J d.—Brighton Parko 
aviacijos balius J, Yuškos 
Hollyvvood Inn svetainėje.

Sausio 8 <1.—Paskelbta, kad an
tram skridimui iŠ Lietuvos 
“Pienocentras” prisiuntė au
kų $79.00.

Sausio 12 d.—Brighton Pačko 
Altass komiteto susirinki
mas. '

Sausio 14 d.—Roselande j vy
ko masinis mitingas ir kon
certas antrojo skridimo nau
dai.

Sausio 20 d.—Paskelbta, kad 
Altass iki tai dienai turėjo 
turto $6,477.73, iš tos su 
mos virš $6,000.00 grynais 
pinigais.

Sausio 27 d.— Miesto tarybai 
davus vardų Lituanica avė. 
buvusiai Auburn gatvei, Lie
tuvių Moterų Piliečių Lyga 
turėjo balių Lietuvių Audi, 
torijoj tam įvykiui paminė
ti. Dalis pelno buvo skirta 
antram skridimui ir Dariau* 
Girėno paminklo pastatymui,

Kovo 23 d.—Antras West Side 
Altass skyriaus susirinki
mus.

Kovo 23 d.-—Marųuette Parke. 
Altass skyriaus susirinki
mus.

Kovo 24 d.— Paskelbtas LL 
tuanicos 11 Avinei jos dienų 
maršrutas j>o visų Ameriką. 
Numatyta aviacijos dienos 
šiose kolonijose: Kenosha, 
Wis., Pittsburgh, Pa., Blng- 
hampton, N. Y., Utica, N. Y., 
New York, Springflcld, 
Mums., Sundcrland, Mums., 
Lowell, Mass,, Worcestcr, 
Mass., Boston, Muks., Brock- 
ton, Mass., Wilkes Barre, 
Pa., Mahanoy City, Pa., Bal- 
timore, Md., Philadolphia, 
Pa., Clcveland, Ohio, Detroit, 
Mich., Grund Rapids, Mich.

Kovo 25 d.—Brighton Parko 
Altass skyriaus prakalbos.

Kovo 81 d.—J. R. James-Janu
šauskas išvažiavo j Burbank, 
Callfornia, parsivežti lėktuvą, 
kurį Amerikos Lietuvių 
Trans-A'tlantinio skridimo są
junga nupirko antram skridi
mui į Lietuvą.

Wm. Kareiva
J. J. Bachunas, Sodus, Mich.
J. F. Budrikes

Narių komisija
N. G.ugis
M. J. Kirienė

Kalbėtojai ir “anounseriai”
V. Jurgelonis
A. A. Dobbs
K. Jurgelonis 
A. Zymontas 
K. G ugi s
P. Grigaitis

Spaudos komisija

Dr. A. Montvidas
V. Jurgelonis 
F. Bulaw 
M. Vaidyla 
K. P. Deveikis.

ši pirmoji aviacijos diena 
praėjo su didžiausiu pasiseki
mu ir parodė, jog Amerikos 
lietuviai yra pasiryžę remti an
trų trans-atlantinį skridimą, ne
žiūrint į visokius priešų atkal
binėjimus.

ALTASS organizacija
Lapkričio 15 d. 1935 tapo 

išimtas Illinois valstijos’ čarte- 
ris Amerikos Lietuvių Trans- 
Atlantinio Skridimo Sąjungai, 
kurios angliškas vardas čarte- 
ry įrašytas kaipo American 
IJthuanian Trans-A 11 a n t i c 
Flight Association.

Sąjungos tikslas čartery pa-

žymėtas sekamai:
(a) Remti skridimų ar skri

dimus orlaiviais iš Amerikos į 
Lietuvą, kad ątsiekus artimes
nių kultūrinių ir draugingų 
santykių tarp Suvienytųjų 
Valstijų žmonių' ir Lietuvos;

(b) Rinkti pinigus šiems 
tikslams imant narines mokes
tis, aukas, laikant aviacijos pa
rodas ir viešus parengimus, 
lekcijas, prakalbas, leidžiant ir 
parduodant litdraturą ir kitais 
tinkamais budais;

(c) Išnuomoti, pirkti ir sta-. 
tyti orlaivius ir visus reika
lingus įrengimus; nuomoti, 
pirkti, turėti nuosavybėje že
mę šios sąjungos tikslams, sta
tyti namus ir steigti airpor- 
tus bei ofisus;

(d) Padėti visais tinkamais 
budais aviacijos praplitimui 
tarp Amerikos lietuvių ir ap
vaikščioti paminėjimus miru
sių lietuvių oro herojų.

Amerikos Lietuvių Trans- 
Atlantinio Skridimo Sąjungos 
valdyba ir direkcija susidėjo 
iš sekamų asmenų:

Valdyba

Antanas Kartanas, Preziden
tas, 2557 W. 69th Street, 
Chicago

Pius Grigaitis, Vice Preziden
tas, 4420 Dfeyo Avė., Con- 
gress Park/ IU.

William Kareiva, Vice Prezi
dentas, 4644 So. Paulina St„ 
Chicago. • u ’

Mykolas Narvidas, Vice Prezi
dentas, 2424 W. 69th St„ 
Chicago

Antanas Vaivada, Sekretorius, 
1739 So. Halsted Street, 

. Chicago
Justin Mackiewich, Iždininkas, 

2824 So. Leavitt St., Chicago.
Direkcija

Mrs. Anna Bytautas, 911 W.
33rd St., Chicago

Antapas A. Dobbs, 11 South 
La Šalie St., Chicago

Dr. A. L. Davidonis, 4910 So.
Michigan Avenue, Chicago, 

taipgi jau paminėti valdybos 
nariai:

Pius Grigaitis,
Wm. Kareiva,
Antanas Kartanas,
Justin Mackiewich,
Michael Narvidas, 
Antanas Vaivada.
{ Altass direkciją vėliaus 

prisidėjo dar sekami darbuo
tojai:

Juozas Hertmanavičius
K. Savickas
Mrs. K. Račkus
P. šaltimieras
Bacevičius
Geo. Stungis.
Keturi iš jų — pp. Savickas, 

Račkienė, šaltimieras (Saliner) 
ir / Baceyičius — atėjo j AL
TASS valdybą, kaipo “katali
kų atstovai”. Juos paskyrė 
"Draugo” redakcija. Bet po to, 
kai rudeny 1934 m. buvo nu-

VASARIS
Vasario 8 d.—Roselando Altass 

skyriaus vakaras Balčiūne 
svetainėje.

Vasario 5 d.—Naujienose tilpo 
Juozo J. R. Jumcs-Janušau- 
sko atsišaukimas į visuome
nę.

Vasario 6 d.—Town of Lake 
lietuvių Unity L. B. Kliubas 
paaukojo $115 antram skri
dimui. Tas pats kliubas buvo 
aukojęs $87 Dariaus ir Gi
rėno skridimui.

Vasario 21 d.—Paskelbta, kad 
Lietuvoje Lietuvos Banko 
tarnautojai sudėjo $56.20 ir 
atsiuntė juos antram trans
atlantiniam skridimui.

Vasario 21 d.—Paskelbta, kad 
Vakarų lietuvių katalikų kon
ferencija nutarė remti antrą 
transatlantinį skridimą.

KOVAS
Kovo 7 d.—North Side Altass 

skyriaus susirinkimas.
Kovo 8 d.—Bridgeporto Altass 

skyriaus susirfhkimas. Iš
rinkta pastovi valdyba: pirm. 
A. Budria, sekr. M. Keme- 
šienė, vice-pirm. J. Kulis, P. 
Andrijauskas ir Jakubonis, 
kasieriu Aleksiunas, iždo glo
bėjais J. Hertmanavičius, 

’ Dimša ir Baltrušaitis.
Kovo 15 d.—West Side Altass 

susirinkimas.
Kovo 16 d.—Roselando Altass 

susirinkimas.
Kovo 16 d.—L. Radziukynas 

paaukavo $350 Lituanicos IT 
išrengiami.

Kovo 18 d.—Gauta aukų Iš 
Lietuvos nuo žemės Ūkio ir 
Veterinarijos departamentų 
tarnautojų $34.68 ir $16.07.

Kovo 19 d.—Susiorganizavo 
Marųuette Parko Altass sky
rius.

Kovo 22 d.—Bridgeporto Al 
tass- skyriaus susirinkimas.

Kovo 22 d.—Iš Lietuvos atėjo 
stambi auka nuo Lietuvos 
Aero Klubo Kaune antram 
trans-atlantiniam skridimui 
sumoje $1,661.10.

BALANDIS
Bal. 9 d.—North Ridės Altas.* 

skyriaus balius ir koncertas.
Bal. 11 d Iš Lietuvos atėjo 

dar 1,154 litų aukų antrojo, 
skridimo nąuclai. Aukavo mov 
kytojai, valdžios tarnautojai, 
mokiniai, dailininkai. Aukas 
prisiuntė Lietuvos Aero Klu
bas.

Bal. 11 d.—-Atėjo žinių, kad 
Argentinos lietuviai suorga
nizavo komitetų antram skri
dimui remti.

Bal. 12 <1.—Juozas R. James- 
Janušauskas išskrido su Al
tass nupirktu lėktuvu Litua
nica II iš Burbank, Califor- 
nia, į Chicagą. Jį pasitiko 
Hansas City Altass sekreto
rius A. Vaivada. Pakely su
stojo Rockforde. Į Chicagą 
atskrido balandžio 14 d.

Bal. 13 d.—Kumštynių ir ris 
tynių turnyras surengtas Da
riaus ir Girėno Posto Altass 
naudai.

Bal. 22 d.—{vyko antrojo lie
tuvių transatlantinio lėktuvo 
krikštynos ir lėktuvui buvo 
duotas vardas Lituanica II. 
Susirinkusios minios žmonių 
džiaugėsi gražia lėktuvo iš
vaizda. Krikštytoja buvo Al
tass prezidento A. Kartano 
jaunutė duktė Venta Karta- 
niutė. Kriktšynose dalyvavo 
ir Įeit. Feliksas Vaitkus, ku 
riam vėliau buvo lemta tap
ti pakrikštyto lėktuvo valdy
toju ir skridimo didvyriu.

Bal. 26 d.—Naujienose pradė
ta skelbti ilgi sąrašai auko
tojų vardų.

Bal. 28 d.—SLA. Moterų 208 
kuopos šokiai Lituanicos II 
naudai.

GEGUŽIS

Geg. 5 d.—Cicero lietuvių Al 
tass koncertas.

Geg. 8 d.—Marųuette Parko
lietuviai surengė nepaprastą 
viešą susirinkimą ir koncer
tą Altass naudai.

Gfig. 13 d.—Brighton Parko
balius Altass naudai.

Vaitkus aviacijos dienose.

Gegužės 13 d.—Leitenantas Fe
liksas Vaitkus laimingai pa
siekė New Yorko North 
Beach airportą, kur Ne*
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tus.

taipgi paduota ran),ose raktus
pasikeiti-apie

ryte,

$500 antram skridi-

II SU SAVO KRIKŠTYTOJALITUANI

dalykas ši- 
ginčuose bu-

buvo
Jaunas

tiesaus 
instru- 

krypčiai 
signalo 

rodyklė,

gegužes 
James-Ja- 
išskristi į

d.—Leit. Vaitkus su- 
Chicagon.

turėjo savo
nuo Lituani-

New Yorko 
kurios skaičius sieke 
tūkstančių. Lakūnas 
kelis kartus į orų su

LIEPAS
d.—Altass valdyba 
mechanikų Viktorą 
j Hartford, Conn.,

rezignacijų, atiduodamas 
ir raktus nuo lėktuvo.

duota žinia Įeit.
Kohler,

Yorko lietuviai turėjo suren- čios pradžios buvo su James’u). 
Vakare (geg. 13) priešpiet,

cos.
| Stebėtiniausias
tuose kritiškuose
vo pilnas ALTASS valdybos
narių solidarumas. Valdyba su
sideda iš žmonių įvairiausių 
nuomonių, bet tokio vienodu-

gę aviacijos dienų trans-at-
lantinio skridimo naudai. Pa- kai tik buvo pašalintos kaiku- 

leitenan-1 rios legalio pobūdžio kliūtys, 
sustojęs naujas lakūnas išskrido į ry- 
lakūnas 
susirin- 
lietuvių

kely į New Yorkų 
tas Vaitkus 
Clevelande.
padarė gerų įspūdį į 
kusių 
minių, 
kelių 
pakilo
keleiviais.

dimo Sąjungos valdyba paskel
bė, jog Juozas James-Janušau- 
skas rezignavo, bet kad jo pa
sitraukimas nesutrukdys Są
jungos darbo, nes į Janušausko 
vietų jau stojo Amerikos karo 
aviacijos leitenantas Feliksas 
Vaitkus. Po valdybos pareiški
mu pasirašė: A. G. Kartanas, 
prez., P. Grigaitis, vicc-prez., 
Michael Narvid, vice-prez., An
tanas Vaivada, sekr., Justin 
Mackiewich, ižd. ir nariai: A. 
Bacevičius, Bronė Bitautienė. 
Dr. A. L. Davidonis, Adv. A. 
A. Dobbs, J. Hertmanavičius, 
A. Račkienė, Paul šaltimieras, 
Adv. Konnie J. Savickus, Geo. 
J. Stungis.

Apie lakūnų pasikeitimų 
Naujienose buvo paduotas se
kamas redakcijos paaiškini
mas:

“Apie atmainos priežastis 
šiame momente galima pasaky
ti tiktai tiek, kad ALTASS 
valdyba negalėjo priimti lakū
no James’o staigiai pateiktų 
jai sąlygų. Buvo ištisa eilė ne
susipratimų, kurie tęsėsi per 
keletą mėnesių, bet jie yra 
daug mažesnės reikšmės. Per
siskyrimo klausimas iškilo bė
gy paskutinių kokių astuonių 
dienų.

Paaiškėjus, kad nauji James’o 
reikalavimai negali būti išpil
dyti, teko urnai j ieškoti kito 
kompetentingo asmens, kurs 
galėtų stoti į James’o vieta, 
idant trans-atlantinio skridimo 
darbas eitų be pertraukos.

šeštadienio ryte (geg. 12) 
jisai įteikė valdybos atstovui 
savo rezignacijų. Popiet valdy 
ba jų priėmė. Vakare buvo pa
daryta sutartis su Įeit. Vait
kum (tokia pat, kokia nuo pa- cialiai šauktas tam, kad val-

; Nežiūrint kiek galvosūkio ir 
vargo ALTASS valdybai pada
rė ši netikėta atmaina, ji įro 
dė vienų be galo svarbų da
lykų, būtent, tų: kad trans-at- 

! tautinio skridimo reikalas šian
dien yra didesnis, negu bet 
kuris atskiras asmuo. Vienas 
asmuo pasitraukia, kitas sto
ja j jo vietų — taip, kaip mu 
šio lauke, kur vienam kovoto
jui pailsus, j<

i rankas kitas.”
“Naujienose” 

sekami dalykai 

Geg. 14 d.—Lituanicos Antro
sios skridimo idėjai pritaria 
viso pasaulio lietuviai. Pa
skelbta, jog atėjo aukų iš 
Brazilijos, pirmiau buvo at 
siųsta iš Argentinos, Kana
dos, Kubos, Haiti.

Leit. Vaitkus apsiėmė lėkti.
Gegužės 14 dienų.—Amerikos mo įvykį: 

Lietuvių Transatlantinio Skri-Į “šeštadienio 
12 d., kada lakūnas 
nušauskas turėjo
Nevv Yorką, jisai ALTASS val
dybos įgaliotiniui, P. Grigai
čiui, airporte įteikė žodžiu sa
vo 
jam
Tuoj buvo sušauktas nepapra
stas valdybos susirinkimas ii 

Vaitkui į 
Wisconsin, apie 200

mylių į šiaurę nuo Chicagos.
Popiet valdybos nariai ėmė 

rinktis ir tartis. Kitus šis stai
gus pakvietimas į mitingą pa
siekė tik į pavakarę. Suėjus 
daugiau kaip trims ketvirtada 
liams narių, prasidėjo posėdis, 
kuris priėmė James’o rezigna
cijų ir nutarė pasiūlyti Felik
sui Vaitkui atlikti skridimų 
Lietuvon. Apie 7 valandą va 
karo, padarius posėdžio per
traukų, Įeit. Vaitkus jau svei
kinosi su valdybos nariais ir 
korespondentais.

Jaunam lakūnui buvo išdė 
styta padętis, kuri susidarė, 
pasitraukus p. James’ui, ir są
lygos, kuriomis ALTASS nuc 
pat pradžios veikė bendrai su 
juo. Susitarimas įvyko urnai n 
iššaukė entuziazmų susirinki
me.

Klausimai, dėl kurių įvyko 
tas lakūnų pakeitimas, buvo 
svarstomi ALTASS valdybos 
susirinkime pirmiau, p. Macke
vičiaus raštinėje, pereitų ket
virtadienį (geg. 10 d.). Jie bu
vo diskusuojami per septynias 
valandas, bet, deja, nebuvo aiš 
kiai ir galutinai išspręsti. Bu
vo padaryta tik laikina “tai
ka”, po kurios grasino kilti 
nauja ir dar didesnė audra.

Tas susirinkimas buvo spe-- 

Lituanica II su jos krikštytoja Venta Kartanaite.

dyba galėtų aptarti su lakū
nu galutinus veikimo planus 
prieš išskrisiant jam į rytines 
kolonijas, kuriose, pradedant 
gegužės 13 dienų, turėjo įvyk
ti kiekvienų sekmadienį iki 
birželio 24 aviacijos dienos.

Vadybai lapo patiektas nau
jas sutarties projektas. Pc 
diskusijų jisai buvo visais bal 
sais atmestas. Viskas tartum 
pasiliko prie senųjų sąlygų, bet 
senojo sutikimo ir pasitikėjimo 
vienų kitais nebebuvo.

Ant rytojaus laku n a s 
(James) ketino skristi iš Chi- 
cagos. Skridimas buvo atidė
tas iki šeštadienio ryto. .

šeštadienio ryte tečiaus AL
TASS valdyba

KAIP IŠRODĖ LITUANICA II PRIEŠ ĮRENGIMĄ

' l| i 1

šis paveikslas parodo, kaip išrodė Lituanica II, kada ji tik buvo atvežta iš Californijos J Chicagų. Pastebėkit langus pa- 
sažieriams. Jų nebėra įrengtoj Lituanicoj. Pastebėkit kitus skirtumus.

NAUJIENOS, Chicago, III.
PILNAI ĮRENGTA LITUANICA II SU JOS VALDYTOJU

Šis LitUJincos II paveikslas, nutrauktas Chicagoje, parodo, k aip tas gražus lėktuvas išrodė po to kaip buvo pilnai įrengtas
Birž. 19 d.—Nupirkta 

skridimo kompasas, 
mentas skridimo 
kontroliuoti, ledo 
prietaisa, spaudimo
temperatūros rodyklė, gene
ratorius ir keli kiti instru
mentai.

Birž. 24 d.—Aviacijos diena 
Clevelande.

Birž. 27 d.—Leit. Vaitkus SLA. 
seime.

Birž. 29 d.—SLA. seimas pa
skyrė 
mui.

Birž. 30 
gryžo

Liepos 12 
išsiuntė 
Jesulaitį 
prižiūrėti motoro sudėjimų.

Liepos 19 d.—Motoras Litua- 
nicai II. padarytas. Lituanica 
II randasi Kohler, Wis. Ai- 
tass .valdybos nariai A. Kar-

• tanas ir M. Narvydas nuvy
ko'j Kohler, Wis., pažiūrėt, 
kaip lėktuvas yra ruošiamas 
didžiajai kelionei. Lėktuvo 
rengimas pavestas inžinieriui 
A. Brotz’ui.

mo minties ir' sentimento, koks 
pasireiškė jos svarstymuose ir 
galutinuose tarimuose, sunku 
surasti ir tarpe artimiausių 
vienos sroves draugų. Tai lei
džia neabejoti, kad tų atmainų 
su pilnu pritarimu pasitiks ii 
visuomenė.”

Tuoj aus ant, rytojaus leite
nantas Feliksas Vaitkus išskri
do su Lituanica II į New Yor- 
ką dalyvauti aviacijos dienoje. 
Su Vaitkum išskrido į Nevv 
Yorkų kaipo pasažierius ir J. 
Tysliava, Vienybės redaktorius, 
kurs buvo tuo laiku viešėjęs 
Chicago j e.

Geg. 14 d.—Leit. F. Vaitkus 
su Lituanica II sugryžo į 
Chicagų, atsiveždamas, kaipo 
pasažierius Lietuvos genera- 
lį konsulų P. žadeikį ir kun. 
N. Pakalnį iš Brooklyn, N. Y.

Geg. 15 d.—Leit. Vaitkus par
sivežė Lituanica II į Kohler. 
Wis., kur jų pradėjo iš pa 
matų egzaminuoti, rengda 
masis aplankyti lietuyių ko 
lonijas.

G,eg. 19 d.—Leit. Vaitkus at
skrido su Lituanica II į Chi
cagų, ketindamas skristi į 
Connecticut valstijų. Pateikt 
pirmų planų, kaip reiks per
taisyti ir Įrengti lėktuvą.

skristi toh- 
Curtis-Rey- 

Glenview, 
savo gabu- 
daryti ore

kad jis galėtų 
mon kelionėn, 
nolds airporte,
III., demonstravo 
bus skraidyti ir
Įvairius stebėtinus triksus.

at- 
su 
pi

dai

Geg. 20-30 dd.—Leit. Vaitkus 
su Lituanica II Connecticut 
valstijoj.

Geg. 24 d.—Altass išleido 
sišaukimų į visuomenę 
prašymu' aukoti daugiau 
nigų, kad galima butų
šiais metais įvykinti skridi
mų su Įeit. Vaitkum, kaipo 
lėktuvo valdytoju.

Geg. 25 d.—Roselando Altass 
skyrius turėjo sporto vaka- 
ra skridimo naudai. — Al 
tass skyriai išreiškia pasiti
kėjimų lakunu Vaitkum ir ji 
sveikina.

Geg. 26 d.—Organizacijos ir 
asmenys pradėjo siųsti stam
bias sumas skridimui.

BIRŽELIS
išBirž. 3 d.—Leit. Vaitkus

Connecticut valstijos atskri
do Į Newark, N. J., kur bir
želio 3 d. buvo aviacijos die
na Taterboro airporte. Ant 
rytojaus buvo bankietas ir 
šokiai skridimo naudai.

Naujas motoras ir visos dalys 
lėktuvui.

Birž. 10 d.—Sulyg Vaitkaus 
planų Altass valdyba nutarė 
pirkti Lituanicai II naują 
garantuotų motorų ir perdėm 
visų lėktuvų pertaisyti ir 
Įrengti kuogeriausia.

Senasis lėktuvo motoras 
jau buvo vartotas 1,700 va
landų ir netiko skridimui per 
okeanų. Buvo manyta pirkti 
kitą geresni bet taipgi var-

V-

totų motorų, tečiaus visai 
naujas motoras ir dar pato
bulintas buvo rasta labiau
sia pageidaujamu.

Nutarta taipgi įtaisyti lėk
tuvui pasukama propelerį ir 
užsakyti reikalingus trans- 

. atlantiniam skridimui instru
mentus.

‘ Naujo motoro kaina $6,- 
640 ir dirbtuvė sutiko pri
imti senų motorų už $1,250. 

Birž. 10 d.—Sėkminga aviaci
jos diena Philadelphijoj. At
skiri aukotojai sudėjo $250 
parašiutui nupirkti.

Birž. 12 d.—Pasiųsta $2,000 
užsakymui naujo motoro Li
tuanicai II firmai “Vasp”. 
Leit. Vaitkus New Yorke da
ro užsakymus visiems Litua- 
nicos II įtaisymams ir in
strumentams.

Birž. 14 d.—Klaipėdos lietuviai 
atsiuntė apie $2,000 Litua- 
nicai II.

Birž. 17 d.—Pittsburghe įvy
ko sėkminga aviacijos dieria. 
Lakūnas iš Pittsburgho gry
žo atgal į Nevv Yorkų baig-1 
ti histrumentų užpirkimus. I 
Wilwamporte, Pa., padarė su
tartį] pirkimui pasukamo pro- 
pelęyio.

Birž. 18 d.—Naujas motoras 
Lituanicai II užsakytas kom
panijoj Pratt & Whitney, 
Hartford, Conn. Motoras vė
liausio modelio S1D1. Nu
pirkta taipgi visai naujas di
delis “earth 
pasas.

inductor” kom-

RUGPJŪTIS
Rugpjūčio 1 diena.—Prasidėjo 

smarki visų Altass skyrių 
darbuotė, aukų rinkimas ir 
davimas, belaukiant, jog 
skridimas greit įvyks.

Rugpjūčio 2 d.—Leit. Vaitkus 
iškeliavo į Fargo, North Da- 
kota “aklo” skridimo studi
juoti.

Rugpjūčio 10 d.—Paskelbta ge
rų žinių apie pasekmingų 
rengimų dalių ir instrumen
tų lėktuvui. Lietuvos Aero 
Klubas kablegrama iš Kau
no pranešė, kad pasiuntė 
oro žemėlapius Chicagon. 
Pasiųsta pinigai už radio ir 
propelerį lėktuvui.

Rugpjūčio 22 d.—Atvykęs iš 
Fargo, North Dakota, Įeit. 
Vaitkus rado, kad ne visi 
instrumentai prisiųsti Litua
nicai II.

Rugpjūčio 24 d.—Atsisveikini
mo bankietas lakūnui Vait
kui Ghoreland hotely, Chica
go j e.

Rugpjūčio 26 
diena Ford 
te, kurioj 
tūkstančių
Vaitkus negalėjo atskristi su 
Lituanica II į šių aviacijos 
dieną, nes lėktuvo naujas 
įrengimas pasirodė esąs ne
užbaigtas. Tečiaus Vaitkus 
atvyko į airportą su kitu 
lėktuvu ir buvo linksmai su
tiktas, nors žmonės buvo nu
siminę, kad nepamatė nau
jai Įrengto lėktuvo.*

d. — Aviacijos 
Lansing airpor- 
dalyvavo daug 
lietuvių. Leit.

RUGSĖJIS
Rugsėjo 5 d.—Gauta radio

kompasas Lituanicai II. Už
mokėta $900. Motoro defek
tas pašalintas. Dar vis sku
biai rengiamasi ir tikimas « 
skridimą Įvykinti 1934 me-
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Skridimas atidėtas

Rugsėjo 11 d.—Altass visų ko
mitetų kartu su centro ko
mitetu posėdis nutarė skri
dimą atidėti 1935 metams. 
Iš Kauno nuo Aero Klubo 
pirmininko prof. žemaičio 
buvo gauta kablegrama se
kamo turinio: “Oras Euro
poje darosi nepalankus. Pa
tariame skridimą atidėti se
kančiai vasarai.”

Rugsėjo 12 d.—Pradėta skelb
ti pilnas Lituanicos II auko
tojų sąrašas.

Rugsėjo 18 d.—ALTASS val
dyba laikė posėdj kartu su 
Įeit. Feliksu Vaitkum, ir ap
svarsčius vist) padėtį ir ko
lonijų komitetų patarimus, 
vienbalsiai nutarė: *

1. Skridimą atidėti atei
nančiai vasarai;

2. Prailginti sutartį su la
kūnu F. Vaitkum;

3. Tęsti tolinus skridimo 
paruošimo darbą ir daryti 
viską, kas galima, kad butų 
užtikrintas skridimui did
žiausias pasisekimo laipsnis

Savo pranešime skridimo 
rėmėjams vėliaus Altass val
dyba smulkiai išaiškino, kad 
beveik visos kompanijos, ku
rios dirbo dalis ar instru
mentus lėktuvui, pavėlino 
darbo užbaigimą ir neprista
tė daigtų į laiką.

kompanijos, kuri jį dirbo 
(Lycoming Co., Williams- 
port, Pa.). Propeleris turėjo 
būti pristatytas rugpjūčio 20 
d. Įdėjus naują propelerį, 
Vaitkus padarė bandymus ir 
apie juos pranešė, kad si 
kontroliuojamu propeleriu, 
nutaikydamas jį, gali gauti 
iš motoro tiek jiegos, kiek 
nori.

Spalio 27 d.—Leit. Vaitkus, 
darydamas bandymus su nau
juoju propeleriu, atskrido su 
Lituanica II į Chicagą. Lėk
tuvas buvo pastatytas apžiū
rėjimui Municipaliame air
porte. Daugelis skridimo rė
mėjai,' atėję pažiūrėti Litua
nicos II, džiaugėsi puikiu 
lėktuvo įrengimu. Su nau 
juo j u motoru ir propeleriu 
Vaitkus pakilo įsibėgėjęs tik 
apie 200 pėdų, tuo tarpu su 
senuoju motoru ir propeleriu 
reikėdavo 1000 pėdų įsibėgė
jimo.

LAPKRITIS
Lapkričio 21 d.-—Pasitraukęs 

lakūnas J. R. James-Janu- 
šauskas bando reikalauti per 
teismą, kad Altass atiduotų 
jam Lituanicos II valdymą.

Lapkričio 24-27 dd.—Paskelb 
ta metinė Altass atskaita.

Julius Baniulis

Erdvių Pionieriai
(Skiriu itn. Feliksui Vaitkui)

SPALIS
Spalio 2 d.—Pakvituotos aukos 

Lituanicai II iš tolimos Alas- 
kos nuo Juneau, Alaskoje, 
lietuvių. Vienuolika Alaskos 
lietuvių sudėjo $14.50.

Spalio 12 d.—Po ilgo laukimo 
gautas naujas propeleris iš

GRUODIS

Gruodžio 7 d.—Pranešta, kad 
F. Vaitkus išlaikė specialius 
naujus kvotimus trans-at- 
lantiniam skridimui. Pir
miau tokių kvotimų nebuvo 
iš lakųnų reikalaujama. To
kių kvotimų dar nebuvo, ka
da Darius ir Girėnas skri
do.

1935 METAI
SAUSIS

Sausio 7 d.—Naujienose pra
nešama apie Įeit. Vaitkaus 
darbavimasi žiemos laiku, 
besiruošiant prie trans-atlan- 
tinio skridimo. Išstudijavęs 
skridimo kelius, paruošė sa
vo planą su žemėlapiais.

Sausio 7 d.—Altass valdyba 
priėmė kolektyvę rezignaciją 
tų keturių narių, kurie bu
vo pereitą vasarą atėję, bet 
paskui vėl išėjo, gavę įsa
kymą iš savo partijos bosų 
Marijonų organo štabo. Po
sėdžio protokole tečiau tapo 
pažymėta, kad nusiskundi
mai ir priekaištai, po ku
riais jie padėjo savo para
šus, neturi absoliučiai jokio 
pagrindo.

Altass Finansų Komisija 
savo raporte pranešė, kad ji 
surado viską pilniausioj tvar
koj; nėra nei vieno cento 
neteisėtos išlaidos; visos Al
tass pajamos ir išmokėjimai 
yra teisingai užrašyti; at
skaitos susiveda iki cento. 
Finansų komisija susidėjo iš 
\Vm. J. Kareivos, adv. A. A. 
Dobbs ir M. Narvido.

Sausio 15 d.—Naujienose pir
mu syk Įeit. F. Vaitkus pa
skelbė savo skridimo pla
nus.

Sausio 28 d.—Leit. Vaitkus pa
skelbė, jog gegužės mėnesy 
Lituanica II bus New Yorko 
Floyd Bennett airporte, pa
sirengus skristi per okeaną. 
Lėktuvas valdžios apžiūrėtas 
ir užgirtas tinkamu kelio
nei.

KOVAS
Kovo 5 d.—Gauta žinia, jog 

S. V. Valstybės departamen
tas padavė prašymus toms 
šalims, per kurias skris Įeit. 
Vaitkus, kad suteiktų diplo
matinius skridimui per tas 
šalis. Leidimai prašomi iš 
Kanados, Airijos, Britanijos, 
Danijos, Norvegijos, Švedi
jos, Vokietijos ir Lietuvos.

Kovo 12 d.—Altass valdyba 
paskelbė, kad skridimo įvy- 
kinimui ir senų sąskaitų ap
mokėjimui dar trūksta $4,- 
750. Pirmieji tam trukumui 
padengti paaukavo po $2 
Walter C. Lukaus ir St. Pet
rauskas iš Chicagos.

Kovo 26 d.—Visa Chicaga su
kruto dirbti Lituanicai II. 
Rengiamasi prie bazaro ba
landžio 13 ir 14 dd.

BALANDIS
Balandžio 1 d.—Nežinomas au

kotojas suteikė $400 vertės 
dovanų bazarui. Daugybė 
žinomų aukotojų davė viso
kių brangių ir gražių daigtų. 
Ponia M. Kemešienė dirba 
visu pasišventimu rinkdama 
dovanas bazarui. •

Balandžio 4 diena.—Paskelbtas
SLA. Pildomosios Tarybos 
atsišaukimas į SLA. narius 
ir kuopas kuo kas gali pri
sidėti, kad butų sukelta 
trūkstant! suma skridimui.

Balandžio 13 ir 14 dd.—Chica
goje įvyko pasekmingas ba- 
zaras skridimo naudai. Ba- 
zaras davė virs tūkstančio 
dolerių pelno.

VASARIS

Vasario 3 d.—J. R. James-Ja- 
nušausko keisti reikalavimai 
teisme, kad jam butų paves
ta Lituanica II, teismo tapo 
atmesti. Pats teisėjas išaiš
kino skundikui ir jo advo
katams, kad jų pretenzijos 
ne vietoje.

Vasario 16 d.—Leit F. Vait
kus dalyvavo vasario 16 d. 
iškilmėse Lietuvos nepriklau
somybės sukaktuvėms pami
nėti Chicagoje.

GEGUŽIS

Gegužės 3 d.—Cliicagoje Con- 
gress hotelio auksiniame 
kambary įvyko istoriškas lie
tuvių bankietas, kurio gar
bės svečiais buvo Įeit. F. 
Vaitkus, adv. F. J. Bago- 
čius, SLA. prezidentas, ir at
vykęs svečias iš Lietuvos R. 
Skipitis, Draugijos Užsienio 
Lietuviams Remti (DULR) 
prezidentas.

Gegužės 5 d-—Skelbtoji Chica-

Dangoraižiai, iškėlę galvas į padangę, 
Aistringai žiuri, kaip dieną žiba saulė, 
Kaip naktį balsganas mėnulis 
Ir žvaigždės plauko erdvėse.
Dangoraižiai, kaip tos Egipto piramydės — 
Jų šypsenoj sustingus amžių išmintis.
Baltas pąukštis, paukštis išbandyto plieno, 
Paukštis su plačiais sparnais, — 
Vairuotojas nustato jam jo kryptį, 
Nurodo kelią, kur jis turi skristi. 
Vairuotojo širdis pilna aistrų, 
Kaip giedrios dienos saulės spindulių.
Vasara. Ši vasara — trečioji, 
Kai du didvyriai į erdves pakilo 
Ir pakartotinai jėgas išbandė. 
Ką erdvės sakė jiems, ką vėjai kalbėjo? 
Gal pasaką apie užburtą pilį sekė? 
O gal sudiev pasakė paskutinį?...
Kai aušo jaunas rytas, sodrus rytas, 
Dangoraižiai dar tylumoje snaudė 
Po ūkana tiršta jie savo galvas pasikišę, 
Tada Lituanica pirmoji kilo 
Ir išlėkė į platųjį ir piktąjį Atlantą, 
Bet jos liūdna istorija jau parašyta...
Baltas paukštis, paukštis išbandyto plieno, 
Paukštis su plačiais stipriais spąrpąis — 
Vairuotojas dar jaunas, bet patyręs,

- Jam rodo kelią, kur jis turi lėkti. 
Vairuotojo širdis pilna aistrų, 
Kaip giedrios dienos saulės spindulių. 
Vasara, ši vasara — trečioji, 
Jau vykdomas ir pionierių testamentas — 
Lituanica Antroji jau pasiruošus skristi, 
Kur musų Nemuną visi dainuoja, 
Kur piemenėlis, artojas ir šieno grėbėja 
Su didžiu ilgesiu erdvių didvyrio laukia.
(Ir bus malonu, kai baltoji gulbė 
Pažvelgs į Nemuną banguojantį ramiai, 
Kai ją padangėj sveikins vieversėlis, 
Lakštingala iš šlaito jai “labas” tars, 
Kai raiba gegutė ir sena močiutėj ? 
Už tokį žygį ją švelniai “pabari...) 
Dangoraižiai, iškėlę galvas į padangę, 
Aistringai žiuri, kaip dieną žiba saulė, 
Kaip naktį balsganas mėnulis 
Ir žvaigždės plauko erdvėse.
Dangoraižiai, kaip to^ Egipto piramydės — 
Jų šypsenoj sustingusį amžių išmintis. 
Brooklyn, N. Y. 1935 m. gegužes 25 d.

PHILADELPHIJOS MAJORAS SVEIKINA VAITKŲ

Philadelphijos mieste lept. F. Vaitkus buvo priimtas majo
ro Moore miesto salėje. Nuo dešinės į kairę: adv. M. M. šlikas, 
Įeit. F. Vaitkus, adv. R. Skipitis, DULR pirm., Z. Jankauskas, 
VVSS. rašt., majoras Moore, Kaz. žadeikis, J. V. Grinius, 
VVSS pirm., ir A. Ramanauskas, dentisterijos studentas.

PASTABA: Priėmimo komisijoje dalyvavo Dr. E. G. Kli
mas ir ALTASS vice-pirm. p. Pius Grigaitis, bet kamera jų ne
įeinu paveikslam

Lėkimo sportas ir 
kas toliau

rašysiu 
j spor-

vienam 
kuris

kį vaizdelį?
Lituanika II nulėkė j Kau

ną. Cleveland’e, amerikonas 
kalbasi su kitu amerikonu, šis 
lyg netikras amerikonas. To
dėl anas jo klausia:

— Kokia tamstos tautybė?
— Lieluvys.
— A, tai tamista viens iš 

tų, ką Lituaniką pasiuntėt Į 
Kauną. Congratulation!

— Ne, aš nesiunčiau. Aš 
priešingas jai ir visam tam 
bizniui!

Kalba persitraukia. Ameriko
nas atsitraukia. Dar dirstelia 
į musų lietuvį, nusišypso ir 
eina sau.

Aš tikiu, kad tokių vaizde
lių nebus nei Clevelande, nei 
Chicagoj, nei Pittsburgh’e.

Bet.... griežtų nepermaldau
jamų priešininkų dar yra čio
nai.

Vieni, kurie “iš principo” 
buvo priešininkai, jau parašė 
andai: mes nesipriešinąm lėki
mui, tik tegul kada nors le
kia.

gos lietuvių aviacijos diena 
dėl lietaus ir šlapios žemės 
tapo atidėta.

Gegužės 12 d.—Ford Lansing 
airporte įvyko Vaitkaus iš
leistuvės, bet ištikrųjų avia
cijos dienos vėl nebuvo, nes 
dėl šlapios žemes žmonėms 
negalima buvo įbristi į air- 
portą.

Gegužės 17 d.—Waterburio lie
tuviai laukė atvykstant Įeit 
Vaitkaus.

Gegužės 23 d.—Leit. Feliksas 
Vaitkus kaip 4:30 vai. po 
piet išskrido iš Chicagos 
Municipalio airporto į New 
Yorką. Jį išlydėjo Altass 
valdyba ir būrys darbuoto
jų.

Gegužės 25 d.—Leit. F. Vait
kus Newarke.

Gegužės 26 d.—Leit. F. Vait
kus Philadelphijoj.

Gegužės 28 diena.—Iškilmingas 
bankietas F. Vaitkui Wash- 
ingtone, D. C.

Gegužės 30 d.—Leit. F. Vait
kus dalyvauja Newarko avia
cijos dienoj ir Brooklyno 
piknike.

Leit. F. Vaitkui
Te Tamstos žygis perskristi 

klastingąjį Atlantą parodo pa
sauliui kokią akylą akį, drąsią 
širdį ir tvirtą pasiryžimą turi 
Amerikos lietuvis!

Te Dievas laimina Tamstos 
kelionę ir Jo žvaigždės terodo 
Tamstai kelią tiesiog į Kauną!

Tamstos pasisekimas numal
šins ir sugėdins visus abejo
jančius ir pavydinčius!

Būdamas nariu Hearst’o 
dienraščių, pareiškiu Tamstai, 
kad International News Ser
vice bus su tavim nuo pirmos 
dienos lėkimo ligi Tamstos pa
sisekimo !

Beje, Kaune būdamas pa
sveikink Lietuvos Respublikos 
Prezidentą ir nuo manęs.

Lots of luck, 
Stanley Pieza, 

Chicago American.

LEIT. F. VAITKUI.

BIRŽELIS
Leit. F. Vaitkus su Litua

nica II darbuojasi New Yor- 
ke.

Daro paskutinius bandymus.
NuČekiuoja instrumentus, ku

rie yandami geriausioj tvar
koj.

Skrenda į Hartford, Conn., 
nuČekiuoti motorą.

Skrenda į Williamsport, Pa., 
dar geriau nutaikyti pasuka
mą propelerį.

Laimingos kelionės velijam, 
Nieko nebijoti, 
Laimingai nuplasnoti, 
Geležinius sparnus daboti.

—E. J. Leistromai.

LAIMINGOS KELIONĖS
Kaipo Roselando ALTASS 

skyriaus darbuotojas ir rė
mėjas, veliju F. Vaitkui kuo- 
laimingiausios
siekti sostinę Kauną su Litu-
anica II ir pasveikinti musp 
brolius iv seseris lietuvius.

kelionės

X Laurutčnas

Aš ne sportininkas, ne spor
to redaktorius.... Bet 
čia ką nors panašiai 
tų-

Pirmiausiai dėkoju 
rašytojui, redaktoriui,
trans-atlantinio skridimo daly
ką pavadino sportu. Girdi, 
žmonės sujudo remti šį skri
dimą dėl to, kad sportą labiau 
mėgsta, negu tikrą visuome
nes reikalą. Tai buvo drąsa 
taip pasakyti. Tokią pat spor
tinę mintį ir aš turėjau, bet 
pirmiau nedrįsau tai pasakyti 
viešai....

Kodėl Amerikos lietuvių vi
suomene nesukruto taip gyvai 
remti Lietuvių Kambario, kai
po “amžino” lietuvių pamink
lo Mokslo Katedroje — Pitts- 
burgho Universitete? šį reika
lą remia visip niekas neprieš
tarauja. Bet remia ne taip en- 
tuzijatiškai, kaip antrojo skri
dimo reikalą. Kodėl? ,

Gal Lietuvių Kambarys yra 
rimtesnis dalykas? Gtal jį 
rengti netiktų taip skubinant 
dėl to, kad jis turi būt įreng
tas ilgiems šimtmečiams?

šitaip dalykus svarstyti ne
galima. Negalima pasakyti, ku
ris rimtesnis ir svarbesnis. 
Lietuvių Kambarys, sakome, 
turi būt išmargintas tokiais 
marginiais, koki per tūkstan
čius metų lietuvių sieloje py
nėsi ir reiškėsi kaipo pagra
žinimai jų įrankių, jų aplin
kos, jų aprėdalų ir kitų daly
kų. Tai didelis dalykas, svar
bus. Bet, marginant, galima li
niją pabraukti vienur storiau, 
kitur šimtadale colio ploniau, 
nebus prastai. O Lituanikos 
mechanizme . dešimt-tukstanti 
nė dalis colio daugiau ar ma
žiau gali padaryt katastrofą 
jos lėkime. Taigi čia jau bai
siai rimtas dalykas ir neapsa
komai daug rupesties reikia 
prisirengime, kad neįvyktų ka
tastrofa.

Sportiškumas yra tik tame, 
kad žmonės per tūkstančius 
metų norėjo lėkti, kaip paukš
čiai, o negalėjo, tik dabar mu
sų gadynėje, mums gyvais 
esant, mašininis lėkimas tapo 
išrastas ir sparčiai išplėtotas. 
Nepaprastas dalykas. Tai ii 
sportas. Po dvidešimt-trisde- 
šimt metų lakioj imas neturės 
sporto užsidegimo, nes bus pa
prastas dalykas.
, Atlantiko perskridimas jau 
ne toks jaudinantis dalykas, 
kokis buvo keletas metų at
gal. Bet nulėkt iš New Yorko 
per Atlantiką ir kelias valsty
bes į Kauną yra nepaprastas 
dalykas. Tas lietuviams garbę 
atneš. Ir ta garbė bus visiems 
lietuviams, t. y. lygiai ir tiems, 
kurie griežtai priešinosi Litua
nikos II gimimui, augimui h 
prisirengimui. Kuomet ji lai
mingai nulėks į Kauną — vi
si priešingieji balsai nutils,

jeigu aš neklystu....
Bus tai ne tuščia garbė. Tai 

bus lietuvių prisidėjimas prie 
pasaulio progreso, to progreso, 
kuris buvo ir bus geras, ku
rio niekas sustabdyt negeid
žia.

Antrojo Transatlantinio skri
dimo priešininkai, — aš įsi
vaizdinu, 
dosįs taja garbė, kuria Litua
nika II laimės, nulėkus į Kau
ną.

Mokslininkai, kuomet nori 
pažinti kurią tautą, renka ži
nias apie tai, ką ji nudirbo. 
Kokia jos literatūra — jie 
įskaito į tai ir tautininkų, ii 
progresistų ir bolševikų litera
tūrą — visai tautai! Jie žiuri, 
kaip ir ką tauta, padarė klau
simuose ekonomijos, organiza
cijos ir 1.1. Jie neišmeta nei 
vienos partijos, nei vienos re 
ligi jos, nei vieno žmogaus iš 
tautos, kurią jie tyrinėja.

Ar jus galit įsivaizdinti to-

po metų kitų nau-

Kiti, kurie jokio principo ne
turėjo, dar tebesėja išmislus 
prieš antrąjį transatlantinį 
skridimą, dėl to, kad ne jų 
partija tatai sumanė ir orga
nizavo.

Partyviški užsispyrimai pa
laidojo Romos imperiją.

Partyviški musų Chicagos 
ir Clevelando užsispyrėliai pa 
laidos — ką?

Romos imperijoj užsispyri
mai prieš valdančiąją partiją 
turėjo teisę — “revoliucinę tei
sę”, kaip Woodrow Wilson sa
ko.

Bet Antro Transatlantiniu 
skridimo reikale nėra nei im
perijos, nei partijos (kelios 
partijos agituoja ir remia šj 
skridimą); taigi tie užsispyri
mai neturi gyvavimo pamato 
ir tik žemina kultūriškos tau
tos vardą. Ir dar jie drįsta va
dintis geresniais lietuviais.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
GEROS VALIOS PASIUNTINIUI 

DRĄSUOLIUI LAKŪNUI

FELIKSUI VAITKUI
NUOŠIRDŽIAI LINKIU 

PASEKMINGAI NUSKRISTI
I LIETUVĄ!

JUSTIN 
MACKIEWICH

2324 So. Leavitt Street
CHICAGO, ILL.
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AVIACIJA IŠ PADANGIŲ

Rašo Juozas J. Hertnumavičius

Dariaus ir Girėno Lituanica skridimo

(Lictuviftkafj žydukas)

LINKI

Juozapas Kiauda Lakūnui Leitenantui

Feliksui Vaitkui
gerai su

TeJ. NORmal 6983

Chicago, m

ELECTRIC ENGINEERS

VAITKUI!LAIMINGOS KELIONES LĘIT

Phone YARDS 0803

CHICAGO, ILL

v*

pastangų 
be vertes

Taisome dženireiterius

Laimingos Keliones 
Lakūnai Vaitkui

Jeigu tas žygis butų mažos 
vertes, tai Lietuva nesiruošių 
prie iškilmingo pasitikimo mu
sų lakūno. Lietuva gerbia He

ra reikalinga, galima 
kad tu kelionė pa-

J tų klausimų galima duot 
drąsiai teigiamų atsakymų. 
Lėktuvas yra išmėgintas žino
vų, taip privatišku, kaip ir val
džios, ir rastas tinkamu (air- 
worthy). Visi valdžios leidimai

LAIMINGAI ATSKRIDĘS KAUNAN 
PASVEIKINK MANO GIMINES 

IR DRAUGUS!

pavykęs žygis yra skaito* 
svarbiu. Visas pasaulis do- 
kiekvienu pasikėsinimu at
tolintų kelionę, nes kiek-

3201 So, Halsted St 
• Chicago, III.

Leitenantas Feliksas Vaitkus 
yra iš musų visų kompetentiš- 
kiausis spręsti apie visas ga
limybes, ir jeigu jis matytų 
kokius trukumus, tai būdamas 
laimingu • naujavedžiu nesileis
tų j tokių kelionę. Bet ir jis 
negali nieko iš kalno pasakyt. 
Jis irgi gerai supranta įvairu
mų pavojų. Bet jis turi ilgų
metų patyrimų, jis turi užtek
tinų išsilavinimų, ir todėl jei
gu jis skrenda, prisieina tu
rėti vilties, kad jis laimingai
Kaunu pasieks.

3200 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

Tačiaus, padarius viską kas sau 
gumui 
tikėtis 
vyks.

be miego, su įtempta atida, yra 
milžiniškas darbas. Taigi atlie
kant tolimus skridimus yra iš
mėginama taip lėktuvo, kaip ir 
žmogaus ištvermė, 'raine yra 
svarba tolimų skridimų. Be to 
yra svarbu patirti kiek kuro, 
gazolino, reikia atliekant toli
mų kelionę {vairiose oro apy- 
stovose. žodžiu, kiekvienas įto
limas skridimas turi visokiario- 
pos moksliškos svarbos.

Aviacija pradžioje savo to
bulėjimo atrodė j sportų. Kad 
ji civilizacijos eisenoje galėtų 
sulošti svarbią rolę, retas kas 
tikėjo. Gal būt, kad tokių tikin
čių svajotojų plačiame pasauly
je ir buvo, bet jų nebuvo mū
rų tarpe, ir apie juos mes nie
ko nežinojome. '

Bet štai iškilo pasaulinis ka-

Laimingos Kelionės Drąsiajam Lakūnui! 
MID WEST ARMATURE SERVICE 

813 W. 35th Street,
Phone BOULEVARD J144

(Generators) starterius ir elektrikiniųs 
motorus.

MESSAR
Aptiekorius

Į tų klausimų vien ateitis 
duos atsakymų. Visi daviniai1 
kalbų už teigiamų atsakymų, 
bet , ųera pasauly žinovo, kuris 
ateitį galėtų atspėt. Nėra pa
sauly galės, kuri galėtų kon- 
trolioti orų, kaip nėra pašau 
ly žinovo, kuris atspėtų, kas 
gali atsitikt ir su pačiu lėktu
vu. Pagalinus, ir žmogaus jie- 
gos nėra galimybės išmatuoti.

Musų gražiai veidrodžiais išpuoštoj užeigoj 
visados randasi geniausios rųšies degtinė, 
alus, užkandžiai ir graži svetainė dėl mitin
gų rengimui vestuvėms, parems ir kitiems 

" parengimams,

DRESSEL’S BAKE SHOP 
3252-4-6 WALLACE STREET 

(4 blokai rytus nuo Halsted) 
Visi telefonai Victory 2590 

CHICAGO, ILL.

Skridimas virš vandenynų į 
tolimas šalis, be sustojimo, dar 
yra bandymo fazėje. Jis kol kas 
daugumai žmonių atrodo spor
tu, bet jis turi didelės reikšmės. 
Kada Lindbergas nuskrido iš 
Floyd Bennet Field į Paryžių, 
pats vienas, be sustojimo, jis 
įgijo tokių pat garbę, kaip Ko
lumbas. kuris atrado Ameriką. 
Lindbergo pavyzdį jau pasekė 
daug kitų lakūnų ir kiekvienas 
toks 
mas 
misi 
likti 
vienas toks žygis yra nuopelnu 
civilizacijai. Jeigu toks žygis 
yra atliekamas vieno žmogaus, 
jis reikalauja didelės drąsos ir 
tobulumo.

Skridimas į tolimas šalis, virš 
plačių vandenynų, yra pavojin
gas dėl oro nepastovumo, ir ga
limybių sugedimo ir tobuliausių 
motorų bei orlaivių. Kitas daly
kas, yra žmogaus ištvermė. Bū
ti ore kelias dešimts valandų

NATHAN
KANTER

yra parūpinti. ALTASS be to 
buvo nuolatiniame susižinoji
me su Lietuvos Aviacijos Klu
bu. Viskas kas buvo veikiama, 
buvo su žinia kompetentiškų 
ištaigų ir žmonių.

Ar kelionė pavyks?

BROLIAI VAIŠVILAI
rbą Garantuojame.

Linkime Lakūnai Vaitkui 
Laimingos Keliones 

Lietuvon!

BANIS
FOTOGRAFAS

pratome, kad tokiai tolimai ke
lionei pasekmingai atlikt reikia 
atatinkamai prisiruošt. Reikia 
aprūpint lakūnų ar lakūnus ge
ru orlaiviu, su visais naujau
siais įtaisymais. Reikia gauti 
Jungtinių VaJštijų pritarimų, 
ir globų. Reikia apgalvoti visų 
planų smulkmeniškai, ir sukel
ti pakankamai pinigų to plano 
išpildymui.

Ar ALTASS tų viskų atli-

Buvo tas 1893 metais. Atva
žiavęs Amerikon iš po Rusijos 
jungo, džiaugiaus ta laisve, ku
rią radau Amerikoje. Laikai 
buvo sunkus, bet mintis bėgo 
Lietuvon, kur žmonių teisės 
buvo labai susiaurintos, ir jo
kius sumanymus nebuvo galima 
vykdyti, Važiavo tais metais 
daug lietuvių Amerikon. Dau
guma važiavo čion apsigyveni, 
nes jokios ateities Uetuvojo ne
turėjo. Kiti važiavo trumpam 
laikui, Tikėjosi užsidirbti Ame
rikoje daug pinigų ir grylti į 
savo tėvynę. Važiavo daugumoj 
ūkio darbininkai, liet pasitaikė 
vienas kitas sunkaus darbo ne
matęs, lankęs mokyklų, svajo
tojas. Svajotojai paprastai ieš
ko svajotojų, nes svajonės sva
jotojų būry auga, ir ias teikia 
jiems malonumų. Keletas tokių 
svajotojų teko man pažinti. 
Susieidavom krūvon visokias 
idėjas, svajones pareikšti. Sū
kury tų svajonių visada buvo 
Lietuva. Visi buvom patyrę ru
sų valdžios žiaurumų, slopini
mą lietuvių dvasios, persekioji
mų. Galvojome kokius butų ga
lima pavartoti budus, kad ru
sus išvijus iŠ musų šalies, ir 
atstvigus laisvų, nepriklausomų 
Lietuvę, kurioje galima butų 
įgyvendinti tokių laisvę, koki 
jau buvo įvesta Amerikoje, ži
nojome labai gerai, kad musų 
maža tauta, be kariškų padar
gų, ginklų, stoti kovon su ga
linga Rusija negali. Bet štai at
sirado musų tarpe galvočių, ku
rie patiekė planų kaip nugalėti 
Rusiją. Reikia sukurt orlaivius, 
pampinti bombas, ginklus, ir 
nuskridus virš caro sostinės 
pradėt griauti jo galybę.

Orlaivių tais laikais dar ne
buvo, bet paukščiai oru lekio
jo, o be to buvo jau balionų, 
žodžiu, realus pagrindas 
kioms svajonėms jau buvo, 
tokios kalbos, tokios idėjos 
vo vien minties vaizduotė, 
ri ateina kaip sapnas, be iššau
kimo vilties, pasiryžimo. Tuo 
saugiau buvo mums tokias sva
jones savo tarpe platinti, nes 
visi buvome tikri, kad jų nie
kas gyvenime pravesti negali. 
Buvo tai tuščias pliauškimas.

Atsirado tačiau vienas pažįs
tamas mechanikas, Niceforas 
Žilevičius, kuris serioziškai per
siėmė tokia idėja, ir stengėsi 
sukurti tokių mašinų, kuri ga
lėtų skristi oru. Dirba jis ilgų 
laikų, su dideliu atsidėjimu ir 
galų gale, po kelių metų, sukū
rė tokių mašiną, kuri galėjo 
pasikelt nuo žemės. Bet kada 
jis dėjo tokias pastangas, pana
šias pastangas dėjo ir kiti žmo
nes, turintieji dąugiau mokslo, 
suprantantieji jėgų paslaptis, 
inžinieriai ir štai 1903 metais, 
prie krašto. Michigan ažero, 
broliai \Vrightai surengė pir
mų aviacijos dienų. Nuvažiavo
me pamatyti stebuklų, kokių tie 
aviatoriai su savo lėktuvais da
rė ore. Stebėjomės. Bet toje 
dienoje ištiko viena nelaimė. 
Lakūnas Johnson krito su sa
vo lėktuvu į ežerų ir dingo. Bet 
aviacijos sapnas buvo realizuo
tas. Tas, ką mes skaitėme tuš
čia svajone, tapo įgyvendinta.

Šiandien, kada prisimena tos 
musų tada vien tuščios svajo
nes ir matosi kokia rolę civili
zacijos eisenoj aviacija lošia, 
matome, kad pasauly tuščių 
svajonių nėra.

Neprisieina daug kalbėti apie 
svarbų komercines aviacijos, 
nes šiandien tas yra kiekvienam 
ganų aišku, šiandien greitumas 
susisiekimuose lošia svarbiau
sių rolę, o tokį greitumų, kokį 
galima pasiekti lėktuvais, ne
pajėgs pasiekti ne laivai, nė 
traukiniai, nė automobiliai, tre
kai, nė koks kitas • išradimas. 
Visame tad pasauly jau yra 
sudarytos aviacijos komercinės 
ir pasažierinės bendrovės, ku
rios kasdien praplatina savo 
veikimų, ir tas daug pri gelbsti 
išplėtojimui biznio.

Keliai virš sausžemių jau be
veik visur yra nustatyti. Pa
stangos yra dedamos, kad pato
bulinti lėktuvus taip žvilgsniu 
jų greitumo, kaip ir žvilgsniu 
saugumo. Kas metas aviacija 
tobulėja visais žvilgsniais, ir 
tūkstančiai inžinierių vis dar 
ieško kas ir kaip galima pato
bulinti, kad aviacijos vartoji
mas butų taip platus, kaip da
bar yra vartojimas automobilių, 
busų, motorinių trokų ir pana
šių susisiekimo ir transportaci- 
jos priemonių. Jau ir dabai’ 
kelionė oru ne daug brangiau 
kainuoja negu traukiniais, o 
yra daug parankesnė. Pavyz
džiui, turint reikalų New Yor- 
ke, chicagietis gali ten <tq pa
čių dienų nuskristi, atlikti rei
kalus ir sugrįžti namon.

Kada Darius ir Girėnas lie
pos 15 d. 1933 metais išskrido 
Lietuvon, mažai kas įvertino jų 
žygį. Tik jų tragiška mirtis pa
darė juos Lietuvos didvyriais, 
šiandien visų gerbiamais. Kada 
jie sumanė tų skridimų ir krei
pėsi j visuomenę prašydami fi
nansines paramos, mažai rado 
rėmėjų. Buvo daug tokių, kurie 
nekreipė j tų dalykų ^domesio. 
Kiti nepasitikėjo jais, o kiti 
vien pašiepė juos. Bet kada jie 
atliko savo kelionę pasekmin
gai, iki tragiško momento, vi
siems atsidaro, akys, ir pasireiš
kė nesuskaitomos munios ger
bėjų. Darius ir Girėnas buvo 
pirmtakunais. Už tai jų garbe 
bus amžina ir neužmirština. 
Bet jeigu lietuviai pasitenkintų 
vien mirusių didvyrių gerbimu 
ir nedarytų naujų pastangų eiti 
pramintais pažangos keliais, tai 
jie nebūtų verti net ir didvyrių 
garbintojais vadintis. Tauta, 
gyvenanti vien garbe mirusių 
didvyrių, nedaranti 
žengti jų takais, yra 
civilizacijai.

šita teisybė buvo 
prasta rengėjų antro transat
lantinio skridimo. Lituanica II 
yra reiškiniu, kad lietuvių tau
ta yra pažangi ir kada einant 
garbės keliais prisieina jos did
vyriams žlugti, kiti didvyriai 
stoja jų vieton ir keliauja to
liau.

•Daug ko pasimokinopie iš 
Dariaus-Girėno skridimo. Su-

kanas mirusių didvyrių, Da
riaus-Girėno, gerbia jų drąsų 
žyg|. Jeigu susilauks sveiką, 
pasekmingai atlikusį visą tų 
kelionę Įeit. Vaitkų, tai širdis 
Lietuvos prisipildys ir džiaug 
smu ir savygarba. Ypatingai 
šiuo momentu kada eina |ti- 
virčiai su Vokietija dėl Klai
pėdos, o su Lenkija dėl Vil
niaus,’reikia kad pasaulis žino
tų, kud ne visi Lietuvos did
vyriai yra žuvę.

Kada užsieny gimęs lietuvys 
nuvyks Tėvynėn pasveikint vi
są tautų vardu išeivijos, tai 
bus vienas iš svarbiausių ženk
lų musų tautos vieningumo ir 
gyvumo.

pd plaka lietuvių širdys 
jausmais, skrendant Įeit. Vait
kui Kaunan! Lai gyvuoją lie
tuviai I *

ras, ir aviacija jau pradeda 
lošti svarbią rolę, Tokios pat 
svajonės, kokias mes turėjome 
savo jaunose galvose, tur būt 
buvo pas galingas, civilizuotas 
tautas, ir tikslas kokiam mes 
skyrėme lėktuvus* buvo ir ga
lingų valstybių paskirtas, čia 
vėl pasikartoja patyrimas, kad 
iš jokių svajonių negulima juok
tis, nes jos galt būt realizuo
jamos.

šiandien kariška aviacija jm- 
siekė tok| tobulumo laipsni, kad 
baisios galimybės yra visų ma
tomos, ir pasaulis yra susirūpi
nęs jau ne praplėtimu tos avia
cijos, bot jos susiaurinimu. Ta
čiaus nėra vilties, kad kariškoji 
aviacija butų pažabota, nes 
kiekviena tauta didina savo ka
riškos aviacijos jėgas, ir atei
nančiame kare ta šalis laimės, 
kurios aviacijos jėgos bus to
bulesnės.

Kariškoji aviacija gali nu
lemti pergalę ir mažų tautų 
naudai, nes čia jau ne pats skai
čius sprendžia, bet tobulumas. 
Bet kariškoji aviacija gali būt 
urnai sustiprinta komercine ir 
pasažierine aviacija, ir todėl 
kiekviena tauta stengiasi viso
mis išgalėmis savo aviacijų su
stiprinti, ištobulinti iki toli
miausių galimybių.

C1IICAGO, ILL
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Kaip Philadelphijos Lietuviai Reme 
Antrą Transatlantinį Skridimą

PHILADELPHIJOS LIETUVIU GEGUŽINIS LEIT. F. VAITKUI IŠLYDĖTI

; Stan
ley Vešliomis, 1523 W. Dali“

pakenkti pasirinktais budais, I3th St., 
jleškojo kitų, bet niekados iki- 
laimėjo. Kati Ir paskutiniame 
atsilikimo, vienas lenkberiilų, 
pasinaudodamas Pennsyl vanla 
valstijos "Mėlynais”.» (staty
mais, (skundė "Vytauto Par
ko” Hiivlninkus, kad rengėja.* 
piknikų sekmadleiiluls parda
vinėja svaiginančius gėrimus numim, 
gegužinėse. Nors visuose pik ■duonų; P. Bnllunus, 2570 Wost« 
nikuose kitur kaip Ir čia pei 
Ilgus motus suvažiavę žmonės 

i “dova
nomis” Iki sočiai. Ir niekam

(Ižui tarpe kilų pasaulio š<d» oel galvoj nebūdavo, kad kas 
narių, sukėlė no vien J,utų bloga. Pnsldėkavejant 

............. bot Ir senesnių člnlt’bclcm ęlomentuin, Išleistuvių 
atėjūnų lietuvių jausmus, Ko' piknikas lakūnui F, Vaitkui no 
pirmiaus gnl nė vienas nė nei 'mažai nukentėjo plnlglšlml; 
sapnavo, nė launųstytl nemh-!^iilų padaryta dvigubai pelno 
nė apie lokius žygius, tai DA negu dabar. 
RIAUS-GIRF.ND pasiryžimas

IMIILADISLPIIIA 
bar noriu 
delphljos

patelkti kaip Pldla- 
miesto taip Ir kitų 
lietuviams dauginus 
žinių, kas rėmė mu

sų parengimus Ir apie Jų pa
sek mes.

Kaip žinomo Antras Skridi
mas yra paseka Pirmojo, pra
lieto DARIAUS-GIRF.NO. da
liai* Jau žuvusių ir amžino at 
llslo sulaukusių Lietuvos Žemo
je. DARIAUS-UIRRNO paslr.v-

Marelnkovlėla, 87151) N. 7tb St>. 
bonkų degtinės | Egan Adams, 
101 h & Spr. Gardeli St., bonkų

mond (Iroeory, trukų nuvežti 
darbininkus plknlkmi; K, Lau
rinaitis, 3278 Halmon St., K)

ilnnil. .Iiw )l.,. Hoi'f.liivo,-. IohiIh dievo
tuvių t.iui.m viu'dul Ir J.m proo* < ...

tnorahuid Hl., 10 svarų kliba- 
šukų; P. Jamdevlčla, 2522 
NVoslinoroland St., 10 sv. kll-

mynos
Ontario St,, sv. kllbasukųj 
A. Zavadskio, 2130 1'1. Allo- 
ghony Avė., h sv. kllbasukų; 
A. Jucius, 2(115 E. Allogbony

Tos Žubiingos vienok neini 
nukėlė tų nųnmnę lietuviuose.!lietuvių. Jų
kad lietuviui gali ir turi užtek
tinai didvyriškumo atlikti to
kius |msaullnlu« didžius dar* 
bus, kaip Ir kili žmonės arba 
kitos tautos,

Palaidojus pirmuosius Atlan-

apsčiai privažiavo gegužlnėn 1" 
nemažai auuuknvo Ir prlsldė|n 
kitaip paremti Antri) Skridi
mų. ’Zlurėk aukautojų vardų Ir

Jankiiuslais, VVSS. rašt,

la juos apraudojo, netekus sa
vo sūnų drųsuollų, bot dėlto 
nenusigando. Didesnis paslry- 

savimi 
Savo 

nosko

žinias ir pasitikėjimas
lietuviuose imslrolškė.
jiegonds ir pasiryžimu,
liiuint ir neprašant kitų, Ir ŠĮ

Philadelphijos lietu
vių aukos išleistuvių 

gegužinėje

2027 E. Madlson St., 5 sv. kII 
besuku; Z. Gnrllnusklonė, 26(12 
E, Allegheny Avė., didelę dėžę 
saldainių; J. Ilrukauskas, 2(H0 
E. Allegheny Avo., 5 sv. kllba- 
sukų; J. filmkonls, 4238 Rlch- 
mond St., 5 sv. kllbasukų; J. 
Vaivada, 4774 Rlchmond St., 
"splced ham”; F. Tvaranavl- 
čia, 2700 Edgemont St., 5 sv. 
kilbasų. Šias aukas surinko 
VVSS. komiteto darbuotojai S. 
Puteikis -didesnę dnl|; mažes
nę Kas. Sklrvnlnls, Apart to, 
Mrs. Bražaltionė Įduvė asmeniš
kai loll. I'\ Vaitkui $5,00, jos 
|am dovanų.

Gilini dėkojamo visiems au*

,;■> J

K W f’fr

k i
J* : fl

Et 
i fl |
" i

į?. .

Tal yra didis didelio paveikslo, miliuto “Vytauto Parke”. Phlladelphla, Pa., laike IGolstuvIų gcgiižhiėg gegužės 26 d,, 1935 m., 
kurių surengė VVSS komitetas leitenantui lakimul F. Vaitkui. Gegužinėje dalyvavo so Įeit. Vaitkum (taipgi ndv, R. Skipitis, 
DULK pirmininkas, Ir Naujienų rediddorlus Plūs Grigaitis, ALTA88 vlco-plrmlnlnkas.

Musų Žodis
I IMTO irITH HIHirtfcK *UWCki

PIIII.ADELI'IIIA, 1>«. - H-
Atlantikų surengė. Tai aiškus 
imsi reiškimas, kų lietuvių vie
ningumas savo vardui ir savo 
tautai gali padaryti. Kiek be

nuveikti pakeli- 
visas 100% He- 
savo tautos la-

ir Pirmas skrL

tuviai galėtų 
mui savęs, jei 
tuvių dirbtų 
bu i ?

Antras kaip
dimas buvo remiamas juk tik 
mažumos lietuvių amerikiečių. 
Kaip Pirmam taip Antram la
kėjo sutikti nemaža priešų, Ne- 
pasitikėjimas savimi, pavydas 
kitiems viršijo gerus norus. 
Vietoj prisidėti moralini, dar- 
bu ir materijaliai paremti skri
dimus, priešingi žmones dirbo 
iš "kaires ir dešinės pusės skri
dimams pakenkti. Ypač tas 
siškiai pasirodė, kada Antras 
Skridimas negalėjo įvykti 1934 
m. Atidėjimas Antro Skridimo 
1935 metams, tiesa, paveikė ir 
ant pasišventusių darbuotojų ir 
rėmėjų, jiem ūpų "sugadino”, 
tačiaus jie nepasidavė blogos 
valios norams; jie laukė atei
nančio momento, žiemos laiku 
darbų pertraukus, iš naujo ūpų 
įgauti ir užbaigti pradėtų j j dar
bų. Ir jie neapsiriko; darbas 
jau atliktas ir dabar jie lauks 
tik triumfo!

Kaip kitose lietuvių koloni
jose netruko lietuvių neigėjų 
šiam prakilniam darbui, taip ir 
pas mus jų nestokavo. Pavy
das iš vienos pusės, fanatiškas 
nusistatymus ir ignorancija iš 
kitos, veikė iš visų pusių ii 
pas mus. Buvo bandoma pa
kenkti kiekvienam musų komi
teto parengimui. Negalėdami

Valtkaus Gegužės 2(1 
tauto Parko” aukavo 
pinigais šie lietuviai:

J. Tranauskus—$10.00, A. 
Kanušls $5.00, Paul Guokas — 
$2.09, J. (dilins—$1.90, Mrs. 
II. VVoldod—$1.00, John Lu
kas—$1.00, Mrs. A. Dambraus
kas $1.00, Mrs. S. Vaivada— 
50c, Mrs. Mataitis—$1.00, Mrs 
S. Desris—$1.00, A. Siūlas— 
$1.00, V. Mataitis $2.00, Dr. 
Ignas 'Stankus $5.00, Dr. J. J. 
Gheleden—$2.00, P. Siinoliunas 
—$1.00, J. JakimaviČla—$1.00, 
Simon Urbonas—$1.00, J. Sut- 
kaitis—$1.00, P. Dau kas—
$1.00, J. Vnsauskas—$1.00, P. 
Spūdis—$1.00, J. Baltadonis— 
$2.00, S. Jurevičin 
kių aukų ir tų, 
užrašyti vardus 
$67.10.

Laiškus pirko 
ca 11”

., "v,v- 
grynais

musų visos pastangos, darbai 
Ir aukos būna parama ir pasi
sekimas įeit. F. Vaitkui, kad 
jis su “Lltuanlca II” laimiu-

PIIJLADELPIIIA, Pa,— Pir- 
mlojnl didvyriai mažai klano 
buvo utjaučlnnil... Tik žuvus 
net Ir didžiausi jų priešai gal
vas žarnai nulenkė Ir gyrėsi 
savo "darbais”.., Antras skrl-

Lietuvos limta davė kilnios 
dvasios ir didžio pasiryžimo su* 
nų, kurio prasinešė augliau, 
kilniau net už didžiųjų tautų 
narsuolius. DARIUS-GIRIU- 
NAS, pirmieji Atlmitlko nuga

/

Laimingai Nunkrid^M Kaunan, Pasveikink

Mano visus Gentis ir Draugus!

vandenynų Ir erdvos, sveikas 
nusileistų Kauno Aerodrome, 
kur jo laukia VISA LIETUVA. 
Jo pasislėk Imas—mums, kurio 
dirbome ir aukavome, bus di
dis džiaugsmas ir užmokestis; 
lietuvių tautai gi^l'IlIUMFAS!

Z. Jankauskas, VVSS. rušt.

NUOŠIRDUS SENAS 
DARBUOTOJAS

mų sutiko. Rot kilnus tautos 
sūnus savo paalryžlmu sutrė- 
mė Lietuvos priešų galybę — 
SKRIDIMĄ ĮVYKDYTI. Pasl- 
seks ar žus didžioj Ir rizikin
goj kelionėj Jaunus drųsuolls, 
bot kilnioms įjotu vos sunarna 
Jau dabar (Yi’a I 
Priešai Ir trukdytojai kibinus 
darbo, kų Jie dhrys?

Tauta bo savo sūnų paslry 
žhno, bo pasiaukojimo Jos ge
rovei, jos garbei, bo didžių

tuntų amžinu garbe >— Aliau* 
tiku nugalėjo, bot užbrėžto žy
gio nebaigė... Taigi Tau, Jau
noji Lietuva, siunčiame kitų 
lietuvi drąsuoli, Leit. Felikso
Vallkaus asmenyje.

Leit. F. Vaitkus nu “Lltun

ji didvyriškai, kilniu dvasiu h
InlinrjlinuH. l)nHl»‘yMmn baigs tų dldĮjj žy-

laimingai nuskristų j musų šo
nų tėvynę, atiduotų pagarbų 
žuvusioms didvyriams Ir savo 
drąsiu pasiryžimu įrašytų Lie
tuvių Tautos sielon DIDŽIŲ 
DARBŲ TROŠKIMĄ.

V. V. S. S. KOMITETAI
J. V. Grinius, pirm.
Z. JankauskiiiH, rafit.
A. TvammaviČluH, ižd.

Franas Kairelis
Musų užeigoje visados randasi geros rųfiies 

degtine, alus ir užkandžiai.

6746 So. Ashland Avcnuc 
Tel. Hemlock 6087

J Aukime Lakūnai Vaitkui 
Laimingai Paniekti 

Kaunui

resnių tautų bangose, Gyvena
mo (Žymų istorijos InikotarpĮ, 
kada vyksta žmogaus grumty
nes su gamta, jam siekiant 
likti erdviu valdovu...

•50c. Smul- 
kurių nespėta 
$24.10. Viso

via “Lituani- 
šio lietuviai: Ona Davi- 

donis—$2.50, Mrs. S. Vaivada 
—$2.50, J. Baltadonis—$2.50, 
Alena žvigaitis $2.50, S. Lau
rutis— $2.50. Viso $12.50. Laiš
kus pirko pirmiaus ir už juos 
užmokėjo: J. Ramanauskas—1, 
Knz. žadeikis—2, Adolfas Dau- 
kas—2, Kris. Žemaitis—1, Jo
nas Grinius—2 ir Stasė Gri
nienė—2. Leit. F. Vaitkaus pa
veikslų parduota už $19.00. Ge
gužinės pelnas—$427.14. Viso 
$525.74. Pasiųsta ALTASS. 
$525.00.

Daiktais aukavo šio lietuviai 
biznieriai: Mrs. Broeks Bakery, 
1021 Spr. Garden St. didelį 
"kėksų”; Adam Grush, 1801 N.

J. V. Grinius
Šonas ištikimas lietuvybei pir
meivis darbuotojas, kurs nuo 
pradžios iki pabaigos nuošird
žiai ir uoliai reni e antrų skri
dimų, kaipo V.V.S.S. komiteto

PHILADELPHIECIAI, KURIE NUPIRKO LAKŪNUI PARAŠIUTĄ

šiame paveiksle yra nusiėmę su lakunu F. Vaitkum tie Philadelphijos lietuviai 
jam šilkinį parašiutų.

kurie nupirko

LAKŪNUI VAITKUI 
LINKIME LAIMINGAI 
NUSKRISTI LIETUVON!

»

HOME CRYSTAL

4204 S. WESTERN AVENUE
CHICAGO.

PHONE LAFAYETTE 9700

THE BRIDGEPORT 
CLOTIIING C0.

J. Pclraunkan, Sav.

3312 So. Halsted St.
Chicago, 111.

GIRF.NO
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Binghamton, N. Y. ALTASS 
Darbuotės Eiga

Dariui ir Girėnui su Utim* 
nica žuvus Vokietijos miškuo
se Binghamtono lietuviuose pa
sireiškė didelis nusiminimus ir 
daugeliui net ašaros iŠ ūkių 
viržtisi, kuomet ėjo kalba apie 
tų didvyrių likimų.

Binghnmtono lietuviai jautė 
savyje pagiežų tam šiauriam li
kimui. Diena iš dienos jie 
numatė ir klausti patys savus, 
kaip tas viskas galėjo atsitik
ti ? Kodtilgi jie nobegaltijo ui* 
baigti tos kelionės ir turtijo 
luti tik už 400 mylių nuo sa
vo tikslo? *

Nusiminimas, gailestis did
vyrių ir pagieža likimui vie
tos lietuvius kankino per ke
letu mėnesių. Tai yra iki to lai
ko, kada išgirstas buvo balsas 
apie organisavimų Antrojo 
lYansatlantinio Skridimo.

šis sumanymas skubiai per
bėgo visų lietuvių mintis ir vi
si jnutti, kad tuomi jie gultis 
atkeršyti tam žiauriam likimui 
ir (rodyti, kad lietuvis yra iki 
tam tikro laipsnio užsispyrė
lis, taigi simrnuotas lietuvis 
žūt ar būt turi pasiekti savo 
krašto Lietuvos oro keliais.

Pagalios rugsėjo mėnesyje 
1983 m. laikraščiai, o ypatingai 
Chicagos “Naujienos”, pradėjo 
plačiai rašyti apie antrų j j trans
atlantini skridimų ir jo jvyki- 
nimo galimumus, ’l'aip pat pra
dėjome tose pačiose “Naujieno
se” matyti, kad Chicagos lietu- 

,viai jau rengia ir “Aviacijos 
Dienų”.

Binghamtono lietuviai irgi kų 
tai lokio pradeda svajoti. Aš 
pats vienų gražų vakarų rim
tai pasikalbu su p. M. Banai
čiu ar mums nereiktų kas nors 
daryti toje srityje. Jis mano 

.; sumanymų parėmė. , Rytojaus, 
dienų vykstame pas J. D. Char- 
pų. išdėstomo sumanymų, pa
sikalbame. Jis irgi pritaria 
mums. Po to tuoj aus pradėjo
me rinkti faktus apie galimu 
mų surengti aviacijos dienų 
Binghamtono. Gi tuo pačiu lai
ku p. Antanas Chamo, tik kų 
vedęs jaunų žmonų Julę, lankė
si su ja Chicagoje ir jam teko 
dalyvauti pirmuose antrojo 
transatlantinio skridimo pasita^ 
rimuose. įstabu, kad žmogus

■ būdamas už 1000 mylių mans
io ta pačia mintimi. Gryždami 
j Binghamtonų p-ai Charnos 
maustė, kad parvykę jie duos 
naujų sumanymų binghamtonie- 
čiams, bet rado darbų jau pra
dėtų ir čia.

Stojus prie darbo M. Balčai- 
Čiui, J. D. Chamai, J. Markū
nui, M. Urbai, A. Liepai, K.

Almonui, Jonui Cinikui, S. Chos- 
teriui. P. Adomaičiui, J. Kamin
skui, J. M. Bučinskui, man pa
čiam ir keletui kitų, prasidėjo 
veikimas. Susitarta rengti avia
cijos dienų; išrenkama valdyba: 
pirmininkas P. B. Balčikonis, 
pirm, pugolbininkas J. M. Bu- 
člnskas ir A. Liepa, raštininkas 
M. Baltiaitis, iždininkas J. D. 
Chamo, finansų komisija p. Ci
nikas ir p. Kaminskas.

Aviacijos diena nustatyta 
lapkričio 5 d. U)38 m. Prieš tų 
dienų tilpata viso komiteto at
vaizdas vietos amerikonų spau
doje ir ilgas tikslo aprašymas. 
Atėjo ir lapkričio penktoji ir 
ačiū p. J. D. Charnos Įtakingu- 
mui lakūnas su komitetu pada
ro koletų svarbių vizitų pas 
įvairius valdininkus, tarp kurių 
ir pas miesto majorų. Ir vėl 
vietos laikraščiai pilni straips
nių ir atvaizdų apie lietuvių 
darbuotę.

Lapkričio penktoji — šaltoka 
diena, žmonių Bennett lauko 
daug. Visi entuziastiški, visi no
ri paskraidyti dausose. Panelės 
Kaminskaitė, Paškaitė, Gudaus
kais, Slella ir Arnui Skubiutės 
ir Cesleriene darbuojasi parduo
damos likietus skraidymui.

Didelis būrys svečių iš Scran- 
lon, Pa., su W. Meskunu prie
šakyje.

Vakaras. Visi darbininkai, 
svečiai ir komitetas užkviesti 
pas p-us Mikelionius. Mikelio- 
nionė, Kaminskaitė ir PoŠkaitC 
prisiruošę prie didelių vaišių. 
Visi linksmus, kai sužinojom, 
kad aviacijos diena davė $161 
pelno. Pasiryžtame darbuotis ir 
toliau skridimo naudai.

Po aviacijos dienos pasilsė
jus tapo sušauktas kpnritąto 
posėdis, kuriame buvęs komite
tas tapo perorganizuotas j AL
TASS komitetų. Pirm. P. B. 
Balčikonis, vice-pirm. A. Liepa, 
rėk r. K. Ahnonas, ižd. J. 1). 
Chamo; finansų kom. J. Cini
kas ir J. Kaminskas. Prasidėjo 
intensyvis ALTASS narių pri
rašinėjimas. Tų darbų apsiėmė 
trys darbštus ir energingi dar
buotojai: Jonas Cinikas, M. Ur
bas ir K. Ahnonas.

Sušaukiamas viešas Bing- 
hamtono lietuvių susirinkimas, 
kuris įvyko Lietuvių Svetainė
je ir j kurį atėjo vietinis lie
tuvių parapijos klebonas K. 
Skripka ir pareiškė, kad jis 
stojas į ALTASS ir norįs, kad 
ir katalikų griovė, imtų dalyvu- 
mų toje darbuotėje ir tuojaus 
vietoje likosi į Binghamtono 
ALTASS kuoptuoti du nariai

U VVORCESTER AVIACIJOS DIENOS

VVorcester, Muss., gegužės 30, 1934, Wostobo (Dcsjardin) 
nirporte Įvyko lietuvių aviacijos dienu, kurių surengė Vilniaus 
Vadavimo Sųjunga, VVorcoster skyrius. Prie darbo prisidėjo 
stambios draugijos ir tų dienų buvo padaryta $522.50 pelno 
aniram skridimui. F. Vaitkus asmeniškai čia buvo, nors nega
lėjo atskristi su Lituanica II. Paveikslėly iš kairės Į dešinę: A. 
Janušonis, pirm., F. Vaitkus ir A. J. Katkauskas.

Taipgi turiu už garbę pasa
kyti, kad Binghnmtono AL
TASS darbuotė ėjo pusėtinai 
sklandžiui. Visi vietos lietuviai, 
nontsižvelgiant | nuHlstalymų 
skirtumus, buvo maž daug vie
ningi net ir kritiškiausiuos© 
momentuose, t. y. kada mainėsi 
lakūnai, atidėjimas skridimo 
šioms motoms ir contralinio 
ALTASS komiteto persiskyri
mus su “Draugo 
nosudai'ė didelio užsikirtimo. 
Mat, Binghamtono lietuviai, gal 
tik išskyrus Bimblnius bolševi
kus, matė tuos Įvykius neiš
vengi inais ir suprato reikalo 
svarbų, t. y. kad pats skridimas 
yru svarbesnis už visus (vykius 
ir tam tikrų skridimo priešų 
leidžiamas paskalas.

Tad vardo komiteto Ir violos 
lietuvių linkiu įeit. F. Vaitkui 
ir Lltuanicai II laimingai pa
siekti Lietuvos žemelę ir pagrį
žus atlankyti Binghamitonų ir 
jo lietuvius.'

P. B. Balčikonio,
Binghamtono ALTASS sky

WATERBUR1O DARBUO
TOJAS Lituanicų Antrąją 

palydint
mano Jausmus, 
manyje, turčių

kuris
n pu rrandasi

nūs, kaip kad Lituanica II-ji, 
visos kliūtys ncdryslų pastoli 
kelio. Nes Ins jausmas bega
lo turi tvirtu spėkų, (rūksta

’’ šalininkais

Dr. J. StancKlovv,
ŠIA daktaras kvotėjas, 
daug pasidarbavo antram 
dlmui Waterbury. Conn.

kurs 
skri-

Lakūnai Vaitkui Linkime Laimingai Nuskristi 
Lietuuonl

S. PETRAUSKO DUONKEPYKLOS
1721 So. Union Avenue 
2616 West 69th Street 

Chicago, III.

Linkiu Lakūnai Vaitkui Laimingai Nuskristi Lietuvon!

J. P. RAKŠTIS
APTIEKORIUS

1900 So. Halsted St, Chicago, UI.

Lakūne Vaitkau Laimingai Nuskrisk Lietuvon!

J. SEBUTIS
Bučemė ir Grosernė

1840 So. Halsted St, Chicago, III.

lik sparnų.
Aš pilnai tikiu, kad tuks

iančiai Amerikos lietuvių, ku
rio rėmė Antrų Transatlanti
nį Skridimų, turi tų jausmų. 
Kuomet Lituanica pakils į pu-

neišdrys pastoli kelio lietu
viui, kuris lekia į jo tėvų 
glmlųjį kraštų — Lictuvų.

Prie šio antro transatlanti
nio skrikido prisidėjo tūks
tančiai geros valios Amerikos

nuo katalikų sriovės p. Rakau
skas ir p. Gondionas.

Komitetui pasidarliavus apie 
pusmetį laiko, dar tapo sureng
tas labai šaunus balius, 
mo likosi padaryta $45

švta 105. Iš to skaičiaus 
Cinikas prirašo 55 narius, 
Urbas 31 ir K. Ahnonas

k u nu
pelno.

pri ra
jonas 

M.
16.

SLA 50 kuopa aukavo $5, 
A. L. T. S. 64 kuopa $5 ir Drau
gystė Marijos Magdalenos $5. 
Stambiausia auka^ Binghamtono 
buvo p. M. Kazlausko $25. Se- 
katutis St. Deveikis $5. Didelė
je didžiumoje musų aukotojai 
davė po $2, koletas po dolerĮ 
ir labai mažai smulkių aukų. 
Aukautojai susidėjo didelėje 
didžiumoje iš paprastų darbi
ninkų, keleto biznierių ir vieno 
kunigo. Ponų Varkalių šeima, 
kuri susideda iš p. Varkulio. 
Varkulienės, sunalis Alfonso, 
visi’ priklltuko"'prlė ALTASS. 
Taipgi Žymėtina p. Martinaičių 
šeima, t. y. Juozas Martinaitis, 
jo moteris p-ia Martinaitiene ir

nimus Thomas, I
šioje Šalyje gimę ir 8 m. am 
žiaus augę ir niekuomet Lie
tuvos nėra fnatę, Irgi visi pri
klauso prie ALTASS.

L aiškų, kurie bus pasiųsti su 
Lituanica 11, luvrduota iki šiol 
18, už $45.1. Daugiausia laiškų 
nupirko P. B. Balčikonis, t. y. 
10 už $25^Vjso Blnghamitono 
lietuviai Skridimui sukėlė 
$518.50.

šį pavasarį buvo rengtasi 
priq didelių ir šaunių Įeit, F. 
Vaitkaus ir Lituanicos 11 išleis
tuvių. Bet dėl prašių orų ir ne
galėjimo įvykinll aviacijos dio- 
nos Chicagoje, mums buvo'die- 
na nukelta ir paskiau^ dėl sto
kos laiko musų dideli planai li
kosi nojkunyti.

Dabar Binghamtono ALTASS 
komitetas prieš save turi dvi 
užduotis: (1) Įeit. F. Vaitkaus 
sulauktuv.tis, Alcądu jis gryš iš 
Lioluyos; lietuviais apgy
venta gatvė ,xu(|inama Glenwood 
Avė. turės bųt pavadinki Litu- 
anica Aye. Tųda tai lo komite
to darbas baigsis.

kurio vi«i yni vimiH pirmininkas.
.) ir 8 m. am- __ •

Išleistuvių Aviacijos 
diena Worcestery
WOBCESTICB, Mass.—Lolt. 

F. Vaitkaus lietuvių aviacijos 
dienu Worcestory vyko gegu
žės 19 d. 1935, W dttall’s air- 
porte No. Graphton, VVorcos
ter, Mass.

Dienu buvo graži ir žmonių 
buvo daug — penki tūkstan
čiai. Vilniui Vaduoti Sųjunga 
(VVS) ir kitos draugijos čia 
daug pasidarbavo, šios draugi
jos prisidėjo prie dienos pasi
sekimo:

Lietuvių Ukėsų Klubas, 
šv. Kazimiero draugija, 
šv. Jurgio draugija, 
šv. Liudviko draugija,
Trys SLA. kuopos: 57; 81.8 

ir 858,
' BiruW Pašalpitrė1 draugija, 
'Aušrelė, dailės draugija.
Tos draugijos tų dienų davė 

didelę ęaramų Lltuanicai II.

Pelno buvo padaryta $350 ir 
jis skiriamas- yra Lltuanicai 
II.

Tiktai gaila, kad j šitas iš
kilmes nepribuvo nei lakūnas 
Vaitkus, nei Lituanica 11.

Suvilta publika išmėtinėjo 
rengėjams, ir rengimo komisi
ja dėl Vaitkaus nepribuvlmo 
turėjo nesmagumų. Komisijoj 
buvo A. J. Katkauskas, Dva
reckas, Janušonis, Rauktis, Pur
vinsima, Krancolls, Lendrailie 
nė ir kiti.

Birželio 8 d. j Worcestorj 
atvyko lakūnas F. Vaitkus ir 
P. Grigaitis ir paaiškino prie
žastį dėl kurios 
kus noatsilankė 
II į Worcesterį.

spaudu ir todėl viskas yra pa
darytu, kų už doleri galima 
gauti. Lituanica yra prirengia 
taip, kaip dar nė vienas orlai
vis įskridęs per okeanų nebuvo 
prirengtus.

AČiu Amerikos lietuviams, 
kurie rėmė šį skridimų mora
liai ir materialiai. Vienok ne

lakūnus Vnit-
su Lituanica

Komi si ja.

Lakue Vaitkau 
Laimingai 

Parskrisk Lietuvon 1

P. NOVER
Laikrodininkas

4148 Archer Avenue
Phone Lafayette 3847 

Chicago.

Tegul mano geri linkėjimai 
Tave palydi Kaunan!

CHAS. ŪKELIS
Geriausios rųšics alus ir 

degtinė.

3436 S. Lituanica Av.
Chicago, III.

Laimingai parskrisk 
Į Tėvynę Lietuvą

Alex Kuchinskas
TAVERN

Kurie mylite skanią žuvį 
visados atsilankykite kas 

tądien}.
634 West 59th St

CHICAGO. ILL.

veltui 
penk-

Linkiu Leit 
F. VAITKUI 

Nuplasnoti Lietuvon!

J. ZANTIS
5940 W. 63rd PI

Chicago, Iii.

LINKIU LAKŪNUI VAITKUI 
pasekmingai nuskristi 

TIESIAI ( KAUNĄ!

BEN. J. KAZANAUSKAS
REAL ESTATE ir APDRAUDA

i2242 West 23rd Place
Phone CANAL 8887 

CHICAGO, ILL.

Laimingos Kelionės Lietuvon 
Linkime Musų Drąsiam 

Lakūnui Vaitkui.

NEW PROCESS BAKING COMPANY
KUGHINSKAI BROLIAI, Sav.

3401-05 So. Morgan St.
Telefonas Boulevard 1048

Chicago, III.

Nuoširdžiai Linitiu, kad drąsusis musų

LAKŪNAS FELIKSAS VAITKUS
• . ■ ? - ■ ’

Laimingai nuskristų Lietuvon!

DR. T. DUNDULIS
r,.' ' : ■ **■

4157 Archer Avenue ' >
Chicago, III.

Ii. Ir štai, gerbiamas leite
nantas, Feliksas Vaitkus, Li- 
tuanlcos Antrosios vairuotojas 
savo pasiryžimų ne už pini
gus parduoda, bet dėl garbės 
visų Amerikos lietuvių jis au
koja save tam likimui, kuris 
jo laukia...

Nuo savęs aš tik palinkiu 
leitenantui F. Vaitkui laimin
gos kelionės. Tau, sparnuotas 
lietuvi, linkiu laimingai pa
siekti tėvų gimtinį kraštų —

—A. J. Viznis, 
Stratford, Conn.

Laimingos Keliones Musų Drąsuoliui Vaitkui!

FRANK VISMONT TAVERN
1761 So. Halsted St., ■ Chicago, III

Laimingai atskridęs Kaunan pasveikink visus mano 
gentis ir

Jei tau broli liūdna daros,
Žiemos laiko ar vasaros,

Eik pas Ežorskj—linksma
Del kiekvieno gero vyro.

Jei tau tiktųsi nelaimė, ‘
Eik pas Ežorskj bo baimės,

Tasai vyras tavo užstos,
Ir nelaimėj’ retavos.

Jei karšta diena vasaros, *
O tau burnoj’ sausa daros,

Eik pas Ežerskj—gausi rodą,
Ba ten gero alaus stiklus duoda

Jeigu
Reiks

Eik

yra

darysi baliuką, 
Alučio ar šampano, 
pas t EžerskJ—viską gaust,

draugus.
Del lietuvių kuogeriautdai.

Jeigu apsirinkai merginą,
O ji šokti eit ketina,

Ežerskio yra graži salė, 
Prisišoksi iki valei.

Jei sutarei su mergina,
Jau daryti veseliukę,

Daryk svodbą Ežerskio salšj, 
šokėjams vietos bus davalei.

Jei į Chicagą pribusi,
Tai niekados nepražūsi,

Klauskie kur Ežerskio saliunas,
Jį žino kožnas atėjūnas.

Ten gerą pyragą gaasi. 
Ir niekados negailausi.

J. J. EŽERSKI
4600 So. Paulina St

Chicago, I1L

Leit. F. Vaitkaus Tavo drąsą įveiks rūstųjį Atlantiką!

■o

SMITH’S PALM GARDEN
Geriausios rųšies gėrimai ir užkandžiai.

Savininkas Povilas Smith.
4177 Archer Avenue
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Atsiminimai ir 
Linkėjimai

KOMITETO PIRMININKAS BROOKLYNO VEIKĖJAS

NEW YORK, N. Y. — Bir
želio 12 d. 1935. Veliju ger
biamam leitenantui Feliksui 
Vaitkui ir Lituanicai Antrajai 
laimingos kelionės virš Atlan- 
tiko padangių keliais į mano 
gimtinį kraštų 
nes iš širdies.
Lituanicai jos vairuotojui

Lietuva

F. Vaitkui pavyksta nugalėti 
visas kliūtis, kurios bandytų 
pastoti jam kelią. Manyje yru 
didelė viltis, kad šitas drąsaus 
lic'tuvio žygis pilnai pavyks, ir, 
kartų pakilęs musų didmies
tyje, jis nusileis tik Lietuvos 
Kaune. Veliju laimingos kelio-

Barbena C. Viznienė,
331 West End Avė., 

New York, N. Y.

LAKŪNUI LEITENANTUI

FELIKSUI VAITKUI

Linkiu Laimingai Nuskristi Lietuvon

pastarosios pa .e’.ba
kaimiečiai švietėsi,

Apie pu-C tuzino 
prigo.bėjo Lietuvos

Iš atsiminimų Lietuvos apie 
keturiasdešimt metų atgal
Dabar, išlydint leitenantą Fe

liksą Vaitkų į LkCuyą, prisime
na jaunystes’ dienes ir nuveikti 
Lietuvos naudai darbai.

Pris’mena Suvalkijos numy
lėta kultūrinė organizacija "Sie
tynas”. Su 
Suvalkijos 
kulturinosi 
inteligentų
kaimo jaunimui šviestis.

Caro valdžia Lietuvą nevadi
no Lietuva: buvo užvadinta 
šiaur-vakariniu kraštu rusų im
perijos.

Tačiau Lietuvos kaunąs ne
priėmė Šiaur-vakarinio krat'to 
Rusijos vardo, bet šaukė Lie
tuva. Ir dainose ir pasakose 
skambėjo Lietuvos vardas.

Lietuvos Social-Dcmokratų 
partija pati pirmutinė savo 
platformoj paskelbė obalsj Lie
tuvos nepriklausomybės.

Nepriklausomybės obalsis, 
nors lėtai, bet prigijo Lietuvoj. 
Rezultatas buvo tas, kad caro 
valdžia buvo priversta eiti į 
kompromisą ir 1905 metais Lie
tuva atgavo spaudą
ria cenzoriaus pluksna išdarky

su biau

šis laimėjimas labiau paska
tino Lietuvą prie kovos už sa
vo ateitį.

Negaliu praeiti nepaminėjęs, 
kad Lietuvos spaudos, o paskui 
nepriklausomybes gavimas Lie
tuvai kainavo gana brangiai. 
Karo teismai veikė, gamino me- 
degą kartuvėms, katorgoms ir

Laimingos Kelionės Musų 
Lakūnui Vaitkui 

Linki

KAZIMIERAS 
MIKUCKIS 

Pirmos Klesos Aludė.
671 West 18th Street

Phone Canal 9753

kadNuoširdžiai
Lakūnas Feliksas Vaitkus 

Laimingai Nulėktų į 
Lietuvą!

Mrs. ANNA BITIN

3958 W. lllth St.
Tel. Beverly 0005

Chicago, III

Tegul mano geri linkėjimai 
laimingai tave palydi 

Kaunan!

J. WAITKUS
DRY GOODS STORE

2700 W. 43rd St
Chicago, III

MICHAEL 
Barber Shop 
207 W. 51st St 

CHICAGO, ILL.

Linkiu laimingos keliones 
Lakūnui F. VAITKUI 

perskristi okeaną iš New Yorko 
j Kauną!

M. KARCAUSKAS.

Ijaimingai Parskrisk į 
Tėvynę Lietuvą!

M. Petruševičius
Musų užeigoje visados ska
nus užkandžiai, geros rųšies 

degtinė ir alus.

6914 S. Western Avė.
Chicago, III.

V. Miche.sonas,
SLA 38 kuopos pirmininkas, 
kurs, nepaisydamas priešininkų, 
suorganizavo antro skridimo 
komitetą Brooklyne, N. Y., ir 
buvo jo pirmininku.

Sibiro taigams. Laimingesnieji 
Lietuvos kovotojai išsiskirstė 
po visų žinomąjį pasaulį, kurių 
nemažas skaitlius randasi Dė
des Šamo žemėje.

Dabar, darant išvadą iš pra
ėjusių kovų už Lietuvos nepri
klausomybę, nejučiomis susi
tvėrė priežastis pirmo bei ant
ro trans-atlantinio skridimo. 
Nejučiomis susitvėrė priežastis, 
kad visas pasaulis turi žinoti

Antanas Žilinskas, 
kurio pastangomis lapo atgal - 
/hitas darbas antro skridimo 
šiaudai Brooklyne, N. Y„ ir 
kurs veikė kartu su V. Michel- 
sonu.

apie Lietuvą kaipo tokią..
Dabar palinkėsiu lakūnui Fe

liksui Vaitkui laimingos kelio
nės, laimingai pasiekti mano 
tėvų žemę! O tavo baltasis 
paukštis Lituanica II lai būna 
ženklas pasveikinimo visos Lie
tuvos, mano giminių bei buvu
sių pažįstamų, už vis labiausia 
mano motinėlčs-scngalvėles.

Antanas Žilinskas,
Brooklyn, N. Y., birž. 12, ’35

Tegul Mano Geri Linkėjimai Laimingai 
• Palydi Kaunan!

K. LAUCIUS
COSTUM TAILOR

3317 So. Lituanica Avenue

Laimingai atskridęs Kaunan pasveikink 
gentis ir draugus}

LILAC1NN
t

Savininkas Juozas Gavrilavičius. 
šaltas skanus alus, gera degtine, veltui užkandžiai 

penktadieniais, žuvis.

Chicago, III

P. WINGELAUSKAS

4500 South Talman Avė Chicago, III

MUSŲ DRĄSIAUSIAM LAKŪNUI

LEITENANTUI VAITKUI

LINKIME LAIMINGAI

NUSKRISTI Į KAUNA!

International VVholesale
Wine and Liquor Co

4611 SO. ASHLAND AVENUE 
Phone BOUlevard 0470 

Chicago, III.

LEITENANTAS VAITKUS
. ... . ' ' i ' *. ’i ' " ■- ' ■ ■' .

BŪTINAI TURI
NUSKRISTI Į LIETUVĄ!
-TOKS YRA MUSŲ LINKĖJIMAS

Narvid’s Bakery
M. R. NARVIDAS, Savininkas

6558 So. Western Avenue
., CHICAGO.

Laimingai Atskridęs Kaunan Pasveikink 
Musų Gentis ir Draugus}

D. PACEVIČIUS
Musų buČernejc ir groserneje visados randasi šviežios 

mėsos ir kitos maisto reikmenys.

2614 West 69th St

itjį gdri Linkėjimai Tave Palydi Kaunait!

1. and MRS. VAI. AMAS
. . •«*>-.•*. • ,»•< 1 ■’ 1

-24180 Archer Avenue
’ Chicago, III.

Tegul Liluanicos Sparnai 
Laimingai N u pitono ja Kaunan!

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

3316 So. Halsted Street
X Phone Boulevard 7314 

Chicago, III.

Laimingos kelionės perskristi vandenyną į musų gim 
tinę Lietuvą}

ED. CHEPULIS
Brighton Parko skridimo pirmininkas linki visų 

Rėmėjų vardu

3503 So. California Avenue

Laimingai nuplasnoti į Kauną!

4140 SO. MAPLEWOOD AVĖ 
Chicago, III.

JONAS P. EWALDAS
West 33rd Street Chicago.

Laimingos Kelionės Lakūnai VAITKUI}

JUST1N KLOVAS
SIUVĖJAS

1711 So, Halsted St Chicago, III

Laimingai atskridęs Kaunan pasveikink musų senus 
tėvelius, gentis ir draugus.

J. A. STRIKAITIS
Musų bučcrnčj ir grosernej visados randasi didelis pa 

sirinkimas šviežio maisto reikmenų.

Chicago, III

Laimingai -atskridęs Kaunan pasveikink 
mano seną motinėlę, gentis ir draugus!

W. M. BUTKUS
Musų krautuvėje visados randasi geros rųšies cigarai 

cigaretai, saldainės ir kitų mažmožių.

564 West 18th Street
Chicago, III

Tegul mano Linkėjimai Laimingai 
Tave palydi Kaunan!^

MILDA AUTO SALES
806-8 West 31st Street 

Victory 1696Chicago, III

Vienintelis lietuvių Buick ir Pontiac 
pardavėjas

Laimingai Atskridęs Kaunan Pasveikink 
Musų Gentis ir Draugūs}

122 E. 105th St
Chicago, III.
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1\/IeS. ALTASS valdyba, jau 

beveik ' pabaigėme savo darbą. 
Reikia dar apmokėti kai kurias 
rąskaitas, teks dar suvesti iš
laidų ir pąjamų skaitlines; bet 
tai menkniekiai, palyginti su 
tuo, kas iki šiol buvo atlikta. 
Dabar atėjo Felikso Vaitkaus 
eilia. 7

Rašant šiuos žodžius, dar ne
žinia tikrai, kurią dieną jisai 
išskris. Gal būt, labai greitai.

Mes savo darbą pradėjome 
dirbti pabaigoje vasaros 1983 
metų. Pradžioje su kitu lakunu.! 
Vieną gražią dieną rugpiučio 
mėnesį atėjo į mano kambarį 
“Naujienų” redakcijoje asmuo, 
kuris pasisakė esąs “pailot” 
James-Janušauskas, lietuvis, tu
rįs ilgą patyrimą aviacijoje ir 
norįs skristi iš Amerikos į Lie
tuvą — pabaigti Dariaus ir Gi
rėno žygį. Ar “Naujienos” su
tiksiančios jam padėti sukelti 
pinigų?

Pasikalbėjome ir prižadėjau 
pagalvoti Priminiau, kad ir 
Darius su Girėnu kreipėsi į 
“Naujienas”, siūlydami joms 
paimti į savo rankas skridimo 
finansavimo reikalą. Tam pa
čiam kambary, pavasarį 1982 
m., turėjau su jais dviem pasi
kalbėjimą, bet neradau galima 
jų pasiūlymą priimti, nes jau
čiau, kad atsakomybė bus dide
lė, o publika veikiausią nesu
pras tokio komplikuoto darbo 
ir, jei sumanymas nebus sėk
mingas,. mane ir “Naujienas” 
smerks. Patariau Dariui pačiam

orgahizuoti komitetą (nuro
džiau ir asmenis) ir pasižadė
jau jj per “Naujienas” remti.

Dabar su tokia pat propozici
ja atėjo James. Ką turiu atsa
kyti jam? Pagalvojau ir sakau: 
“Pasitarsiu su savo bendradar
biais ‘Naujienose’ ir su kitais 
Žmonėmis ir duosiu atsakymą.” 
Tuo tarpu pasisakiau norįs pa
silsėti. Vasara beveik baigėsi. 
Visi “Naujienų” darbininkai 
jau buvo paėmę atostogas, tik 
aš dar neturėjau progos nuo 
darbo atsitraukti. James-Janu- 
šauskas paliko pluoštą doku
mentų ~ savo “log book”, iš
karpas iš įvairių laikraščių ir 
t. t. — redakcijos darbininkui 
Antanui Vaivadai, ir atsisveiki
no, prašydamas kaip galint 
greičiau pranešti, ką mes su jo 
pasiūlymu darysią.

Vos išbuvau kelias dienas ato
stogose, kaip man iš “Naujienų” 
paskambino. Atsiliepė tas nau
jas pažįstamas. Jis norįs, kad 
greičiau duočiau atsakymą, nes 
sezonas aviacijos dienoms reng
ti greitai praeisiąs, ir jeigu no
rima pradėti darbą dar šiais 
metais, tai reikią imtis jo tuo- 
jaus. Pasižadėjau netrukus su
šaukti artimesnių žmonių susi
rinkimą ir pasitarti. Pagryžau 
Chicagon, nebaigęs atostogų. 
Rugsėjo 10 dieną 1983 metų 
įvyko pasikalbėjimas, kuriame 
dalyvavo apie 20 asmenų ir te
nai buvo nutarta: 1) organizuo
ti antro trans-atlantinio skridi
mo sąjungą, kviečiant į jos val
dybą žmones iš įvairių grupių, 
ir 2) lygiai už dviejų savaičių

Antro Trans Atlantinio 
Skridimo Darbą baigiant

dieną

vo manoma, kad, jam pasibai
gus (antroje pusėje birželio 
mėnesio), p. James “baigs” 
lėktuvo įrengimą ir keliaus į 
New Yorką laukti patogaus oro 
skridimui. Bet tas “pailotas”, 
matyt, turėjo galvoje ką ki
ta. Atskiriems valdybos nat
riams jisai ėmė pasakoti tu
rįs naują kontraktą, kurį tu
rėsią pasirašyti ne tik valdy
ba, kaipo organizacija, bet ir 
kiekvienas jos narys indiVidua- 
liai. Vienam valdybos nariui ji
sai net pasigyrė: “Aš jus vi
sus taip surišiu, kad jus nega
lėsite pasikrutyti.” ,

sio pabaigos 1935 m.; o jeigu 
jisai neskris nė 1935 m., tai 
kad mes atiduotume jam pusę 
vertės lėktuvo ir visų jo įtai
sų — kaipo premiją, kad ji
sai, per dvejus metus ėmęs al
gą, neskris! Tai buvo dauginus, 
negu begėdiški reikalavimai. 
Tačiau, kiek mes nekalbėjome, 
p. James nesidavė perkalba
mas ir, kada skirstėmės po 
konferencijos p. Kartano (mu
sų prezidento) vaistinėje, lakū
nas mums pareiškė: “Jus ga
lite (prie kontrakto) pridėti, 
bet negalite nieko atimti.”

Rašo P. GRIGAITIS
- ' .? I i 

kalbėjimų per telefoną ir susi
rašinėjimų, čįa( ir suminėti ne
galima. Lapaičio mėn. 15 d. 
1988 m., galų, gale, buvo gauta 
Amerikos Lietuviiį .Trans-Atlan
tinio Skridimų Šąjungai čarte- 
ris iš Illinois < valstijos sekreto
riaus. Pirmos 
pusios į musų 
sutikusios renjti aviacijos die
nas, buvo Detrpit, Binghamton, 
N. Y.; Scranton, Pa., Boston; 
Lavvrence, Mass., Connecticut 
(Waterbury ir/Hartford), Phi- 
ladelphia, >ACleveland ir Pitts- 
burgh. Parengimai kolonijose 
užsitęsė iki paskutinės dienos 
lapkričio mėnesio. Jie visi pavy
ko gerai. Su orais mums sekėsi 
gerai; tik Rittsbiirgho aviacijos 
dieną užklupo audra su lietum 
ir ledais, bet ir tenai buvo su
kelta apie du šimtu dolerių.

Kriziiai antrojo skridimo darbe
Taip musų darbas įsisiūbavo. 

Atėjus žiemos . šalčiams, rengi
mai ore, žinoma, pasiliovė. Bet 
agitacija jau buvo pasklidusi 
plačiai. Nuotaika visuomenėje 
buvo palanki. ^LTASS raštinė 
(1739 So. Halsted St., Chicago, 
111.) išsiuntinėjo tūkstančius 
laiškų draugijoms ir atskiriems 
asmenims, prarydama paramos 
skridimui. Nežiūrint Šlykščių 
atakų iš komunistų pusės, prie 
kurių prisicĮėjo Vanagaičio ir 
“Dirvos” špieižtai, paskui ir 
įtaravo “l)rauko”4. aukos' į 
ALTASS fondą plaukė per visą; 
žiemą. ALTASS centras surengė 
Chicagoje didelį Naujų Metų 
balių, kuris vėl davė tūkstantį 
dolerių pelno. ' • • •• '

Besiartinantf pavasariui, nu
tarėme pirkti-"lėktuvą iš Lock
heed korporacijos ir apie kovo 
mėnesio pabaigą pasiuntėme, p. 
James’ą į Californiją jį parga
benti. Antroje pusėje balandžio 
mėn. surengėme Lansingo aero
drome 
nas.

Bet

rengti pirmą aviacijos 
Lansing Ford aerodrome.

' Ten pat buvo” sudarytas ini
ciatorių komitetas, kuris pasi
rašė preliminerę sutartį su 
James’u. Į komitetą įėjo, be 

‘ manęs, dar pp. Kartanas, Ka
reiva, Dr. Davidonis ir Vaiva
da. Aviacijos dienai rengti bu-^ 
vo sudarytas Rengimo Komite
tas iš kelių dešimčių žmonių. 
Nebuvo aplenkta nė viena gru
pė, išimant komunistus, kurie 
pačioje pradžioje, kai tik išgir
do apie skridimo sumanymą, 
ėmė mus visus drapstyti pur
vais.

Dirbti 
visi mes 
venime 
rengime. Ne tik neturėjome jo-, 
kio patyrimo, bet nepažinojome 
nė kits kito kaip reikiant. Rei: 
kėjo tartis su aerodromo ma- 
nadžeriu ir įvairiais lakūnais 
apie aviacijos programą, apie 
atlyginimo sąlygas ir kitus da
lykus; reikėjo tą rengimą rek
lamuoti, ir tuo pačiu laiku rei
kėjo susirašinėti su kolonijomis, 
kad ir tenai butų surengtos 
aviacijos dienos, pirma negu 
ateis šalti rudens orai. > * • f

Butų per ilga istorija čia pa
sakoti, kas buvo atlikta per tas 
kelias savaites, “starduojant” 
antrojo trans-atlantinio skridi
mo darbą.r čia paminėsiu tik, 
kadunusų .pirmoji ayiacijos.die: ..... ..........  ,, . ........ , 7
■na, rugsėjo 2<-|ą 1033 m:? pra-; ALTASS ^ondą"plaukė' per visą 
ėjo su nepaprastu pasisekimu. 
Nesuskaitoma daugybė-' automo
bilių privažiavo į Lansing Ford 
airportą ir Užplūdo visus kelius 
aplink airportą. Vargiai iš pu-; 
sės publikos komitetas galėjo 
iškolektuoti įžangą. Tačiau vis- 
tiek padarėme daugiau, kaip 
tūkstantį dolerių pelno ir su- 
kėlėme keletą šimtų dolerių au- 
kų.

Bet derybos dėl ALTASS val
dybos sudarymo tęsėsi gana il- 

: gai. Kiek buvo pasitarimų su

reikėjo daug. Beveik 
pirmų kartą savo gy- 
dalyvavoine tokiame

v/A KR

Sąjungai čarte-

coloriijos, atsilie-
atsišaukimus ir

“Lituanicos II” krikšty-

pirma negu lėktuvas
įvairių grupių žmonėmis, pasi- buvo parlėkdintas Chicagon,

turėjome eilę nemalonių kivir
čų su lakūnu. Buvo pradėtos 
derybos su “Draugu” dėl jo 
prisidęjimo prie skridimo Są
jungos. • Marijonų laikraštis, 
kuris mus nuo rudens be pa
liovos visaip niekino (nors jo 
redaktorius buvo atkartotinai 
kviestas įeiti į ALTASS valdy
bą), dabar pamatė, kad skridi
mas gali įvykti ir be jo palai
minimo. Todėl pasidarė sukal
bamas. Besvarstant, kiek vie
tų valdyboje duoti tos frakci
jos atstovams, p. James staiga 
ėmė karščiuotis ir grasint “kvi- 
tinimu”, jeigu jo nuomonė ne
bus priimta. Jo impertinencija 
ir kišimąsi j reikalus, kurie bu
vo visai ne jo kompetencijo
je, valdybos nariams labai ne
patiko. Bet klausimas buvo 
šiaip-taip išspręstas. Nutarėme 
padidinti ALTASS valdybą še
šiais nariais (iki tol buvo 9) 
ir keturias vietas pavesti ka
talikų federacijos žmonėms. 
Katalikų veikėjų musų valdy
boje buvo jau nuo pat prad
žios, bet dabar dar įėjo oficia
liai organizuotos frakcijos at

stovai.
Naudos iš to buvo daug ma

žiau, negu buvo tikėtasi. Au
kų iŠ tos frakcijos žmonių gau
ta nedaug (viso gal šimtas, 
kitas dolerių). Marijonų orga
nas, kad ir “prisidėjęs”, labai 
šy kštė j o vietos savo špaltose 
pranešimams apie ALTASS rei
kalus ; d 'kai buvo nurengtos 
lėktuvo krikštynos, tai jisai 
tas iškilmes iškoneveikė, šauk- 
damas antgalviu per visą pus
lapį, kad tai busiančios “alko
holio krikštynos”.

Bet daugiau keblumų išsivy
stė su lakunu. Pagryžęs iš Ca- 
lifornijos su lėktuvu, jisai da
rėsi vis labiau jr labiau kaž
koks nervingas. Ėmė skųstis, 
'kad esą mažai laiko pasiruoš
ti ir kad jo žygis esąs labai 
“pavojingas”. Kolonijose, tuo 
tarpu buvo suplanuotas antras 
aviacijos dienų maršrutas. Bu-

Išgirdęs tuos gandus, aš pa
prašiau p. James’ą pasakyt/, 
ką jisai turi savo rankovėje 
paslėpęs, ir gegužės mėn. pra
džioje pamačiau tą jo garsų
jį “kontraktą”. Pasikviečiau 
kelis kitus valdybos narius j 
pagelbą ir bandėme lakūną 
perkalbėti, kad jisai savo rei
kalavimų nestatytų. Mes seniai 
turėjome si? lakunu trumpą ir 
aiškią sutartį: Lakūnas daly
vaus aviacijos dienose, baliuo
se ir kitokiuose parengimuo
se, kurie bus daromi tikslu su
kelti pinigus skridimui; mes 
jam mokėsime algą $100.00 per 
mėnesį, ir padengsime jo iš
laidas; o kai jis nuskris be su
stojimo j Kauną, lėktuvas su 
visomis įtaisomis bus jo. Buvo 
suprasta, kad skridimas įvyks 
1934 m.

Bet dabar p. James pasiga
mino naują kontraktą, kuria
me jisai reikalavo, kad mes 
neminėtume angliškoje spaudo
je jo lietuviško vardo (Janu
šauskas); kad mokėtume jam 
algą iki rugpiučio-Aug. mene

Buvo aišku, kad tas žmogus 
skristi 1934 metais neketina 
ir kad jisai vargiai beskris ir 
sekančiais metais. Jisai, matyt, 
tik ieškojo kelio išsisukti taip, 
kad butų kalta ALTASS val
dyba. Reikėjo tad be atidėlio
jimo surasti kitą lakūną. Tuo
met susižinojome si? Feliksu 
Vaitkum, kurį valdybos nariai 
pažinojo dar nuo pirmosios 
aviacijos dienos Lansinge, kur 
šis jaunuolis parodė savo ne
paprastą skraidymo gabumą. 
Buvo visiems žinoma, kad ji
sai yra išėjęs geriausias skrai
dymo mokyklas Jungtinių Val
stijų armijoje. Iš jo buvo gau
ta žodis, kad, “jeigu James ne
skris, tai aš skrisiu”.

Už kelių dienų sušaukėme 
pilną valdybos mitingą p. J 
Mackevičiaus (mi&ų .iždininko) 
ofise ir posėdžiavome septynias 
valandas. James’o “kontrak
tas”, žinoma, buvo vienbalsiai 
atmestas. Tuomet jisai staigiai 
pakeitė savo frontą ir iš aro- 
ganto pasidarė lapė. Jisai, gir
di, visai nemanęs, kad mes tu- 

(Atsiverskite 8-tą puslapį)

*

Leit. F. Vaitkus su inžinierių A. Brotz.
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SKRIDIMO KELIAS 
NEW YORK—KAUNAS 

Lakūnai 
LEIT. FELIKSAŠ VAITKUS
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iartanna Dr. P. Grigaitis Justinas Mackevičius Antanas S. Vaivada

ivių Trans-At- 
iuo Sąjungos 
don tas ir vie- 
niciatorių. J ėjo 
>mi'tetą, kuris 
j mCn. 10 d. 
gč pirmą dide- 

Ford lAuising 
Urbo trans-at- 
d reikalui ir 
visuomet turč
ių nusistatymą, 
ininkas (drug- 
ailiarus Mar- 
strikte biznie- 
ae dažniausia 
S valdybos ir 
posėdžiai. Jo 
(arlaniutė, Li- 
štijo”, sumuš- 
►onką j lėktu-

“Naujienų” redaktorius ir 
Amerikos Lietuvių Trans-Atlan- 
tinio Skridimo Sąjungos valdy
bos pirmininkas ir reikalų ve
dėjas. Jo raštinėje susiorgani
zavo pirmus antrojo trans-at- 
lantinįo skridimo iniciatorių ko
mitetas ir, vėliau, pastovi AL- 
TASS valdyba, kurioje jisai už
ėmė vice-prezidento vietą, iki 
valdyba išsirinko j i savo pirmi
ninku. P. Grigaičiui buvo pa
vesta prižiūrėti, kartu su sek
retorium Vaivada, ALTASS 
lėktuvą, taip kad, p. James-Ja- 
nuŠauskui pasitraukus, “Lilua- 
nica II” ir jos raktai paliko 
ALTASS rankose.

t NARfi

lytautienč

i

REVIZORIUS
i

ALTASS iždininkas. Jis ne 
tik daug dirbo ALTASS naudai, 
bet ir savo pinigais gausiai rė
me antrąjį transatlantinį skri
dimą. Ponas Mackevičius yra 
vienas iš mažo skaičiaus finan
sininkų, kuris pergyvenęs dep
resiją išliko tvirtas, nepajudin
tas. Jo vedama Gedimino Tau
pymo ir Paskolų Kasa buvo vy
riausybės surasta 100% tvirta 
ir jai buvo duotas S. V. federa- 
lis leidimas vesti dar platesnį 
biznį. Menamos taupomosios 
kasos vardas buvo pakeistas 
“Standard Federal Savings and 
Loan Association”. Padėti pini
gai šioje įstaigoje esti apdraus
ti ligi .$5000 kiekvienam žmo
gui. Ponas Mackevičius remia 
kiekvieną gerą lietuvių užmany
mą. Chicagos Pasaulinėje Paro
doje 1934 metų lietuvių dienoje 
p. Mackevičius buvo iždo glo
bėju ir abudu su ponia Macke
vičiene energingai darbavosi.

ALTASS sekretorius. Jaunas, 
energingas darbuotojas. Nepa
prastai gabus bei sumanus. Jis 
yra retenybė tarp Amerikoje 
gimusių jaunuolių, nes ryškiai 
kalba ir rašo įtrtip anglų, taip 
lietuvių kalbomis. Ponas Vaiva
da yra vionintėlis ALTASS val
dybos narys mokantis skraidyti 
lėktuvais. Apie p. A. Vaivados 
pasidarbavimą antram trans
atlantiniam skridimui reikėtų 
ištisą knygą parašyti. Čia gi tu
rime pasitenkinti keliais žo
džiais. Antanas Vaivada dirbo 
ir amžinos atminties Dariaus ir 
Girėno transatlantiniam skridi
mui. Jis yra garbės narys pir
mojo transatlantinio skridimo. 
Jo sumanytas vardas, Lituani- 
ca, buvo pirmojo transatlanti
nio skridimo komiteto ir pačių 
lakūnų Dariaus, ir Girėno už- 
girtas.

ios nare. Vie- 
.TASS- valdy- 
Jenė dalyvau- 
>SS susi rinkl
iuose, o ypa- 
arbavusi ant- 
lio skridimo 
ris davė virš 
x Ponia By- 

prie daugy- 
sčių. čia pa- 
:ą, kuriose ji 
ima vadovau- 
. Petronėlės 
ninkč 5 rne- 
ituvių Rymo 
Sąjungos vi
stu ir finansų 
tetų; šv. Ka- 
s Draugystes 
lėtus; Lietu- 
gaikščio Vy- 
biliejaus ap
dėto vice-pir- 
?je Chicagos 
lietuvių die-
Iš Lietuvos 

ra iš Medin- 
lainų Lukau-

Geo. J. Stungis
ALTASS valdybos narys ir 

buhalteris. Antrojo Transat
lantinio skridimo veikime en
ergingas darbuotojas. Visuose 
ALTASS centro valdybos pa
rengimuose užima atsakomin- 
gas vietas. Gerai žinomas pla
čiai Amerikos lietuvių progre- 
syviškai visuomenei kaipo dar
buotojas. 1928 metais jis bu
vo išrinktas S.L.A. centro fi
nansų komisijos nariu ir iš
buvo ligi 1932 metų. S.L.A. 
seime, Detroite, 1934 metais, 
tapo vėl išrinktas centro f i 
nansų komisijos nariu. Ketū
nus metus išbuvo S.L.A. šešto 
Apskričio pirmininku. Triukš
mingame S.L.A. seime, Chica- 
goje, 1930 m., buvo seimo ren
gimo komisijos pirmininku. 
Ponas J. Stungis pinigais pri
sidėjo ir rėme amžinos atmin
ties Dariaus ir Girėno skridi
mą. Privatiškame gyvenime p. 
Stungis yra bankininkas. Pra
eitą rudenį jis vede panelę 
Barborą Urbiutę su kuria lai
mingai gyvena nuosavoje rezi
dencijoje, Marųuette Parke, 
6919 S. \Vashtenaw Avė.

*V

VALDYBOS, NARYS
: \ r ■ iO

Dr, Aleksandras L. Davidonis
ALTASS vice - pirmininkas. 

Energingas darbuotojas, sukė
lęs daug pinigų Antrajam 
Transatlantiniam skridimui ir 
pats gausiai aukavęs. Yra pa
rašęs daug prakilnios dvasios 
straipsnių Antrojo Transatlan
tinio skridimo reikalu. Nuošir
dus, veiklus, visų ALTASS cen
tro valdybos narių mylimas vy
ras. Atsilankęs Chicagon leite
nantas Vaitkus, ar vienas, ar 
su žmona, apsistodavo pas dak
tarą Davidonį ir jo r malonią 
žmoną kaip namie. Dr. A. L. 
Dayidonis gausiai rėme pinigais 
ir darbu amžinos atminties Da
riaus ir Girėno įtransatlantinį 
skridimą. Besirengiant tam gar
bingam žygiui, Dariaus sveika
ta buvo puįrusi, o daktaras Da- 
vidonis pagydė ir ligi išskridi
mo kap. Dariaus sveikatą bud
riai prižiūrėjo. Daktaras Davi- 
donis gana daug rašo Chicagos 
“Naujienoms” ir įvairiems Lie
tuvos laikraščiams bei žurna
lams. žodžiu, jis yra pažiba 
tarpe Chicagos lietuvių inteli
gentų.

Vincas .L Kareiva
ALTASS vice-pirmininkas ir 

Finansų Komisijos pirminin
kas. Ypatingai darbštus veikė
jas tarp įvairių draugysčių An
trojo Transatlantinio skridimo 
naudai. Suorganizavęs keletą 
ALTASS lokalių komitetų, ku
rio veikė bendrai su centru, ir 
savo kolionijosp sukėlė stam
bias sumas pinigų. Ponas Ka
reiva energingai darbavosi ir 
garbingam Dariaus ir Girėno 
Transatlantiniam skridimui, su 
keldamas tam žygiui stambią 
sumą pinigų. Jis pirmininkau
ja Town of Lake Namų Savi
ninkų ir Piliečių Susivieniji
me; vyresnysis vice-komendan- 
tas Amerikos Legijono Dariaus 
ir Girėno posto; vice-pirminin
kas Teatrališko Kliubo “Lietu
va”; veiklus narys L. B. Unity 
Kliubo ir kitų organizacijų. 
Prieš keletą 'metų p. Kareiva 
gyveno Philadelphijoj, kur jis 
ir pinigais ir darbu prisidėjo 
prie pastatymo lietuvių viešo
jo namo, “Lithuanian Musical 
Hali”.

Mykolas Narv
ALTASS vice-pinr 

•Finansų Komisijos n 
rojo transatlantinio 
parengimuose, aviacij 
užimdavo vadovauji 
tas. Po p. Narvidc 
visi parengimai atneš 
centrui virš 1000 d< 
yru vienas iš stambiu 
tojų antram transi 
skridimui. Ponas Na 
gerai žinomas Chic 
viams, nes jis yra 
šiame mieste 33 meti 
nę dalį to laiko jis 
pyklos biznį. Viešai 
me p. Narvidas daug 
A. L. T. Sandaroje. < 
rys-rėmėjas “Birutės 
myn” chorų, taipgi i 
36 kuopos. Ponas Ni 
mingai gyvena su s 
ir auklėja gražią dul 
ną, kuri itebestudent

Parskrisk j Tėvynę Lietuvą ir 
zeikink Mano Gimines!

ĮKAS WEISENGOFF
Avė. Baltimore, Md.
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Laimiitgės Kelionės 
LEIT. F. VAITKUI!

> Pranas 
Vasiliauskas

863’/z W. Lombard St.
i Baltimore, Md.

U y

Antanas A. Dobbs (Dubickas)

ALTASS valdybos narys ir 
Finansų Komisijos narys. Iš 
profesijos advokatas. Neapmo
kamai" teikia ALTASS-gai advo
kato patarnavimą. A. A. Dobbs 
gimė Pittsburgh’e, Pa., o apsi
gyveno Ghicagoje 1919 metais. 
Dirbo VVestern Electric Co. kai
po “cabling engineer”. Vėliau 
Continental Can Co. prie brai
žymo, eksperimentų skyriuje. 
Baigė YMCA aukštąją mokyk
lą ir kolegiją. Studijavo De 
Paul universitete, kurį baigda
mas gavo LLB laipsnį. Mokslus 
eidamas priklausė prie Lietuvių 
Studentų Draugijos ir buvo vie
nas iš veikliausių narių. Rašy
davo į Student’s Corner” “Nau
jienose”. A. A. Dobbs raštine 
randasi didmiestyje, 139 No. 
Clark St., o gyvenimo antrašas 
7018 S. Artesian Avė. Ponas 
A. A. Dobbs tebėra viengungis.

J. J. Hertmanavičius
ALTASS valdybos narys. Pa

rašęs keletą įdomių straipsnių 
Antrojo Trans-atlantinio skri
dimo reikalu. Vienas iš seniau
sių lietuvių veikėjų bei rašyto
jų Chicagojė. Ponas Hertmana
vičius yra parašęs ir išleidęs 
brošiūrų lenki/ kalba, gindamas 
lietuvių reikalus. Jis rašo ir 
anglų kalba, energingai apgin
damas lietuvius Amerikos spau
doje. Privatiškame gyvenime 
jis užsiima nekilnojamo turto 
verslu ir visokiomis apdraudo- 
mis.

Laimingos Kelionės
LEIT. F. VAITKUI!

Pijušas 
Mockevičius

5204 Nuth Avė.
Baltimore, Md.
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Drąsuoli, F. VAITKAU, Širdingiai 
Linkėjimai Laimingai

Pasiekti Kauną!
f

LIET. AMERIKOS PIUEČIU KLII
« 

■»

Pirmininkas JURGIS DŽIGAS, 
815 Hollins St.

Sekretorius C. C. JENKINS, 
2225 McHenry St

Iždininkas JUSTAS KIŠKIS, 
32 Parkin St.

BALTIMORE, MD.

Laimingos Kelionės Lietu
von Leitenantui' 

F. VAITKUI!

Ona ir Zigmas 
Gapšiai

""f ■

4405 ValleyView Av.
Balti mote, Md.

Skriskit Laimingai į Kauną 
LEIT. F. VAITKAU ir 

Perduokite mano linkėji
mus giminėms ir 

pažystamiems.

Vincas Litvaitis
5505 Carter Avė.

BALTIMORE, MD.

f B. R. PIEIKIEWIE

Geriausi Linkėjimai Leit. F. Vaitkui 
Laimingai Pasiekti Kauną. Pasveikinkite 

Musų Gimines ir Pažystamus.

K. ir T. MATULIAUSKAI
1519 W. Lombard St Baltimore, Md.
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LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 
DEL VISU LINIJŲ 

IR 
REAL ESTATE

2608 We»t 47th Stre
TeL LAFayette 1083 

CHICAGO, ILL.
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A delightful affair in honor of Lieut 
F. Waitkus in Wastiington, D. C

VISION

Mr. Boger Joseph Kaunas, vernor llarry
tho principai organinei* of tho and l)r. John
Wa«hiugton Chapter of tho tlmoro who.
American Llthuanian Sooloty,
waa Instrumentai, in coopora 
tion with his onnrgotic group, 
in staging n deliglitful und šuo- 
cossful affnir for tho good 
will, trana-Atlantlc flyor, Lieut, 
Felix VVailkus on Tuoiiday, May 
2M, Bma In the Capital City 
of VVashlngton, I). C,

W. Nleo of Md., 
Buchnoss oi’ Bul* 
offielally repre« 
Hovvard Jackson

went nut to meet and greet 
the flyer n t the \Vashington 
Alrpnrl upon his arrival there. 
Tito \veleoming clmmittee ės- 
rortvd him then in flag be- 
decked autemobiles furnlshed 
by an nutomoblle dealer of tho 
city and flanked by motoroycle 
isdlcemeii through tho down- 
to\vn trnffic to tho Llthuanian 
Logatlon \vhoro all woro ro
mi vod by tho Chargo d’Affalres 
ot tho Lvgatlon, l)r? Miklia 
Bagdonas.

receplion for Lieut. VVaitkua 
in tho Boso Hooin of tho Wash* 
Ington Hotol. There \vas a mu- 
aivai program arranged by Misa 
l.illian Golasela, an nccoinp* 
lished pianist, and by Mr. An 
dreikaa, u finishod tenor.

Tho affair. that ovoning waa 
ojamod \vith ’ a short uddreas 
by tho Chairman, Mr. Rogoi 
J. Kaunas who in turn had 
l)r. John F. Braainaky art iu 
tho ’Poast Maator and eonduet 
the program of tho ovoning. 
The Toast Mastor also delivered 
a short addrcsa and eondueted 
tho proceedings of the oveninn 
in n delightful mannor and in 
Imducod tho spoakors.

Lieut. IVaitkus waa tho 
spoakor of tho evoning 
sfter ho had finished ho 
presented with a punše,
spoakors that follo\vod wero: 
l)r. Mikas Bagdonas, M r. P. 
Grigaitis, Rop. Turpin of Pa., 
Rop. Duffy of N. Y., Judgo 
\Vin. F. Laukaitis of Baltimore 
who officially represented Go-

faentod Mayor 
c f Baltlmoro.

Telegrama and lot terš wore 
Į then romi from Congrossmon 
and Sonatora \vho vvoro nol 
ablo to uttondi M r, Bertram 
Goldman, u Llthuanian Jow, 
who eondueta n vvoll known 
smoklng pipe storo In Waal>* 
ington and who hns tho big- 
gost eolloctlon of ombor plocos 
in tho (jlty, pi’oaontod tho flyor 
wlth an artiatic earvod sinok- 
Ing pipo na a momento of tho 
occaalon. A buffot auppor f oi* 
|o\vod und at 11,*00 P. M, thero 
wus a broadcaat over C. B. S., 
Station WJSV, 14(10 kilooyoloa 
Tho radlo program conalatod 
of a muslcal numbor by the 
planlat and tho tenor, n person
ai Intorviovv of tho flyor con- 
cornlng himaolf, his plano and 
his flight, 
Llthuanian 
tia.

Mombors

and an nddroas iii 
by Mr. P. Grigai-

f irsi
and
UTIS
Tho

Siunčia Geriausius 
Unkejimus su Leit. K.

Vaitkum i Tfvynę!

Geriausių linkfjimų ir lai' 
mingos kelionis!

Adv. Kazys J. 
Kalinauskas

60 STATE STREET 
Boston, Mass.

537 North Clark St
Chieago, III.

Laimingai Atskridęs Kau
nan pas ve ikin k mano 

mielus giminesl

2323 N. 15th St
SPRINGFIELD. HJL

Reared In a land of struggllng mon, 
Full of templation of nlvlllzcd dollghts, alono 
To llght the hoavleflt odds of oarth, ono man, ‘ 
Folix Vaitkus, rainės haad and shouldors up 
Abovo his fellows, clutehing iho tangled throads 
Of oircumbtanoo with porvoloss Ilngorg, woavlng, 
Sorllng, wvavlng thebi to ornplted form...
Ono man, bolng borno forvvard by hl»t Vision, seos 
lloyond tho o'vor proseni1 battlo, a thlng 
Whleh Htlrs him strongly, a land aoross tho hoiii 
Li'thuanla, Vountry of his horitagol

They grow restloss, over thero, 
Hungoring for tho slghl of Lituanika H 
Whon lt shall oomo out of tho darknoss, 
'Into Iho implaoablo nllonoo of Iho sun: 
A marvollous vvhlto blrd sklmming akmg 
A f ringo of clouds, nv

JJotuvn yoarns and spoaks:

Smlllng gaily, throwlng back hor lovely hoad, 
Llfthig to tho skies hor fnli*-Hklnned faco 
CarosHod wlth startllng lovollnoss and wondor, 
“How glad I am that youth slngs at my oars, 
My only grlof is longlng for my lovo... 
Swoot grlof... no sorrow būt a swlft doslro.
1 fool llfo in my pulslng musdos; 
A now vlgor wlthln ino and ft droam of lovo 
Trombllng liko dlscovorod molodlos 
Upon' the hoarl’s slrings.
Aercms tho bosom of tho sun-klssod soti 
1 sonso his proparation, fool his cornlng. 
Songs strugglo for utteranco upon my lips. 
I \valt, hungry for you, O Folix.” 

bunnl

of the Wushington 
Chapter, American Llthuanian 
Socioty \voro vary muoh im- 
preaaod with both tho flyor 
und tho plano and wish h (m 
a bon voyage und n happy Innd- 
ing in Lithuania. Tho VVashing- 
ton Chapter \vas glad to honor 
him bocauso of his offorte to 
havo Llthuania bottor known 
and wislnvs him tho best of 
luck.

In rogards to tho Chairman, 
M r. Boger Josoph Kaunas, a 
fow words may also be aaid. 
Ilo is a young man of 28 years, 
born in Lithuania in tho littlo 
town of Taujėnai noar Ukmer
ge. Ho camo to this country 
with his purenta whon ho was 
G years of nge. Ho nttondod 
tho granunar and high aehools 
and completed them with high
honors. Ho then attonded an Church. Uis interest also lies

aceountlng school. Ho has had 
good businoss oxporionco and 
his suecossful' handllng of tho 
affair for tho flyor in Wash- 
Ington, considering Iho šmuli 
group of Llthuanians thove, 
furthor tostifios to his abllity 
as an organlzer.

Ilo Is an netivo mombor as 
vvell as a loador in tho Young 
Domoorats Club of Washing- 
ton, 1). C., International Stu- 
dont Club of“*W«Bhingten, -D. 
C., and tho Dominiean Club of 
St. Doininic’s Roman Catholic

In the language 
of Youth 

aucafflii

us whal n cotrragcous person 
hc Is. by fighting ondlessly iii’ 
obstacloa to fui fili h Ik protu Imu 
to tho poople. Folix Vaitkų* 
knows his ncblovoment would 
inoati our MuevoHH - and wlth 
mucIi a Htaunvh flghtor no onc 
VU n limo.

H Im ovldont that wo aro nll 
In n trumondouH uphonvid oi 
onthuMlaam for thl* grout Llth> 
uaiilan flliir, Ihuroforit, to you, 
Follx VultkiiM wo (txtond our 
ilncoroat w!mI> for your nuogom 
iind agidii avknowhKlgu oirr 
;H'onouncod falth In you and 
jmvu eonfldonvo that your hard 
jffortN aro for tho boNt!

Annn IlimkiiN.

CHAIRMAN

ofMay we aro proud 
Vaitkus vvould bo moroly 

a fond ,thought

3364 Bo. I-Ialstcd Street

Fellx
©xprusslng 
hold and chorlshod by hund- 
rods of us who aro unablo to 

tlils doop, Innor fool- 
mir lioarts, Wo aro 
and cmotlonally stlr- 

rod that thls groal inun Is ono
of us n Llthunniuii.

lt takos coiirugo, nerve, tact 
and moro than modlocro in- 
telllgenco to attempt what 
Valiklis hus sėt out to aceom- 
pllsh, Ho has iilroudy ,showr

LAIMINGOS KELIONĖS 
LEIT. P. VAITKUI!

C. V. KASILIAUSKAS
Musų užeigoje visados skiiiiiis alus, degtinė Ir cigarai.

Itegor Jiosepli Ksunus,

Chairman of American Lith- 
uaniaii Socloty, WaHhington 
ehaptor, who was tho moving 
Kplrit of a delightful affair in 
honor of lloul. F. Vaitkus In tho 
Capltol City,

%
MtUM

in International affairs, soclo- 
logy and eoonomieH.

Mr. Kaunas got iritorostod in 
Lithuanln through his study 
of tho Vilnius (juostion and 
hopes that that terrltory will 
ono dny bo rostorod by Poland 
back to Lithuftflla which will 
menu a wholo lot to tho ocono- 
mical rohabilitaUon and com- 
moreial devolo$|nont of Lith- 
uania and in turn coment agni n 
tho friondship būt nol tho 
upion botwoon Poland and 
Llthuania and p’ostoro Poaeo 
through Justlcoi

In tjils rogard, tho Lith> 
uanians havo loarnt tho losson 
of ruggod patlenco and por- 
sorvoraiioo and thoir offorte to 
havo justlco motod out to thim 
will not and can not bo in valu. 
It is hopod that moro mom* 
bers of tho youngor gonoration 
of Amorlean Llthuanians will 
got thomsolvos intorostod in 
nvuttors portalning to tho ad* 
vancomont of tho Lithuanian 
pooplo boro and abroad and bo 
loss apologotic. Llthuania hns 
had an illustrious hlstorical 
pust and is making progross 
dosplte hor prosont hamporod 
conditions. Lot’s not impodo 
ihat progresą būt accolerato it.

■ Gonovieve Pctcavage,
Socrotary,

MUSU PADAVIMAS - - - - .
1446% Depozitų pasidaugino j trumpeH- 
nj laikų nei 3 metai...
.Depozitu Liepos 30, 1932.... $288,809.00
Depozitų GegužČH 15, 1935 $4,454,822.57 

ir dar via dauginami...
I'odpl, kiul muNŲ blKiilN didiiiiiNl, iiwm norimo pngtdbatl ir havo 

di'imltorlamN. KvoitliAinę ir Jua nu navo bixniu priaUlMi—
Komercinis—čekių—Taupymo—Apsaugos 

Dčžutės ir Užsienių Skyrius.

HALSTED EKCHANGE
NATIONAL BANK

Halsted St. prie 19th Place
Narys

FEDERAL RESERVE SYSTEM
FEDERAL DEPOS1T INSURANCE CORPORATION

i

i

... .................................... .. ...... 1. ...................... — 
ni. i.............................................................................r i HMMiaisassA

M

ADVOKATAS C. P. KAL
6322 So. Western Avė

Laimingai Parskrisk į

Antanas Latonis

366 Broadvvay 
SOUTH BOSTON, MASS.

Grand Tavem
Geriausios ryšies degtini, alus i

Advokatai Šalnai
, I. . , ■ , . J, < ■ • ■ ’' ’ / ’ 1 ' . , t ' . 1 ’ I

South Central Hotel 
' 1/ .. . ' . ' ’ . ' ' t ' ■ • • j,*, ,'■ ' ’’ ’

■ , - . * ■

Julius Baskis, sav.

I

JOE SPAITIS, Savininkas

LEIT. FELIX VAITKUS
Mano troškimas yra vienas iš daugelio kitų troškimų: ka
da pakilsi j orų, kad galėtum tuTGti lietuviškų didvyrišku

mų ir sulaužyti visas oro sunkenybes!
Nuvešk Suvienytų Valstijų Vėliavų, kad ji pasveikintų 

musų tčvynes Lietuvos vCliavų.
Lai tų dviejų respublikų vėliavos susijungia artimiausiais 

ryšiais.
Linkiu laimingos keliones į mano gimtinę tėvynę, Lietuvę!

Chieago, III

Tegul Lituanicos Sparnai Laimingai 
Nuplasnoja Kaunan!

1245 So. Michigan Avė. tel. Victory 4686
CHICAGO, ILL.

UTUANICAI II SU LEIT. F. VAITKUM PRIE VAIRO LINKIME LAIMINGAI 
UŽBAIGTI DARIAUS—GIRĖNO PRADĖTA ŽYGI!

Roosevelt Furniture So., Ine.
M. P. JOVARAUSKAS ir J. P. BERTULIS, Savininkai

2310 West Roosevelt Road

PILNAS 
BANKINIS 
PATARNAVIMAS

ČEKIŲ SĄSKAITOS. 
TAUPYMAS 
UŽSIENIŲ SKYRIUS 
LAIVAKORČIŲ BIURAS 
TRUST 
DEPARTAMENTAS

THE LIVE STOCK NATIONAL
<

BANK of CHICAGO
4150 SO HALSTED STREET 

CHICAGO, ILL.

NVOS1RDĖ1AI LINKIME
LAKŪNUI LEITENANTUI

FEUKSUl VAITKUI 
PASEKMINGOS KELIONĖS 

LIETUVONl

FEDERAL MEAT MARKETS

1949 So. Halsted St 
3631 So. Halsted St 
2119 Cermak Road

CHICAGO, ILL.
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Senųjų taikli Svajonės Stojo Tikrenybe
Rašyk, svajonėse paskendu

si siela mano.
Ui žodį, ui raStų prigimto* 

jo kalboje, ui meilę mirštam 
čios-murinnmos tėvynės broliai 
nešė geležies retežius ant ran
kų — dienų ir naktį per ilgus 
mėnesiui, nudriskę, nualę, iš
badėję ir ligų apnikti... ir da
lis jų pasiekė Sibiro šultąjį 
kriptų, Viatkų, Archangelsku 
ir kitas žmonių neapgyventas 
vietas.

l’ž prigimtų kalbų ir raštų 
broliai kalėjimo kelnorėse džiū
vo, kentėjo ir mirė.

Už prigimtųjų kalbų ir raš
tų broliai musų buvo visaip 
niekinami, pajuokiami, eksko
munikuoti.

l’ž kalbos laisvę, už rašy
bos teisę broliai tapo po pla
tųjį pasaulį išblaškyti, svetim
šalių priglausti; svetimšalių pa 
guosti ir pramokyti.

Svetimoj šalyje broliai ne* 
užmiršo nei kalbos, nei rašto, 
neigi prigimtos šalies .... Išlė-

Esame dėkingi nešėjams 
šviesos, apšvietos ir vilties.

Esamo dėkingi kiekvienam, 
kuris kuom nors prisidėjo prie 
atgaivinimo muMų tėvų šalies.

Senųjų laikų svajonės stojo 
tikrenybe.

šiandien stovimo su pasau
lio visoms tautoms, kaip ly
gus su lygiu, ir šuoliais bėga
me, kad pasivijus jas ant kiek
vieno dirvono, ant kiekvieno 
kultūrinio progrosyvio žings
nio.

Auklinamo savo ir savuosius 
nosišykštėdami nei spėkų, nei 
laiko, nei cento.

Organizuojamės j visokerio
pus burtus, kad tik neatsili- 
kus nuo kitataučių, ir dagi 
kad būtumėm pirmose eilėse.

Dirbant, kaip iki Šiol kad 
dirbome, tai be abejonės, iš 
viso pasaulio Lietuvių suneš
ti talentai turės Lietuvai did
vyrius visokios rųšies suteik
ti. Ir jau jie pasaulio istori
joje pradedu atsižymėti: spor-

PITTSBURGIIO DARBUOTOJAI

Pittsburgho ALTASS skyriaus komiteto nąriai. Iš kairės j dešinę: Povilas Dargia, sekretorius; 
Edvardas Baltrušaitis, komiteto narys; Dę. J. T., Baltrušaitienė, iždininkė; S. Bukimas, pirminin
kas, ir Juozas Baltrušaitis, komiteto narys.

Laimingai Skrisk TBvynOn
širdingų lietuvių smerikie- kurio 

Čių pasiryžimas išsipildė. Jų 
padėtosios pastangos neliko be 
pasekmių.

Tas pasiryžimas — tai tin
kama paramų ir pilnus priren- 
girnas lakūnui F. Vaitkui lėk- 
tuvu skristi j Lietuvų.

Mos, kurie dirbome per po
rų motų skridimo prirengimui, 
jaučiamės, jog dirbome kilnų 
darbų, ir skridimo pasisekimus 
Ims puikus mums atlyginimas,

joki« kaina negalima 
įkainuoti,

išreikšdamas linkėjimus, 
džiaugsmų, lakūnui Vaitkui, no
riu tarti eilėmis;

Pranyks, pranyks vargai, 
kankynė,

ir smilėje užgims nauji 
takai, —

Laisvųjų sielų motina — 
tėvynė,

Musų ryto buitį ar matai?
P. Durgts.

NUSKRISTI LIETUVON!
LINKIME LEITENANTUI F. VAITKUI LAIMINGAI

EDWARD STANKIEWICZ
l’uints. Brankos, WnU Paper, GIiimm, Elpctrįc and I’luinbing Spppllea.

1747 W. 47th St. Chicago, HJ.
Tol. Boulovnrd 1211 Docoratlng EstlmatoM Choorfully Furnlshod.

V 1 1 " ........ ... I !' ... ................... .............. .......g

Žukauskas

DIDŽIAI {VERTINDAMI

PASIĄUKAVĮMĄ

KURIE DARBUOJASI

PRIRENGIMU 6IOS KELIONES,

LINKIMU
LEITENANTUI VAITKUI

SU LITUĄNICA ANTRA

LAIMINGAI PASIEKTIPasukamas Lituanicos II propeleris padarytas Williamsport, Pa

MUSU SOSTINĘ KAUNĄ!

Chicago.2346 West 69th Street

6540 So. Weatern Avenue 3339 So. Morgan Street

LINKIU LAKŪNUI FELIKSUI VAITKUI 
PASEKMINGAI NUSKRISTI LIETUVON

tie nema- 
ir tie ne-

Tėvus, Brolius, IScseris ir vi 
sus Lietuvos žmones.

JOHN PAKU (Pakalnis)
Westem Wholesale Liąuor Co

J. L. PASAKARNIS, 0. D 
Optometrist and Optician*

neši 
apšvie- 

progreso.

A. BELSKIS
APTIEKORIUS

- prie
spaudos išsiluosavo. Išeiviai 
skrenda atgalios j tėvų šalį.

Esame dėkingi pionieriams 
už jų ištvermingumų.

Pittsburgho Lietuvių Darbuotė dėl 
Antrojo Skridimo

to, dainos, teatro dailėje, pro
fesijų eilėse.... Ir šiandien lin 
kime kelionės dar vienam ta
lentingam lietuviui, kuris pe
ša į tėvų šalį, per Atlanto van
denynų, svetur įgytų talentų, 
idant prirodiius dar kartų, kų 
galima nuveikti su* gerais po
rais, su meile savo prigimtos 
kalbos ir rašto ir su pritin
kančiu išsilavinimu.

Lakūnų neša sparnuotas an- 
gėlas, Litus nica II. O mes ly 
dime jį savo viltimi, geriau
siais linkėjimais, žinodami, kad 
jo laukia lietuviai tėvų-pratė- 
vių Šalyje.
l)r. Johanna T. Baltrušaitiene,

narė Pittsburgho Skyriaus

4179-83 Archer Avepue 
Corner Richmond Street 

Tel. Lafayette 3171

fe wx

J. T. Baltrušaitienės, Povilo 
Dargio, Juozo Baltrušaičio, 
kun. Žukausko ir Edvardo Bal
trušaičio. Tuoj po susiorganl’ 
žavimo Komitetas buvo skait- 
lingosnis, bet tie komiteto na 
riai, kurie buvo įstoję ne dar
bo dirbti, o tik taip sau, ta* 
ilgai nė nebuvo komitete — 
pasitraukė 
dabartiniu laiku jau yra aplei
dęs ir musų Pittsburghų, ta
čiau jo nudirbti darbai dėl a n 
trojo skridimo paj;ys už save 
kalba.

2433 West 69th Street 
CHICAGO, ILL.

I > *

447 Broadway, So. Boston, Mass
Tel. ŠOU. Boston 2805-R

žodžiu sakant, visas

FELIKSO VAITKAUS 
IR VISŲ TU,

LINKIME LAKŪNUI VAITKUI 
LAIMINGOS KELIONES LIETUVON

ALEKSA BAKERY
Joseph Aleksa, Sąvinin^as.'

Pittsburgho lietuviai ir yra 
prisidėję darbu prie įrengimo 
Lituanicos 11. Nors ir netiek 
daug kaip kitos didžiosios lie
tuvių kolionijos. Pittsburgho 
lietuviai negali pasigirti dide
liais savo darbais nei dėl įren
gimo Lituanicos pirmosios, nors 
tada nebuvo jokios opozicijos.

Tačiau Pittsburgho ir apy
linkės lietuviai yra dirbę dėl 
antrojo skridimo ir jaučia pasi
tenkinimo, kad Lituanicos 11 
įrengimo* darbas yra sėkmin
gai baigtas ir kad visos tos 
klintys, kurios trukdė darbą, 
liko nugalėtos.

Dabar tik laukia tos valan
dos kada Lituanica II vairuo
jama Amerikos lietuvių Geros 
Valios Pasiuntinio lakūno Vait
kaus pasikels į padangę su mu
sų linkėjimais dėl saviškių, nu
galės klastingąjį Atlantiko 
vandenynų, piktuosius perkū
nus ir parneš musų sveikini
mus į Lietuvą.

Pittsburgho lietuvių darbuo
tė dėl antrojo skridimo turbut 
mažai kuomi skiriasi nuo ki
tų lietuvių kolionijų darbuo
tės. Beikėjo susidurti su tais 
pačiais piktais priešais, pergy
venti “perversmus” (lakūnų 
pamainymus), skridimo atidė
jimą 
tas audras, kurios tik liete an 
trojo skridimo darbuotę.

Bet musų Pittsburgho sky
riaus Altass komitetas išsilai
kė didybėje nuo pat susitvė- 
rimo Spalio mėnesy 1933 me
tų. Altass nariai ir antrojo 
skridimo rėmėjai nesidavė su
klaidinti. Reiškia buvo giliai 
įsitikinę, kad jie yra prisidė
ję prie prakilnaus darbo ir kad 
tie visi paskalai ir prasimany
mai skleidžiami apie antrąjį 
skridimą buvo daugiau niekas 
kaip tik piktos valios žmonių 
darbas.

Daug kas galima butų pa
sakyti apie aviacijos dienos 
rengimo plakatų drąskymus,

Baigdamas šį savo rašinėlį, 
varde visų Pitlsbuyglip antro* 
jo skridimo rėmėjų ir Altass 
Komiteto na® širdingai lin
kiu lakūnui Vaitkui su Litua
nica JI laimimą) nugalėti klas
tingąjį t Atlaįtiko vandenynų, 
piktąsias aU 
siekti musų
Lietuvą kinti musų

to, bet vien valia žingine 
erškėčių keliais pirmyn, 
ui žibintuvų mokslo 
tos — kultūros —

Būriai brolių, svetur apsigy
venusių, budino ir akino tėvy
nėje pasilikusius, ir sustiprino 
jiegas kūno, proto ir sielos.... 
ir nukrito retėžiąi nuo sura
kintų ištremtinių, ir visi lais
vės medį sodindami, laisves 
himną užgiedojo.

šiandien laisvė kalbos, lais
vė rašybos; mokyklos; kultū
ra; pramonė; nepriklausoma 
tauta, Lietuva iš amžių ver- 

baudžiavos 
išsiluosavo. S. BALICKAS

SIUVĖJAS

J. F. PAULIUS
Marųųctte General Hardware and Paint Corp

gijos, S. S. Pittsburgb, Pa.t 
Tautiška šv. Jurgio pąrapija.

IŠ pavienių tai nuoširdžiai 
darbavosi ir pinigiškai parėmė 
antrojo skridimo darbuotę: 
Jurgis Vencius, Albinas Kau 
lakis, Pranas Savickas, Pranas 
Masaitis, Marcelė. Grinienė, 
Ądoipas Baidokas, Laura Pati- 
lekiulč, Adonius Marčiulaitis, 
Jonas Mažiukna ir daugelis ki 
tų, kurių vardus sunku • ir at 
siminti iŠ. atminties.

Pittsburgho lietuvių jauni' 
mas ir jų organizacijos labai 
daug gelbėjo rengiant aviaci
jos dienas.

Apie musų Altass Komiteto 
nąrių darbuotę tpi jau neban
dau nej rašyti nieko. Komitę 
tui prisiėjo netik atlaikyti vi
sus puvimus, bet ir visas sun
kusias darbus ątlikti. Komite 
|as yra noskąKlingas^ susideda . u \ iv UY-’V 2 j’PjJ”

NUFACTUR1NG COMPAN'

KRAUTUVES
2536*40 Wcst 63rd Street 

Corper Map|ewood Avenue 
t Tel. Hemlock 8400

kaip tūlas lietuvis Rymo ka 
tulikų kunigas draskė plaka 
tus, kaip tūlas tautiškas vei
kėjas Draugijų susirinkimuose 
kiek drūtas agitavo, kad Drau
gija atšauktų savo atstovus iš 
aviacijos komiteto; kaip tūli 
veikėjai vienam Draugijos su 
važiavime agitavo neaukauti iš 
Draugijos iždo dėl antrojo skri
dimo ir biauriai šmeižė Cen- 
tralinį Altass Komitetą.

Lai bus užmiršti 
lonųs prisiminimai 
garbingi darbai.

Dabar norėčiau 
keliais žodžiais apie tas Drau
gijas ir tūps yeikėjus, kurie 
nuoširdžiai rėmė antrąjį skri 
dimą ir tik ačiū jų nuošird
žiai pagelbai Pittsburghe bu
vo dau’g daugiau sukelta an
trajam skridimui negu pirmam, 
kur nebuvo jokios opozicijos.-

Iš Draugijų, pirmoj vietoj 
stovi Lietuvių Mokslo Draugy
stė, Carnegie, Pa., šv. Antano 
Draugija, SLA. 323 kp., iš New 
Kensington, Pa., SLA. 192 kp.J 
Charleroi, Pa., Lietuvių Drau-

NEW DEAL CAFE
Blatz MiRvaukce skaniausias alus, užkaiidžįąi ir kiti gė 
rimai. Kviečia atsilankyti Ponia F. Mačiukas—Macke.

Mos savo mintimis ir jaus
mais jumis lydėsim toje gar
bingoj kelionėj.

— S. Bakanas.

Chicago, HL
., .............. ....... I —‘

Linkiu Leitenantui Feliksui 
Vaitkui Laimingai nuskris

ti Lietuvon!

.................    —4^. J-.'. * » ' :--------- ------------------------- ------ 1 f

T r • ‘ . ............ ...*• 1 |

>-■'^■'4 4-- i;'

-J- . j', J '• •



NAUJIENOS, Chicągo, IIITrečiadienis, Birž. 26, 1935

Tebūnie!ALTASS BINGHAMTONO SKYRIAUS VALDYBA

Kazik

IŽDININKASSEKRETORIUSPIRMININKAS

K

JOSEPH BAGUCANSKAS

p ra

Juozais D. ChamoP. B. Balčikonis

vie

Chicago, UI,6227 So. Ashland Avėvai

Laimingai Parskrisk j Tėvynę Lietuvai

ll®llllllllllll®IIHIIIIIIII®llllllllllll®|lllllllllll®ll|lll!lllll®llll!lllllll®

Atlantiką ir Nutūpti Kaune!

alutis, degtinė ir cigarai ir

8256-8 So. Emerald Avė.

kad 
klai-

Binghamptoniečiai 
pas Įeit. Vaitkų

• piet 
Vait- 
susi- 
visų 

oriai-

M. Kazlauskas su sųnųm Juozu
Jiedu buvo stambiausi auko

tojai antram skridimui Bįng- 
hamtone, N. Y. Tėvas aukavo 
^525, sūnūs $2. .

Laimingai Parskrisk į 
Tėvynę Lietuvą\

DR. G, SERNER
756 West 35th Street

Pirmoje eilėje 
kas, Kazys L. Almonas 
skas - 
Urbas

Nuoširdžiai Linkime Lakūnui VAITKUI 
Pasekmingai Nuskristi Lietuvon!

MORGAN STREET AUTO REPAIR SHOP
Patyrę automobilių taisytojai. JONAS MIKŠIS, Sąv.

ALTASS Binghamtono skyriaus 
komiteto pirmininkas.

pirminiu
Juozas Kamin- 

valdybos narys, M

Keturios valandos Leitenanto 
F. Vaitkaus ir ponios Vait
kienės draugystėje.

Laimingai Atskridęs Kaunan Pasveikink visus mano 
Gentis ir Draugus!

A. A. ŠLAKIS
ADVOKATAS 

77 Washington St 
Chięągp, m;

štai jau diena po dienos iš
muš valanda, kucįu fferb. Ipi- 
tenantas Feliksas Valkus pa
kils | padanges su “Lituanica 
II” pilnai Ikvnyti tau
tos didvyrių kųptttyio 8L Da
riaus Ir s. Olrėh? ^kridltpu 
New York—Kaunas.

Tad" maų, ųors Ir metikai 
dalyviui w 
žygio, yra labą! mlwiU pr|e 
progos par0lMtl MUf llflW- 
mo žpdžiųM gerb/ leitenantui 
Feliksui Vąi<ų|:

Linkiu, kad **PtWliea U” 
vairuojama tęvo renku veiktų 
puikiausiai ir skristų greitinu- 
siąi į musų tėvų žeme it* ten 
nutupiu kur ramiai guli mu
sų didvyriai parius ir GH-

Musu užeigoje visados randasi skanus 
penktadieniais veltui žuvis.
Graži lietuvaitė JEVA BARTIS groja kostantinką. Gąlinia Unksmių

LAKŪNUI VAITKUI
Linkime Laimingai Nuskristi Lietuvon

ALTASS Bintam tono skyriaus 
komitetpMŽdininkas

Linkiu, kad kiekvienų gam
tos pastatytų kliūtį sumaniai, 
grpitųi ir ištvermingai nugulė- 
tumai, kad sau ir visai tau
tai garbės ir laimės lapų at
skleistumai.

Tebūnie tavo laimėjimas i; 
džiaugsmas — musų visos lie
tuvių tautos laimėjimu ir 
džiaugsmu.

Kazys L. Aimanas.

....................................... ...................... .. ................. i1 ..........................■■"■'"■y 
LAIMINGOS KELIONĖS LEIT. F. VAITKUI!

viee-pirmininkns, P. B. Balčikonis 
Juozas D. Chamo — iždininkas. Stovi 
— valdybos narys, .Jonan Cinikas

2614 West 69th Street 
CHICAGO, HLL.

Kazys L. Aimanas, 
ALTASS Binghamtono skyriaus 

sekretorius.

A. ROZGUS ir V. WALUSH
Skanus alutis ir degtinė, randasi musų užeigoje

6227 So. Ashland Avenue 
CHICAGO, ILL.

B1NG1IAMPT0N, N. Y. — 
Netekit vilties turėti Leit. F. 
Vaitkų su Lituanica 11 Bing- 
hamtone, nusitariau nuvykti j 
New Yorkų ir tenais pamatyt 
Lituanicų 11 savomis akimis it 
susipažinti su musų tautos did
vyriu Leit. F. Vaitkum.

šeštadienyje, Birželio 15 d. 
išsitepiau “forduką” ir vargais 
negalais susiradęs p. M. Bal- 
Čaitį, kaip 4 vai. po piet iš
traukėm j New Yorkų.

Važiuojant per Scranton, Pa. 
netikėtai susitikome p. W. 
Meškunų, tenykštį ALTASG 
nuoširdų darbuotojų. Pasipa
sakojome kur vykstame ir koks 
kelionės tikslas. P-nas Meškų- 
mis palinkėjo mums laimingos 
kelionės ir persiskyrėme. Kaip 
10:30 jau buvome Ilarrison, 
N. J., ten ir pasilikome nak
vynei. Gi ant rytojaus, t. y. 
sekmadienyje, Birželio 16 d. 
ryte jau ruošėmės! vykti į 
Floyd Bennett Field, kur Li> 
tuanica laukia to laiko kada 
p. Vaitkus pradės jų vairuo
ti į senų musų tėvynę Lietu*-

Tegul Mano geri Linkėjimai Tave Palydi Kaunan!

ANNA BAGDONIENĖ
Gerinusios rųfties nlus ir degtinė
1750 So. Union Avenue

GARDEN
J. MASKĄLIUNAS, Prop.

LEITENANTO F. VAITKAUS karžygiškaį skridimas j 
Lituanica IĮ iš Neiv Vorko į Kauną, amžinai pasiliks 

visiems lietuviams atmintis.
• 4 4

Aš broliškai linkiu sumušt pasaulinį rekordą. 
Dieve laimingai padėk nusileisti ant Lietuvos žemės!

B. VVALANTINAS 
SLA. 178 KUOPOS PIRMININKAS 

MT. GREENWOOD, ILL.

Leit. Vaitkus mums pareiš
kė, kad jis yra tikras, kad jo 
skridimas pavyks, nes turįs 
geriausius įrengimus, nei kiek 
neabejojęs apie Dariaus-Girėno 
pradėto darbo užbaigimą.

Tad gerbiamas musų Leite
nante Vaitkau, prilipkite nuo 
musų geriausius linkėjimus ta
vo garbingame ir drąsiame žy
gyje. Lai tau pasiseka nuga
lėti tų klastingų Atlantiką ii 
pasiekti Lietuvos laikiną sosti
nę Kauną. Visa Lietuva ta
vęs laukia, o mes Amerikos 
lietuviai irgi lauksime tos va
landos kada išgirsime, jog tu 
laimingai nutūpei laikinoje 
Lietuvos sostinėje Kaune.

.1. y y ■ i 1 r ■■■* 11 i1 ............ .
Laimingai Parskrisk į Tėvynę Lietuvą!

ARCHER AVENUE FURNITURE 
Parlor Suite Manufacturers 

4140 Archer Avenue Chicag
F. Klimas— Bes. Phone Normai 0590

Nuoširdžiai Linkime Lakūnui VAITKUI 
Laimingai Nulėkti Lietuvon!

UNIVERSAL SHOĘ STORE
A. Zaleskis ir J. Martin, Sav.

Laimingai atskridęs Kaunan pasveikink musų gentis 
ir draugus!

P. I. SILIUČIAI

D. PACEVIČIUS
Musų bučerneje ir grosernėje visados randasi šviežia 

mėsa ir maisto reikmenys.

Laimingai Atskridęs Kaunan Pasveikink Musų 
Gentis ir Draugus!

JOS. TALACKA TAVERN
GEROS RŲŠES ALUS IR DEGTINĖ

147 E. 107th Street

4213 So. Campbell Avė, 
CHICAGO, ILL.

MALELO ELECTRIC CO
P. K. MALELO, Prcs.

Vienuoliktų vai. ryte mudu 
su p. Balčaičiu jau buvome ta
me garsiame Bennett lauke. 
Nuvykę į hangarą, pamatėme 
Lituanicų 11/ Prie jos sukinė
josi vienr/i nepažįstamas vy
ras, kuris mums paaiškino, kad 
Leit. Vaitkaus dar nėsų, 
nepoilgo jis či« busiąs ir 
še musų jo palaukėti.

Apie pirmų valandą po 
atvyko ir musų mylimas 
kus su žmona. Tuojaus 
pažinome, apkalbėjome 
ALTASS darbuotę, apie < 
Vį ir jo lYėh^nfą Wtė~bUšTfiiT- 
čią kelionę ir daugelį kitų da
lykų. Nuvykome į hangaro re
storanų, kuriame irgi tęsėme 
savo pasikalbėjimų. Paskiaus 
vėl gryžome prie orlaivio. Taip 
ir nepamatėme kur praslinko 
keturios valandos 
v^vkti į <namus, nes esame 
mylių atstu* nuo jų.

kaires į dešinę sėdi: A. Lėpa 
sekretorius 

valdybos narys, P. Rakauskas 
- valdybos narys.

Jau laikas
200

QUEENS TAVERN
Geros rųšies alus, degtinę ir užkandžiai. 

s

Savininkai: A. RUZGUS ir VERA WALUSH

es ‘ Tegul musu nuoširdus linkėjimai suteikia jums Įkvėpimo atsiekti ss
‘ P - jūsų užbrėžtu tikslą. ss

| T. S. PETROŠIAI |
SS Musu užeigoj visados randasi gęrps rūšies degtine, alus ir cigarai.. 55

LAIMINGOS KKLIONRS LBiJ. F. VAITKUI!

JOSEPH RACHUNAS
3137 So. Halsted St. Chicago, 111

Laimingos Kelionės Leit. F. VAITKU1\

ANTANAS LUKOŠIUS
DRABUŽIU VALYTOJAS

2555 West 43rd Streęt Chicago, ių

817 W. 35th Street, Chicago, III
Telefonas Yards 3092.

3452 So. Morgan St, Chięago, 111.=
■ Phone Yards 5421

Per tą musų vizitavimo 
ką, mes radome Vaitkų 
nu iš maloniausių vyrų, 
kius tik mums kada nors te
ko pažinti. Jaunas, liesas, apie 
5 pėdų ir 10 colių dydžio, dai
lios išvaizdos, malonaus budo 
vyras, t. y. musų Leitenantas 
F. Vaitkus, Lituanicos II 
ruotojas.

Tuomi noriu pareikšti, 
ALTASS visai nepadarė 
dos, pakeisdama lakūnus. Ame
rikos lietuviai ir visi to trans
atlantinio skridimo rėmėjai ga
li turėt sau už garbę, kad tu
ri p. F. Vaitkų savo atstovu 
su Lituanica II į Lietuvą. Ant 
kiek man tęko patirt tai p 
Vaitkui bus visi lietuviai ly 
gus, jis ras kalbos su visais, 
nuo Prezidento iki paprasto 
Lietuvos kaimiečio.

Linkirne Lakūnui VAITKUI 
Laimingai Nųskrisli Lietuvon!

WM. P. GORDON
GORDON REALTY COMPANY
Real Estate ir Morgičiai

809 West 35th St., Chicago, Iii
Phone YARDS 4329

S 3337 So. Halsted Street .
Chicago, III.

SiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiffiiiiiiiiiiiiraiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiffiiiiiiiiiiiiiffii^

3336 So. Halsted Street
Phone Boulcyard 1969 . ’ Chicago, III



NAUJIENOS, Chicago, III

Atlikome Kaip Geriausia 
Išgalėjome

; Aviacijos ekspertai tvirtina, 
kad transatlantiniam skridimui 
geresnio, geriau įrengto lėktu
vo už Lituanicą II jie nėra ma
tę. Gi Felikso Vaitkaus žygio 
pasisekimas priklauso visų-pir- 
ma nuo mašinos tobulumo. Net 
ir audros ar kitokios atmosfe
rinės kliūtys bus nugalėtos, jei
gu jo lėktuvas ir instrumentai 
tobulai veiks. Radio kompaso 
pagalba jis galės gauti prane
šimus nuo laivų ar nuo arti
mesnio kranto apie oro padėtį 
jo skridimo ruože ir, reikalui 
esant, iškrypti iš kelio ir iš
vengti audrų. Mat, audrų ban
gos paprastai neužima didelį 
plotų. Lituanica II turi galingų 
motorų, 618 arklių jėgos prie 
jurų paviršio. Tai yra didžiau- 
sis ir galingiausis motoras Li
tuanicos II didumo lėktuvui.

Yra tokių antrojo transatlan
tinio skridimo draugų, kurie 
kaltina ALTASS valdybų kam 
jie pirko senų lėktuvų. Kaip 
dabar įrengtas, lėktuvas yra 
visai naujas. Senas teliko tik 
lėktuvo kevalas, kuris nepa
sensta. Pertaisant lėktuvų 
transatlantiniam skridimui, ji
sai reikalingose vietose buvo 
sutvirtintas. Ir visai naujų lėk
tuvų pertaisant transatlanti
niam skridimui butų reikėję 
vietomis sutvirtint. Pats leite
nantas F. Vaitkus keletu kar
tų yra viešai pareiškęs, kad 
ALTASS valdyba yra patenki
nus visus jo pageidavimus ir 
kad jis tūri geriausiai įrengtų 
lėktuvą. Inžinierius A. Brotz, 
Įeit. F. Vaitkaus uošvis, užbai
gęs Lituanicos II prirengimo 
darbų, parašė ALTASS valdy
bai laiškų, tvirtindamas, kad 
Įeit. F. Vaitkus tikrai iš New 
Yorko į Kauną nuskris.

pasirodė geriausioje tvarkoje. 
Negalima praleisti nepaminėjus 
veikliausi ALTASS komitetų. 
Išskyrus Chicagą, > Philadelphi- 
jos komitetas daugiausia pasi
darbavo Įeit. Vaitkaus žygiui. 
ALTASS valdyba įvertina ir šia 
proga nuoširdžiai dėkoja poniai 
M. Kemėšienei, kuri energingai 
dirbo visuose ALTASS paren
gimuose ir ji pati sumanė ir 
suorganizavo bazarą, kuris at
nešė ALTASS centrui virš 1000 
dolerių pelno.

Baigiant lai bus leista pa
reikšti nuoširdžiausios padėkos 
žodį Lietuvos Aero Klubui, ku
ris stambiomis aukomis ir ki
tokiais budais rėme antrąjį 
transatlantinį skridimų. Lietu
vos Aero Klubas yra parūpinęs 
Įeit. Vaitkui žemėlapių, radio 
knygų ir tt. Lietuvos Aero Klu
bas savo lėšomis parūpino, kad 
Airijos galinga radio stotis duo
tų oro pranešimus Įeit. Vaitkui, 
jam skrendant per Atlantiko 
vandenyną. Lietuvos Aero Klu
bas užbaigs šį garbingų darbų, 
priimdamas Amerikos lietuvių 
atstovą, Įeit. Vaitkų Lietuvoje. 
Tada džiaugsis viso pasaulio 
lietuviai. —A. G. Kartūnas,

ALTASS prez.

| DETROITO DARBUOTOJAS

Dr, J. J. Jonikaitis, 
daug pasidarbavęs antram 

skridimui Detroito.

Per vargą į garbę
Rašo Dr. J. J. Jonikaitis

Sunkus ir varginantis darbas 
galų-gale baigtas. Kelione oru 
per Atlantikų, nuo Amerikos 
kranto į Lietuvą, yra kuoagra- 
žiausiai priruošta. Tai buvo il
gas ir kankinantis užsimojimas. 
Daug energijos, kantrybes, pa
siryžimo, pasišventimo ir takto

reikėjo pridėti, kad įvairius 
priešų-pavyduolių užmetinuj i- 
mus (pasipinigavimas, žmonių 
prigautinėjimas ir etc.) nugalė
ti ir atremti. Tuose neteisin
guose užmetinėjimuose ir prie
kaištuose labai aiškiai pasireiš
kė lietuviškasis pavydas ir kerš
tas. Nors pavydo ir keršto jaus
mas yra visiškai natūralus žmo
gaus prigimčiai, bet to natūra
lumo kaip kurių lietuvių širdy
se šį kart pasirodė perdaug. Ir 
tik pasidėkavojant rengėjų pa
siryžimui ir, iš kitos pusės, lie
tuviškam užsispyrimui, sunkus 
darbas sėkmingai baigtas, Pa
vydo ir keršto sopulys truko. 
Pavyduoliams ir kerštininkams 
gal kiek palengvėjo.

šis garbingas ir istorinis įvy
kis turėtų būti visiems lietu
viams pamoka ateity ir vaistu 
nuo pavydo ir keršto ligos, šio-

ji musų liga be laiko mus va
ro j pražūties ir negarbės ka
pus. Gydykimės nuo šios ligos, 
kol laikas. Nepavydėkime tiems 
musų broliams, kurie 'ta liga 
dar neužsikrėtę ir sugeba svei
kai protauti ir garbingus žy
gius atlikti. Prisimena man Šio
je valandoje musų amžinos ata 
minties vyrai — Darius ir Gi
rėnas. Visi dar gerai atsimena
me, kaip,( jiem dviem prieš pat 
iŠskrisiant, daugelis musų “bro
lių”, kurio nė vienu centu ne
buvo prisidėję prie darbo, pra
dėjo urzgėti ir išmetinėti, kad 
buk juodu lik prisipinigavę ir 
visiškai numanų nė nuo žemės 
paviršiaus pasikelti. Nesunku 
numanyti, kokį efektų tokių 
Žmonių urzgimai karžygių šir
dyse sukūrė. Gaila, kad šian
dien ta pati klaida iš pavydo 
priežasties pasikartojo — tas 
pats nekantrumas ir įvairus 
prasimanymai rengėjų adresais 
pasipylė.

Dabar, ar mums, Amerikos 
lietuviams, buvo reikalas reng-\ 
ti antrąjį transatlantinį skridi
mų? Daugelis sako, ar mes nuo 
to sotesni busim, ar turtinges
niais tapsim? Taip — nė so- 
tesniais, ne turtingesniais mes 
nebusime. Bet žmogus ne vien 
pilvu gyvena; jis turi ir' sielų ir 
jos troškimus reikia patenkinti. 
Labai dažnai, kad patenkinti 
sielos troškimus, žmogus net 
savo gyvybe rizikuoja, žmogus 
gyvena ne vien duona, bet upu 
ir entuziazmu. Gyvenimas be' 
ūpo, entuziazmo yra pusiau mi
ręs. O kiek entuziazmo sukėlė 
ir dar sukels, šis pasiryžimas 
skristi oru per Atlantikų? šis 
Žygis liečia ne tik mus lietu
vius, bet ir visų pajmidf. Mes 
gyvenam ne tik šiai dienai, bet 
ir ateičiai, ne tik sau, bet ir ki
tiems. Musų garbės atstovui 
F. Vaitkui beskrendant per van
denynų, mes visi visa širdžia ir

SHENANDOAH VEIKĖJAS

daug pasidarbavęs antram skri
dimui Shenandoah, Pa.

Jiems apleidus musų koloniją, 
nebuvo nieko rimto veikiama 
sukėlimui pinigų jų kelionei, 
žuvite musų lakūnams Vokie
tijos miškuose liepos 16, 1988 
m., pasireiškė nusiminimas tar
pe shenandoah-Čiu, ir vėl vis* 
kas nutilo.

SLA. 1-mų Apskritį, sudaryti 
bendrų veikimą, bet ant ne
laimės ir čia nieko neišėjo, tik 
SLA. 211 kuopa Mahanoy City, 
rengdama ‘‘Curd Party”, tam 
tikslui paskyrė $25.00 iš liku
sio pelno.

Lietuviams buvo pranešta 
apie Felikso Vaitkaus kelionę 
ir jo planus per radio stotį 
iš Hazlctono keletą kartų, tik

Atvykus į Shenandoah James 
Janušauskui praėjusių vasarų, 
mėginau sušaukti veikėjų su- gaila, kad tos žinios nepavei- 
sirinkimų, kad aptarus: “Kaipkė į musų brolius lietuvius ir 
butų galima sukelti kiek pini- jie nevisai pilnai atliko savo 
gų kelionei lakitao j Lietuvą”, pareigas, kaip priderėtų. 
Bet tuomi laiku buvo pasklei- i 
sti nepalankus gandui per tu-1 
lūs laikraščius, ir net Lietu-

; vos atstovybė Wąshingtone bu | 
vo padarius pranešimą, kad su*1 
siluikyti nuo rėmimo tos kelio 
nės, kol dalykai pilnai nepa 
aiškus, Mudviem su 1___
James-Janušauski? pasitarus,1
ant rytojaus jisai iškeliavo į 
Scranton, Pa. *

Buvo dedama pastangų per

Dabar kada jau darbas veik 
užbaigtas, visi laukiame diena 

, iš dienos žinių, kada musų drų- 
I šuolis Karžygis pakils j orų su 
1 ta Baltąja Gulbe ir lėks pa
sveikint musų brolius anapus 

laku n ii vant,enyno* J«i kelionė jam pa
vyks, tai bus didelis laimėji
mas Amerikos lietuviams, bent 
tiems, kurie šiame tikslui ne
sigailėjo darbo.

Antanas Staniškis.
siela busim su juo. Į jį ir į mus 
visas pasaulis Žiūrės.

Garbė tiems, kurie savo dar
bą, savo pastangai aukauja sa
vo Tėvynės labui. Nesikankin- 
kime pavydo ir keršto jausmais, 
kada reikalas liečia musų gar
bę! Nesigailėkim kilniems rei
kalams ne cento, ne vargo, ne 
darbo. Per vargų į garbę!

Detroit
Birželio 19 d. 1985 m.

Nedaug Shenandoah 
lietuvių reme antrą 

skridimą
SHENANDOAH, Pa. — Mu- 

sų kolonija pradėjo kiek rim
čiau susidomėti skridimu per 
Atlantikų po to, kaip 1983 m 
žiemų atlankė mus lakūnai Da
rius ir Girėnas, paaiškindami 
savo norus ir tikslų kelionės.

Tuojaus po susiorganizavimo, 
ALTASS valdyba nutarė pirkti 
gera lėktuvą ir geriausius įren
gimus bei instrumentus. Mums 
daugiau kaštavo lėktuvas ir vi
sas Lituanicos II įrengimas, ne
gu iš pradžių buvo manoma, 
bet ALTASS visų laikų laikėsi 
vieno ir to paties, nusistatymo: 
duoti Įeit. Vaitkui viskų, ko jo 
planas reikalavo.

Yra tokių, kurie kaltina AL
TASS valdybų už išleidimų per
daug pinigų antrajam transat
lantiniam skridimui. Tame AL
TASS valdyba nesijaučia ne 
kiek esanti kalta. Jeigu ji bu
tų su pirkusi palaikius, prastus 
instrumentus, menkų motorų, 
tada ji tikrai butų nusikaltusi. 
Dabar gi visi ALTASS valdybos 
nariai laukia pakilsiant Įeit. F. 
Vaitkui iš New Yorko ir lai-

komitetus visais reika- 
spaudos darbais, ženk- 
ir tt. Nuskridimui iš 
į miestų taipgi būdavo

m i ngai nutūpsiant Kauno aero
drome su visai ramia sųžine. Jie 
mano pilnai atlikę savo prieder
mes. Yra dar vienas faktas, ku
rį visuomene kažin ar įvertina. 
Rengiant aviacijos dienas po 
didesnius lietuviais apgyventus 
miestus dažnai ALTASS centras 
savo lėšomis aprūpindavo tų 
miestų 
lingais 
lėliais 
miesto
išlaidų, kurias daugiausia cent
ras turėdavo apmokėti. Kai ku
rios kolonijos duodavo ALTASS 
centrui net nuostolių. Tačiau ir 
nepelningose aviacijos dienoms 
kolonijose Įeit. Vaitkui atsilan
kius ir susipažinus su vietiniais 
gyventojais atsirado daugiau 
ALTASS rėmėjų bei aukotojų.

Beveik po dviejų metų inten
syvaus darbo ALTASS valdy
ba gali tik pasidžiaugti nugalė
jus visus antrojo transatlanti
nio skridimo priešus. 'ALTASS 
centras, kitų miestų komitetai, 
Chicagos lokaliai komitetai ir. 
pavieniai antrojo transatlanti-
nio skridimo rėmėjai bei drau
gai turi kuom didžiuotis, bai
giant šj garbingą darbą. Litu
anica II jau pilnai įrengta, at
likti jviarųs bandymai ir viskas

TEGUL LITUANICOS SPARNAI LAIMINGAI 
NU PLASNOJA KAUNAN!

JOHN J. POCIUS
3313 S. HALSTED STREET

CHĮCAGO, ILL.

LAIM1NGAI PARSKRISK Į TĖVYNĘ LIETUVĄ!

ANCHORINN
3503 SO. HALSTED STREET

CHIGAGO, ILL.

LEIT. F. VAITKUS — TAVO DRĄSA.ĮVEIKS 
RUSTU JĮ ATLANTIKĄ!

ANTANAS ZALATORIUS
827 WEST 33rd STREET

GHICAGO, ILL.

TEGUL MANO GERI LINKĖJIMAI LAIMINGAI 
TAVE PALYDI KAUNAN!

JOHN MAKUTĖNAS 
» . 

3464 So. Lituanica Avenue 
CHICAGO, ILL.

Laimingai Atskridęs Kaunan Pasveikink 
Musų Gentis ir Draugusl

J. D. URBONAI
Geriausios rųšies namu dekoratorius ir grosemės biznyje, kur yra 

didelis pasirinkimas reikmenų.
4456 So. Washtenaw Avė.

... i

J ' ■ '~\t
I , ' _■ . < ■ , '"r' • ■

Tegul M fino Geri Linkėjimai Laimingai Tave
, Palydi Lietuvon!

DR. V. A. ŠIMKUS
. "3343 South Halsted St. 

CHICAGO, ILL.
! .... - ......... .......—

i ■ . . '
„ ____________________________________________________________________ _______ ______________I ■ v..

x Linkiu Leit. VAITKUI pergalėti Atlantikų ir 
atsiekti tikslą!

DR. C. K. KLIAUGA
Chicago, III.

........................................... .............

Linkiu Leit. VAITKUI Laimingai 
Pasiekti Lietuvą!

KAZIMIERAS KRASAUSKAS
6912 So. Western Avė.

' Geriausių Linkėjimų Leit. F. Vaitkui parodyti 
pasauliui lietuvių gabumus.

GEO. JOKUBONIS
35th St. ir Morgan St. Chicago, UI.

,----- --------------- '--- :-------- :--------------------- !-------

Geriausios laimės Leit. F. Vaitkui pergalėti Atlantikų 
ir parodyti visam pasauliui lietuvių narsumą!

ANTANAS A. NORKUS 
(Universal Restauranto Savininkas) 

Tel. Victory 9670 
750 West 31st Street 

Chicago, III.

i

Laimingai Parskrisk į Tėvynę Lietuvą!

JOS. M. AZUKAS
Skanus geros rų$ies alus ir degtinė.

3301 So. Lituanica Avė.

Lai "LITUANICA IV* t pasiekusi Kauną, praneša Lietu
vos lietuviams, kad Amerikos lietuviai juos rpylį ir Lie
tuvą idealizuoja, ir neapkenčia visų tų, kurie Laisvos 
Lietuvos Aukurus teršia.

O

F. J. BAGOČIUS,S. L. A. PREZIDENTAS.
LAIMINGOS KELIONES LEIT. F. VAITKUI!

F. GEDMIN ' *
Musų užeigoje visados randasi skanus alus, degtine ir cigarai

10001 Commercial Avė.

\XWELL DRESSED MANM
LINKIME 

LAIMINGOS 
KELIONĖS 

LAKŪNUI VAITKUI

K. ANDREJONAS
1735 So. Halsted Street

Tel. Canal 2936

Geriausių Linkėjimų Leit. F. VAITKUI!

JULIUS JANEUUNAS
(Savininkas Auditorium Recreation Center)

3133 South Halsted Street

>T V* IV* * T • 1 •Nuoširdžiai Linkiu
LAKŪNUI VAITKUI

Laimingai Perskristi Lietuvon

G. ClZANAUSKAS
1458 West 15th Street

CHICAGO. ILL.
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Kodėl scrantoniečiai rėmė 
Antrą. Skridimą?

PIRMININKAS SEKRETORIUS IŽDININKAS LAWRENCO DARBUOTOJAI

KodC! Scrantoniečiai rėme 
antrą skridimą ir kodėl turė
jo jį remti kiekvienas Ameri
kos lietuvis, tam yra daug rim- 

v tų priežaščių. Viena iš svar
biausių, tai padėjimas išpildy
ti Dariaus-Girėno palikto tes
tamento. Antra, tai jų tragin- 
gas likimas lietuvius taip su. 
judino, tartum jurų kada au
dra pagauna, kur niekas dau
ginus nieko ir nekalbėjo, kaip 
tik baigti tų karžygių kelių. 
Trečia, tai lietuvių psichologi
ja, kad nepasiduoti, nes isto
rija. parodo, kad lietuviai sė
mę stiprybę iš savo praeities, 
ir jie eina žut-but, taip kad 
rodos juos stumia kokia poten
ciale jiega. Ketvirta, tai žmo
nių sentimentas, kurį niekas 
negali sustabdyti, taip kaip 
niekas negali atsukti istorijos 
rato atgal, — ir kalbos apie 
nejvykdintų antrų skridimų pa 
siliko be jokios vertės. Didelė 
didžiuma lietuvių finansiniai ir 
moraliai rėme šį skridimų, nors 
jis dėl susidariusių rimtų prie
žasčių suvėluotas, bet kaip ta 
sena patarlė sako, kad gerinus 
vėliaus negu niekad.

Mums teko girdėti kapitono 
Dariaus žodžius, kur tarp kit
ko jis pasakė: “Kuris lietuvis 
kyla su savo gabumais ir gar
bingais darbais į viršų, jis kar
tu kelia ir visus lietuvius, o 
kuris puola žemyn su blogais 
ir negarbingais darbais, jis 
traukia žemyn su savim visus 
lietuvius.” Trumpai pasakyta, 
bet teisingai.

Scrantoniečiai gavę pakvieti
mų stoti rėmėjų eilėn, o gerai 
žinodami virs suminėtus moty
vus, stojo į eiles rėmėjų ir iš
rinko komisija tam darbui va
ryti pirmyn iš A. Kubiliaus, 
prezidento, W. A. Meškuno, 
sekretoriaus ir A. JanšaiČio, 
kasieriaus. Darbas buvo varo
mas pirmyn su neblogomis pa
sekmėmis.

Šiam žygiui turėjo pritarti 
kiekvienas, kuris tik jaučiasi 
esąs lietuviu. Nereikėjo sva
joti, kad vė, Altass komitete, 
kuris susideda iš dvylikos pa
sitikimų žmonių, yra vienas ai 
du socialisitnių pažiūrų žmo
nės. Atminkime, gerbiamieji; 
kaip Darių-G.irėnų lydėjo j ka
pus šimtatūkstantinė minia 
žmonių, kur apart desėtkų ku
nigų visų procesijų vedė pats 
vyskupas. Niekas neklausė ar 
šie vyrai turėjo parapijos kny 
gėlės, ar jie buvo išpažinties... 
Kada jie atliko tragingai —

VALIO Iš LAWRENCE, MASS.

Linkime, kad Laimingai Nuplasnotum į Senąją Musų 
/ Tėvynę Lietuvą!

Aš, varde Lietuvių Tautiškos 
Parapijos Lawrence, Mass., lin
kiu musų drąsiam didvyriui 
Leitenantui F. Vaitkui, laimin
gai perskridus Atlanto vande
nyną, pasveikinti musų Tėvų 
kraštą ir pasakyti, kad išeivi 
jos lietuviai, buvo, yra ir bus 
amžinai atsidavę dirbti savo 
Tėvynės naudai ir gerovei, kad 
ji susilauktų savo tėvų ir pro
tėvių istorinės praeities.

Valio Leitenantas Vaitkus ii 
visi šį žygį rėmę geros valios 
lietuviai.

žuromskaa.
* • • •

karžygiškų darbų, juos visi ly
dėjo Ir atidavė pagarbų, ne- 
žlurint^tikybinių sektų, parti
jų ir taip toliaus. Tas turėtų 
būti ir su musų Įeit. F. Vait
kum, kada jis laimingai pa
sieks musų laikinų sostinę — 
Kaunu. Turėjome lekcijų vie
nų ir vėl darome klaidas.

Laimingas nuskridimas Įeit. 
F. Vaitkaus turės labai didelę 
reikšmę. Pagydys tų širdgėlą 
musų brolių anapus vandeny 
no, kuris dar juose yra nuo 
1933 metų. Padarys gerų ūpų 
pasaulio 'lietuvių suvažiavu
siems delegatams pirmame kon
grese. Padarys vieną lapą Lie
tuvos istorijos. Sustabdys pur
vų drabstymų tarpe Amerikos 
laikraštininkų vienas ant kito. 
Pasirodys Lietuva kultūringų 
valstybių akyse, kad dvasioje 
ji yra lygi joms. Padrąsins 
Amerikoj augusį lietuvių jau
nimų daugiaus mąstyti apie jų 
tėvų žemę ir palaikyti tampres 
uitis ryšius su Lietuvos jauni
mu ir t.t. ir t.t.

Niekas dauginus neliko 
mums tik linkėti laimingai at
siekti savo tikslo Leit. F. Vait
kui.

Lai šie 1935 metai būna 
mums lietuviams laimingesni.

W. A. Meškunas.

Kaip veikė Montello 
lietuviai >

MONTELLO, Mass. — Ma
loniai sveikiname Brocktono lie
tu viai-rėmėjai Įeit. Feliksą Vait
kų ir linkime laimingai 
perskristi Atlanto vandenynų ir 
laimingai pasiekti ir aplanky
ti musų gimtųjų šalelę, su ta 
Baltųjų Gulbe Lituanica II.

Pirmų aukų suteikė ir pra
dėjo rūpintis, tai Lietuvių 
Amerikonų Kliubas su 50 do
lerių; SLA. 17 kp. $10.00; pa
vieniai surinko 1934 m. A. Cir- 
bulenas 35 dol. ir A. Barkau
skas kelis dol.

šiais 1935 m. bendrame ko
misijų! susirinkime A. Kireilis 
duoda sumanymų surengti ben
dromis spėkomis atsisveikini
mų su Įeit. F. Vaitkum. Kaip 
tik šis sumanymas buvo per
statytas, tuoj aus pasigirdo bal
sai iš musų brolių katalikų,
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Linkime Leit. Feliksui Vaitkui Laimingai 
Nuskristi Lietuvonl

SERVICE FILLING STATION
4050 Archer Avenue, Chicago, III.

--------f

Laimingai Atskridęs Kaunan Pasveikink
, Musų Gentis ir Draugusl

KAZIMIERAS ir EMILIJA SLEPIAMAI
Seniausias Lietuvis Blčkorius Chicagoje

3836 West 65th Street >

MR. and MRS. KAVALIAUSKAS
1446 SOUTH 50th COURT 

CICERO, ILL.

Laimingos Kelionės Leit. Feliksui Vaitkui ir Linkėjimai 
Gentims ir Draugams Lietuvoje!\

A. P. CUKUR TAVERN
Užlaikome gerų Schlitz alų, degtinę ir cigarctus.

732 West 22nd St 
Tel. CANAL 6070

Linkiu Laimingai Parskrist Lietuvon
FELIKSUI VAITKUI

GRANT WORKS DRUG STORE
4847 West 14th Street, Cicero, III.

Phone Cicero 39 Joseph Keserauskas, R. Ph.

Laimingai Atskridęs Kaunan Pasveikink 
Musų Gentis ir Draugusl

J. ORLAKIS
1730’ So. Halsted Street

Laimingai parskrisk į Tėvynę Lietuvąl

J. PANKAUSKAS
2543 West 69th Street

TEGUL LITUANICOS SPARNAI LAIMINGAI 
NUPLASNOJA KAUNAN!

A. J. BERZYNSKIS
i (T 1 ! >> ■. ' v

2555 West 63rd Street
CHICAGO, ILL.

AINIAI Lietuvos vaikų, nors 
svetimose padangėse gimę ir 
neturėję laimės gėrėtis savo 
tėvų žeme, sveikina NepriguĮ- 
mingą, ir viliamos kada nors 
trumpoj ateity, Laisvą Lietuvą!

Blinstrubai Broliai
LAIMINGAI PARSKRISK TĖVYNĖN LIETUVON!

PIWARONAS BROS.
Kepame geriausios rųšies ruginę ir baltų duonų.

4620-22 So. Marshfield Avė.

(STASYS ir ADOLFAS) 
RESTAURANTAI

300-308 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. Kubilius, 
nuolatinis Scrantono ALTASS 
skyriaus komiteto pirmininkas.

MONTELLO VEIKĖJAS

Andrius Kireilis, 
daug pasidarbavęs antram skri

dimui Montello, Mass.

kad Įeit. Vaitkus visai į Lie
tuva neskris ir pinigai yra 
vien apgavystes tikslu renka
mi. Komisija pairo ir prisiėjo 
pavieniai darbuotis. Man, pa
prašius iš Altass centro, kad 
prisiųstų ženklelių dėl parda
vinėjimo, pavyko iki šiam lai
kui surinkti, 25. dųl,,. bet ir, tas 
buvo sunkoka, nes katalikai 
per savo radio iš Bostono pa
reiškė, kad Įeit. Vaitkus ne
skris ir pinigų nebereikia au
kauti. Norint žmogui parduoti 
ženklelį užėmė pusvalandį, pa
kol išaiškinai, kad tas katali
kų pranešimas niekas kaip tik 
melagyste.

šiandienų jau visi žinome, 
kad Įeit. Vaitkus su Lituanica 
II yra Ne\v Yorke ir bile kurių 
dienų gali išskristi, bet ir šį

vi w » /„. /VoHr

i w

W. A. Meškunas,
nuolatinis Scrantono ALTASS 
skyriaus komiteto sekretorius.

aiškų reginį nevisi lygiai mato 
ir supranta, nes ir senovės 
filosofų yra mums pasakyta, 
“Nevisi mato, kurie akis turi 
ir nevisi girdi, kurie ausis tu
ri” ir vien per tai mes turi
me amžius gyventi ir kovoti.

šio momento kovų turi at
likti musų drąsus jaunas Ame
rikoje gimęs Lietuvis, Felik
sas Vaitkus. Jam prisieina nu- 
kovoti visus regreso šalininkus 
ir tiems,' kurie, naudos nema
to iš to, parodyti naudų viso
keriopų.

Mes į tave žiūrime, Felik
sai, ištempę akis, kad laimin
gai tamistos ir musų trijų me
tų triūsas butų užrašytas is 
tori jo j e ir džiugintų musų šir
dis.

Varde rėmėjų, lik sveikas ir 
laimingos keliones!

Andrus Kireilis. .

Hartford, Conn. lie
tuvių pasidarba

vimas
Antrajam 'skridimui Hartfor

do lietuviai nepasiliko užpaka
lyje ir kielF tik- spėkos ir są
lygos leido, tai visomis išgalė
mis pasidarbavo. Turiu būtinai 
išreikšti padėkų šiems asme
nims : Elzbietai Povilaitytei, 
Juzei Penkųuskaitei, Al. K. Ke
leliui, Petrui Mikalauskui, 
Elzb. Plikaitienei, Povilui Uso- 
niui, -Juozui Kurnėtai, Ant. 
Markūnui, Vincui Kiaušui, Ant. 
šoliui, T. Valkevičiui ir ki
tiems, ypač kun. kl. J. Ambo- 
tui už leidimų veltui sales- 
kambario susirinkimams ir dar

A. Yanušaitis,
nuolatinis Scrantono ALTASS 
skyriaus komiteto iždininkas.

aukų pinigais ($2). Hartford ie
čiai daug dirbo ir vargo su
rengimui aviacijos dienos Me- 
ridetie, kiek mažiaus Bridge- 
porte. Dar buvo surengę pik
nikų, bet sulijo, bet užtai, 
skaitlingai dalyvavome* Bristo
lyje; be to dar buvome suren
gę Gard Party ir nors geriau
sių rezultatų negavome, bet 
vis tiek pat Centrui pasiun
tėme pora desetkų dolerių. Ki
tos musų aukos nuėjo bendrai 
iš Waterbury ir Bridgeport. •

Aš asmeniniai buvau atsida
vęs tam naudingam ir prakil
niam darbui. Nemažai esu pa
rašęs Tėvynėje (1934 m.), 
Vienybėje. Bandžiau atsiliepti 
ir j Darbininkų, bet jis nedė
jo. Dabar tik galiu pasidžiaug
ti, kad antrasis skridimas pri
rengtas. Trukumas iki išskri
dimui susirinks ir manau, kad 
daugiau susirinks. Gaila, kad 
man pasitaikė toks laikas, kad 
negaliu prieiti prie ilgesnio ra
šymo ir jei turėčiau laiko, tai 
jau daugiausia antram skridi
mui surengti atiduočiau garbę, 
visų darbų, visų pasistengimų 
Naujienų Vedėjams, darbinin
kams. į Pv/Grigaitis, A. Vaivada 
ir kiti Naujienų žmonės, tai 
II skridimo pionieriai, o Nau
jienos, kaipo laikraštis, anot 
mano iš senų laikų bendro Jo
no šliburio, lietuviškiausias 
(tautiškiausias) laikraštis.

Mes visų jaunystę ir, gali
ma sakyti,' visų turtų atidavė
me Lietuvai; tai buvo prieš 
karų, laike karo ir po karui, 
bet smagu išsireikšti, kad da
bar ir sunklaikių prispausti, 
mokame ir sugebame padary-

Dr. K. Mikolaitis
Besiartinant momentui, ka

da Sparnuotoji Gulbė vairuo
jama Leitenantui Vaitkui skris 
per Atlantiko plataus vandeny
no plotmes j musų tėvų ir pro
tėvių žemelę nešdama musų 
širdies didžius linkėjimus sa
vo laisvę atkovojusiai Tėvynei, 
mes Lawrenco lietuviai, su
jungdami savo sielas, su jau
nų musų kraujo didvyrių pa

ti tokius darbus, kuriuos pa 
daro kultūringos ir ypač tur
tingos tautos, bet kaip sakiau, 
jei mes nebūtume turėję Nau
jienų ir tų žmonių, kurie prie 
Naujienų darbuojasi, tai ne
būtume įvykdę ir antrojo skri
dimo.

Garbė Naujienoms! Garbė 
jų lakūnui Įeit. F. Vaitkui! 
Garbe visai lietuviškai visuo
menei, kuri prisidėjo ir atjau
to antrąjį skridimų! Garbė 
Lietuvai!

Jonas Sekys.

Lawrence’o aukoto
jai antram skri

dimui
Įplaukos prakalbose lapkričio 

19 dieną, 1933.

Po $25 aukavo: S. Paplaus
kienė, Lith. National Corp. 
Bakery, Rev. M. Valadka, Liet. 
Tautiška Parapija ir Dr. C. 
Mikolaitis. Po $10: A. F. 
Sweetra ir Rev. Aleknavičius.

Po $5 aukojo: W. Petke- 
wich, C. Petkewich, A. Sinke
vičius, A. Petrauskienė, P. Bal
tuškoms, Mr. Hancock, Mr. 
Galvin, G. Kaulinas, J. Urb- 
šis, L. ‘S. A. 41 kp., Dr. J. L. 
Alex. Donovan 50c. J. Jurči- 
konis (kolektos) 70c. Pelnas 
vakarienes (lapkr. 19) $4.47. 
Pelnas vakarienes (vas. 22)
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Kun. M. Valadka 
siryžimu, linkime, sparnuotam 
paukščiui laimingai nuskristi ir 
nutūpti laikinoj sostinėje — 
Kaune.

Lai gyvuoja musų Tėvynė 
Lietuva, lai gyvuoja Leitenan
tas Vaitkus, lai gyvuoja AL
TASS vykdęs Dariaus-Girėno 
testamentų.

Dr. K. Mikolaitis, 
Kun. M. Valadka.

$64.75. Orbučiute už ženkle
lius $7.75. K. Vidunas už ženk
lelius $1.75. A. Gaidės už ženk
lelius $1.00,

Po $2.00 aukojo šie: B. Zu- 
romskas, P. Boumila, J. Pies- 
lyk, K. Vidunas, J. Urbonas, 
A. Lapinskas, J. Peksa, J. Bi- 
tautiene, J. Rutkauskas, J. 
Koncevičius, P. Šimonis, V. Ma- 
tuliaUskas, J. Velička, J. Yes-. 
keliavičius, J. Pačinskas, M. 
Jakeliutė, P. Raugiavičius, M. 
Bulota, D. Kirmiela, S. Juška, 
J. Jurkšta, J. Orbačiute, A. De- 
ventauskas, S. Grenda, B. Rau
sia, J. Yndala, B. Markevičius, 
J. Mikalauskas, A. Jukna, J. 
Budravičius, J. Jaruševičius, J. 
Kieva, J. Kibildis, B. šimko- 
nis, O. Kančienč, S. Tataronis. 
R. VainiaUskas, J. Billa, J. P. 
Savalonis, A. Billa, A. Stanke- 

ivjčius, tSi Sabonis, Dr. P. Os- 
kar, J. Norveišis, V. Krasau
skas, V. Grudzinskas, Danavi- 
čius, A. Večkys, J. Bekša, W. 
Vaitkunas, P. Krukonis, M. 
Galubitskas, P. Aleksa, M. Dva- 
retskas, F. Zarenka, S. Sabo
nis, A. Pilvelis, P. Bagdonas, 
P. Milutis, A. Drainiene, V. 
Billa, M. Vidunienė, F. Len- 
čiauskas, M. Vaitkunas, S. Su
slavičius, J. Rusonis, B. čiur- 
lonis, S. Dziovalas, J. Stručiu- 
skas ir A. J. Peslikas. Po $1 
aukojo A. Jaura.

Viso labo įplaukė $481.00. 
Išlaidų — $10.00. Pasiųsta AL
TASS $471.00.
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ALTAM veikėjus.

Kru/fAwntA'<M, Newark

Jonas

W. NEFFAS
Chicago, III

ai r-

DR. A. JUOZAITIS
budu firmos vGliriosi

Chicago, III,

Telephone WABash 0324

reikalu 
llvhivlų

didvyris”, 
nuolatinis 
” bendra- 

komunistai

INSURANCE
AGENCY

KEAHNYJIAimiSON. N. .I 
* šio* kolonijos lietuviui ai 
liko *IIVO 
m|l antro

šio* 
tiktai 

parengimą

Leit. Felikso Vait 
kaus Tėvai

j Lowel\ 
be to. kad

Ir Jo apylinkė 
Jai mo 

noi’M knl J

& COMPANY, INC.
175 West Jackson Blvd

New Jersey Lietuviai 
Antrasis Skridimas

ir mos supirkinfljome 
daiktus “Lituanieai

Lietuvoje, prie soiiomIo# cm- 
rlško# valdžios, Felikso tėvas, 
Antanas Valtki,**, buvo gulu- 
žlnkullų tarnyboje. Jis yru že
maitis, Felikso motina taipgi 
yra gimusi Aunialtljojo, bot Jom 
tėvu# apsigyveno Kauno kai JI 
tebebuvo maža. .11 Išgyveno 
Kauno keliolika moty Ir Jai 
yra gerai žinomu# visu* Kau
no miestas 
Tad Jo# sūnūs skris 
rnl Žinomą vintą 
gyvūno Kauno, aerodromo dar 
nubuvo.

A įnori koja kilt. F. Vaitkaus 
tėvu# užsllmdnvo vundontoklų 
Įtaisymo inžinieriau# (pi u m bė
rio) amatu. JI# per Ilgu# mo
tu# turėjo novo (stalgų dldžbur-

James buvo nupirkęs tik vie 
114 seną instrumentą (kurio ji 
tai dar iki šiol negrąžina) ii

brangiau, Ir tid 1 vargiai Jisai 
butų buvę# taip rupimtlngal at
likta#, kaip J| atliko Feliksus 
Vaitkų# Ir Inžinierių# A. Brotz.

Tik Juodu, tiesą pasakius, 
Ir suplanavo lėktuvo įrengimų 
taip, kad butų užtikrinta# tech
niko# atžvilgiu skridimo pasi
sekimas. Neužmirškime, kad 
ši# 4,500 mylių žygi# oro tir
pė# būt rekordinis, Jeigu jisai

PxrWIIIH
URE

Jos lietuviai yra gerai organi- 
tuoli Ir, reikalui esant, gali
nu bite ką padaryti greitai. 
Budreseklul vieni sudaro apie 
l<M) asmenų šeimų, o kur kili, 
n ypatingai komitete 
nolerysl

pareigų, puduryda- 
Mkridinm naudai 

šimtinę pelno, bendrom!* Jė
gom!*. katalikai Ir tautinin
kai, Ižangiausiu! šiuo reikalu 
pasldurlmvo Jurgi* Katilių*.

K. Brazo, 
daug pniddnrlni.vęu antrom #krl 

dlmul KonoshoJ,

T. PALIUKAITIENE
• į 1 1 ’ i I '

Skanu# ir gero# rųšle# alus ir degtinė

EL1ZABETH. N. J. 
kolonijos lietuviams 
porų dienų prieš 
teko sužinoti, kad Vaitkus gu
lė* būti pas juos birželio 2 d. 
Nors tų dienų pasitaikė ir ke
letas kilų parengimų, bet j 
Vaitkaus išleistuves prisirinko 
pilna Lietuvių Laisvė* šdlė. 
Parengimas davė nemažai ir 
pelno, iš kurio ten pat šimtinė 
įteikta lakūnui, šios koloni-

Chicagojo ir valdybai 6m5 
ko atremti jo pretenzijas 
porte.

Musų keblumai ir problemos

Nutraukę ryšius su James’u, 
mes, žinoma, susilaukėme ata
kų paaštrėjimo iš priešų pū
sis. Bolševikai, vanagaitiniai ir 
“Dirvos” rėksniai dabar imi 
skleisti visokių melagingų pa
sakų apie naująjį lakūną. Ne
trukus atijo jiems j talką ir 
“nuvainikuotasai 
James pasidarė 
“Vilnies” ir “Dirvos 
darbis. Chicagos 
(kurie pirmiaus James’ą nuola
tos terliodavo), atspausdino 
James’ui specialius lapelius, 
kuriuos jisai išsiuntinėjo j ko
lonijas.

Tai pasėjo šiek-tiek sumiši
mo kolonijose. Bet didesnis 
keblumas buvo su lėkttfvu, ku
ri James paliko labai apleis
tam stovį. Vaitkus turėjo jj 
tuojaus taisyti. Teko daryti 
stambių pataisymų senam j ame 
motore, kad jisai butų galima 
vartoti, iki bus nupirktas nau
jas (dėl šitos kliūties Vaitkus 
negalėjo nuvykti 
Mass.). Pasirodė, 
ir airportai, kuriuos pirmesnis 
lakūnas buvo pasirinkęs avia
cijos dienoms kolonijose, dair- 
gumoje buvo netikę.

Bet kebliausia problema bu
vo su “Lituanicos II” paruo
šimu trans-atlantiniam skridi
mui. Jokių planų lėktuvo įren-

| lėktuvų Įdėti. Gana bu# pa
minėti tai, kad ALTAM val
dybų davė lakūnui gorliuisliv, 
kg# buvo gulimu aviacijos imu 
menėje už pinigų Įgyli s vlnid 
mudu motorų, spocialĮ propol- 
lerj, rndlo-kompuHųj ir t.t. Pra
džioje buvo manyta apsieiti su 
daug menkesnėm]# prlotnl#o-

ALTASS valdybų buvo Ir 
yru tokio nu#l#tntymo, kad da
ryti antrų bandymą skridimo 
“ant žūt būt“ — kaip Dariu#

A. H. Trečiokas

Dariaus-Girėno Nevv Jersey val
stybė* Lietuvių Komiteto sek- 
1 eterius, kur*'širdingai rėmė 
antrų skridimų ir kurio pasi
darbavimu Ne\v Jersey valsti
jos lietuviai daug prisidėjo 
skridimui matorlal| pasisekimų 
užtikrinti.

LINDEN, N. J. “ šio* kolo
nijos lietuvių draugijų bend
ra* komitetu* gegužė* Ull d. 
lakūno Vaitkau* išleistuvių 
reikalu bene tik daugiausia 
Ims pasidarbavęs, ne* jie pa
jėgė nelik lietuviu*, bet ir vi
su* virto* gyventoju* savo pa
rengimu sujudinti, 1 
majoras 
priėmė, 
biidų, visgi parengimas davė 
ir gryno pelno $68. Pinigai 
Įteikti lakūnui Vaitkui, Visi 
komiteto nariui dirba sutarti
nai, ypač daug rūpinosi pp. 
J, J, Liudvinaitls ir M, Bud- 
reekis,

mis, todėl Ir pirmieji musų Iš
lakių iipsknlčhivImsi buvo že
mesni. Po ranka atskaitų no* 
turiu, bet reikia, tur būt, sprę
sti, kad pilnai jrongta "Ultua- 
nlca JI“ bu# kaštavus uple 24 
lukštu nČIu# dolerių. Tai pigu, 
atsižvelgiant | tol, klok bran
gių Instrumentų Ir Įtaisų yru 
| Jų nudėta. Nėra Jokio# abe
jonė#, kad svetimi Inžinierini 
Ir moolmnlkni butų puflmę

rį jo reikalavimus priimti; tik 
jam rūpėję patirti, ar mes juo 
pasitikį. Jisai sutinkąs ir to
linus dirbti senomis sąlygomis 
ir prašąs jo išsišokimus atlei
sti. Niekas juo nebetikėjo, bet 
dar bandėme a ts teigti bent pa
viršutinę santaiką.

Tai buvo gegužės 10 d. 1933 
m. Už trijų dienų turėjo pra
sidėti aviacijos dienų maršru
tas kolonijose: pirmiausia New 
Yorke. paskui Bridgeporte 
(Conn.), Lowel] (Mass.), ir Lt. 
šiandie sunku pasakyti, j ko
kius keblumus mes butume pa
tekę, jeigu James butų pasi
ėmęs “Lituanicą II” ir išskri
dęs į tas kolonijas. Bet to bu
vo išvengta. Tą dieną prieš 
parengimą New Yorke p. James 
atvažiavo į Chicagos Munici
palinį aerodromą, privačiai su
sitaręs su vienu valdybos na
riu. kad pastarasis bus jo pa
lydovas ir padėjėjas maršrute. 
Dėl to įvyko galutinas susikir
timas su James’u, ir jisai įtei
kė man lėktuvo raktus kartu 
su rezignacija. j

Tą pačią dieną popiet spe
cialia ALTASS valdybos susi
rinkimas (dalyvaujant visiems 
15 narių) nutarė James’o re
zignaciją priimti ir kviesti, 
kad jo vietoje, skristų Įeit. 
Vaitkus. Vakare p. Vaitkus jau 
buvo Chicagoje ir su valdyba 
susitarė, — priimdamas tas pa
čias sąlygas, kuriomis iki to 
laiko dirbo su mumis James. 
Ant rytojaus naujas lakūnas 
jau buvo New Yorke. Į avia
cijos dieną jisai tenai, deja, 
atvyko, žymiai pasivėlinęs, nes 
James bandė sulaikyti lėktuvą

knl kuriuo# nuižinošhft. Vait
kų# turėjo vl#kų #uplnnuotl; 
#ura#ti, kokio# Jtnlno# turi būt 
įgyto*; derėti# nu kompanlJo
mis Ir kartu keliauti iŠ kolo
nijų# Į kolonijų nvincljo# die
nų Ir kitokių parengimų reika
lais. Reikėjo ir jam pačiam pa
siruošti: pasllavlntl skraidymo 
su instrumentais, Išlaikyti tam 
tikrus kvotimus, pastudlji*)tl 
navigacijų.

Valdyba padėjo jam, klok 
galėdama, darydama spaudimų 
Į kompanijas, kurios ilgai ne
atsakydavo | Jo laiškus arba 
vilkindavo užsakymų išpildy
mų. Bet suprantama, kad Ji ne
galėjo atlikti jo darbo. Ji ne
galėjo Ir priversti firmas, kad 
jos laiku pristatytų užsakytas 
lėktuvui įtaisas, nes vienos Jų 
Californljoje; kitos Indianoje, 
trečios Nevv Yorke arba New 
Jersey valstijoje; 'Icotvirtos 
Connoetieut, Pennsylvanijojo, 
arba Massncbusętts valstijoje. 
Reikia čia pridurti, kad avia
cijos pramonė pernai motais 
buvo sudemoralizuota, kai fe
deralinė valdžia atėmė oro li
nijoms pašto kontraktu*# ir vie
nos jų turėjo užsidaryti, o ki
tos persiorganizuoti. Po to siv 
irutės ir reorganizacijos perio
do, antroje dalyje vasaros, 
transporto linijos užvertė avia
cijos pramonę savo užsakymais 
kaip tik tuo laiku, kada Įeit. 
Vaitkus 
įvairius

UŽTARNAUJA GARBES SAVO TAUTAI 
PRIE TŲ ŽMONIŲ SKAIČIAUS 

PRIKLAUSO

FELIKSAS VAITKUS
TODĖL SU DIDŽIAUSIU JAUSMU 

VELIJAM LEITENANTUI VAITKUI 
LAIMINGOS KELIONES SU 

LITUANICA ANTRA 
PASIEKTI MUSŲ TĖVYNĖS 

SOSTINĘ!

3222-24-26 SO. HALSTED STREET 
Vieno aukšto baltu priekiu namas 
Vedėjas J. KALEDINSKAS

Tel. VICTORY 4226

Antro Transatlantinio Skridinio 
Darbą Baigiant

2858 South Emeruld Avcnue 
OltrOAGO. II,I?

Tokiu
su orderių išpildymu*. Tik per 
didelį vargą mes išgavome pri
žadėjimus iš kompanijų, ku
rios gamina tas arba kitas įtai
sas lėktuvams, kad pirkiniai 
bus pristatyti antroje rugpiu- 
čio mėnesio pusėje. Keletas jų 
paskui vistiek savo žodžio ne
ištesėjo, ir kai prisiartino va
saros pabaiga, mes susidūrė
me su klausimu, kaip įvykin
ti skridimą žadėtu laiku, kuo
met lėktuvo įrengimas dar ne- 
pabaigtas. Ar imti riziką ir 
leisti lakūną skristi vėliaus, ne
paisant rudens audrų — ar 
skridimą atidėti. Vaitkus sakė, 
kad jeigu valdyba reikalaus, 
jis skris, nors ir blogiausiam 
ore. Tokiai jo propozicijai bet
gi nebuvo galima pritarti.

Skridimas buvo atidėtas, čia 
tuojaus kilo “audra”. Kas kal
tas, kad skridimas neįvyko? 
žinoma, ALTASS, “Naujienos” 
ir Grigaitis I Jie “apgavo” vi
suomenę. Jie tik pinigų “pri- 
sikolektavo”,- o skridimą vykin
ti visai neketina. Lėktuvas esąs 
“išardytas”. Ir t.t., ir t.t. Pir
mą smuiką šitame insinuacijų, 
šmeižtų ir melų koncerte grie
žė, kaip visuomet “proletaria
to švietėjai” komunistai. Jiems 
“turavojo” kiti. Prisidėjo prie 
jų ir “katalikiškos visuome
nės” organai. Nors jų oficia
liai atstovai dalyvavo ALTASS

NENVARK, N. J. * šio* ko
lonijų* llvluvini yra laimingi 
įnikdami daugelį “generolų”, 
kurių kariuomenė tačiau nėra 
pvrgvriau*iai organizuota, to
dėl reikalui c*ant, patiem* 
“generolam*” tenka vl*ka* 
ant *avo pečių panešti. Gegu
žė* 30 <1. čia buvo priimtu* ir 
išleistu* lūkima* Vaitkų*. Jo 
lėktuvu*, “Litmmlcu II”, visų 
dienų buvo Nv\varko Airporlo 
ir jo* pažiūrėti pribuvo nema
žai žmonių. Parengimas da
vė gryno pelno $160.

UnlmliiHiil AliMki'hlt'M Kiminui, iMiNvdldiik inioiii simii# I4Iv<4Iiin, 
brolhiM Ir m<niiIonI

A. J. -KRUSZINIS, FOTOGRAFAS
150 Broadway, Melrone Purk, III.

O upių Feliksų Vaitkų guli
ntu plaukyti tiek, kud sąžinin
gesnio Ir TilpusiIngesnio pnsl- 
riiošlnio dar vuikinuslu nubn*vo 
nllill^s nė vienu# Inktinus. Kud 
tik Jum turnuiitų luirnėi

slojii lietuvių kolonijoje Clil- 
engos mieste, Bridgeporte. Ten 
ir Feliksu# yru glnięs, Fellk- 
mum turi du broliu, Adolfų Ir 
Vincų Ir vienų sesulę, Auto- 
niiių. Vyrlniisls brolis, Adolfus, 
yru įmigęs Clilcugos Diilvursl- 
tetų, o (Initur užsiimu tmkllno- 
J111110 turto verslu. Nužiūrint, 
kud Ir Jum reikėjo pergyventi 
depresijų, Adolfu# Vultku# gim 
pasiturinčiai gyvuliu. Simno 
Antonlmi yra įmigusi aukštų
jų mokyklų ir yra Suars, Rou- 
imvk & (’<»., Mllvviiukou mies
tu, to# firmos skyriini# užvalz* 
du, pirkėja. Jauniausi# Itrollu, 
Vincas, taipgi baigė unkštųjų 
mokyklų, o dabar dlrlm prie 
brolio Adolfo, Balkiu pažymė
ti, kad Vaitkų visi valkai pu- 
ulžymfldavo mokslu.

valdyboje Ir lml#nvov kartu #u 
kitai# ntirliils Ir už skridinio 
atidėjimų, Ir už MuUrtlos pra
ilginimų #u Vaitkum, bot dil
inu* Jlo' miinė, kud yru goru 
lirogii skridimo darbų sugriau
ti Ir Jo Iniciatorius diskredi
tuoti, Todėl “kiilnllklšlum vi* 
luAmionė# ntstoviil“ buvo gi" 
šaukti IA valdybos, Ir per mė- 
nosių mėmmlUM organizuotu 
klorlkųllznio spauda pylė ant 
mus immiizglis. O nolnlinlngii# 
JiimmbJmiušnuskn# (vėl atku
tęs, kai ALTASS priešų ata
kos sustiprėjo) buvo kai ku
rių “goradėjų“ sukurstytu# nei, 
užvesti žioplų bylų teismo prieš 
skridimo sųjungų, jos valdy
bos nariu# Ir “Naujienas“ (D, 
liksiu# buvo, žinomu, dii*oti 
“modžliigo#“ šmolžlknm# rašy
ti apie “visuomenė# apgavimų“ 
Ir luo budu sulaikyti publikų 
nuo tolesnio aukojimo.

liet Ir nuo šitų puolimų pa
sisekė mum# iitslglntl, A| pa
vasarį vėl buvo atgaivintus 
darbas Chkmgoje Ir kitose, ko
lonijose, Ir “Lituanicos 11“ 
įrengimo suskeltos yra baigia
mo# mokėti. Lakūnas F, Vait
kų#, gavę# daugiau laiko pasl- 
riAištl savo žygiui, per Žiemų 
Ir vasarų dirbo Ir Ištaisė lėk
tuvų taip, kaip Iki Šiol dar, tur 
būt, nebuvo Įrengtas nė vie
na# lo dydžio aeroplanu#. Tai, 
klek toko man patirti, prlpa» 
ž|#tu vl#l dalyko Žinovai, ma
tę “Lituanicą II“ Ir Jo# Instru
mentu#.

Aš čionai nebandysiu npra-

JiiKn# Paknf/s, Kvarny, N. J. 
A’un. N. Nlnnis, Pnterson, N. J. 
Kun, J. Siinonuilis, Elizabolh 

<N, J.
Albinas 7'rcčioA'<ix, Nv\vnrk, 

N. J.
Prof% J. "Elizabolh,

N. J.
/L ,S\ 7Tf(VoA(iA‘.

Antrojo skridimo 
Now Jersey vii Išlijo* 
komilvlii# savo durlmolę yru 
įmigę* ir prašo visus nlsklrų 
koliontjų komiloliiM, draugija* 
Ir šiaip a*monl«, kurie du nė
ra ul*i*kailę iš vl*ų parengi- 
mų ir surinktų bei pažadėtų 
aukų antro skridimo naudai, 

sujudinti. Miesto'greitai atsiskaityti ar lai per 
net oficialiai Vaitkų musų valstijos komitetą, ar 
Nežiūrint didelių iš- per ALTASS centrą. Vaitkaus 

patartimi šiuo reikalu dau
ginu nevarginti, ne* Jisai yru 
laimi užsiėmę* paskutiniai* 
imslruošlmni* skridimui.

Now Jersey valstybės Lietu
vių komitetus turi sekamu* 
nariu*:

VALDYBOS NARIAI: 
J. Pirmininkus
A’tin. Krhneh\s, I Vlee-PIrm. 
Pro/. J, Jlihidėius, 2 Vlce-PIrm, 
N. F. (indus ir Kum N.

iždininkai 
A. N. 7'rrči’oAui, Sekretorius 

11)7 Adams Street.
KOMITETO NARIAI: 

Jonas Jt BttMruA'onta, Kenrn, 
N. J.

AT/nmi W. Orange, N, J, 
Klrb> lįf' Krhnrlis, Newark 

N, J.
lynus V. KuliA'dPis, Palorson,

Ir Girėnas kad dučė — nebe* 
galima. Ai* skridimas buvo 
ruošlanm# luo pasiryžimu, ku.l 
Jisai nu tik (vyktų, bot ir pa
vyktų. Iš musų pusės, buvo 
padai'yl:! visa, ku# buvo gali
ma.

TIK NARSUS IR DRĄSUS ŽMONES 
KELIA PASAULIO PROGRESĄ
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