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škilmingos F. Vaitkaus Sutiktuvės Chicagoje
Chicagos Lietuviai Sveikina 

Atlantiko Nugalėtoją
F. VAITKŲ PASITINKA KAUNAS. — RYTOJ JĮ PASITIKS CHICAGO Fantastiškas Italijos 

planas sunaikinti 
Anglijos laivyną

ALTASS Valdyba kviečia visus lietuviu 
dalyvauti Vaitkaus sutiktuvėse rytoj, 

Ashland Auditorijoje
ssoi

l^^PSBg

Mussolini ruošiasi paskelbti 
“karą” pasauliui, jei' butų 
pritaikytos aliejaus Sankci
jos

Darbo partija laimė
jo Naujosios Zelandi

jos rinkimus
Pirmą kartą Naujojoj Zelandi

joj bus sudaryta darbiečių 
valdžia, kuri turės absoliu
čią didžiumą vietų atstovi) 
bute

Rytoj, gruodžio mėn. 1 d., Chicagos ir apielinkių lietuviai 
pasitiks musų didįjį lakūną, Įeit. Feliksą Vaitkų, iškilmingam 
priėmime, kuris įvyks Ashland Boulevard auditorijoje (kertė 
Ashland Blvd. ir Van Buren).

Į šitas iškilmes yra kviečiami visi, be partijų, nuomonių ir 
įsitikinimų skirtumo. Visų lietuvių garbei lakūnas Vaitkus at
liko savo did| j j oro žyg| per vandenyną. Mes visi juo didžiuo
jamės.

Užmirškime nors tai vienai dienai savo nesutikimus ir gin
čus. Tie, kurie abejojo lakūno jėgomis arba pasiryžimu ir dėl 
to nepritarė skridimo organizavimui, dabar žino, kad jie klydo. 
Feliksas Vaitkus pasirodė vertas pilniausio visuomenės pasiti
kėjimo ir didžiausios pagarbos.

Jo vardas pasiliks amžinai pasaulio istorijos rekorduose, 
kaipo vieno iš didžiųjų pionierių žmonijos progrese. Jo pavyzd 
dys skatins prie didesnių ir kilnesnių siekimų musų jaunąja 
kartą.

Tad, visi rytoj į Felikso Vaitkaus sutiktuves!
ALTASS VALDYBA.

Pirmame lėktuve virš Kauno aerodromo skranda Atlanto nugalėtojas Įeit: Feliksas Vaitkus. Ma
tyt kaip jis moja miniai ranka. Apačioj virs| 40,000 žmonių minia mojimais atsako į Vaitkaus 
sveikinimą. Rytoj gi Chicagos ir apielinkių ietuviai pasveikins Vaitkų didelėse iškilmėse Ash
land Auditorijoje.. . J. ...... . ~....... — -------------- - —t- ............-......- - ' ------------------------ ■ 

Francija remsiasnti 
Angliją aliejaus em

bargo klausimu

Naciai riuteise kalėji
mai! katalikų kunigą

. Didelis. Iškilmių v Programas
šaukiamas tautų sąjungos ko- 
■ kuris 
■imsy&rstjrą' Italijai

aliejaus embargo
Rytdienos Įeit. Felikso Vait

kaus sutiktuvių iškilmių pro
gramas Ashland Auditorijoj 
(prie Ashland Blvd. ir Van Bu
ren gatvių), bus nepaprastai 
turtingas.

Muzikaliame programe daly
vauja Chicago Civic Operos 
dainininkė Helen Bartush, taip
jau dainininkės ir dainininkai 
Ona Piežienė, Anelė Steponavi
čienė, Nora Gugienė, Kazys 
Pažerskis ir Stasys Rimkus, 
chorai—“P!*rmyn”, “Birutes” 
ir Chicagos Lietuvių Vyrų cho

Po iškilmių gi bus šokiai iki 
vėlumos.

Pradžia programo 6:30 vai. 
vakare.

Įžanga 75c ir 50 c. Vaikams 
iki 12 m. amžiaus dykai.

Svetainėje yra vietos dėl 
4,000 žmonių, tad vietos vi
siems išteks.

ras.
Pakviesti svečiai: “Lietuvos 

Atstovas pulk. P. žadeikis, Lie
tuvos Konsulas Chicagoje A. 
Kalvaitis, F. Vaitkaus tėvai, 
uočviai no. Brotzai, Illinois gu 
bernatorius Hornfer, Chicagos 
meras Kelly, kongresmanas 
Sabbath. teisėjai Eugene Hol- 
land ir J. Lewe, Latvijos kon
sulas August Bontoux, Estijos 
konsulas Clifton C. Coldren, 
Suomijos konsulas Elmer A. 
Forsberg, federalinis aviacijos 
atstovas George Vest. Ford- 
Lansing viršininkas C. Browne, 
“Maisto” atstovas L. Grigonis, 
darbuotojai S. B. Komaiko, Dr. 
M. Siemens, L. Radžiukynas, 
Illinois National Guard aviato 
riai, Jungt. Valstijų kareivių 
skvadrdnas, Dariaus-Girėno le 
gionas, “Chi. Am.” redakcijos 
narys St. Pieža ir Įeiti.

Taipjau bus rodomi filmai iš 
F. Vaitkaus kelionės pradžios^ 
etc.

Etiopai atėmė iš italų 
miestą Samoli 

pasieny
H AR A R, Ethiopijoj, lapkr. 

29.—Etiopai skelbia, kad pieti
nė armija atsiėmė Walwal, prie 
pat Italijos Samoli sienos, kur 
pirmiausia įvyko pasienio inci
dentai, privedę prie dabartinio 
Italijos-Ethiopijos karo.

Ethiopijos karalius išvyko j 
frontą

ADDIS ABABA, lapkr. 29. 
—Oficialis ethiopų pranešimas 
sako, kad šiandie Italijos lėktu
vai bombardavo Daggar Bur, 
strateginę tvirtovę pietiniame 
fronte, ir užmušė daug mote
rų ir vaikų. Bet kareivių ne- 
pakliudė.

Ethiopijos karalius Haile Se- 
lassie prieš kelias dienas au
tomobiliu išvyko į Dessye, šiau
rinėj Ethiopijoj, kur yra kon
centruojama Ethiopijos kariuo
menė. Jis tikisi nuvykti ir į 
patį karo frontą.

Sugryš į sostinę už dviejų 
ar trijų 'savaičių.

PARYŽIUS, lapkr. 29.— Iš 
tikrų šaltinių patirta, kad An
glija išgavo Franci jos priža
dą paremti Angliją, jei ją pul
tų Italija Viduržemio juroje.

Tikrinama, kad Lavai, kuris 
sutrukdė paskelbimą Italijai 
aliejaus sankcijų, dabar sutikęs 
patenkinti Anglijos reikalavi
mą ir prisidėti prie aliejaus 
sankcijų paskelbimo.

IŠ tų pačių šaltinių patirta, 
kad Lavai pranešęs Italijos am- 
basadonui Cerruti, jog Fran
cija ir kitos tautų sąjungos 
valstybės laikysis su Anglija, 
jei Italija padarytų “despera
tišką” žingsnį Viduržemio ju
roje.

Patys italai pripažysta, kad 
paskelbus aliejaus embargo, to
limesnis karas pasidarytų visai 
negalimas. f'

Tautų sąjungos komiteto susi
rinkimas gruodžio 12 d.

GENEVA, lapkr. 29.— Ko
miteto pirmininkas paskelbė, 
kad tautų sąjungos “strategi
jos komiteto” susirinkimas, ku
ris turėjo įvykti šiandie, bet 
tapo atidėtas neaprybotam lai
kui prašant Franci jos premie- 
rui Lavai, įvyks gruodžio 12 
dieną.

Tame susirinkime bus svars
toma pritaikymas Italijai toli
mesnių sankcijų ir paskelbimas 
aliejaus, anglių, geležies ir plie
no embargo.

BERLYNAS, lapkr. 29. — 
Pareinio miestelio Rascheid ka
talikų kunigas Mųth liko nu
teistas Į metams ir trims mėn; 
kalėjiman už atvirą pasiprieši
nimą"'.nacįateis.- 15 parapi j anų,- 
kurie prasidėjoyprie to pasiprie
šinimo, taipjau nuteisti kalėji
mai! truinpesniam laikui.

Berlyno pavyskupis kun. Ba- 
nasch tapo perkeltas j Moabi 
kalėjimą ir bus atiduotas 
kiadsia budelių liaudies 
mui už šalies išdavystę, 
gręsia mirties bausmė.

Trys vienuolės nuteistos ka
lėjiman už šmugeliavimą pini 
gų užsienin.

Lavai laimėjo pirmą 
susikirtima at-v 

stovą bute

ORRte
Chicagai ir apielinkei federa- 

lio oro biuras šiai dienai pra
našauja :

Giedra, biskį šilčiau po piet.
Temperatūra vakar 12 vai. 

dieną Chicagoje buvo 25°.
Saidė teka 6:56, leidžiasi

TERNI, Italijoj, lapkr. 
29.—Trokas su cemento 
mu pramušė pasisukime užtva
rą ir nusirito 700 pėdų nito 
kalno. Bet du troku važiavę 
žmonės išliko gyvi.

29.— 
veži-

BALTIMORE, Md., lapkr. 28. 
—Policija ieško tūlo Charles 
Watson, kuris buvo paliktas da 
boti 7 mėn. kūdikį, bet jį už
mušė todėl, kad jis verkė.

4- v
tei- 

tėls- 
Jam

Seattle;policistai bu 
vo sudarę vagių 

j saiką
SEATTLE, Wash., lapkr. 29. 

—čia tapo suimti septyni poli- 
cistai ir trys civiliai žmonės, 
kurie prisipažino buvo sudarę 
plėšikų ir vagių saiką, kuri per 
tris mėnesius, su policijos pa- 
gelba, plėšė gyventojus.

SANTA BARBARA, Cal., lap. 
29.---Jesse Livermore, Jr., 15 
m., sūnūs garsaus Wall gatvės 
spekulianto, liko peršautas ir 
gal mirtinai sužeista jo motinos, 
jiems abiems girtaujant. Abu 
buvo tiek girti, kad su moti
na ir susikalbėti nebuvo gali
ma. s - ■

Bet tai tik pradžia, kadangi 
, jąjpi. teks pergyventi visą ei

lę kpvųsupafUamentu.^^ 
1 ’ i J -j -r - į į, ---■ i

PARYŽIUS, lapkr. 29.—Pre- 
mieras Lavai laimėjo pirmą su
sikirtimą atstovų bute.

Pirmame balsavime dėl išlai
kymo aukso*pagrindo pinigams 
jis laimėjo 120 balsų didžiu
ma. Jis laimėjo, kadangi radi
kalai bijosi prisiimti atsakomy
bę už sudarymą naujo kabine
to. Už Lavai kabinetą balsavo 
fašistai, dešinieji ir dalis radi
kalų. Smarkiausia premierą 
kritikavo socialistų vadas Leon 
Blum.

Bet šiandie La valiui vėl ten
ka aiškintis parliamentui. Aiš
kintis daugiausia dėl jo išleis
tų, kuriais buvo taikoma išgel- 
dėti franką. Bet manoma, kad 
ir šį.kartą jis laimės.

Tečiau's ąteinantį antradienį 
jis vėl turės stoti prieš par- 
liamentą, kada bus svarstoma 
apie fašistines sąjungas. čia 
jam laimėti bus daug sunkiau, 
nes dabar nebūna nė vienos 
dienos, kurioj 1 neįvyktų aštrių 
susirėmimų tarp fašistų ir de
mokratinių žmonių. Tas klau
simas turės būti išspręstas, ki
taip j lukuriuojant, Francija ga
li nueiti Italijos ir Vokietijos 
keliais. . Įdomu bus pamatyti 
kokias garantijas Lavai galės 
pašildyti prieš fašizmo įsiga
lėjimą.

Nors Lavai ir kalba apie auk
so pagrindo išlaikymą, tečiaus 
franko devaluacijos ir infliaci
jos klausimas dar nėra išspręs
tas. Aukso plaukimas vistiek 
neapsistoja ir žmonės reikalau
ja aiškesnių garantijų. O Lavai 
jų negali suteikti.

RYMAS, lapkr. 29. —Iš at* 
sakomingų žmonių, turinčių 
augštų ryšių valdžioje, patirta 
apie fantastišką Mussolini pla
ną sunaikinti Anglijos laivyną 
Viduržemio juroje, jei tautų 
sąjunga pritaikintų Italijai alie* 
jaus sankcijas.

Mussolini jau ne kartą yra 
pareiškęs, kad sankcijos reikš 
karą, bet skaudžiausia iš visų 
sankcijų yra aliejaus embargo. 
Italija savo aliejaus neturi, o 
be aliejaus ’ moderninis karas 
yra visai neįmanomas.

Tą savo fantastinį planą Mus
solini išdėstęs fašistų vyriau^ 
sios tarybos susirinkime lapkr. 
18 d..

Pasak Mussolini, esą suor
ganizuota “mirties eskadra” iš 
125 pasiryžusių mirti lakūnų. 
Kiekvienas lėktuvas neštųsi po 
didelę bombą ir kiek vienas, ̂ .la* 
kūnas pultų, vieną Anglijos ka-

taikintų, tai jie ne iš oro mes
tų bombą, bet stačiai kristų ant 
karo laivo denio ir bomba iš- 
sprigdintų. Lakūnas tikrai žū
tų, bet gal paskęstų ir karo 
laivas.

Be to Italija atšauktų visus 
savo ambasadorius iš “priešo” 
valstybių (kurios prisidės prie 
aliejaus sankcijų) ir kartu Ita
lija pasitrauktų iš tautų są
jungos.

Valdžia nuginčija šią žinią

Užsienio reikalų ministerijos 
atstovas griežtai nuginčijo vi
są šią žinią, kaipo neturinčią 
mažiausio pagrindo. Bet žinios 
apie “mirties eskadrą” plyto jau 
per kelias dienas.

4 žuvo gaisre
BEAUMONT, Tex., lapkr. 29. 

—Eddie Vayon, 40 m., nuomi
ninkas ir jo trys mažos duk
terys žuvo gaisre, kuris sunai
kino jo ūkio namą. Gaisras kilo 
dėl gasolino eksplozijos.

WELLINGTON, Naujojoj Ze
landijoj, lapkr. 29. — Užvakar 
įvykusiuose Naujos Zelandijos 
atstovų buto rinkimuose Darbo 
partija aplaikė nepaprastai di
delę pergalę ir pirmą kartą 
darbiečiai čia sudarys valdžią. 
Premieru numatomas Michael 
J. Savage, darbiečių vadas. Jis 
yra 63 amžiaus ir partijai va
dovauja nuo 1923 m.

“Naujajai Zelandijai nėra ko 
bijotis Darbo partijos valdžios; 
Musų tikslas yra kooperuoti su 
visais žmonėmis pakėlime šios 
dominijos”, pareiškė Savage.

Darbiečiai remia ekonomines 
sankcijas prieš Italiją, reika
lauja sistemos garantuotų kai
nų gamintojui, valstybės kon
trolės pinigų ir kreditų ir na
cionalizacijos pagrindinių iu- 
jįuairijų.

Darbiečiai naują j ame atstovų 
-bute turės .52 IctfeSfteF
premjero Forbes partija turės 
tik 20 atstovų ir 8 atstovus tu
rės nepriklausomieji. Valdžios 
atstovai praėjo tik labai nedi
dele balsų dauguma. Demokra
tai ir Country partija neprave
dė nė vieno atstovo.

Seną j ame atstovų bute val
džia turėjo 46 atstovus, dar
biečiai 24 ir likusios 10 vietų 
buvo padalintos tarp nepriklau
somųjų, demokratų ir Country 
partijos.

Italai įvedė aštrią 
cenzūrą karo 

žinioms
ASM AR A, Eritrea, lapkr. 29. 

—Naujas Italijos armijos kar- 
vedis įvedė aštrią cenzūrą karo 
žinioms.

Einant jo patvarkymais, nie
ko negalima rašyti apie Italijos 
armijos Žygiavimus, negalima 
minėti net ir vadų vardų. Ko
respondentai bus atsakomingi 
už visas žinias, kurios tilps jų 
laikraščiuose.

FORT MADISON, la., lapkr. 
29.—Buvęs dainininkas Regi- 
nald Tracy liko pakartas vietos 
kalėjime už suokalbiavimą nu
žudyti savo žmoną.

VERA CRUZ, Meksikoj, kųk 
29.—Gautomis iš Soledad Do-> 
lado apielinkės žiniomis, ten 
banditai nužudė 9 žmones.

Atmušė maištinin
kus

CORNING, N. Y., lapkr. 29. 
—Stiklas dėl didžiausio 200 co
lių teleskopo pasaulyje atšalo 
labai gerai ir dabar prasidės 
stiklo šlifavimas. Teleskopo j- 
rengimas bus baigtas už pen
kių metų. Juo bus galima ma
tyti keturius sykius toliau, nfe4 
gu dabartiniais teleskopais^

WASHINGTON, lapkr. 29.— 
Surinktomis žiniomis, ant kas 
1,000 gyventojų didesniuose 
Amerikos miestuose 
vienas policistas.

randasi

Cornelius Roosevelt

buv. prezidento Theodore Roo- 
sevelt anūkas, studentas, kuris 
suimtas už šaudymą į praeivius 
ir automobilius*

MEXICO CITY, lapkr. 29.— 
Federaliniai kareiviai Jalisco 
valstijoj dviejų valandų mūšy j 
atmušė maištininkus, 16 jų už
mušdami. Kitose vietose tojo 
pačioje valstijoje dar 3 maišti
ninkai liko užmušti.

RYMAS, lapkr. 29. — Itali
joje uždrausta vaidinti veikalus 
tų rašytojų, kurių šalys yra 
prisidėjusios prie sankcijų prieš 
Italiją. Išimtis padaryta tik 
Sheakespeare ir Bernard Shatf, 
nes tokie dramaturgai nepri
klausą vien Anglijai, bet visam 
pasauliui.

KALĖDOS JAU 
NETOLI—
JŪSŲ GIMINĖS LIETUVOJE, 
ŠĮMET DAUGIAU NEGU KA
DA NORS PIRMIAU, PASI
DŽIAUGS JŪSŲ PINIGINE 
DOVANA. JI NE TIKTAI 
JUOS PALINKSMINS, BET 
KAI KURIEMS VARGINGES- 
N1EMS, DĖKINGUMO AŠA
RĄ IŠSPAUS.
SIUNČIAME LITAIS AR DO
LERIAIS — PAŠTU AR KAB- 
LEGRAMA. PERSIUNTIMO 
IŠLAIDOS NEBRANGIOS.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST^ 

CHICAGO, ILL.



jos konvencija ADVOKATAI

Gerkit ir Reikalaukit

AKIU SPECIALISTAILaidotuvių Direktoriai

Nuoširdžiai

S. Bakanas

Phoiie Yards 1138Joseph Trinėr Company, Chicagd

1410 South 49th CoUrt Phone Cicero 2109

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Lietuviškos 
Degtinis

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
žvaigždini

Kentucky 
Bourbon

JONO ORMONO NUO 
MONĖ APIE LIETU 

VA IR SOVIETU

• A different, delicious 
ftavpr! Tiine-honored in- 
gredientš Of mayonnaise 
and ord-faahioned boiled 
dressing, combined in a 
newway.Tryit!

Rekomenduojamas 
Vaistas dėl. Vidurių

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

756 Wesf 36th St
Cor. of 35th and Halsted Sts. 

Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8:80 
NėdSliotnis nasrai sutarti

ši naujos mados Standard 
padarymo drabužiam plo

vykla. Rcguliare verte 
$50.00, dabar

rreferred by 
millions 

to mayonnaise

Telephonė: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatais 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Rockvvell St. 
Telephon*: Renublic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS advokatas 

2201 W. Cerraak Road (W. 22 St.’ 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5 

Vakarais: Panedelio, Seredos ir 
PStnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rocktfell Street 

Telefonas Republic 9600.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street
Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 

Seredomis ir nedšl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Califoraia Avenue

Telefonas RepubHc 7868

Klausimas: Kaip ilgai išbu 
vote Lietuvoj ?

Atsakymas: Apie mėnesį lai

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St.
TeL Boulevard 1401

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai.

NATHAN 
KANTER

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel.-Victory 2348

4179-83 Archer Avė. 
Corner Richmond Street 

Lafayette 8171

Dr. T. Dundulis
Gydytojas ir a chirurgas ’! 

415? ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 
6—8 v. vak. Nedėlioj pagal sutarti

(Tąsa iš praeito numerio)
Vienbalsiai buvo priimta fe- 

zoliucija, kuri pasmerkia Ku*- 
Klux-Klaną ir “Baltuosius Kry
žiokus” (White Crusadets). šie 
yra išsivystę iš taip vadinamą 
kompartičnų unijų Washingto- 
no apskrity. Jų tikslas drum
sti organizuotų angliakasių 
vienybę.

Tie “Baltieji Kryžiokai” kar
tu su Klano likučiais užpuldi
nėja negrus ir katalikių, deng- 
damiesi patri j etiškumo skrai
ste skelbia rasinę ir religinę 
neapykantą.

Ellsworth, Pa., apylinkėje tie 
“Baltieji Kryžiokai” kariu su 
Klanu tiek jau buvo išsidrąsi
nę, kad buvo “kidnapinę” ke
letą negrų ir buvo užpuolimų 
ant katalikų. Buvo vėl pradė
jęs pasikartoti karo laiku sma- 
lavimas ir plunksna vimaš.

Angliakasių unijos viršinin
kai pastate griežtą reikalavi
mą Washington kauntės proku 
romi, kad “baltieji kryžiokai” 
butų suvaldyti; o jei proku
roras nebus pakankamai stip-

S. C. LACHAVICZ
42-44 Eaąt IO8U1 St. Tel, Pulhnan 1270 arba Canal 2515

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimą.
Ofiso Tel: Boulevard 7820 
Namu Tek: Prospect 1930

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

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

Tek Sėeley 7830
Namų telefonas Brunsvick 0587

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

J. MULEVIČIUS
4092 Archer Atenue Phone Lafayette 3572

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue

CJiicago, UI.—"Kuomet tik vidu
riai neveikia ar nemala imu Triner’s 
Blttėr Vyną, ir nuoširdžiai rekomen
duoji! visiems.” — Mrs. Sus^nna 
Pavlua.

Nedarykite bandymų su visokiais 
vaistais. Imkite Triner’s Bitter Vynų, 
kuris per pastaruosius 44 metus pri- 
rodė save atsakančiu vaistu dėl už
kietėjimo, gasų, prasto apetito, gal
vos skaudėjimo, neramaus miego ir 
panašių ligų. Visose vaistinėse.

Drovers National Bank 
Drovers Trust &. Savings Bank 

Street and Ashland Avenue 
CHICAGO

Dentistae
Valandos nuo 9—9 ___

2420 West Marąnette R6ad 
arti Westėrn Ava. Hemlock 7828

į J. F. KADŽIUS
668 West 18tn-Street Phone Canal 6174

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 Wešt 23rd Placė Phones Canal 2515—Cicero 5927

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742

A. MASALSKIS
8807 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

• * • • M— • ■». * - ,v.. .... Ar. ...... > a * < • .

tani ir koihunistus, reikalauja 
dė'hiokratijos ir stoja už de
mokratinę valdžios formų.

Tęlimešniame pasikalbėjime 
Ormonas tvirtino, kad Kau

ne labai • prostitucija prasipla
tinus ir net skaičiais įrodinė
jo, kiek registruotų prostitu
čių yra ir kiek neregistruotų, 
nors apie tai Reporteris Or- 
mono visai nė nesiteiravo. Ji
sai skaičius apie prostitucijos 
prasiplatinimą gavęs iš tam 
tikro žmogaus.

Tik vieną gerą daiktą Or- 
monas matė Lietuvoj, — tai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS ■ 

Optometrically Akių Specialistas^ 
Palengvins akių įtempimą, kuns 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas sd 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys • atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v, 
Phone Boulevard 7589

Peoples
FURNITURE CO 

KRAUTUVES
Siūlo 

Didžiausius Bargenus 
ant visokiu 
PEČIŲ 1RV . ;

DRABUŽIAMS 
PLOVYKLIŲ

Tel. Office Wetttworth 6380 
Rez. Hyde Park 8395 

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaiku ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St

Valandos 1—4 
išskyrus šert

OFISO VALAN 
Nuo 10 iki 12 tai ryto, 
vai. po pietų ir mio 7 _ ____
vakaro. Nedaliomis ttuo 10 iki 12

tUŠ tuos galValUš suValdyti, 
įfąšino prie Valstijos
gubernatoriaus. Bet Washmg- 
tono kauntės prokuroras da
vęs užtikrinimą, kad “kryžio
kai” biisžę stivaldyti.

Reikia neužmiršti, kad “bal- 
tfeji kryžiokai” ir Kii-Ktux- 
fcldhdš yra fihansuojathi ir re
miami plieno kompanijų mainų 
bosų. 

■ I ’ .......... ....

Rezoliueija prieš siuntimą 
Aiūėrikdš sportininkų į» Vokie
tijų dalyvauti Olympijados lo- 
šimtittsė.

J L J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5203-8413

nuo
Apart ^ve

Miesto
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais—

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso vąlandos:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 Iki 8 no piietų 

7 iki 8 vai Neda nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 2408

AL.Davidonis, M.D.
4910 S. Michigan Avė. 

Kenvood 5107
iki 11 valandai ryto 
iki 8 valandai vakare, 
dienio ir ketvirtadienio.

Physical Therapy 
and Midwife 

6630 S. Western 
Ave„ 2nd floor 
Hemlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
Electric tre<t- 
ment ir ftiagne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

K.—Kaip jums viskas ^šro-f 
do Lietuvoj

A.—Kaip čia pasakius, —, iš
rodo, kad yra 2 klasės, vieni 
gerai gyvena, kiti vargsta. 
Darbininkų padėtis Lietuvoj 
tikrai bloga, mažažemių padė
tis irgi varginga? Didieji ūki 
ninkai, dvarininkai ir kiti tur
tingi gerai gyvena. Lietuvoj 
riiaistas yra dviem trečdaliais 
pigesnis negu Amerikoj, bet 
drabužiai tai daug brangesni.

K.—Ar yra numatoma kokia 
permaina Lietuvos politikoj ?

A.—Dabar virsta j žiaures
nę pusę, — Smetona mokosi 
iš Hitlerio. Uždarinėje opozi
cijos partijas, varžo spaudą ir 
labiau persekioja savo politi- 
nitts priešus.

K.—Kaip jus manote, ar il
gai dar laikysis Smetonos re
žimas ?

Šioji atigliakdšių kohVencija 
griežtai pasisakė prieš siunti- 
irią Arherikos spbrtinirikų atei- 
ridričiafe metais į Vokietiją da
lyvauti Olympijados lošimuose, 
kadangi Hitlerio rėžimas Vo
kietijoj yra sunaikinęs laisvas 
darbininkų unijas ir toje ša
lyje ne tik kad nėra demokra
tijos, bet viešpatauja kruvini 
diktatūra ir bianri rasinė ir 
Religinė neapykanta.
Pasisakė už organizavimą plie

no industrijos darbininkų.
Buvo vienbalsiai priimta re

zoliucija, kuri griežtai pasisa
ko už organizavimą plieno dar
bininkų ir smerkiama Darbo 
Federacija, kad jos vadai ne
sirūpina organizavimu plieno 
industrijos darbininkų. Nors 
praeitais metais Darbo Fede
racijos "konvencijoj mainierių 
prezidentas John L. Lewis’o 
įnešta rezoliucija buvus priim
ta, bet Federacijos vadai nie
ko nedarę, kad rezoliucija bu
tų vykdoma gyvenime.

Kalbėtojai taip pat nurodė, 
kad kol plieno industrijos dar
bininkai nebus organizuoti, t< 1 
Amerikos darbininkų unijoms 
nėra užtikrinimo.

Ypatingai angliakasių unijai 
gręsia pavojus iš plieno kom- 
panij'ų kasyklų, kurios yra kon
troliuojamos plieno magnatų.

Tos plieno kompanijų kasy
klos prie pirmos progos laužo 
angliakasių uhiją ir organizuo
ti angliakasiai tižti įiakanka- 
mai patyrimo iŠ plieno kom
panijų žiarumo ir atkaklumo 
kovoj už unijos pripažinimą.
Pritintos rezoliucijos dėl bedar

bės ir socijalės apdraudos.
Taip pat ir šiais klausimais 

btiVo priimta keletas rezoliuci
jų.' Priimta rezoliucija, kur rei
kalaujama, kad Kongresas pri
imtų tą garsųjį bilių, kurio rai
des ir numerį kožnas komu
nistas geriausiai žino iš atmin
ties, būtent; kohgresmand Lun- 
deen įneštą bilių “H. R. 2827”.

Reiškia komunistai irgi ti
rėtų būti patehkinti.

Buto ir daugiau priimta vi
sokių rezoliucijų, kurios liečia 
visą darbininkų judėjimą, bet 
apie tai gal kitą syk kada pa
rašysiu.

Šie naujos mados šildomi 
pečiai po 

•19,95
Alyva kūrenami šildomi 

pečiai po 

34.50

Dr. Charles Šegal 
OFISAS 

4729 So. Ashland AVė. 
2-rosJtibos

Phone Bęulevard 7042.
Dr. C. Z. Vezel’is

Dehtistas
4645 So. Ashland Avė.

x arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaru.

Seredoj pagal sutarti.

29.95
Didžiausios Pečių ir Plovy 

kliu Krautuvės Mieste.

KALĖDINES PERLAIDAS 
Į SENĄJĄ TĖVYNĘ

Jus dabar galite padaryti patvarkymus dėl persiuntimo 
pinigų šventėms savo giminėms ir draugams j senąją tė
vynę. The Drovers Bankas siūlo jtiths žemas ratas, greitą 
ir saugų patarnavimą.

Kablegramomis—Radiogramomis 
Bankiniais Draftais—Užrubežinėmis 

Perlaidomis.

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nėdėliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.

Kl. Jurgelionis 
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas .

3421 S. Halsted St. Tel. Yards 2534 
Ofiso vai. vakarais nuo 6 iki 9 vai. 

Miesto ofisas
10 No. Clark St. 11 floras 

Tel. Dedfborn 3984 
Rezidencija

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington S
Room 737

Vai. 9 ryte iki 5 vaL vakare.
Ofiso Tel. Central 4490

Gyv. vieta: 6733 Crandon Ave< 
namu Tel.: — Hyde Park 3395

Ptl^ŠBURGH, Pa. — Lap- 
kričio 20 d. lankėsi PittsbuT- 
ghe . ir apylinkėj su prakalbų 
maršrutu Lietuvių Komunistų 
Partijos veikėjas Jonas, Ormo
nas, kuris dalyvavo “Viso Pa
saulių Lietuvių Kongrese”. 
Taip pat jis buvo nuvykęs ir 
Sovietų Rusiją ir neseniai iš 
ten grįžo.

jonas Ormonas yra gimęs ir 
augęs Pitfsbhrgho apylinkėj, 
todėl buvo žingeidu išginti jo 
huortioirę apie Lietuvą ir So
vietų Fiusiją, ne tik kaipo ko 
mdnistų veikėjo; bet ir kaipo 
čia gimusio jaunuolio.

Jūsų Reporteris turėjo pa
sikalbėjimą su Jonu Ormonu 
apie Lietuvą ir Sovietų Rusi
ją. Savo laiku “Naujienų” Ko
respondentas iš Sovietų Rusi
jos rašė apie Ormono lanky 
mąsi Rusijoj ir pareiškė, kad 
šis jaunuolis grįžęs papasakos 
tikrą teisybę.

Be jokių pridėčkį ir išve
džiojimų bandysiu perduoti Or
mono nuomonę apie Lietuvą ir 
Sovietų Rusiją.

Lai patys skaitytojai daro 
savo išvadas. Pirmiausia .Re
porteris teiravosi apie Liettf-

LA1DOTUVIU DIREKTORIAI 
JUOZAPAS

EUDE1KIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rež. Tek Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgus

Moterišku. Vyriškų, Vaikų ir visų

Ofisas
Valandos: 2-4, 7—9 vaL vak. Ned«<

Įlomis ir šventadieniais 10—12

"MANUrACTUSINŽ COMPANYS

KRAUTUVĖSE
2536-40 W. 63rd St
Corner Maplewood Avė.

Hemlock 8400

A.—Aš manau, kad Smeto
nos dienos yra suskaitytos.

K.—Tai kokia valdžios for
ma gris Smetonos* rėžiihdi 
griuvus? !

A.—Pagal mano įsitikinimu 
demokratinė forina turės grįž
ti, ba Lietuvos partijos, įskai-

mokyklų padidėjimą. Beraščių 
mažai tesiranda. Bet tai ešąš 
ne Smetonos nuopelnas; mokyj 
klas kuriusios pirmesnės Lie
tuvos Valdžios.

Apskritai p. Ormonas labai 
prastos nuomonės apie Lietu
vą. Girdi, ją jokiu budu ne
galinta iygiriti Su Sovietų Ru
sija.

♦ (Tesą buei. 8-čiam)

Mutual Liųuor Co
4707 So. Halsted St 

Tėt YARDS 0803

Dr. Herzman
IŠ RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 85 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris. - , • , (^do staigias iy chroniškas ligas, 
vyru, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitoktas 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W. 18th St, netoli Morgan St.

Valandos mio 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 ,vaL vakaro;

. Te‘
Rezidi

Hyde Park

KITATAUČIAI
■j—j-^^u~ij-JKrlLrurVibrT ru~~u~u\i~a ■ o ■ ■

Nariai Chicagos, Cicefos Lietuviu 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

; Kiti Lietuviai Daktarai. •.
Tel. Boulevard 5914 Diena ir NakU 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedčl. huo 10 iki 12 Am.

Dr. S. Naikelis 
gydytojas iii chirurgas 

Ofisas ir Rezidendjh 
3335 So. Halstea St

... CHICAGO. ILU ..

K. P. GUGIS
advokatas

ofisas—127 N. Dearbom St. 
1431-1434—Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 1310.
■ \ ~ »k

pagal sutartie
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Pittsburgh’o Naujienos vės Draugijos į APLA.
Bankas; kame buvo tie 1- 

mos kuopos pamiršti ,pinigą', 
1932 m. užsidarė ir visas tur
tas perėjo 4 resyverio rankas. 
Tada peržiūrint visus depozi
tus surasta ir tie pamiršti $68. 

tai budu dabartinis

viešbu

(Tąsa iš pusi. 2-ro 
Pasikalbėjimas apie Sovietų 

Rusiją
Klausimas: Ar ilgai išbuvo

te Rusijoj ? *
Atsakymas: Daugiau kaip du 

mėnesius.
K.—Kokias vietas aplankė: 

Sovietų Rusijoj?
A.—Buvau Minske, Maksvoj, 

lietuviškuose kolektyvuose ir 
prieš išvažiuodamas Leningra
de išbuvau apie savaitę laiko.

K.—Ar vienas važinėjote, al
su palydovu?“

A.—Nuvažiavau vienas iki 
Maksvos, o paskui su palydo
vais važinėjau.

K.—Ar mokate rusų kalbą?
Ą.—Nemoku.
K.—Važinėdamas po Sovietų 

Rusiją, ku*r jus apsistodavote: 
viešbučiuose, bendrabučiuose, 
ar kur kitur?

A.—Pirmiausia viešbuty, pa
skui susiradau lietuvių, tai pas 
lietuvius, apsistodavau.

K.—Kiek atsieidavo 
tyj pragyvenimas?

A.—$5.00 už dieną su guo
liu, valgiu ir išvadžiojimu po 
visokias žymias vietas.

K.—Kokiais pinigais mokė- 
jot važinėdamas po Sovietų 
Rusiją už transportaciją, pra
gyvenimą ir kitas reikmenis?

A.—Amerikoniškais. .
K.—Kokia Sovietų pinigų 

vertė palyginant su ameriko
niškais pinigais ?

A.—Negaliu pasakyti, nes 
Sovietų pinigų negalima nė iš
vežti, nė įvežti.

K.—Kokie darbininkų uždar
biai ir kiek atsieina pragyve
nimas? ,

A.—Vidutinė darbininko mė
nesinė alga apie 306 rublių. 
Kalbant apie pragyvenimą, rei
kia neužmiršti, kad ''Šovieftų 
Rusijos darbininkams'.nereikia 
rūpintis rytojum bei ligos ne
laime. Yra senatvės pensija, 
nemokama medikališka pagel- 
ba ir kitkas, kas tik darbinin
kams reikalinga. (Tačiau kiek 
kaštuoja svaras mėsos, kiauši
niai, sviestas, kambario nuo
ma, — to jisai nepasakė, o tik 
tvirtino, kad Sovietuose pra
gyvenimas esąs nebrangus 
amerikoniškais pinigais mo
kant.—Reporteris) .

K.—Kiek reikia mokėti už 
čeverykų porą ?

A.—Tikrai negaliu pasakyti, 
bet, turbut, yra brangus; vil
noniai drabužiai yra labai bran
gus. O tai dėlto, kad “kul
kai” išpiovė gyvulius.

Pakartojus klausimą apie 
darbininkų kambarių nuomą, 
p. Ormonas pareiškė, kad prie 
tam tikrų fabrikų darbininkai 
nemoką jokių nuomų už kam
barius, o kitur, — tai moką 
pagal savo uždarbį.

Apskritai paėmus, p. Ormo- 
no nuomonė apie Lietuvą ir 
Sovietų Rusiją niekuo nesiski
ria nuo kitų komunistiškų agi
tatorių, kurie lankėsi Sovietų 
Rusijoj ir Lietuvoj.

Sovietuose viskas 
Lietuvoj viskas bloga.

Beje, Ormonas tvirtino, kad 
tas aprašymas iš Sovietų Ru
sijos, kuris tilpo “Naujienose” 
neatitinka tiesą apie jo kelio
nę. — Reporteris.

Mokslo Draugystes Name. Pa
mokos bus duodamos jaunuo i 
liams ir suaugusiems vieną kar- Kokiu 
tą savaitėje, t. y. kas antra- APLA. Qenlro sekretorius J. 
dienis nuo 7 vai. iki 9:30 vai. 
vakarais.

Mokytojauti apsiėmė Juozas 
Baltrušaitis. Mokinių jau yra 
daug suregistruota ir, kaip ten
ka girdėti, tai ir iš suaugusių 
yra, norinčių lankyti lietuvių 
kalbos mokyklą.

Manoma, kad ir kitose dalyse 
Pittsburgho bus galima atida
ryti lietuvių kalbos mokyklėles 
jaunuoliams ir suaugusiems.

šiame susirinkime teko pa
tirti, kad Dr. J. T. Baltrušai
tienė grįžta iš Lietuvos, taizant 
vietos buvo nutarta kartu su 
kitoms organizacijoms sureng
ti daktarės sutiktuves. Į komi
siją liko išrinkti apskričio pir
mininkas Jonas Milleris, sek
retorė p-lė Bronė Sabaliauskai
tė ir iždininkas Kastantas Šim
kūnas. šioji komisija kartu su 
Aviacijos Komitetu ir Lietuvių 
Mokslo Draugystės darbuotojais 
sudarys bendrą komitetą, su
tiktuvėms surengti.

Nutarta šaukti apskričio kuo
pų metinį suvažiavimą 29 d. 
gruodžio Lietuvių Mokslo Drau
gystės svetainėj. Posėdžiai pra
sidės nuo 1 vai. dieną. - Po su^ 
važiavimo vietinė SLA. 40 kp. 
rengia šaunią vakarienę.

—S. Bakanas.

Gasiunas patyrė apie pinigus 
ir pareikalavo, kad banko re- 
syveris išmokėtų juos APLA. 
Centrui kaipo legališkam pa
veldėtojui.

Pirmoji kuopa sužinojus, kad 
yra atrasta jos užmiršti pini
gai ir kad tuos pinigus APLA. 
Centras jau yra pasisavinęs, 
bandė ieškoti teisybės, Tačiau 
pasirodė, kad visas dalykas tu
ri eiti per teismą, o į teismą 
einant reikia ir advokato. Gi 
advokatas daugiau atsieitų ne
kaip tie palikti pinigai. Todėl

* nieko ir nedarė;
Bet 1-mos kuopos nariai 

jaučiasi, kad APLA. Centras 
juos nuskriaudė. Jie sako, jog 
tie pinigai turėjo tekti 1-mai 
kuopai.

— APLA. 1 Kp. Narys.

VALIO!
Gerkim už Vaitkaus 

Drąsą, Stiprią 
Valią ir 

Pasiryžimą!

Bridgeport Tavern
J. Evinskas, Sav.

Dr. Baltrušaitienė 
gryžo iš Lietuvos

3430 So. Halsted St. 
Phone Yards 0832

Chicago, III. .

Soho Pittsburgh, Pa.
Ormono prakalbos. — Prakal 

bų vedėjas Pivąroną išvadi
no “išgamą”.

vietos ko-Lapkričio 18 d. 
munistų organizacijos buvo su
rengusios prakalbas Lietuvių 
Mokslo Draugystės Svetainėj. 
Kalbėjo neseniai iš Sovietų Ru 
sijos grįžęs Jonas Ormonas, 
kuris buvo taipgi Viso Pasau
lio Lietuvių Kongreso delega
tas.

Prakalbų tvarką vedė žino
mas komunistų veikėjas Jonas 
Urbonas. Urbonas, atidaryda-

mas prakalbas, nepasigailėjo 
pipirų Pittsburgho
Draugijų delegatui, Petrui Pi- 
varonui. Jis smerkė Pivaroną, 
kad tasai tinkamai neatstova
vęs Pittsburgho Lietuvių Drau
gijų Pasaulio Lietuvių Kongre
se ir nestojęs už tą rezoliuci
ją, kurią buvo priėmusios 
Pittsburgho Draugijos ir įtei
kusios jam nuvežti į kongre
są. Urbonas įsikarščiavęs šau
kė, kąd Pivaronas esąs “išga
ma ir pardavikas”, — parsida
vęs Smetonos fašistams.

Dėdė1 Paulekas užsistojo Pi-

Lietuviu
varoną ir smerkė komunistus. 
Gavęs balsą sakė, kad Pivaro
nas esąs Lietuvos mylėtojas, o 
komunistai esą “išgamos”.

Apie Ormono kalbą nėra rei
kalo daug rašyti. Jis agitavo 
už bendrą frontą, peikė Lietu
vą ir gyrė Sovietu Rusiją.

žmonių K.vo apie 60.
' — Senis iš Soho.

VALIO, VAITKAU!
Iškėlei visą Musu 

Tautą Apgalėdamas
Neptūną!

VALIO, VAITKAU!
Iškėlei visą Musų 

Tautą Apgalėdamas
Neptūną!

John Pauga
• ’ J t

5031 W. Roosevelt Rd
Cicero 5306 CICERO, ILL.

džiaugiamės, 
kad mes Galėjom 
Prisidėti prie 
Tavo Žygio, 
Vaitkau!

P. Kavaliauskas
BUČERIS

1446 So. 50th Ct.
CICERO, ILL.

GAKS1NKITĖS

J. Keserauskas 
VAISTININKAS 

4847 W. 14th St.
CICERO. ILL.
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VALIO!

VALIO!

Gerkim už Vaitkaus 
Drąsą, ^Stiprią 

Valią ir 
Pasiryžimą!

Gerkim už Vaitkaus 
Drąsą, Stiprią 

Valią ir 
Pasiryžimą!

S. Kiela
A. Milauckas

Savininkas
ROYAL O AKS PICNIC I’ARK^

1837 So. 49 th Ct.
CICERO, ILL.

TAVERN-ALINĖ

4843 W. 14th St
CICERO, ILL.

Taiso —PARDUODA— Perdirba
KAM RENDUOTI kuomet jus dabar galite NUSIPIRKTI bile išdir- 
bysteS perdirbtą typėwriter’j, garantuotą, kuris išrodo kai naujas ir 

veikia kai naujas, tik

—UŽ $3 I MENESĮ-
*TAIPGI NAUJI PORTABLE TYPEWRITERIAI*

Del dykai išvalymo, pertaisymo, perdirbimo, apskaitliavimo arba mai
nymo j naują, telefonuokite

Telefonas DEARBORN 8444
TYPEWRITER

M O 1 COMPANY
189 WEST MADISON STREET

PITTSBURGH, PA., lapkri
čio '24 d., teko sužinoti, kad 
Dr. J. T. Baltrušaitienė gryžo 
iš Lietuvos.

Daktarė išbuvo Lietuvoj nuo 
pat Viso t Pasaulio,' Lietuvių 
kongreso ir yra dalyvavus la
kūno Vaitkaus sutiktuvėse, 
taip pat yra apvažiavus visą 
Lietuvą. Daktarė parvežė ne 
tik visokių brangių dovanų iš 
Lietuvos Lietuvių Kambariui 
Pittsburgh Universitete, bet ir 
daugybę visokių įspūdžių iš tos 
šalies, apie kurią tik knygose 
ir laikraščiuose buso skaičius, 
nes ji yra gimusi Amerikoje.

Pasinaudojant proga,- Viso 
Pasaulio Lietuvių Kongreso, 
dąktarė aplankė Lietuvą ir nuo
dugniai susipažino su Lietuvos 
žmonių padėčia.

Pittsburgho lietuviai, turbut, 
daugiausiai iš daktarės gaus 
patirti tikros teisybės apie Lie
tuvos žnionių padėtį ir kaip jai 
atrodo Lietuva.

Kitą kartą plačiau parašysim 
apie jos įspūdžius iš Lietuvos.

—Reporteris.

NaujienųRadio Programas
• -M - ■

Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 
Antradieni, Ketvirtadienį ir šeštadienį kaip 
9:30 vai. ryto ant WCBD. stoties 1080 kilocycles 
(5000 Watts pajėgos).

Šią stotį ant savo radio galite surasti tarpe 
W. J. J. D. ir W. C. F. L. stočių.

' ; ; £ ., !. .. "f . i .

Šiuos Naujienų Radio. Programus galima 
girdėti už kelių šimtų mylių nuo Chicagos.

Šiandie ponia N. Gugienč turi prirengus la
bai gražų Programą.

Garsinimai musų programams yrą priimami 
už prieinamas kainas- M s

KALĖDŲ EKSKUlIJA
| LIETUVĄ

IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO 
SEKANČIU LAIVU 

“GRIPSHOLM” .. Gruodžio 7
žemos Ekskursijoms Laivakorčių 

Kainos
Tarp Švedijos ir Klaipėdos plaukioja 
1934 m. statytas moderniškas laivas 
“MARIEHOLM.” Platesnes informa
cijas teikia ir parduoda laivakortes 
visi musu autorizuoti agentai, taip
gi visi musu skyriai.
SWEDISH AMERICAN LINE
181 N. Michigan Avė., Chicago, III.

VEDŲ 
^^zAMERIKOf 

Linija

Tel. Lafayette 2120 
“SYRENA” Restaurantas ir Bufetas 

Europeiško ir Amerikoniško Styliaus 
Patarnaujam Bankietams, Parems ir Vestuvėms

1 Priimam orderius į visas miesto dalis. 

1825 West 47th Street, Chicago, III 
Kampas Honore Street.

EDERALoAVlNGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

Skolinant Pinigus ant Pirmų 
Morgičių.

Taupykit pinigus užtikrintoj vietoj, U. S. Government ištaigoj. 
F. S. and L. Ins. Corp. apdrausta kiekvienos ypatos iki $5,000.00.

Mokam dividendą kas 6 mėnesiai. Praeityje išmokėjom 4%.

2324 S. Leavitt St. Tel. Canal 1679
JUSTIN MĄCKIEWICH, Prezidentas.

RADI0NAS1936
N. S. Pittsburgh, Pa

Senos istorijos atgarsiai

Pittsburgh, Pa

gera, b

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

I
ii

Švęskite

KALĖDAS
SU NAUJU GE

RAD
Kombinacinis Radijušas su Fono

grafu, Puikiam Kabinete,

i;1 «

Priimame jūsų senus radijuŠus ir 
Fonografus mainais.

s,'.r $gQ.5O
SLA. 3-čio Apskričio komiteto 

susirinkime nutarta pradėti 
lietuvių kalbos mokyklą, reng
ti Dr. Baltrušaitienei sutik
tuves kartu su kitom orga- 
nizacioms ir šaukti kuopų su
važiavimą

Kaip visiems Pittsburgho 
lietuviams žinoma, APLA. 1- 
ma kuopa atsiskyrė nuo cen
tro 1927 metais. Atsiskyrimas 
įvyko be teismo, be provų, — 
žodžiu sakant, sutinkant ąbiem 
pusėm pinigus ir kitokį turtą 
pasidalinti.

Bet 1-mos kuopos buvo de- 
pozituota $68 dar 1909 metais. 
Tais laikais, kada APLA. va* 
dinosi Laisvės Draugija ir val
dyboj buvo J. Karanauskaš 
prezidentu, J. K. Mažukna se
kretorium ir dėdė Karolis Va- 
rašius iždininku.

Depozituotų pinigų knygutė 
buvo pas dėdę Varašių kažkur 
užsimetus ir tie pinigai pamir
šti.

1912 metais draugijos var
das buvo permainytas iš Lais-

IŠTOBULINTAS 
RADIO

Strouberg- 
Carlson, 
Philco, 
Zenith, 
R. C. A. Victor 
General Electric

Visos naujos1 Ra- 
dios parduodamos 
daug pigiaus pas

BUDRIKA

Lengvais 
.Išmokėjimais

m.

£ a

Lapkričio 21 d. SLA. 3-čio 
apskričio komitetas Lietuvių 
Mokslo Draugystės svetainėje 
laikė susirinkimą. Buvo nutar
ta pradėti lietuvių kalbos mo
kyklą gruodžio 8 d. Lietuvių

J. F. Budrik, Ine.
3417 SO HALSTED STREET 

________ ■ Tel. Boulevard 4705______ ' ■
įdomus Programas Nedėliomis WGFL nuo 5 iki 6 v. vak 

su didele orkestrą—gali susilyginti su kitais chain 
programais.

RDOSEVEIT FURNITURE C0„ INC.
M. P. JOVARAUSKAS ir J. P. BERTULIS, Savininkai.

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
Phone SEEley 8760 CHICAGO, ILL.
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Pittsburgh’o Naujienos
f

vės Draugijos į APLA.
Bankas, kame buvo tie 1

viešbu

(Tąsa iš pusi. 2-ro 
Pasikalbėjimas apie Sovietų 

Rusiją
Klausimas: Ar ilgai išbuvo

te Rusijoj?’
Atsakymas: Daugiau kaip du 

mėnesius.
K.—Kokias vietas aplankei 

Sovietų Rusijoj ?
A.—Buvau Minske, Maksvoj, 

lietuviškuose kolektyvuose ir 
prieš išvažiuodamas Leningra
de išbuvau apie savaitę laiko.

K.—Ar vienas važinėjote, ar 
su palydovu? *

A.—Nuvažiavau vienas iki 
Maksvos, o paskui su palydo
vais važinėjau.

K.—Ar mokate rusų kalbą?
Ą.—Nemoku.
K.—Važinėdamas po Sovietų 

Rusiją, kur jus apsistodavote: 
viešbučiuose, bendrabučiuose, 
ar kur kitur?

A.—Pirmiausia viešbuty, pa
skui susiradau lietuvių, tai pas 
lietuvius^ apsistodavau.

K.—Kiek atsieidavo 
tyj pragyvenimas?

A.—$5.00 už dieną su guo
liu, valgiu ir išvadžiojimu po 
visokias žymias vietas.

K.—Kokiais pinigais mokė- 
jot važinėdamas po Sovietų 
Rusiją už transportaciją, pra
gyvenimą ir kitas reikmenis?

A.—Amerikoniškais.
K.—Kokia Sovietų pinigų 

vertė palyginant su ameriko
niškais pinigais ?

A.—Negaliu pasakyti, nes 
Sovietų pinigų negalima nė iš
vežti, nė įvežti.

K.—Kokie darbininkų uždar
biai ir kiek atsieina pragyve
nimas?

A.—Vidutinė darbininko mė
nesinė alga apie 300 rublių. 
Kalbant apie pragyvenimą, rei
kia neužmiršti, kad 'Šovichų 
Rusij os darbininkams * nereikia 
rūpintis rytojum bei ligos ne
laime. Yra senatvės pensija, 
nemokama medikališka page'- 
ba ir kitkas, kas tik darbinin
kams reikalinga. (Tačiau kiek 
kaštuoja svaras mėsos, kiauši
niai, sviestas, kambario nuo
ma, to jisai nepasakė, o tik 
tvirtino, kad Sovietuose pra
gyvenimas esąs nebrangus 
amerikoniškais pinigais mo
kant.—-Reporteris) .

K.—Kiek reikia mokėti už 
čeverykų porą?

A.—Tikrai negaliu pasakyti, 
bet, turbut, yra brangus; vil
noniai drabužiai yra labai bran
gus. O tai dėlto, kad “kul
kai” išplovė gyvulius.

Pakartojus klausimą apie 
darbininkų kambarių nuomą,’ 
p. Ormonas pareiškė, kad prie 
tam tikrų fabrikų darbininkai 
nemoką jokių nuomų už kam
barius, o kitur, — 
pagal savo uždarbį.

Apskritai paėmus, p. Ormo
no nuomonė apie Lietuvą ir 
Sovietų Rusiją niekuo nesiski
ria nuo kitų komunistiškų agi
tatorių, kurie lankėsi Sovietų 
Rusijoj ir Lietuvoj.

Sovietuose viskas 
Lietuvoj viskas bloga.

Beje, Ormonas tvirtino, kad 
tas aprašymas iš Sovietų Ru
sijos, kuris tilpo “Naujienose” 
neatitinka tiesą apie jo kelio
nę. — Reporteris.

tai mokę

gera, b

Pittsburgh, Pa
SLA. 3-Čio Apskričio komiteto 

susirinkime nutarta pradėti 
lietuvių kalbos mokyklą, reng
ti Dr. Baltrušaitienei sutik
tuves kartu su kitom orgu- 
nizacioms ir šaukti kuopų su
važiavimą

Lapkričio 21 d. SLA. 3-čio 
apskričio komitetas Lietuvių 
Mokslo Draugystės svetainėje 
laikė susirinkimą. Buvo nutar
ta pradėti lietuvių kalbos mo
kyklą gruodžio 3 d. Lietuvių

varoną ir smerkė komunistus. 
Gavęs balsą sakė, kad Pivaro
nas esąs Lietuvos mylėtojas, o 
komunistai esą “išgamos”.

Apie Ormoho kalbą nėra rei
kalo daug rašyti. Jis agitavo 
už bendrą frontą, peikė Lietu
vą ir gyrė Sovietu Rusiją.

žmonių buvo apie 60.
Senis iš Soho.

irias prakalbas, nepasigailėjo 
pipirų Pittsburgho Lietuvių 
Draugijų delegatui, Petrui Pi- 
varonui. Jis smerkė Pivaroną, 
kad tasai tinkamai neatstova
vęs Pittsburgho Lietuvių Drau
gijų Pasaulio Lietuvių Kongre
se ir nestojęs už tą rezoliuci
ją, kurią buvo prieinu sios 
Pittsburgho Draugijos ir įtei
kusios jam nuvežti į kongre
są. Urbonas įsikarščiavęs šau- 
kėį 
ma 
vęs

Dėdės Paulekas užsistojo Pi-

VALIO, VAITKAU!'
Iškėlei visą' Musų 

Tautą Apgalėdamas
Neptūną!

J. Keserauskas
VAISTININKAS

4847 W. 14th St.
CICERO. ILL.

Soho Pittsburgh. Pa.
. — Prakal 

bų vedėjas Pivaroną išvadi
no “išgama”.

mos kuopos, pamiršti pinigą’, Ormono praka1bo8.
1932 m. užsidaro ir visas tur
tas perėjo j resyverio rankas. 
Tada peržiūrint visus depozi- 

jtus surasta ir tie pamiršti $68. 
liams ir suaugusiems vieną kar- Kokiu tai budu dabartinis 
tą savaitėje, t. y. kas antra- APLA. Qenlro sekretorius J. _ . - _ _ ' — — • ’ • ■   /' j.. A L - f _ f

Mokslo Draugystes Name. Pa
mokos bus duodamos jaunuo i « • • • • 1

dienis nuo 7 vai. iki 9:30 vai. 
vakarais.

Mokytojauti apsiėmė Juozas 
Baltn/saitis. Mokinių jau yra 
daug suregistruota ir, kaip ten
ka girdėti, tai ir iš suaugusių 
yra, norinčių lankyti lietuvių 
kalbos mokyklą.

Manoma, kad ir kitose dalyse 
Pittsburgho bus galima atida
ryti lietuvių kalbos mokyklėles 
jaunuoliams ir suaugusiems.

Šiame susirinkime teko pa
tirti, kad Dr. J. T. Baltrušai
tienė grįžta iš Lietuvos, taizant 
vietos buvo nutarta kartu su 
kitoms organizacijoms sureng
ti daktarės sutiktuves. Į komi
siją liko išrinkti apskričio pir
mininkas Jonas Milleris, sek
retorė p-lė Bronė Sabaliauskai
tė ir iždininkas Kastantas Šim
kūnas. šioji komisija kartu su 
Aviacijos Komitetu ir Lietuvių 
Mokslo Draugystės darbuotojais 
sudarys bendrą komitetą, su
tiktuvėms surengti.

Nutarta šaukti apskričio kuo
pų metinį suvažiavimą 29 d. 
gruodžio Lietuvių Mokslo Drau
gystės svetainėj. Posėdžiai pra
sidės nuo 1 vai. dieną. ’Po su
važiavimo vietinė SLA. 40 kp. 
rengia šaunią vakarienę.

—S. Bakanas.

Gasiunas patyrė apie pinigus 
ir pareikalavo, kad banko re- 
syveris išmokėtų juos APLA. 
Centrui kaipo legališkam pa
veldėtojui.

Pirmoji kuopa sužinojus, kad 
yra atrasta jos užmiršti pini
gai ir kad tuos pinigus APLA. 
Centras jau yra pasisavinęs, 
bandė ieškoti teisybės. Tačiau 
pasirodė, kad visas dalykas tu
ri eiti per teismą, o į teismą 
einant reikia ir advokato. Gi 
advokatas daugiau atsieitų ne
kaip tie palikti pinigai. Todėl 

•nieko ir nedarė:
Bet 1-mos kuopos nariai 

jaučiasi, kad APLA. Centras 
juos nuskriaudė. Jie sako, jog 
tie pinigai turėjo tekti 1-mai 
kuopai. -

— APLA. 1 Kp. Narys.

Lapkričio 18 d. vietos ko
munistų organizacijos buvo su
rengusios prakalbas Lietuvių 
Mokslo Draugystės Svetainėj. 
Kąlbėjo neseniai iš Sovietų Ru 
sijos grįžęs Jonas Ormonas, 
kuris buvo taipgi Viso Pasau
lio Lietuvių Kongreso delega
tas.

Prakalbų tvarką vedė žino
mas komunistų veikėjas Jonas 
Urbonas. Urbonas, atidaryda-

VALIO, VAITKAU!
Iškėlei visą Musų 

Tautą Apgalėdamas
Neptūną!

John Pauga
5031 W. Roosevelt Rd
Cicero 5306 CICERO, ILL,

kad Pivaronas esąs “išga- 
ir pardavikas”, — parsida- 
Smetonos fašistams.

DŽIAUGIAMĖS, 
kad mes Galėjom 
Prisidėti prie 
Tavo Žygio, 
Vaitkau!

P. Kavaliauskas
BUČERIS

1446 So. 50th Ct.
CICERO. ILL.

NAUJIENOSE’'

Sutaupykite SCjj 
ant visokių

Išdirbysčių

Taiso —PARDUODA

Dr. Baltrušaitienė 
gryžo iš Lietuvos

PITTSBURGH, PA., lapkri
čio 24 d., teko sužinoti, kad 
Dr. J. T. Baltrušaitienė gryžo 
iš Lietuvos.

Daktarė išbuvo Lietuvoj nuo 
pat Viso i Pasaulio^ Lietuvių 

, * » f *7 1 ** į'.'i'* ' *

Kongreso ir yra dalyvavus la
kūno Vaitkaus sutiktuvėse, 
taip pat yra apvažiavus visą 
Lietuvą. Daktarė parvežė ne 
tik visokių brangių dovanų iš 
Lietuvos Lietuvių Kambariui 
Pittsburgh Universitete, bet ii 
daugybę visokių įspūdžių iš tos 
šalies, apie kurią tik knygose 
ir laikraščiuose buso skaičius, 
nes ji yra gimusi Amerikoje.

Pasinaudojant proga,- Viso 
Pasaulio Lietuvių Kongreso, 
dąktarė aplankė Lietuvą ir nuo
dugniai susipažino su Lietuvos 
žmonių padėčia.

Pittsburgho lietuviai, turbut, 
daugiausiai iš daktarės gaus 
patirti tikros teisybės apie Lie
tuvos žmonių padėtį ir kaip jai 
atrodo Lietuva.

Kitą kartą plačiau parašysim 
apie jos įspūdžius iš Lietuvos.

—Reporteris?.

N. S. Pittsburgh, Pa
Senos istorijos atgarsiai

Kaip visiems Pittsburgho 
lietuviams žinoma, APLA. 1- 
ma kuopa atsiskyrė nuo cen
tro 1927 metais. Atsiskyrimas 
įvyko be teismo, be provų, — 
žodžiu sakant, sutinkant ąbiem 
pusėm pinigas ir kitokį turtą 
pasidalinti.

Bet 1-mos kuopos buvo de- 
pozituota $68 dar 1909 metais. 
Tais laikais, kada APLA. va
dinosi Laisvės Draugija ir val
dyboj buvo J. Karanauskaš 
prezidentu, J. K. Mažukna se
kretorium ir dėdė Karolis Va- 
rašius iždininku.

Depozituotų pinigų knygutė 
buvo pas dėdę Varašių kažkur 
užsimetus ir tie pinigai pamir
šti.

1912 metais draugijos var
das buvo permainytas iš Lais-

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

VALIO!
Gerkim už Vaitkaus 

Drąsą, Stiprią 
Valią ir 

Pasiryžimą!

Bridgeport Tavern
J. Evinskas, Sav.

3430 So. Halsted St 
Phone Yards 0832 

Chicago, III.

VALIO!
Gerkim už Vaitkaus

Drąsą, 'Stiprią
Valią ir 

Pasiryžimą!

A. Milauckas
Savininkas

ROYAL OAKS PICNIC PARI^

1837 So. 49th Ct.
CICERO, ILL,

NaujįenųRadio Programas
Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 

Antradienį, Ketvirtadienį ir šeštadienį kaip 
9:30 vai. ryto ant WCBD. stoties 1080 kilocycles 
(5000 Watts pajėgos).

Šią stotį ant savo radio galite surasti tarpe 
W. J. J. D. ir W. C. F. L. stočių.

. • ■' ' ' į A’ a ‘ ■' •

Šiuos Naujienų Radio Programus galima 
girdėti už kelių šimtų mylių nuo Chicagos.

Šiandie ponia N. Gugienė turi prirengus la
bai gražų Programą. ’ ’

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas. ®

RADI0NAS1936
IŠTOBULINTAS 

RADIO

Strouberg- 
Carlson, 
Philco, 
Zenith, 
R. C. A. Victor 
General Electric

Visos naujos1 Ra- 
dios parduodamos 
daug pigiaus pas

BUDRIKA

Lengvais 
Išmokėjimais

J. F. Budrik, Ine
3417 SO HALSTED STREET

Tel. Boulevard 4705 _____ __
įdomus Programas Nedėliomis WCFL nuo 5 iki 6 v. vak. 

su didele orkestrą—gali susilyginti su kitais chain 
programais.

Gerkim už Vaitkaus 
Drąsą, Stiprią 

Valią ir 
Pasiryžimą!

S. Kiela
TAVERN-ALINE

4843 W. 14th St
CICERO, ILL.

KALĖDŲ EKSMJA 
I LIETUVA

iiNin ■S| \UV£DŲ 
r^MEHIKOf

Limja
IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO 

SEKANČIU LAIVU 
“GRIPSHOLM” . . Gruodžio 7

Žemos Ekskursijoms Laivakorčių 
Kainos

Tarp Švedijos ir Klaipėdos plaukioja 
1934 m. statytas moderniškas laivas 
“MARIEHOLM.” Platesnes informa
cijas teikia ir parduoda laivakortes 
visi musu autorizuoti agentai, taip
gi visi musu skyriai.
SWEDISH AMERICAN LINE
181 N. Mielu gan Avė., Chicago, III.

T”—....—■; u... .......... ....................................................................................

Perdirba
KAM RENDUOTI kuomet jus dabar galite NUSIPIRKTI bile išdir- 
bystes perdirbtą typėwriter’j, garantuotą, kuris išrodo kai naujas ir 

veikia kai naujas, tik

-UŽ $3 i MfcNESI-
*TAIPGI NAUJI PORTABLE TYPEWRITERIAI*

Del dykai išvalymo, pertaisymo, perdirbimo, apskaitliavimo arba mai
nymo j naują, telefonuokite

Telefonas DEARBORN 8444
A O TYPEWRITER

M O 1 COMPANY
189 WEST MADISON STREET

Tel. Lafayette 2120 
“SYRENA” Restaurantas ir Bufetas 

Europeiško ir Amerikoniško Styliaus 
Patarnaujam Bankietams, Parems ir Vestuvėms

- Priimam orderius į visas miesto dalis.
1825 West 47th Street, Chicago, III.

,♦ Kampas Honore Street.

MflAND LOAN AStOClATION 
0F CHICAGO

Sk°linam Pinigus ant Pirmų 
Morgičių.

Taupykit pinigus užtikrintoj vietoj, U. S. Government ištaigoj.
F. S. and L. Ins. Corp. apdrausta kiekvienos ypatos iki $5,000.00. 

Mokam dividendą kas 6 mėnesiai. Praeityje išmokei om 4%.

2324 S. Leavitt St. Tel. CanaI 1679
JUSTIN MĄCKIEWICH, Prezidentas.

ŠvęskiteKALĖDAS
SU NAUJU GE

RADIO
Kombinacinis Radijušas su Fono

grafu, Puikiam Kabinete,

,$189. Vertės $A K gi 
dabar tik

Priimame jūsų senus radijukus ir 
Fonografus mainais.

ROOSEVELT FURNITURE 00., INC.
M. P. JOVARAUSKAS ir J. P. BERTULIS, Savininkai.

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
Phone SEEley 8760 CHICAGO, ILL.
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Užsakymo kaina:
Chicągoje — paštu:

Metams -— ...... —..........
Pusei meto
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams____
Vienam mėnesiui

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ___________

_ $8.00
_ 4.00
w 2.00
— 1.50

.75

. 8c
SųbscrtpHon Raitas!

*8.00 per year in Canada
$5,Q0 per yeąr okside ęf Chicago
$8.00 per year to Chicago
3o per copy.

Mėnesini 75q
Suvienytose Valstijos^ ne Chicagoj,

Entered as Second Clasa Mattel 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act oi 
March 8rd 1879.

Nguliepos einą kasdien, išskiriant 
Be|madieniwi. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1789 S. Halated Stų Chicago. 
III. Telefonas Canąl 8500.

Metams —..........  $5.00
Pusei metų ___    2.75
Trims mėnesiams .......... ^..... 1.50
Dviem mėnesiams  1.00 
Vienam mėnesiui --r- *— .75

Lietuvon Ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metama $8.p0
.*&«***. ^t.U^r• ■■f M' 77* T $• VMM •••

Trims menesiams •• 2 e^ 0
Pinigus reikia siųsti pašto Mongy 

Orderių kartu su užsakymu.

“Tėvynėje”, yra - irgi minima, 
nors gana miglotoje formoje, 
apie netikusius bondsus, ku
riuos “galėjome iškeisti, bet 
neįškeitėme”. Taigi matyt, kad 
jisai yra tas kaltintojas, kuris 
stengiasi paskleisti tarpe SLĄ. 
narių, kąd Piid» Taryboje kas 
į;ąį “tyčia” sutrukdęs kokį tąi 
“pelningą” netikusių 
iškeitimą.

Mums yra per mažai 
tokį "fiųansiški “triksai”,

bondsu

jie bendromis jėgomis nori įti
kinti SLA. narius, kad Susivie
nijime buvo viskas puiku, iki 
nepaėmė jį valdyti “socialistų 
skymų pritarėjai”. Taigi rei
kią, girdi, Susivienijimą’’ gel
bėti” nuo tų s nevidonų, ir vėl 
grąžinti j jo valdžią “gerus 
tautiečius”. Kai “tautiečiai” 
ims SLA. tvarkyti, tai “aųksi-

nes” plytos vėl pavirs grynu 
auksu!

Bet mes labai abejojame, ar 
“padorus SLA, nariai” pasielgs 
taip; kaip “ąargybiipnkai” gei
džia, — juoba, kad Sargybos 
Bokšto agitacija eina iš to 
“slaunojo” Vienybės namo, j 
kurį SLA- jąu yra sukišęs de- 
.ąėtkus tūkstančių, dolerių!

'"tyri1 .. i1'   «'«"r»»iii .rr'hiįi. ,1'it <'.»»,

Kas Nori SLA. Valdyti?

FELIKSO VAITKAUS SUTIKTUVĖS

Taigi rytoj Chicagos lietuviai pasitiks Feliksu Vai t’ 
kų, sugrįžusį iš Lietuvos. Pasitiks lietuvį jaunuolį, ku- 
rio vardas pasaulio aviacijoje spindi šalia Lindbergho 
ir Posto.

Kai mes jį lydėjome apie puse metų laiko atgal į 
rytus, dar buvo pas daugelį žmonių abejonių, ar tas 
jaunas, gyvenime dąr ne per daugiausia patyręs vyras 
pasirodys turįs pakankamai jėgų, ištvermės ir gabumų 
atlikti tą milžinišką uždavinį, kurį jam buvo, uždėjusi 
visuomenė. Šiandie visi žino, kad Feliksas Vaitkus tai 
misijai tiko.

Jisai perskrido šiaurinį Atlantiko pkeaną tokiose 
sunkiose ir pavojingose atmosferos sąlygose, kokių dar 
nė vienas trans-atlantinis lakūnas iki jo nebuvo nuga
lėjęs. Tik labai menkos sielos žmogiukai gali jam išme
tinėti, kad jam nepavyko pasiekti tą tolio rekordą, ku
rį jisai buvo užsibrėžęs. Jo rizikingas, neapsakoma drą
sa atliktus žygis labiau nustebino aviacijos žinovus, ne
gu kad butų nustebinęs nuskridimas ligi Kauno palan
kiame ore.

Bet tai tik viena jo didelio nuopelno dalis. Felik
sas Vaitkus nėra sensacijų medžiotojas, ir garbes jisai 
netrokšta. Triukšmingos ovacijos, kuriomis jisai buvo 
Lietuvoje priimtas ir per mėnesį su viršum laiko lydi
mas, kur tik jisai pasirodydavo, jį, gal būt, nuvargino 
labiau, negu tos pasibaisėtinos grumtynės su gamtos 
elementais, kurias jisai turėjo išlaikyti virš okeano. 
Skridimu jisai norėJėHlšbajidyti ir patikrinti savo pla
ną ir idėjas, kuriuos jisai įkūnijo lėktuvo įrengime."'

Vaitkus nėra tiktai puikus lakūnas. Jisai yra taip 
pat nepaprastų gabumų lėktuvų konstruktorius ir inži
nierius. Jisai įrengė “Lituanicą II” taip, kaip dar nebu
vo įrengtas nė vienas to dydžio aeroplanas. Tai pripa- 
žino aviacijos žinovai Amerikoje ir Europoje. O visam 
pasauliui tatai įrodė Vaitkaus sugebėjimas prasimušti 
per Atlantiko miglas, nenuklystant nuo kelio, ir išven* 
girnas katastrofos, nusileidžiant anapus vandenyno. JeL 
gu “Lituanica II” nebūtų buvusi taip įrengta, kaip ją 
įrengė Feliksas Vaitkus, tai Lietuvos žmonės nebūtų 
turėję laimės išvysti jį gyvą ir sveiką...

“Lyg laumės juosta jisai pasirodė pilkoje Lietuvos 
padangėje”, rašo Naujienų korespondentas apie lakūno 
atvykimą į Lietuvą. Pasirodė, sukeldamas nepaprastą 
džiaugsmą ir entuziazmą visame krašte ir atnešdamas 
karštus sveikinimus nuo amerikiečių jų broliams ir se
serims. Jokiu kitu budu Amerikos lietuviai nebūtų ga* 
lėjęL taip širdingai išreikšti savo, prisirišimą Lietuvai, 
kaip pasiųsdami į šią oro kelionę Vaitkų.

Dabar jisai vėl yra sugrįžęs pas mus. Musų Geros 
Valios Pasiuntinys, sustiprinęs Amerikos lietuvių ry- 
šius su gimtuoju kraštu. Oro karžygis, žiūrėjęs mirčiai 
į akis ir laimėjęs pergalę kovoje su Atlantiko audro
mis. Vienas pačių didžiausiųjų pasaulio aviatorių]

Chicagos lietuviai su meile ir pasididžiavimu priims 
brangųjį svečią ir išreikš jam giliausią savo padėką UŽ 
jo kilnų žygį, .

........................W '■

Apžvalga
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KAM TAS ŽMONIŲ 
MULKINIMAS?

(Pabaiga) 
žiopla insinuacija apie “socia

listą vadus”
“Sargybininkų” laiške, kaip 

matėme, kaltinamą, kad “socia
listų vadai ir jų skymams pri
tariantys Pild. Tarybos nariai 
tyčia atsisakė apsaugoti SLA. 
turtą ir iškeisti, net su pelnu, 
visus defoltuotus SLA. esamus 
bondsus.” Girdi, jiems buvę 
“išaiškinta ir įrodyta”, bet jie 
vistiek atsisakė!

.................... ■■■■■■>■ ■■ r r—r imijiuw

Pirmą kartą mums tenka 
girdėti, kad socialistų Vadams 
kas nors butų daręs kokių nors 
propozicijų apie SLA, bondsų 
keitimą. Ir kaip gi galėjo būt 
tokios propozicijos daromos 
socialistų vadui, kad jie neturi, 
nei balso, nei galios SLA- hon.d-! 
sų reikaluose?

Tai yra grynas Pild. Tary
bos reikalas, o Pildomoje Tary
boje juk nėra nė vieno Socia
listų Sąjungos nario.

Antra vertus, kadangi bond- 
sų keitimo klausimas galėjo hu« 
ti sprendžiamas tik Pįld, Tary
boje, tąi įdomu, kas tękių žiop
lų “informacijų” davė Ęrookly- 
no “Sargybos bokštui”? Atro
do, kad čia bus “pasidarbuota” 
arba p. Viniko, arba p. Vitai- 
čio. Kai kuriuose p. Viniko ra
portuose, kurie buvo skelbti

Žinomi 
suku

riu pagelbą netikę, defoltuoti 
bondsai gali būti iškeisti į ge
rus investmentus ir dagi “su 
pelnu”. Todėl mes į biznišką 
pusę šito dalyko nesigilinsime. 
Bet mums ir Susivienijimo na
riams yrą svarbų žinoti, kokiu 
budu eentro sekretoriaus idė
jos apie nusmukusių invest- 
mentų kaitaliojimus patenka į 
tos šmeižikų klikos “literatū
rą”? Jeigu p, Vinikąs nusižę- 
mina iki to, kad savo politikes 
sumetimais jisai pasak®ja pą« 
šalimiems žmonėms apie ginčus, 
kurie įvykata Pild, Tarybos po? 
sodžiuose, ir tuo bųdu gaminą 
medžiagą partyviškai * agitaci
jai tarpe SLA, narių, tai jisai 
turėtų bent neklaidinti visuo
menės, ’
Akių dūmimas SLA. nariams

Jisai gerai žino, kad socia
listai sąvo vadų į Pild. Tary
bos posėdžius nesiuntinėja. Ji
sai žino taip pat, kad klausi
mas apie tai, kas daryti' su ne
tikusiais bondsai —- ar juos iš
mesti j sąšlavyną, ar laikyti 
banko seife, ar iškeisti į kitą 
kokią popierą- — nieko bendro 
neturi npi su socfaltomu, / nei 
šiaip su kokiomis nors partijo
mis. Tai kam čia tas durnajš 
prasimanymas apie socialistų 
“atsisakymą” keisti bondsUs 
(kąs jiems niekuomet nebuvo 
ir siūlyta)? Kodėl neįvardija
ma tie asmens,, kurie “atsisa
kė”?

Iš “Sargybos Komiteto” laiš
ko meskad SLĄ. 
turi ‘‘
tų nusmnku^ių *bondsų.
kąs “Tėvynėje'” įspėja SLA. 
narius, kad Susivienijimui dėl 
tų bondsų dar grasina “pavo
ju^’ (po to, kai jau žymi da
lis to šlamšto buvo išvalyta). 
Tai dabar matome, , kokį “pui
kų” palikimą tekę perimti da
bartinei Pild. Tarybai Detroitę 
seime iš tautininkų rankų ! į

Bet kodėl p, Vinikas stengė
si Detroito seime tai paslėpti ? 
Visi, kurie tame seime dalyva
vo, gerai atsimena, kaip cęnt* 
ro sekretores didžiausiu įtūži
mu niekino tuos delegatus, ku
rie bandė parodyti, kad jo be 
galo optimistiškas raportas apie 
SLA. turto stovį yrą neteisin
gas. Sekretorius Vinikas neąi- 
drovėjo seime p. Raginską net 
viešai išplūsti ir “įšjnriaginti” 
už tokią jo kritiką. Delegatais 
tuomet buvo kalama j galvas, 
kad SLA. finansai taip puikiai 
stovi, kaip, gal būt, nė vienos 
kitos frąternalės organizacijos 
Amerikoje.

0 paskui, pirmam naujos 
Pildomos Tarybos suvažiavime, 
išėjo aikštėn, kad SLA. nėra' 
gavęs net “laismo” btoį dary
ti' New Yorko valstijoje! (Tik 
jau prezidento Bagočiaus pa
stangomis pavyko šiaip taip 
prailginti senasis “laisnis.)

Dabar gi pats p, Vinikas vie
šai pripažįsta, kad pavojus Su
sivienijimui dar ikį šiol hera 
pilnai praėjęs. Tai reiškia, kad 
Detroito , seime p. Vinikas są*; 
m^ningai dūmė akto SLA. kuo
pų delegatams.

Tuo gi tarpu ateina jam 
į taiką Strumskię*Sri‘imaičio 
“sargybom bokštas’* ir bando 
suversti visą kabę ant “sočią-’ 
lįstų vadų” ir ant Pild. Tary
bos narių, kurie “jų skymąms 
pritaria”!

Iš to, kaip p- Vinikąs “infor
mavo” seimą Detroite ir kaip 
jisai dabar kalba organe, ir iš 
tę, ką rašo savę šmeižiančioje 
“literatūroje” tautiškai-fašistiš- 
kas “Sargybos Komitetas”; ga
lima aiškiai suprasti jų tikslą:

$),000 vertės* 
Vinį-

Paskutiniais laikais taip va
dinamoj “tautininkų” spaudoj 
pasipylė kibirai nešvarumų, 
melų ir įtarimų dabartinės SLA 
Pildomosios Tarybos niekurių 
narių adresu, labiausiai prezi
dento Bagočiaus ir* iždininko 
Gugio, Tarp kitų htoteriškų 
riksmų yrą skleidžiami nepro
taujančių nąrių balsų dabarti
nėse nominacijose pasigavimui, 
kad girdi “socialistai ir bolše
vikai nori SLA savo naudai už
valdyti, “ir todėl, mat, reikią, 
yietoj dabartinės Tarybos, ku
rioje yrą pažangiųjų narių ab
soliute didžiuma, išrinkti visus 
šimtaprocentinius tautininkus 
arba tokius “molio motiejus”, 
kurie tautininkų įsakymus 
seks ir pildys. Dabar pažiūrėsi
me kaip ištikrųjų to musų Su
sivienijimo reikalą! stovi ir 
kas jį nori “užvaldyti”?

Socįalistai
Nuo Detroito seimo Susivie

nijimo Pild, Taryboj diduma 
yra pažangiųjų, kuriuos tauti- 
ninkai-fašįątąį socialistais vadi
ną, tai Bągočju.% Mąžiukną, 
Gugis ir, Mikužiutė. Po 16 me
tų tautininkų valdymo, ką rą- 
do tie nąuji yiršinipkai, užėmę 
savo vietas? Rado štai ką: 
apie $300,000.00 sukištų Susi
vienijimo pinigų į visokius 
mortgečius,1 duotus draugams, 
kūmoms ir> jVpątriotąms”, ant 
visokių,ąp.Qt prez. Bagočiaus 

} .raporto, (‘iaų^ų”, ir;. mažos ver- 
i’tės nuosąv^ijp Aįr/įš tos su
mos bus gąlimą išgelbėti bent 
trečia dalį, — kas butų labai 
gerai, — '■ dabar sunku pasaky
ti. Taipgi rado apie $500,000.00 
(pusė milijono!) Susivienijimo 
pinigų, sukištų į visokius be
verčius arba ‘ visai mažos ver
tės bondus. Dauguma tų bondų 
.įau buvo subąnkrutijusių kom

O kokias. politikas tie socia
listai varinėjo? Kur šelpė jie 
saviškius, kur favorizavo savo 
draugus ar pasekėjus? Jįe bu
vo daugumoj, galėjo daryti ką 
norėjo. Bet ką partyviško jie 
padarė? Viępjįntėlis, gšl, par- 
tyviškas dalykas tai — kad 
Bagočius buvo išrinktas dele
gatu į Pasaulio Lietuvių Kon
gresą, bet pasitraukė, kad ga
lėtų tautininkas Vitaitis važiuo
ti (kurs ir važiavo), norėdamas 
suteikti “Tėvynės” redaktoriui 
progą susipažinti su Lietuvos | 
žurnalistaiSi pamatyti nors kiek 
pasaulį, susitikti su apšviestais 
žmonėmis, kad per tai galėtų 
būti geresnis įr naudingesnis 
SLA organo redaktorius. Už 
tai dabar VitaįČio kontroliuo
jama “Sargyba” ir jo draugai 
ant Bagočiaus ir Gugio purvus 
drabsto.

Komunistai - Kairieji
Susivienijime visi nariai, be 

skirtumo politiškų ar religiškų 
persitikrinimų, yra pilnateisiai 
nariai, bet tautininkai urzgia 
ir rimtumo ir gėdos netenka, 
jei kur komunistų vardas yra 
paminimas- Girdn jie suskaldė 
Susivienijimą! Taip — bet pa
žiūrėkime arčiau į tą “suskal
dymą”. Chicagos seime, turė
dami apie du šimtu delegatų 
iš .500 į tą seimą suvažiavusių, 
jie reikalavo tik vieno atstovo 
į visai ne^yarbįą, laikiną, man
datų, komisijų- $emsj ,tai buvo 
atsakyta. Tokią panieką šutei-] 
kė kas? Tautininkų gerbiamas 
veteranas, 16 metų hepartyvės 

prezidentas Ge- 
kęmuntotąi nete- 
ir sukėlė neleis-

panijų ąrba defaujtuoti. Ar 
bus galima bent ketvirtą dalį 
įdėtų pinigų atgauti, tai dide- ' w..
lis klausimas,.

Per šešįoliką metų valdyda
mi Susivienijimą, musų tauti
ninkai prarado apie pusę tos 
orgąnizącijos turto. Ar tai jįę 
padarė per savo liurbiškumą, 
ar buvo tiesiog kokios šelmys
tės ir pąsįną.udajimai^ ateitis 
parodys, Bet kada Detroite so
cialistai paėmė Susivienijimo 
reikalus tvarkyti, jie rado or
ganizaciją taip nušelmavotą, 
kad blogiau jau būti negalėjo. 
Atsakomybes išgalė (aolvency) 
buvo nu^ųęlusi, annt raportų, 
jau iki 97%; New Ymke “JaiS" 
nis” neatnaujiatąs; organizaci
jai gręaė “ręęęivęris”,

Ką gi padarė tą naųjaji Ra? 
gočiau$pMažiųknoą^ugto*Miki> 

žiutės Taryba? Ji pakėlė orga-’ 
nizacijos atsakomybės išgalę] 
iki 105 su virš ruoš,; atgavę 
New Yorke laįsnį (jėi tautinin
kai su sąyę pasamdytais Mni- 
paią, kurie baldžiai visokius 
melagmgus skundus siuntinėją, 
vėl nepakenks); pakėlė SLA 
finansinio “solvency”, anot pa
ties Viniko dfięįąlio rapęrtę, 
net ant $125,000.00 (ketvirta?1 
daliu milijono dolerių) suvirš. 
pats Vinikas, ‘kurs gavęs žinią, 
kad Susivienijimas gali būt iš 
New Yorko išvarytas- į porą 
dienų laiko, sušaukęs Pild. Ta
rybos posėdį telefonu, kada si
tuacija buvo išgelbėta, atkar- 
totinai viešai sakė: “Jei ne Ba- 
gočiaus užsispyrimas, ir Guri0 
jam pagelbą, mes jau Suvie
nijimo gal neturėtume, Tik ačiū 
Bagęčiui, Susivienijimas yra ne 
receiverio rankose.”

čiuje 
rimtų 
tiškų 
Kiek,

organizacijos 
gužis. Tiesa, 
ko kantrybės 
tiną lermą, įr kiti pažangus de
legatai negalėjo jų taktikos už- 
girti. Kaip pasėka to, komunis-į 
tai išėjo iš Susivienijimo ir iš-, 
sivedė savo draugus, viso skai* 

apie 5000 narių. Dalis t 
narių, kad ir komunis-, 

pažvalgų, hę abejo, liko., 
niekas nežino ir nesvar

bu, Bet jie yra lygiateisiai na
riai (pagal paskutinių rinkimų 
davinius, jų mažiausiai gavęs 
balsų kandidatas gavo suvirs 
600, o daugiausiai gavęs — su
virš 80Q balsų). Jie negalėjo 
pakęsti nuolatinio tautininkų 
pravardžiavimų ir plūdimų ir 
apleido organizaciją, palikdami 
visus savo per ilgbs metus su
mokėtus mokesčiu?.

Panaši istorija atsikartojo 
nelaimingais Damijonaičio-Jo- 
kubyno laikais (regis, apie 1911 
metus), kada apie .8000 narių, 
nepakęsdami tautininkų nežmo
niško, akiplėšiško begėdišku
mo, apleido Susivienijimą, pa
likdami organizacijai savo įmo
kėtus pinigus. Taigi tik dėka 
tautininkų nąchališkumui, Su
sivienijimas po atsiskyrimui 
nuo Romiečių buvo suskaldytas 
du sykius. Bet ar tie, kurie 
1911 ir 1930 metais apleido 
SLA, palikdami suvirš milijo
ną dolerių sumokėtų duoklių, 
apvogė ar nuskriaudė Susivie
nijimą, taip kaip padarė tie 
parazitai, kaip ir buvusios 
“Vienybės” ponai ir jiems pa
našus “patriotai”, kurių dabar 
skvernas! vėl tos organizacijos 
“kauliukus nučiulpti’* ? Anaip
tol, : r -

Jei’ komunistai po Chicagos 
ąrimb nebylų iš SLA išėję, mu- 
$ų atsakomybės išgalė (solv- 
ęncy), kuri 5000 narių pasi- 
traukus buvo jau tik 97%, bu
tų buvusi tiktai apie 74%; o 
jei kairieji nebūtų išėję 1911

m. skaičiuje apie 8000,.tai at
sakomybės išgalę butų buvusi ’ 
tiktai apie 4$%. Ar manot, kad 
valdžia butų lejdūsi Sus. ekzia? 
tuoti? Rimtai apsvarsčius ir 
faktus išanalizavus, bus aišku, 

J kad tįe, kurie šiandien skelbia
si tautininkais ir patriotais, 
yra nuolatinių nelaimių šalti
nis Susivienijimui,

Tautininkai
Kas yra tįe tautininkai, ku

rie, pirmiau buvo pasidalinę j 
sandariečius ir fašistus, bet Vi- 
taičiui sų Karpium į Lietuvą 
važiuojant susjbuČiavųs, dabar 
jau sykiu sutelpa po tos pačios 
‘'Sargybos” sparnu?

Be abejo, SLĄ nariai žino, 
kad Brooklyne yra susitveręs 
komitetas iš kokio desėtko 
žmonių j pasivadinęs “SLA Sar
gybos Komitetu”. Tas komite
tas yra vadovybėj Strumskio, 
kurs būdamas “Vienybės” pii> 
mininku ir SLA kontrolės ko
misijos pirmininku, taip šau
niai sutvarkė tų organizacijų 
reikalus, taip mokėjo apdumti 
SLA Tarybos akis (falšyvai ra
portuodami apie taksų apmo
kėjimą, savo ir Garšvos vardų 
mortgečiaus ant mašinų ir 
knygų užsiregistravimu, etc.), 
kad Susivienijimas, perėmęs 
“Vienybės” namą, turėjo pridėk 

Į ti ųž nemokėtas taksas, etc, 
apie $8000,00; įr prezidentę 
Bagočiaus raportu pasiremiant, 
tyrės dąr pridėti apie $20,000 
iki $30,000, kol iš to “laužo” 
bus padarytas įplaukas nešan
tis namas. Toks asmuo yra tos 
“Sąrgybęs” 'vadas. Toks žmo
gus yra viriausias saugotojas 
Susivienijimo gerbūvio!

Ję dvasiški pagelbtoinkai yrą 
Vitaitis ir Bajoras. Jo valios 
pildyto j ai yra bedarbiai Bukš- 
naitis ir Strimaitis, o “moralę” 
paramą jis gauna iš Gegužio,. 
Vaidylos ir Karpio. Tysliava, 
terorizuojamas netekimu duo
nos kąsnio, įr Vmikas, terori- 
Xuoj amas 'het'ekimu “paramos”, 
tąipgi prisidėjo. Apvainikavi
mui tos “Sargybos” veikimo 
buvo kooptuota garsių savo ne
švarumų ir begėdiškumu šnipų 
firma, ir dabar, reiškia, yra 
varomas “patriotiškas darbas”.; 
Tų šnipų veikimo smarvė buvo 
jaučiama Rittsburgo ir Detro
ito seimuose. Tiems šnipams 
ir jų aktyviškumui pasidėkavo- 
jant, buvo paleisti šnibždėjimo 
gandai, kad “Bagočius su Gu
gių yra nusukę nuo $75,000.00 
įki $150,000.00 SLA pinigų”, 
ir rezultate to Trr* * Susivieniji
mo raštinėj, ir pas iždininką 
buvo kelių savaičių knygų re
vizijos, kurios Susivienijimui 
apsieis apie $1000.00. Bet ka
da revizijos pasėkos buvo ne 
suradimas kokių suktybių, bet 
aukščiausios rųšips komplimen
tai, kad dabar SLA reikalai yra 
tvarkingai vedami, tai ir p. Vi- 
nikas pasidrąsinęs, drįso tai 
nariams paskelbti (bet jisai 
bando tuos komplimentus mo
nopolizuoti sau).

Todėl pažangieji SLA nariai, 
žinodami tą viską ir nepakęs- 
dami to 'visko, turėjo išstatyti 
SLA kandidatų sąrašą, ir iš jo 
išleisti Viniką ir Mockų, šiaip 
sau gerus žmones, dėl to, kad 
juodu neturėjo užtektinai Vyriš
kos drąsos ‘'Sargybos” terorui 
pasipriešinti. Pas kai kuriuos 
kyla klausimas, kodėl yra sta
toma Jurgeliyte į sekretoriaus 
^vietą, nes ji buvo surišta su ne
lemta Devenio paskola. Jurge- 
Hutės kaltė buvo ta, kad ji pa
sitikėjo, joge! iždininkas Pauk
štis ir legalia pątarėjąs Lopatą 
žino gęriau apie mortgečius ir 
“tįtles”, kaip ji, įr todėl ji bu
vo auką tautininko, “gerbiamo 
patrioto” Devenio aferoj. Ta
čiau Devenio nupešta tiktai 
^5,000.00 ,ąnt to gąrsąųs mort- 
gečio, bet kodėl. nįęko_ nesako
ma apie kitą mortgecių Devc- 
niui ant namo Waterbury, kur 
sukišta jau apie $30,000.00, o 
namas šiandien vargiai vertas 
$5000.00. Su tuom Jurgeliutė 
nieko bendro neturėjo.

. ..............................i"' 1 i 1 1

Kodėl nieko nesakoma apie 
kitus “gerbiamus veikėjus”, 
kurįe SLA šimtus tūkstančių 
pražudė? Negalint remti “Sar
gybos” direktyvai pasidavusio 
Viniko, buvo išstatyta Jurge- 
liutės kandidatūra todėl, kad 
ji yra patyrusi, gabi, nuoširdi, 
teisinga ir neintrigantė. Mi
liauskas yra statomas kandida
tu į iždo globėjus ne todėl, kad 
jis yra ar nėra komunistas, bet 
todėl, kad Mockus, kaip ir‘Vi
jikas, moraliai įr materialiai 
šelpdami tuos, kurie su šnipų 
pagalba Susivienijime kelia be
gėdišką betvarkę negali būt 
pažangiųjų remiami; o Miliau
skas tai vietai, kaipo patyręs 
frąternalėse organizacijose as
muo, gerokai apsišvietęs ir iš- 
ąįlavinęs, rimtas ir Nuoširdus, 
yra pilnai kvalifikuotas įr tin
ka. ’ ,

Todėl SLA nariai, dabartinė
se nominacijose ir ateinančiuo
se rinkimuose, balsuokite už 
kandidatus, kuriems SLA ir or
ganizacijos ateitis rupi ir ku
rie tą organizaciją ir jos ger
būvį apsaugos nuo visokių šel
mysčių. Tokie kandidatai yra:

Prezidentas: adv. F. J. Ba
gočius, So. Boston, Mass.

Vice-prez.: Jonas K. Mažiuk- 
na4 Pittsburgh, Pa.

Sekretorium i Petronėlė Jyr- 
geliutė, New York.

Iždininku: Kazys P. Gugjs, 
Chicago, III.

Dr.-kvot.: J. S. Stanislovai- 
tis, Waterbury, Conn.

Iždo, glob.: Eufrozine Miku- 
žiutė, Chicago, III.

Iždo glob.: J. Miliauskas, 
MčKees Rocks, Pa,

SLA Narys Per 30 Metų,
................................. - 11'I.JJN—

Bosses Won't 
Hire People with 
Hdlitosis ( BREATH ) 
.j: ■ < . > J ' '

People wfio gęt «pd bold Jobs 
keep their breath agreoabto

§<71tb best to choose trom theee days, em-
loyens favor tbe Pereon who b mont attrnc- 
VęL In buąinęep ftfc as in the sodai world.

Hąlilosįs (ųnplefmant breąth) is consideręd the 
VOrat Of fąųlts.

Unfortunątely ęverybod/ (rom tbfs 
(Hfleosive candition at w>me Minę or other— 
giany more reguįaf  ly than thęy thi..|ę. Fermpą- 
tation of fpod partfcles akipped by the tooth 
brush is t.he cąuse of most oases. Decaying 
teeth and pw 4iges«on aUo cAUse odora.

every morning and everv night.
Isterine balta fermentation. a major esuse 

of odora, and pvercojpes tfce odora thėmęęlvea. 
Vpur breath becomee »weet and agreeable. It 
-oi not oftand othera.

If you valus your job and your friends, uae 
Ldsterine, the safe snttseptic, regularly, Mm* 
bert Pharmacal Company, Si. Louis, Mo. .

Don't offend others < Cbeck 
halitosis wlth USŪRINE

DON’T
NEGLECT
A COLD

Krutinės skaudėjimai greitai 
Srašalinami kada užtepsite 

[usteroie perą VIEN TIK 
mostis. Ji prašaliną skaus
mus. Jas vartoja milijonai 
Žmonių per 25 metus. Jos 

'turi stipruma. Rekomenduo
jamos gydytoju, nursįu ir 
vaistininkų.

I

1.................. ..... - ■■■

AMERIKOS 
PILIETIS

Buttaa it labai p>gel- 
binga knygeli {ienų, ku
rie nori tapti iibe ialiee 
piliečiai*. Pamokinimai 
apie iioa Ialiee tvarki, 
apie jo* ririininkų rin
kimu it viski kas rnika- 
Uoga prie Imimo egza- 
meno rasite lioj knygelij 
įtapto Ir Who- 
flda Metėto*

KAINA TIK $5 CBNTAI

NAUJIENOS
1739 So. Halated Si

CHICAGO, OtU
Siekite mpney prdfd >rba ktam 

ženklelina.
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Pirm. J. TARULIS

LIS SUSIRINKO

is gazo

Antras lėktuvas trąnspacifikiniam susisiekimui

Ofisąs ir Akinių

O toks 
su alie- 
automo-

buvo 
paėmė 
iš vie- 
skiria-

PIRKITE 
AKORDINĄ

LEDINSKAS 
niįt Wiįwi ru jBatoCT.Įg.

Kaip buvo atidengtas sąmok 
slas prieš “Lituanica II”

VALIO VAITKAU!
Lai Skridimo Priešai Žino, 

Kad Tu Buvai Kaune

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

Visi dvidešimts devyni (29) 
Seimelio atstovai gubernato
riaus p. V. Kurkausko akivaiz
doje ; pasirašė šitokią priešai-

GĘRB. N^juįienų afeutyto- 
jo» ir: »kaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
kTMtovear ku^aa skelbiasi

Badip 
Mados

“Vėliau tą pačią dieną buvo 
pastebėta, jog ir kitų dviejų 
bačkų muterkės buvo liuosųą. 
Nors tose bačkose vandens jr 
nebuvo rasta, bet p. Vaitkus 
paprašę ShęlJ kompanijos visas 
15 bačkų atsiimti ir i,jų vietą 
pristatyti naują gazoliną. Kom
panija tatai padarė. P-as Vait
kus bijojosi, kad ir kitos bač
kos nebūtų sugadintos: jeigu 
Į vieną buvo įpilta vandens, tai 
į kitas galėjo būti įpilta kero- 
sino, kurio nėra lengva susek
ti, bet kuris yra tiek jau pa
vojingas, kaip ir vanduo, Prątt 
and Whitney Wasp S1D1 lėk
tuvo motorui.

mijos obalsiais, dikČiai prisi- 
rinkę m tokiu budu ir gry- 
niausiu lietuviškų balsų. Greit 
betgi pamatysime, kiek toje 
‘‘KJąfpČdięčių vienybės” grupė
je pasirodys atstovų ne tik 
“lietuviškai kalbančių”, bet ir 
^lietuviškai protaujančių”. Klai
pėdos Krašto lietuvių didžiuma 
turės galop susiprasit
Lietuvos Pasiuntinybės Infor* 
macijų Skyrius, Wasjiington, 
D. C.

PROGRESS
KRAUTUVES

MAŽESNE KAINOS 
Lengvesni Jlmokejimai 

LEKCIJOSDYKAI

Autonominis Klaipėdos Kra
što Seimelis, dėl kurio tiek 
daug triukšmo buvo daroma 
vokiečių spaudoje ir hitlerinin
kų organizacijose, kaip ĘLTA 
pranešė, susirinko 6 lapkričio 
Klaipėdoje. Kaip tie rinkimai 
baigėsi ir kokios buvo Seime
lio atidarymo ceremonijos, jau 
yra visierįs žinoma Ą iš: lietu - 
Vilkos ^ąuddš:1' 7

Nors užsienio spauda skai
to rinkimų išdavas ąnti-lietu- 
viškump laimėj imu, tačiau šio 
ketvirtojo Seimelio rinkimai 
pei kiek nesiskiria nuo praei
tų (trečiojo ir antrpjo) Sei
melio, rinkimų,. nepaisant nepa
prastų vokietininkų propagan
dos priemonių, :

Stąsys Pieža, “Chicago American” reporteris, kurį$ 'sek
madienį „Įeit. Felikso Vaitkaus sutiktuvėse, Ashland Bpiilevard 
Auditorijoje, atstovaus Chięagos anglų spaudą.

S. Pieža labai plačiai rašę apie Vaitkų “Chic. Americąne”. 
Ne vien apie Vaitkų, jis pašvenčia daug viętos ir kitų lietuviš
ko gyvenimo įvykių aprašymui. S. Pieža redakcijoje dirba: ant
rus metus. Turi B. A.'laipsnį, ;

Dainininkė Helen Bartųsh, Chicągos Operos žvaigždė, ku- 
ri šį sekmadienį, gruodžio 1 d. dainuos Įeit.. Felikso Vaitkaus 
sutiktu'vėąę, Ashland Boulevard Auditorium. ,

KLAIPĖDOS SEIME

tą pasiurbė butą, ir vėl pradė* 
jo bėgti vanduo. Nužiurėda, 
mas, kad tanke gali būti nę* 
mažas kieki vandens, Ę. Hęi- 
denreiter nustūmė automobilį 
prie angaro 3. Ten jis kartu 
su Ruddy Fraser išsausino tam 
ką ir surado apie tris galionų^ 
vandens.

“Iki to laiko iš bačkų gazo* 
lino niekas nebuvo ėmęs. Aiš
ku taip pat buvo, jog SheJJ 
kompanijos valytuve arba tos 
kompanijos skyrius pristatė to* 
bulą gazoliną, Išvada tad galėjo 
būti tik viena: vanduo į gazo
liną pateko po to, kai bačkos 
buvo pristatytos į airportą. Kai 
bačkos buvo atvežtos, tai mų 
terkės buvo tiek kietai užsuk* 
tos, jog be instrumentų jų jo* 
kiu budu nebūtų buvęs galima 
atsukti. Gi George Cavaiopi 
pastebėjo, kad mųterkė papi
ginti labai lengvai atsisuko. Ta 
čiau į tai tuo laiku jis neąt* 
kreipė dlpesdo.

“Lengvai atsukama muterkė 
rodė, jeg kažkas atidarė bač
ką, pripylė vandens ir po to 
skubiai uždėjo muterkę, netu
rėdamas laiko tinkamai ją prb 
veržli.

“Kai Feliksui Vaitkui buvo 
pranešta apie suradimą vaji* 
dens gazoline, tai jis paprašė 
Shell kompanijos išegzaminuotj 
bačką. Kompanija padarė ban
dymus ir surado bačkoje van
dens. Aišku buvo, kad kažkas 
buvo atidaręs bačką ir įpylęs 
vandens.

Edward Heidenreiter 
George Cavaiani.

“Mes žemiau pasirašę matė
me kaip Edward Heidenreiter 
ir Buddy Frazer išleido apie 
tris galionus vandens iš Ęd- 
ward Heidenreiterjo automobi
lio (Fordo modelio V8 1932) 
Flayd Bennet ariporte, ties an
garu 3, liepos 28 d. 19§5 m.

Stewar Fraser, £056 Rydęr 
st., Brooklyn.

Bud Fraser, 2056 Ryder St..,. 
Brooklyn, N. Y.”

Rinkimų metu vokietininkai 
nedrįso atvirai pasiskelbti ve* 
kiečiais, nes, be abejo, butų 
pralaimėję, Berlyno propagan
dos mašina dusiai akėlbė pa
sauliui, kad Klaipėdos Krašte 
didžiuma gyventojų yra vokie
čiai, tačiau agituodami Klaipė
diškių tarpe negalėjo apsieiti 
be lietuvių kalbos. Neskaitlin
gi, bet gudrus Užnemutaio kai
myno agentai 
prisidengdami krašto autono

Barįenąi 1936 metų 
\ų Midget 

RąįUds. po 
*12.75

1936 Metų Mados Console 
RADIOS

ZENITH, PHILCO ete. 
f _ 

Nuolaidą už Senus Rądios 
Lengvi UmpLejimdi,
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ATSTOVAUS CHICAGOS ANGLŲ LAIKRAŠČIUS 
VAITKAUS SUTIKTUVfiSE " ' ■

CHpper

IS AKIŲ GYDYTOJAS
Patenkinimas Garantuotas.

•eet Telefonas Yards 1829
—......ui ■

Savo laiku “Naujienos” bu
vo paskelbusios žinią, kad kaž
kokie piktadariai buvo pripy
lę vandens į kubilą, kuriame 
buvo laikomas gazolinas “Li- 
tuanicai”. Tas sąmokslas iš
ėjo aikštėn visai netikėtai. 
Apie to sąmokslo atidengimą 
“Lituapįcos” mechanikai ir 
sargai ALTASS valdybai pa
darė tokį pareiškimą:

“Amerikos Lietuvių Trans
atlantinio Skridimo Sąjuųgaj.

“Liepos 28 d., 10 vai. ryto, 
mes, Edward Heidenreiter ir 
George Cavaiani, Įeit. Felikso 
Vaitkaus Lockheed-Vega lėk
tuvo ‘Lituanicos II’ sargai ir 
mechanikai, suradome van
dens gazolino bačkoje, kuris 
buvo skiriamas lėktuvui skri
sti iš New Yorko į Kauną, Lie
tuvą. Mes suradome tai Floyd 
Bennet airporte, Nęw Yorke, 
prie angaro 3, sekamu budu:

“Leit. Feliksas Vaitkus lele- 
fonavo iš Half Moon viešbu
čio, kur jis gyveno, Edward 
Hęinde.nreiterui apie 10:30 
vai. ryto (liepos 28 d.) prašy
damas nuvežti Anton Brotz 
(iš to pat viešbučio) į Netvar
ko airportą. Kadangi auto
mobilio (modelio V8 Ford, 
1932) gazolino tankas 
beveik tuščias ,tai jis 
automobiliui gazolino 
no kubilų, kuris buvo 
mas lėktuvui. Kadangi auto
mobilis stovėjo šiaurrytinėje 
angaro 3 aikštėje, tai jis pri
važiavo prie pietvakarinės an
garo 3 aikštės, kame buvo su
krauti kubilai su gazolinu. 
Kubilai buvo ne viduje, bet su
dėti lauke prie angaro durų.

“Tuo metu, kai Edward Hei* 
denreiter nuėjo atsivežti auto- 

^mobilį1 prie gazolino >•-kubilų,, 
tai George Cavaiani išsinešė iŠ 
vidaus gazolino pompą ir siur
blį. Prieš vartojimą pompa 
ir siurblys buvo išegzaminuoti, 
ir jie atrodė tušti.

“Muterkė * buvo atsukta ir 
pompa įstatyta į kubilą. Georgę 
Cavaiani pompavo gazoliną, o 
Fdward heidenreiter laike 
siurblį įkišęs į automobilio tan
ką. Maždaug apie dešimt ga
lionų buvo įpilta j automobilį,

•♦Po to Heidenreiter stardavo 
motorą ir nuvažiavo prie air- 
porto vartų. Tačiau vartų ne- 
pasiekus, motoras sustojo ties 
angaru 7.

“Išegzaminavęs motorą ir su
radęs, jog jis yra tvarkoje, 
Ędward Heidenreiter tąsyk pa
ėmė gazolino tūtą manydamas, 
kad gal į ją įsigavo aliejaus ii 
sustabdė motor veikimą, šiek 
tiek aliejaus buvo įpilta į ga
zolino tanką, nes iš kubilo pa
imtas gazolinas priklauso aukš
tajai oktano rųšiaj. 
aliejaus, neatskiestas 
jum, yra kenksmingas 
biliui.

“Bet visai netikėtai 
lino tūtos pradėjo bėgti Van
dute. F. Heidenreiter dar kar

Progresą Krautuvėje 
galite pąsMikti 

ITALIJOS 
VOKIETIJOS 
AMERIKOS 

Geriausių IŠdirbysčių 
PIANO 

AKORDINŲ 
*18.95

Imame .j^įą^Ąkprdinųa į 
.mailius į-aht> naii jų

Su pilnos įpieros Akordinu 
' duodame iki
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Prąąta regėjimą, sjlpnąs Ir kreivąs ąkis 
gąlįma dąžnai atitaisyti sų naujai išras
tais ŠLIFUOTAIS AKINIAIS. Jie ap
saugos jUsų akis, pašalins akių nuovargį 
ir kalvas skaudėjimą. Jus galėsite su jais 
skaityti piažąs rąides, siūti ir aiškiai 
toli Ir arti matyti. Išbandyk šiuos nuostabius akinius.
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AR JUS EINATE I BIZNI?
Tavęrn ir Krautuvių Fikčpriaį už pigesne? kąinąš.

Lengvais išmokėjimais.
STANDARD STORE MTURE CO

644-648 W. Madisop St. tfonroe 5066,

“Prjęjęki.U Vįsągąlįę Dięvo 
ąkivąizdoję, kad busiu4 
kimąs ĮLįetiivos Respublikai, 
saųgoąiu Lietuvos Vąlstybė^ 
Konatitųęijį, Klaipėdos te
ito stątutą' 'ir kitųg Klaipė
doj krašte Veikiančius Lietu
vos Re$pųblikos ir Kląįpę- 
dos krašto 1 i statymų^ ir. są
žiningai eišiU; seimelio '-nario 
pareigai, pfm mąn, bięve, 
pądėk.” ' '
Karąkteringą, kad Seimelį 

atidarę -atstpyM ; Vaičya ir > .^.eF 
melio pirmininkų buvo ilKįpk- 
taa. atstovas Baldąbų- 
du lietuviai,; horj po ii įjęiu- 
vilko sąrašo, J

'J

■'Nors rinkimuose dąlyVavo

METINIS VAKARAS!
Uetuvių Kliaučių Lokalus 269 A, O, W. ųf A. 

RENGIA BALIŲ

Subatoj.Lapkričio-Nov. 30,1935
AMALGAMATED CENTRO NAME 

. 333 So. Ashland Avė.
kokiai prasidės 8-tą vai. vakarę.

Rus gera orkestrą, užkandžiai ir gardus gėrimai.
HENGIMG KOMISIJĄ.

> Aliu.1 ■ i"1 .|L.!
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VALIO VĄITĘUĮ!

CEDARWOOD INN
2642 Węat 63rd SL 63rd and Talmau Avė

Anthony Miškinis CHICAGO

'HUTU-

■........................

MASTER WIND0W SHADE C0.
8,t J- Vofldrak Tel. Lafayette 4560

Langams Uždangalus Padarome ant Užsakymo
FIRANKOMS LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAME IR UŽKABINAME 

TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS.
180a WEST 4L7tb STREET (ARTI WOOt) ST.)

S’

o®
iviiAivil. — čia atvyko oro mil
žinas, “Philippine Clipper”, ku
ris su pirmiau pastatytu lėktu
vu “China Clipper”, kursuos 
tarp Amerikos, Philippinų sa
lų ir Kinijos.

Slif UOtl| AIišpardavima

SVETAINE UŽDYKĄ 
Tinka dėl susirinkimų, parių, vestuvių ir chorams. 

Kreipkitės: 
LINCOLN TAVERN

Sav. Margaret Belcher, persikėlė iš “Majrgie’s Tavern.
87411 SOUTH HALSTED STREET ' Tel. BOUlevard 2092

■ ......-j i ■ 'į, " ' ..................- ... ■' , ~~

.... ............................................................................................. u ........ *
RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 

ĘOUĘTĘENTH STREET BATH HOUSE 
908-910 Wetot 14th Street 

MOTEĘŲ DIENĄ SEREDOMIS.
po nauju savininkų, priežiūra, naujai išremontuota iš išmalevota. x- 

Masažai—Oniropodistai—Atdara dienų ir naktį.— 
gWI.MMJNQ FOOL PHONE CANAL 9560

...................  i1

NAUJIENOS, Chicago, III. ___  ■
. * 1 -■ ... ™    -  ...............................—U..L,     i . ■■ ■■■A ■ t

daugelis grupių bei pąrtijėlių, 
tačiau tos grupes rinkimu me
tu susijungė į dvi sroves : lie^ 
tuvninkų ir vokietjninkų; pa* 
staro j i pasivądmo '“vienybės 
sąrašų” ir gavo 24 Štątovus, 
gi lietuvininkai gavo 5. Butų 
visiškai klaidinga manyti, kad 
tie 24 ‘^mybė^ atstovą! yra 
vokiečiai, Ne, jų tarpe bent 
trečdalis yra lietuviai klaipė 
die&ai. Tokiu budu Seimelyje 
bent pusė atstovų yra neabe
jotina! lietuviai, nors nevieno 
do nusistatymo, ■ ■ . ■ ' į ■ ...
**■■■■?■ ‘.r11 „„.ai u-i- '• 

Atsiklauskite apie musų kainas 
Geriaųąi likeriai ir aluą dėl vestuvių ir parių.

ANCHOR INN
3500 S6. Halsted St..

3222-26 &. BalsM Sfc
Tei. ;«*.

Ve4ė,ia« sL, KA
'■,ii'.BW.T«g*u ,uv. u«r>;;j.tWUT.Ti;
Leidžiame gražius radio 
pjnogramus kas n&dėli$» II 
vai, prieš |deL ii stoto

1 u'.mi.'.i liiijit h.imu iLuj|»tHą.iM.ww»*aiwi uwj—■.'R— 
i"-*.1....(.L .iJrėĮ.;u—u.u...xffgsr
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Thl/delictovt ch«M« food ta

DIOESTIOie A« MIU
IT8UFI .
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F .Vaitkaus Chicagos Lokalių Komitetų S1Stambiausias “Lituanicos 
II” aukotojas

Darbuotė Skridimo Naudai
Leit. F. Vaitkaus skridimas 

šu “Litr.anica II”, taip kiti rei
kšmingi Amerikos lietuvių dar
bai, priklauso daugiau Chica- 
gai, negu kitoms lietuvių kolo
nijoms šioje šalyje. Nors visi 
ir visur prisidėjo prie skridimo 
įvykinimo darbu, finansine pa
rama, propaganda, bet jei ne 
Chicago, tai Antro skridimo su
manymas gal nebūtų gimęs, jei 
ne Chicago, vargiai butų buvę 
galima taip puikiai įrengti °Li- 
tuanica II” kaip ji buvo įreng
ta. Darbas butų buvęs daug 
sunkesnis ir vargingesnis. Chi
cago gali pasigirti, kad prie 
skridimo įvykinimo ir pasise
kimo ji prisidėjo bent 59%, 
kuomet kitus 50% tenka pada
linti tarp visų likusių Amerikos 
lietuvių kolonijų ir Lietuvos.

Bet visą darbą Chicagoje to
li gražu neatliko ALTASS 
Centro Valdyba, kurios visi na
riai yra chicagiečiai. Centro 
Valdybos nepavaduojami talki
ninkai buvo Kolonijų Komite
tai—ALTASS Lokaliai skyriai, 
kurie veikė visose miesto da
lyse. Komitetai ne vien dar
bavosi savo kolonijose rinkda
mi aukas ir rengdami vakarus, 
bet visuomet ateidavo centro 
valdybai į pagalbą rengiant 
aviacijos dienas, didelius balius 
ir kitokius vakarus, štai, pav., 
ir rytojaus Leit. Vaitkaus su
tiktuvėse vakaro darbininkai, 
tvarkos palaikytojai, bilietų 
pardavinėtojai yra didžiumoje 
lokalių komitetų veikėjai.

Negalima užginčyti, kad visi 
skridimo rėmėjai pergyveno 
sunkių ir skaudžių momentu. 
Vargo, rūpinosi Centro Valdy
ba. Bet ar tik daugiau vargo 
ir daugiau nemalonumų netu
rėjo lokalių komitetų veikėjai, 
kurie nuolatos sueidavo į tie
sioginį kontaktą su žmonėmis, 
kuomet Centro Valdyba’ buvo 
daugiau nutolusi. Įvairių melų, 
prasimanymų ir šmeižimų erzi
nami žmonės be paliovos tulžį 
liedavo ant tų lokalių kmitetų 
veikėjų. Bet reikia pasakyti, 
kad jie nenustojo jėgų, nenu
sileido ir, dabar, žvilgterėjus i 
netolimą praeitį, galima maty
ti, kad tik su labai mažomis 
išimtimis, beveik visi pasiliko 
lojalus. Jie atsilaikė prieš vi
sas atakas ir šiandien tie išti
kimieji skridimo darbuotojai 
pamatuotai džiaugiasi ir di
džiuojasi rezultatais, kuriuos

jų sunkus darbas atnešė!
Visiems lokaliams komitetams 

ir jų nariams—Įeit. Felikso 
Vaitkaus ir ALTASS Centro 
Valdybos—širdingiausias ačiū *.

Cicero
Cicero ALTASS skyrius su

siorganizavo vien iš Raudono
sios Rožės kliubo narių, kurie 
dirbo kiek pajėgdami ir sukėlė 
keletą šimtų dolerių.

Stambiausią auką komitetui 
sukėlė Lietuvos Seserų Tautiš
ka Draugiją, o antroje vietoje 
stovi Raudonos Rožės Kliubas 
ir p. N. Jonikaitis. Bet pati 
pirma komiteto auka atėjo iš 
biznieriaus Frank Danausko. 
Smulkesnių ir stambesnių au
kotojų buvo daug ir jie noriai 
aukojo.

Prie komiteto darbo prisidėk 
jo šios organizacijos, SLA. 301 
kuopa, Lietuvių Improvement 
Kliubas, Draugystė Lietuvių 
Kareivių. Tai buvo visos vi
suomenės organizacijos. Iš baž
nytinių neprisidėjo nei viena, 
tik-vienas kunigas H. J. Vai
čiūnas aukavo $3.00.

Buvo daug- priešų, su kuriais 
teko susidurti, bet dabar galima 
pasakyti, kad šiandien musų 
darbas yra apvainikuotas pui
kiais rezultatais.

Cicero Skyriaus Valdyba, 
K. P. Deveikis, pirm. 
J. Tarulis, vice-pirm. 
C. Genis, rast.
M. Ketvirtienė, ižd.

N. Jonikaitis,
J. Jankus, iždo globėjai.

Town of Lake
Po suorganizavimo Altass 

Chicagoj pirmas lokalis komi
tetas tapo įsteigtas Town of 
Lake kolonijoj, spalių mėnesį, 
1933 m., pastangomis Wm. J. 
Kareivos, Altass vice-pirminin- 
ko. Kadangi p. Kareivą Al
tass valdyba išrinko Chicagoj 
lokalių komitetų organizato
rium, tad jis pirmiausia spė
jo suorganizuot toki komitetą 
Tovzn of Lake, kur jis 
gyvena,

KonurAo sąstatan įėjo 
ki asmenys. Pirmininko 
eigas ėjo Wm. J. Kareiva, 
rotoriaus Barbara šnipis, 
sekr. Charles šūkis, Ižd. 
zas Lakas.

šio komitetą valdybai atėjo i

pats

pen- 
par- 
sek- 
fin. 

Juo-

pagelbą uolus visuomenės vei
kėjai, George Kaminskas ir 
Frank Vazyga, kurie prie kiek
vienos progos agitavo lietuvius 
tapti Altass nariais ir ragino 
juos remti transatlantinio skri
dimo darbą. To\vn of Lake 
lietuviai suprasdami to žygio 
svarbą jie parodė didelį prita
rimą.

Daug garbės narių
Daugelis jų tapo Altass gar

bės nariais. Pavieniai žmonės 
ir įvairių draugijų nariai tie
siog buvo užinteresuoti skridimo 
svarba ir iš jų sulaukta didelės 
paramos.

Narvidas A'ltass vice-pirmi- 
ninkas naaukavąo $50.00, Char
les Kriščiūnas $35.00, Stanley 
Valička $25.00, Charles Maro- 
zas $25.00, Dr. sirikoll $25, Dr. 
Dundulis $25.00.

Atikavo ir darbu prisidėjo f
Unity Klubas, Garsaus Vardo 

Lietuvių, Joniškiečių Klubas, 
Garsaus Vardo Lietuvaičių, 
Draugystė šv. Pranciškaus, šv. 
Stanislovo Draugystė, Teatrališ
kos Klubas “Lietuva”, Lithua-. 
nian Property Owners ir 
publikonų Klubų centras.

Pirmoji Chicagoje
Town of Lake lokalio komi

teto valdyba susilaukus taip di
delės paramos draugijų ir pa
vienių asmenų, savaime aišku, 
tikslą .atsiekė ir sukėlė bene 
daugiau skridimo reikalams pi
nigų, kaip bet kuri kolonija 
Chicagoj.

Town of Lake nors ir sena 
kolonija, bet Lietuvių tautos 
labui savo paramą visuomet bu
vo pirmutinė.—F. B.

BrightonPark
Brighton Park kolonija buvo 

viena iš .veikliausių Chicagoj. 
Šioj kolonijoj profesionalai, biz
nieriai ir šiaip darbininkai su
teikė didelę finansinę paramą 
Altass’ui. Kada buvo sumany
ta steigti Altass lokalius komi
tetus, kad pinigų sukėlimo dary
bas butų sėkmingiau atliktas, 
Brighton Parkas tokį komiter 
tą įsteigė lapkričio mėnesį, 1933 
m. Komiteto pirmininku iš
rinko Edvardą čapulj, vietos 
stambų biznierių, kuris nuošir
džiai ir nenuilstančiai rūpinos 
savo pareigomis. Jo vadovybėj

L. Radkins-Radziukynas, ku
riam tenka stambiausio “Litua- 
nicos II” aukotojo garbė. Jis 
vienas paaukpjo lėktuvo pri- 
rengimui kelionei $350.

P-as Radkins retai kada te- 
figuruoja sapudoje, vienok jis 
yra stambiausias lietuvių fi-> 
lantropas Chicagoje. Paskuti
niu laiku jis pastatydino dide
lius mokyklos rumus savo tė
viškėje, Lietuvoje.

Draugijos ir Kliubai, kurie 
prisidėjo aukomis ir prisiuntė 
savo atstovus kartu veikti su 
Altass Skyriaus Komitetu bu
vo sekanti:

Chicagos Lietuvių Draugija,
Moming Star Kliubas,
Amalgamated Kriaučių Loka- 

las 269.
North Side Moterų Kliubas, 
Humboldt Park Kluibas, 
North West Dm.’ Kliubas,

226 kuopa.
pastebėti, kad North- 
turi pilnų teisę jaus- 

atlikę savo pareigą parem
dami musų tautos didvyrį Leit. 
F. Vaitkų.

Northside Altass Skyrius 
sveikina musų didvyrį Leit. 
F. Vaitkų ir linki jam ilgiau
sių metų.

SLA. !
Reikia 

sidiečiai

■Northsidietis

VAITKUS, TAI YRA VARDAS, 
KURI LIETUVIAI PER AMŽIUS 

SU PAGARBA MINĖS!

SHAMET’S TAVERN
HALL FOR RENT FOR ALL OCCASION'S

1500 So. 49th Avenue Cicero, III.
Phone Cicero 3760

VAITKUS, TAI YRA VARDAS, 
KURĮ LIETUVIAI PER AMŽIUS 

SU PAGARBA MINĖS!

F. DANAUSKAS TAVERN

Re-

Asmenys, kurie vadovavo “Lituanicos II” skridimo organizavimui

aįljB^B^į^g\ s:WS®Į

ALTASS Centralinės Valdybos nariai su leitenantu Feliksu Vaitkum, kurį jie rytoj priims iš
kilmingose sutiktuvėse, Ashland Boulevard Auditorijoje.

Sėdi, iš kairės j dešinę: Dr. A. L. Davidonis, M. Narvidas, vice-prezidentas; Įeit. F. Vaitkus, 
Wm. J. Kareiva, vice-prez.; J. Mackievvicz, iždininkas.

Stovi, iš kairės j dešinę: adv. A. A. Dobbs, A. Vaivada, sekretorius; A. G. Kartanas, pre
zidentas; B. Bitautienė, P. Grigaitis, 
manavičius.

valdybos pirmininkas; G. J. Stungis, knygvedys; J. Hert

lokalio komiteto nariai atliko 
gerą darbą, sukeldami daugiau 
pinigų už kitas kolonijas. P-s 
Čepulis ir jo šeimyna labai 
daug aukavo skridimui.’

Iždininkavo J. Y tiška
Iždininko , pareigas ėjo John 

Yuška, Hollywood svetainės 
savininkas. KadAngi buvo sku
bus reikalas šūktelti pinigų, tai 
p. Yuška be savo laiko ir dar
bo svetainę davė veltui 23-ms 
mitnigams ir trims parengi
mams. Ir neskaitant kitų iš
laidų, p. Yuška dar paaukavo 
Altassui 27.00.

šio komiteto narys, Frank 
Krasauskas, taipgi uoliai dar
bavosi. Jis tarp vietos lietu
vių sukėlė aukų skridimui su- 
virš $100.00 ir šiaip prisidėjo 
aktyviu darbu rengiant įvairias 
pramogas. Frank Krasauskas 
buvo vienas iš yeoliliausių ko-

... D „>.!■/ i’ ■miteto narių.
Ant jo nsčių dadgatsakomybės

Jonas Puleikis komiteto sek
retorius, prie šio organizatyvio 
darbo daug, laiko ir triūso pa
dėjo. Susirašinėjimas su cent- 
raliniu Altass komitetu*; vedi
mas reikalų, vietos lokaliam 
komitete, etc. gulėjo ant Pu- 
leikio pečių. Ir jis savo užduotį 
kuo geriausiai atliko.

B. R. Pietkiewicz, Dariaus- 
Gjrėno Posto 271 komendantas 
ir lokalio komiteto narys daug 
prisidėjo materialiai ir mora
liai prie šio darbo.

Kiti Rėmėjai
Jonas Barškitetiš, nors nebu

vo komiteto nariu, bet jis aps
čiai prisidėjo aukomis. Kiek
vienam parengimui p. Barškie- 
tis pristatydavo veltui valgo
mus produktus, ; kurie jam lė- 
šavo kelios dešimts dolerių. Jo
nas Barškietis yra wholesale 
mėsos biznyje.

Tarp suminėtų dar verta pa
žymėti, kad ir Kazimieras Pet
rauskas ir jo žmona nemažai 
aukomis ir dąjrbu prisidėjo. 
Taipgi ir Kazimieras Daųkskur- 
dis, Jonas Petraitis, Alex Mil- 
ler, J. Jakavičia, ■ pp. Giedra, 
Balinis, Sandara ir p. Papelie- 
nė. j '>

Kiti Brighton Parko lietuviai 
taipgi finansiškai rėmė ir tuo 
pasirodė, kad ši kolonija nema- 
žaai prisidėjo prie Įeit. Felikso 
Vaitkaus tranatlantinio skridi
mo pasisekimo.

North Side
Northsidiečiai pilnai išpildė 

savo kvotą paremti Leit. F. 
Vaitkaus skridimą per Atlanti- 
ką. Aukomis iš draugijų ir iš 
įyairių parengimų North Side 
Altass skyrius sukėlė 
$900.00. .
sutvertas iš įvairių draugijų 
atstovų, skyriaus valdybos na
riai tapo išrinkti sekami North- 
sidės. veikėjai:

K. čepukas, pirm.
V. Mankus, seker.
C. Kairis, iėd.

P. Miller, fin. rašt*

Bridgeport
Nuo kitų kolonijų Chicago

je skridimo darbe neatsiliko 
ir Bridgeportas. Susiorgani
zavo lokalis komitetas ir “Se
niausioje Lituvių Kolonijoje”, 
kuris daug pašventė laiko pe
rėjimui per biznierius aukų 
rinkti, vakarėlių rengimui, ir, 
svarbiausiai, ALTASS 
surengimui.

Skyriuje daugiausiai 
vosi, p. Kemešienė, p.
kaitienė, p. Aleksynas, Kace- 
rauskienė, Bytautienė nuo 
ALTASS Centro valdybos ir 
nemažas skaičius kitų veikėjų, 
kaip p. Norgailienė iš Brigh
ton

1346 So. 50th Avenue 
Cicero, III.

Bazaro

darba-
Miščiu-

apie
Altass skyrius buvo

Parko.

Marquette 
Park

Marąuette Parkas gal ir ne
turėjo pastovaus lokalio komi
teto, kaip kitosb kolonijos, bet 
toji kolonija sulošė labai di
delę rolę skridimo ruošoje.

Marąuette Parke gyvena di
delis nuošimtis ALTASS Cen
tro Valdyboš- narių: preziden
tas A. G. Kartanas, vice-prezi
dentas 'M. Narvydas, knygve
dys, G. Stungis, ir adv. A. A. 
Dobbs. Jie usdarę daugiau 
kaip ir “lokalį komitetą”, rū
pindamiesi he vien savo ko
lonijos veikimu, bet ir viso 
skridimo judėjimo eiga.

Marąuette Parke įvyko eilė 
vakarėlių Vaitkaus naudai. 
Aukų rinkimas ėjo labai pla
čia skale ir pirmieji ALTASS 
garbės nariai atėjo iš Mar
ąuette Parko. Jie buvo adv. 
A. A. Dobbs ir vaistininkas p. 
Dalen, kuris beje, yra Brigh- 
tonparkietis.

Suminėtiemsiems asmenims 
visuomet gelbėjo pp. Kartanie- 
,pė, Narvidienė, Stungienė — 
žmonos, ir pp. Sabaliauskai, 
Miknaitis, Ūkeliai ir keletas 
kitų, kurie pasirodydavo vei
kėjų tarpe laiks nuo laiko.

Melrose Park
Melrose Parko lokalis komi

tetas savo laiku veikė labai 
smarkiai, bet kaip p. J. R. Ja
nušauskas atsisakė skristi 
Lietuvon, tai jis nuleido ran
kas. Skyrius sukėlė skridi
mui suvirš $300. Jo pirminin
ku buvo p. Metrikis, sekreo- 
riavo P. Gatty, o iždininko 
vietą užėmė Dr. Strzynecki.

Labai uolus ir nuoširdus 
skridimo rėmėjai buvo p. M. 
šeštokas ir Urbaitis, kurie pa
siliko lojalus iki pat galo. Au
komis* ir darbu prisidėjo ir 
Viętinis fotografas, p. Kruši- 
nis. (

Melrose Parkas surengė sa
vo kolonijoje eilę prakalbų, ir 
“Lituanicos II” krikštynoms 
parūpino tradicijos reikalauja
mą butelį šampano. S.

Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis be “Naujie
nų” neturėtų būti.

VALIO VAITKAU!
Tu Musu Nesuvylei, Duotą Žodi Išpildei!

35TH STREET RESTAURANT
Skąnųs lietuviški ir amerikoniški valgiai ir 

mandagus patarnavimas.
3502 S. Halsted St. Tel. Yards 2075

VALIO VAITKUS!
Tu Musų Nesuvylei, Duotą Žodį Išpildei!

EDWARDAS CHEPULIS
Musų bučernėj ir grosernėj visados randasi 
didelis pasirinkimas šviežio maisto reikmenų

3503 So. California Avenue

Valio Vaitkui! Musų Didvyriui, 
• * 

'' ” v

Atlanto Nugalėtojui! ■'

DRAUGYSTĖ LIETUVOS KAREIVIŲ
Pirm. Klem. Leudanskas

. CICERO, ILL

Gerkim už Vaitkaus Drąsą, Stiprią Valią 
ir Pasiryžimą!

JOHN KARALIUS TAVERN
Alus, Degtinė ir kiti Skanus Gėrimai

535 W. 32nd St. Tel. Victory 3781

VAITKUS, TAI YRA VARDAS, 
KURI LIETUVIAI PER AMŽIUS

1 SU PAGARBA MINĖS!

LIDY IR PETRAITIS
ADVOKATAI

77 W. Washington St. Tel. State 4311
• SUITE 1810

VALIO, LAKŪNAS VAITKUS!
Laimingai nugalėjęs Atlantą ir gražiai, 

išgarsinęs lietuvių vardą visame pasaulyje

3222-26 SO. HALSTED STREET
Vieno aukšto baltu priekiu namas.

J. KALEDINSKAS, Vedėjas. Tel. VICTORY 4226
■

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”



šeštadieniu lapkr. 30,: 1935

ALTASS Roselando
Skyrius

Altass Roselando skyrius su
organizuotas lapkr. 29 d. 1988 
m. Skyriaus valdyba buVo iš
rinkta iš veiklių Roselando vei
kėjų: pirmininkas, energingas, 
sumanus J. Pučkoriuš; vice 
pirmininkas, E, Dombrauškie- 
nė; protokolų rašt., P. J, Ku
činskas; fin. rast., A. Narbu
tas; kasierius, A. Balchunas.

Skyriaus aktyviais nariais 
buvo ir daug darbavosi šie rose- 
landiečiair J. Pučkoriai, P. J. 
Kučinskai, P. Sadulos, Št. Dom- 
brauskai, A. Narbutai, J. Jo
nikai, V. Patupbs, A. Balchu- 
nai, A. Brizgia, J. Bruknis, A. 
Laurutėnas, A. Jocius, J. ir 
Naste Plankiai.

Skyriaus pasidarbavimu bu
vo surengtos prakalbos, kurio
se kalbėjo “Naujienų’* redak
torius P. Grigaitis ir J. Janu
šauskas. Tai buvo pirmas žink- 
snis roselandiečių skyriaus vei
kime. Vėliau* Surengtas balius 
ir vienas sporto vakaras. Visi 
parengimai buvo sėkmingi. 
Sporto vakaro surerigime teko 
daug padirbėti p. Jonikui už 
ką jam skyriaus veikėjai bu 
vo labai dėkingi.

Sukėlė virš $500
Roselando skyriaus, tiesiogi

niu ar netiesioginiu pasidarba
vimu Altass centran pridudta 
pinigais virš $500.00 dolerių ir 
dėl bazaro aukų nuo biznierių 
ir šiaip roselandiečių surinkta 
virš $50 dolerių vertės.

Aukų rinkime pasižymėjo 
daugiausiai Nastė Plankiene, 
kuri surinko virš penkiasde 
šimts dolerių ir S t. Dombraus- 
kas surinko virš trisdešimts 
dolerių (tiek jų pridavė Altą- 
ssui per skyriaus iždų). Kiti ir 
gi darbavosi aukų rinkime, su
rinkdami kas kiek galėjo. Ba
zaro aukų rinkime daugiausiai 
darbavosi Albinas Laurutėnas 
ar Antanas Jocius.' ’ f»• * J

Altass Roselando skyrius bu-

ŽINOTINA^
NAUJIENOS, 1739 South Halsted 

Street Telefonai—CANal 8500- 
8501-8502. Ofiso valandos—8:00 
ryto iki. 8:00 vakaro paprasto
mis dienomis; sekmadieniais nuo 
9:00 ryto iki 1:00 p. p.

LIETUVOS KONSULATAS, Konsu
las Antanas Kalvaitis, 100 East 
Bellevue Place, (Dešimts šimtų 
šiaurėn). Telefonas, SUPerior 
5619. Valandos—10 ryto iki 1 
po piet. Po to pagal susitarimą.

♦ ♦
PAŠPORTŲ BIURAS. Department of 

State, 433 West Van Buren St. 
(Naujuose pašto rūmuose). Tel. 
WABash 9207. Valandos 9:00 r. 
iki 5 po piet.

♦ ♦ •
IMIGRACIJOS BIURAS, 433 West 

.* Van Buren Street. TeL WABash 
9207.

♦ ♦ ♦
ORO BIURAS, Senasis Paštas, Jack- 

son ir Clark Sts. Tel. WABash 
1746.

♦ 4» ♦
CHICAGOS CITY HALL—Rotušė— 

Washington ir Clark gatvės. Čia 
randasi majoro .Kelly ofisas, vi
si miesto ofisai, munieipalis ap
skričio Superior. ir Circuit teis
mai, sveikatos departamentas, 
apskričio iždininkas, apskričio 
klerkas.

Visi miesto ofisų, telefonai RAN- 
dolph 8000.

Visi apskričio ofisų telefonai 
FRANklin 3000.

♦ ♦ ♦
CHICAGOS POLICIJA, litfa ir State 

gatves. Telefonas WABash 4747. 
Norint prisišaukti pagalbos iš 
policijos, reikia šaukti POLice 
1313.

GAISRUI KILUS, reikia laukti 
FIRe 1313.

♦ ♦ ♦
ILLINOIS EMERGENČY RELIEF 
COMMISSION, 1319 South Midiigan 

avė. Telefonas, WABash 7100. 
Valandos, 9:00 ryto iki 5 p. p.

♦ ♦
IMMIGRANTŠ PROTECHtE LEA- 
GUE, 824 South Halsted Street (Hull 

House). Telefonas, HAYmarket 
6374, klauskit: Misa Helen Jerry.

♦ ♦ ♦
COOK APSKRIČIO LIGONINE, W. 

Harrison ir So» . Wood kampas. 
Telefonas SEEIey 8500.

vo veiklus ne vien pasidarba
vimu skridimui roselandiečių 
tarpe, bet jie bv?vo aktyvus it 
visame Altass veikime. Nebu
vo to parengimo Altass cen
tro valdybos; kad roselandie- 
čiai nfebutų jamė dirbę.*

Draugijos šalinosi
Roselando draugijos nėrėm? 

antrojo transatlantinio skridi
mo, išskyriiš S. L. A. 139 kuo- 
pą, kuri aukavo 15 doleriui 
S. L. A. 63 kuopia; kuri auka
vo 5 doleritte, ir 9 tvardo Lie
tuvių politiškas kliubas — n 
dolerius. Tai ir viskas, Drau 
gijos neprisidėjo, dėl to, kad 
vienose draugijose komunistai 
priešinosi aukoms; o kitose kle
rikalai. Dėl šventos ramybės 
draugijos pasitrankė nuo to-, 
kio svarbaus lietuviško veiki
mo. *

Biznieriai irgi mažai rėmė 
aukomis

Roselando biznieriai pasiro
dė dideli šykštuoliai transat
lantiniam skridimui. Vien An
tanas Balchunas, kuris tuo lai
ku užlaikė Strumil svetainę, 
nuoširdžiai rėmė darbą. Apie 
jo svetainę sukosi Altass Ėose- 
lando skyriaus veikimais.

A. Bžtlchuiias pats buvo sky-j 
riaus nariu, jo svetainėj buvo 
laikomi susirinkimai, (salė vel
tui), be to ir vienam parengi
mui svetainę veltui davė. Reis- 
kia A. Balchunas Roselando 
biznierių vardą išgelbėjo, teik
damas visokią pagelbą sukėli
mui pinigų.

Buvo ir keletas kitų bizniem 
rių, kurie prisidėjo su savd 
auka, bet tokių buvo labai ma-i 
žai. !

Įdomus betas
Beje, reikia pažymėti ir štai 

kokį faktą. A. Balchunas, pra
džioje organizavimosi antrojo 
transatlantinio skridimo pasa
kė, jei antrasis skridimas bus 
įvykfrhW, taK “aš aukausiu p&i 
sę bačkos alaus, kad pamylė
jus visus tuos, kurie darbuo
sis skridimo naudai”.

Vaitkaus skridimui užsibai
gus, vienas Roselando biznie
rius ėmė garsintis, kad jisai 
aukaus pusbačkį alaus, jei 
Vaitkus neišskris Lietuvon šį
met. čia aišku, ką tas lietuviš
kas biznierius velijo “Lituani- 
cai H”. U.

Nevien linksminasi, 
bet ir svarbius da

lykus svarsto
■ * i1 • *, - • • •

Pagerbė p. Keflienę varduvių 
proga, ir nutarė Oak Forėst 
seneliams vaišes rengti.

Lapkričio 20 dienų maloniai 
praleidom puošniame p, Z. Ku
lienės rezidencijoj, Marqutetta 
Parke, 6744 Artesian Avė,

G,erai žinoma yra nuo seno
vės lietuvių patarlė “Vienu šū
viu gauta du kiškiu”. Taip įvy
ko ir pas p. kellienę; nes, mes, 
Chicagos Moterų Klubas, tu
rėjom savo mėnesinį susirin
kimą ir podraug apvaikščiojom 
p. Kellienės gimimo dieną.

Mums lietuviams gerai žino
mas Dr. Kelia su savo šeimą, 
kaipo inteligentiški, malonus ir 
vaišingi žrtionės. Norėdamos 
parodyti gavo dėkingumą už 
josios triūsą ir karališkas vai
šes, p. Insodiehė pasveikino p. 
Keltienę nuo visų klitbiečių na
rių ir josios draugių, o p. Za
latorienė įteikė “‘Samovarą”, 
kurį p-a Pivarunas parvežė iš 
Lietuvos.

Susirinko nemažas skaičius 
narių ir josios artintieji drau
gai, kaip p-le Brenzaitė, p. Ki
ras, p. Insdda,- if. Zalatorius, 
p. Pivarunas, b' Hoitghteling, 
p.. Vazel, p. Stephens ir daug 
kitų įžymių ir įdomių ponių
apie 35.

Prie skanių gėrimų ir val
gių neapsiėjom, nei be toasto

Šlife
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žvilgterėjus į “Lituanicą II” ir 14 didžiulių tankų, sunku 
įsivaizduoti kur visas taš gazolinas iš tankų galėjo lėktuve su
tilpti. Vienok sutilpo. “Lituanica II” paėmė kelionei 700 galio
nų. Kiekviename tanke po 50 galionų, šalę lėktuvo ir tankų 
stovi lėktuvo Sargai, Gėofge Cavaiani ir Eddiė Heidėnreiter.
.....   .1 i .ii-.......... m,......................    .. ... —■ i—'

IgARFIELD PARK LIETUVIŲ VY-I 
RU ir MOTERŲ PAšELPINIOj 
KLIUBO valdyba 1935 metams: 
Geo. Medalinskas. pirm., 233 Su. 
Central Avė,; J. Garadauskas, 
pim. pag., 3812 W. Monroe St.; 
M. Medalinskas, nut. rašt., 233 
So. Central Avė.; Chas. Katala, 
fiif. rašt., 4676 W. End Avė.; M. 
Kaziunas, ižd.< 8508 Gundersin Ave„ 
Berwyn, III.; V. Manikas, D. Bru
žas ir M. Davidohis — iždo glo
bėją!; Dr. A. Davldonis, daktaras 
kvėtėjas. 
Susirinkimai atsibuna kožną ant

rą nedėldienj — Lawler HallT 3929 
W. Madison Si.. 1 vai. no pietų.

r, ~ -ii - - i--i.irr- . . - t--------n------------■------------------- -..... -

LIETUVIŲ ŽAGAKIEčIŲ KLIUBO 
valdyba 1935 metams: P. Arlaus
kas Pirm., 656 Belden Ąve„ A. Je- 
naviče pirm, pagelb.. 3852 South 
Californra Ave„ John Pukinskas 
nut. tašt.. 7125 S. Washtenaw 
Ąve., M. Meravičiertė fin. rašt. 
2539 W. 46 PI., A. RamašauskienS 
fin. pagelb., 1218 Independence 
BĮ., Pranciška Dvilaitis, kasierius,

1 1342 W. 48 Avė., Cicefo, D. Rad
vilas maršalka, 712 W. 17 PI., P. 
Arlauskas, J. Pukinskas kasoš 
globėjai.
Susirinkimai yra laikomi kas mė

nuo trečia nedėldieid 1 vai. no piėt 
Hollywood Inh svetainėj 2417 WeSt 
43 Štreet.

I Kilis Ave^ B. žolinas, iždininkas. 
2931 S. Emerald Avė., Victoyy 
5785; Iždo globėjai: Pranas S. Čiu- 
kauskas, 1832 Loomis St., K. Ka- 
zanauckas, 5730 Broadway, J. 
Kanapka, 5530 S. Emerald Avė.; 
Organizatorius Juozas Bartulis. 
1343 Avers Avė., Crawford 6907; 
Korespondentas Mykolas Tanahe- 
čia, 670 W. 18 St.; Dr. kvotėjas. 
A. YuŠka, 2422 W. Marquette Rd.; 
MarŠarka Ig. Tamašauskas, 822 
W. 19 St.
Susirinkimai atsibuna kiekvieną 

pirmą fledčldienj 1:30 vai. po pietų. 
1900 So. Union Avė.

LIETUVIŲ PILIEČIŲ BROLYBĖS 
KLUBO AMERIKOJ valdyba 1935 
metanas: A. Zalagenas pirminin
kas. 7132 So. Karine Avė., Tel. 
Radcliffe 9399; K. Laucius Vice- 
pirm., 3317 So. Lituanica Avė.; 
M. Batutis, nut. rašt., 2627 Gladyž 
Ate.. Tel. Vau Buren 7361; P. 
Viršilas finansų rašt., 8415 So. 
Wallacė St.; M. Alkimavičius iž
dininkas, 4804 So. Laflin St.; B. 
Viršilas kontrolės rašt., 3415 So 
Wallace St.; M. Norbutas ir K. 
Batutis iždo globėjai; J. Garbužas 
maršalka.

ŲMBOLDT FARK LIETUVIŲ PO
LITIKOS KLIUBO valdyba 1985 
iii.. Aūton valdds pirm., 8341 
Evergreen Avė., tel. Belmont 1448, 
John Kuprevičius, vice-pirm., An- 
ton Lungevicz, nut. rašt., 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
3254, Stanley Buneckis, fin. ražt. 
A. Žttlius, kasierius. Tam Kubi
lius. maršalka.

19 Alleys 6 Stalai 19 Alleys 
Riskit bole dėl geresnės 

sveikatos!
SOUTHWEST BOWLING 

ALLEYS
1659 Bhie Island Avenue 
Telefonas CANAL 7554

William Arkanas Jack Whitehead

ir nuoširdžių linkėjimų p. Kel
lienės sveikatai.

Neužteko mums tik links
mintis ir vaišintis, bėt pradė
jom ir svarbesnius dalykus 
svarstyti. Laike mitingo buvo 
daug kas svarbiais aptarta.

Vienas iš tų svarbesniųjų 
yra nutarimas turėti 8 gruod
žio taip vadinamą bankietą 
Oak Forest prieglaudos sene
liams ir apdovanoti juos “lunch 
bux’u” ir tabokii, o taipgi sur 
rengti ir programėlį senelius 
palinksminti.

Rytoj
S. L. A. 129 KUOPOS valdyba 1935 

m.. Frahk M. Valaitis pirm., 1828 
Canalport Avė.; Gėo, M. Chernaus- 
kas, vice-pirm., 7021 So. Stony 
Island Avė., Tel. Dorchester 3403; 
Batutis, nutarimų rašt., 2627 Gla- 
dys Avė., Van Buren 7361; W. 
Pankauskas, turtų rašt., 5235 So.

Laikinos kainos — $1.00 i dieną 
Savaitinės ratos, pavieniams — 

$3.50 — $2.50 dviem.
GYVENKIT DIDMIESTY
GRANT HOTEL

6 N. Dearborn St. 
Tel. Dearborn 9657

Dar

P. CONRAD
HTUDIO 

420W<63rdSt
Englewood 5883-3846 

Dar gražiau, moderniš 
laša įrengta.

V. Insoda.

Lietuvių kriaučių pa-

geresne
Iš Chicagos kriaučių darbuotę®

Felikso Vaitkaus sutiktuvių 
iškilmėse patarnaus 
darbininkai:

P. Skuskis , ,
J. Bačiunas

* A. Narbutas v 
J. Puškoriuą ;
Mrs. šmotefįįene
Mrs. Kungįgjjė 
Mrš. Ona Vilkienę 
A. Airibrozevįčia
J. Guniatiskas 
V. Mankus ,;
Ju6zaš Vilįs 
A. Mickevičia 
šmotelis, Jr.

. B. Bartliškis
A. Jociuš 
f’. Galskis 
Juozas Ascila
K. Chepųkas 
Air. Dambro ., 
V. B,. Ambroze 
V. P. Deveikis su

sekami

ciceriečių 
buriu ir visi iįę’ kurie pir- 

t , mią,ų dirb^ Altass paren-

Visų darbininkų prašome su
sirinkti 5 :00 vak po pietų Ash
land Blvd. Auditorijoj.

name, 333 So. 
8-tą vai. vaka-

Chicagos kriaučių padėtis; 
yra daug geresnė, negu pra
eitais metais, šiais metais va
saros <; sezonas bųyft, nevisai 
blogos, nekuriosi dirbtuvės prir
ėmė ir nadjų- darbininkų, o 
pernai kaip tik to nebuvo. Kur 
tik nepažiūrėdavai, ten dar bu
vo atleidžiami darbininkai.

Yra vilties, kad žiemos sezo
nas ir nebus visai blogas. In
dustrijos pradeda po biskį ju
dėti, tad kriaučių išdirbyštč 
pradės gerėti.

Lietuvių kriaučių lekalas 269 
A. C. W. of A. rengia balių, 
subatoj, lapkr. 30 d., Amalga
ma ted centro 
Ashland Blvd. 
re.

Nereikia daug rašyti apie 
kriaučių parengimų. Katriems 
teko dalyvauti, tie žino, kad 
kriaučių parengimai yra sma
gus, jog iŠ bude Griaučiai yra 
linksmi. Tad, kasgi nenorėtų 
kriaučių parengime dalyvauti?

Bu*s gera orkestrą, kuriai 
grojant galėsime maloniai pa
silinksminti.

Kviečiame jguhtiomėnę atsi
lankyti į balių. Mėgiantiems 
šokti bus gera proga pasišok
ti, o mums seniams bus smagu 
pažiūrėti kaip lietuvių jauni
mas linksminasi. Tad nepamir
škite jaunuoliai, kad j Ūsų vien
taučiai, o daugelio ir tėvai 
rengia didelį bąlių šeštadienį, 
lapkr. 30 d. Užtikrinu, ka& vi
si turėsite “good tinie”.

— Ffarik.
•k ■ , . h

Chicages draugiją, 
Kliubą Valdybos 

1935 metams
LIETUVIŠKA TiiATKAUaKA DK- 
, STfi RŪTOS NO, 1 Valdyba 1935 

m.: Pirm.. C. Stencel, 2539 West 
43rd St., Čhicago, III.; Pirm, pa
gelb. C. Chaplinskas, 8627 South 
Halsted St., Chicago, 111.; Nut. 
rašt F. Opulskas, 8218 So. Lirne 
St, Chicago;11 HE i Fin, rašt W. 
Žlabėš, 740 E.; 90th PI., Chicago, 
III,; Kont. rašt J. Razminas, 6101 
So. Racino Avė;* Chicago, III.; 
Kasier. gIob. ;P< Martinkienė, 3441 
So. Morgan Si.. Chicago, III.; Kas. 
pagelb. J. Yuškienienė, 2547 W. 
45th St, Chicago, III.; Durų mar
šalka S. Žukauskas. 2515 W. 43rd 
St, Chicago, III.; . Ligonių ąpek. 
K. Keturakiene, 5Ž5 E. Oakwood 
Blvd.: Kasierius J. Yuškienas, 2547 
W. 45th St, Chicago, III,; Sudžia 
F. Aušra, 8439 go. Artesian Avė. 
Chicago, III'.; Sudžios rąšt. F. Žu
kauskas, 3814 So. Morgan Street, 
Chicago, Iii.; Korespondentas S 
Wernis, 6804 So. Perry Avenue, 
Chicago, III.

SLA 36 kuopos prieš- 
metinis susirinkimas
Gruodžio 4: d. tėnfcattia kuo

pos vaidyba, o pat įvyks 
Pildomosios Idryboš ftoftiina* 
vintas

Lietuvių Auditorijoje, 3133 
S. Halsted Street, SLA. 36 kuo
pa laikys priešmetinį susirinki
mą. Pageidaujama, kad nariai 
kuo skaitlingiausia susirinktų, 
nes šiame susirinkime bus ren
kama nie ik kuopos valdyba 
sekamiems metams, bet taipgi 
noitiinujami pildomosios Tary
bos nariai.

TEODORAS ADRIGAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 29 dięną, 6:30 valandą 
ryto 1935 iri.,, sulaukės 81 me
to amžiaus, gimęs Panevėžio 
ap., Naujamiesčio 

' Niaukonių kaime.
Amerikoj išgyveno 35 metus.
Paliko dideliame 

moterį Juzefą, po tėvais Serei
kaite, 2 suntj Vladislovą, Pet
rą ir marti Ruth, dvi dukte
ris, Juzefą Brunas ir žentą 
Stanislovą, Marijoną Zarankair 
žentą Jobą, 4 anUkus ir daug 
kitu giminių:.

Kūnas pašarvotas randasi 
127 N. Bennett St., Gėrieva, III.

Laidotuvės įvyks antradieni 
gruodžio 3 dieną, 8:00 vai. ry
to iš namu i šv. Petro para pi-, 
jos ’ bažnyčią, Genėva, UI., ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Oak Hill 
kapines, Gėnevžr, III.

Visi a. ą. Teodoro Adrigo gi
minės, draugai ir pažystąmi 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti ląidotuvėsę ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikihimą. Nuliude liekame, 

Moteris, Sunai, dukterys. 
Marti; žentai. Anūkai 
ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius S. P. Mažeika, Telefo- 
nąs, YaręĮs ,1138,. . . .... .  ,

parapijos,

nuliudime

Kur galimą gauti 
Vaitkaus Sutik
tuvių Bilietus

Valandos: nuo 9 ryfo iki 9 v. vak.
DR< C A R R

DENTISTAS
Nupigintos kainos aht visokio Plate 
darbo. Platas pataisau i tris valandas 

856 WEST 63rd STM 
Tel. Normai 6100.

Antros lubos priešais Wiebold

Crane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

TeL Repubiic 8402

Pocahantas Mine Run Screens — 
5 fonai ar daugiau $7..36 tonas 

Smulkesni $7.05 tonas

Ašmenys, kurie nori įsigyti 
Leit. Vaitkaus Sutiktuvių Bilie
tus iš anksto, gali juos gauti 
sekamose vietose:

“Naujienose”, 1739 S. Hal- 
sted Street;

A. G. Kartano vaistinėje, 
2559 W. 69th street;

J. Mackevičiaus, 2334 
Leavitt Street;

K. P. Deveikis, 1518 
48th Court; ;

J. F. Budrick, 3417 
Halsted street;

Progress Fumiture Compa- 
ny, 3222 South Halsted street.

South

South

South

MYKOLAS GALUNSAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

lapkričio 28 dieną, 1:30 valan
dą ryte 1935 m, sulaukės pu
sės amžiaus, ginies Mažeikių 
apskr., Laižuvos parap.

Priklausė prie Teisybės My
lėtojų Draugijos.

Amerikoj išgyveno 32 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

gimines, draugus ir pažysta
mus. Gyveno pas D. Balis.

Kūnas pašarvotas __ ___
Masalskio koplyčioje 3307 Litu- 
anica Avė. ’

Laidotuvės ivyks pirmadieni 
gruodžio 2 dieną, 8:00 vai. ry
te iš koplyčios į šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčią, kui-ioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas i šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Mykolo Galunso 
gimines, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
Štsišveikinimą

Nuliude liekame.
Giminės, Draugai ir Pažystami.

Patarnauja laidotuvių direk
torius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevąrd 4139.

Laidotuvėms rūpinasi Teisy
bės Mylėtojų Draugija.

randasi

METINES MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

ELEONORA JONELIUNIENĖ 
po tėvais četumaite

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
2 dieną Gruodžio mėn. 1934 
m., sulaukus pusės amžiaus, 
gimus Panevėžio apskr., Klo
vainių parąp., Beržinų kaime.

Paliko dideliame nuliudiule 
vyrą JitOzapą, sūnų Jurgi, 
marti Petranėlė, dukterį Elz
bieta Mažeikiene, žentą Juoza
pą ir tris anukus.

Liūdnai atminčiai musu bran-
1 gios jnPteries ir motinėlės bus. 

laikomos šv. Mišios šv. Jur
gio bažnyčioje, 3 d. gruodžio 
men. 1935 m. 7:00 vai. ryto. 
Kviečiame visus gimines, drau
gus ir pažįstamus atsilankyti i

: pamaldas -
Mes Tavė Musu brangiau

sioji moteris ir motinėlė nie
kuomet neužmiršime. Tu pas 
mus jau nėbesugriši, bet mes 
arikščiaus ar vėliaus pas Tave 
ateisime. Lauk mus ateinant!

Nuliude lieka
Vyras, Sūnūs, Marti, 
Duktė, žentas ir Anūkai.

SUSIRINKIMAI
• t

SLA 129-ta kuopa — G. Chernausko svetainėj, 1900 S. Union 
Avė., 1 vai. p. p. Bus renkama 1936 m. kuopos valdyba. 
Įvyks Centro Pildomosios Tarybos nominacijos ir bus 
traukiami kuopos paveikslai. — K. Batutis, prot. rašt.

Kruopiškių Progresyvio Kliubo priešmetinis mitingas Morning 
' Star Kliubo svetainėj, 2038 W. North Avė., 10 vai. ry
to. 1936 metų valdybos rinkimai. — V. čepulevičius, raš.

Simano Daukanto D-ja — Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 
So. Halsted St., 12 vai. dieną. Susirinkimas svarbus.

1 P.-' K., sekr. , .'i .><4 i
Liet. Keistučio Pašalpos Kliubo, priešmetinis, Hollywood sve

tainėj, 2417 W. 43rd St., 12 vai. dieną. 1936 valdybos 
rinkimai. — S,t. Nerkis, sekr.

PARENGIMAI
■mm

LAPKRIČIO 30 — Lietuvių Kriaučių Lokalo, A. C. W. of A. 
269 balius Amalgamated-Unijos Centre, 333 S. Ashland 
Blvd. šokiai ir vaišes; pradžia 7 P. M.

GRUODŽIO 1 d. — Leit. Felikos Vaitkaus Sutik
tuvės, Ashland Boulevąrd Auditorium, Vau 
Buren ir Ashland bulvaras. Dalyvauja iŠ . 
Lietuvos grįžęs lakūnas Vaitkus, p. Vaitkie
nė, daug žymią svečią. Muzikalis progra
mas, filmai, ceremonijos, šokiai. Įžanga 75 
ir 50 centą. Pradžia 6:30 vakare.

GRUODŽIO 4 — Brightom Parko Lietuvių Moterų Kliubo — 
Prelekcijos sveikatos klausimu Hollywood svetainėje, 
2417 W. 43rd St., 7:30 vai. vakare. Įžanga veltui. Pre
legentas Dr. T. Dundulis. Kviečia Rengimo Komisija.

GRUODŽIO 8—Lietuvių Motetų Draugijos, “Apšvfetos baždras”, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 South Halsted Street, 
1 vai. pp. Įžanga—10c. Pelnas Oak Forest Prieglaudos 
seneliams.

GRUODŽIO 8 — Roselando Lietuvių Laisvamanių Kuopos — 
Balius ir Koncertas, Darbininkų Svetainėje, 10413 Mi- 
chigan avenue. Pradžia 6 v. 'v. Įžanga 25c.

GRUODŽIO 8 — Chicagos Lietuvių Vyrų Ch(<as ir LSS. C. 
Centralinė Kuopa stato “Blinda, Svieto Lygintojas” Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 South Halsted Street, 
4:30 vai. pp. šokiai, Stephens Revelers Orkestras. Įžan
ga 65 c. iš anksto — 50 c. Bilietus galima gauti “Nau
jienose”, pas kuopos narius ir pas choristus.

GRUODŽIO 15—“Naujos Gadynės” choras stato operetę, “Tul
pės”, Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 South Halsted 
Street. Bilietai—65c. (Prie durų—75c.) Pradžia 4 vai. pp.

LOANS andlNSURANCE
V Jėigų/reikalauji pinigu Ant Pirmo Morgicio, arba 

2?’Sapįr^udoš''huO; ugnies; į ve jo, ėtc;, atsišauk:

840 West 33rd Street
TELEFONAS: YARds 2730 arba 2791.

KEISTUČIO SKOLlNIMOįlRBUDAVOJIMO B-VĖS
W ; ’-J RAfttlMtJE
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šeštadienį, ląpkr. 30, 1935

Jauna lietuvė ketu 
ris kartus bandė 

nusinuodyti
(inli Cook apskričio ligoninėj 

kovoja su mirtimi

virto kerštu ir dabar kaip- lau
kiniai žiuris, bijosi viens ant
rą sutikti”.

Žmonių tyčioj imas iš jų ne
lemto gyvenimo ir ekonomiški 
sunkumai Veronikai buvo ne
pakenčiami. Vakar po pietų 
Veronika priėjo prie savo tė
vo ir tarė: “Tėveli tu jau se
nas ir dažnai sergi, bet aš pirm 
negu lu mirsiu”. Tėvas jos tų 
žodžių nesuprato.

"Atėjo laikas skirtis”
Veronika priėjo, pabučiavo 

savo vaikučius ir nuėjo į kitą 
kambarį. Ten ji susitiko sa
vo brolį Kazimierą. Atsisėdo 
ir žiūrėdama ašarotomis aki
mis į brolį, prabilo. “Man gy
venimas nemalonus, — gaila 
skirtis su jumis, bet jau laikas 
atėjo”.

Kazimieras taipgi jos žod
žių nesuprato. Jam prasišali
nus iš kambario Veronika iš
gėrė buteliuką nuodų, nune
šus jį padėjo virtuvėj, o pati 
atsigulė.

Po keliu c> 
vaitojimas. 
Veronikos
mes, negalėdami prisišaukti 
daktaro pašaukė policija, kuri 
atvažiavus nuvežė ją į Cook 

Koki tarp jųiCounty ligonbutį. Šiuos žod- 
Rodės, kad jie|žius rašant Veronika dar te-

G. M. Discount Corporation
IR VĖL SIŪLO DIDŽIAUSIUS BARGENUS NAUJAI ĮGYTŲ 

AUTOMOBILIŲ CHICAGOJE. r, ; ,.
Musų automobilių kainos dar niekuomet nebuvo taip žemos* kaip dabar. 
Mes garantuojame, kad tokių žemų kainų niekur kitur nerasite. 
Kiekvienas karas yra peržiūrėtas musų ekspertų inžinierių, ir suteiks 
jums daug metą užgžinėdinimą ir patarnąvimą. ? ;*
Mes priimsime jūsų sepą karą į mainus, o kitus ĮengVa|s išmokėjimais.

Tautines Parapijos BALIUS 
įvyks šį vakarą parapijos sve
tainėj, 3501 S. Union Avė. Pra
džia 7 vai. vak.

Kviečia
Kitu. S. Linkus ir. Komitetas.

[ CLASSIFIED ADS. I

Vakar po pietų Veronika 
Babstikienė 22 m., 3124 W. 
211h St.,z jau ketvirtu kartu 
bandė nusižudyti ' išger- 
dama nuodų. Kaip tik Vero
nika išgėrė nuodus buvo pa
šaukta policija. Ją nuvežė į 
Cook Kaunty ligoninę. Atsiti
kimas buvo toks.

Jau penki metai, kaip Jur
gis Babstikas, jos vyras ją pa
metė. Paliko jai sūnų George 
5 m. ir dukterį Dorothy 4 m. 
Jis apsigyveno pas savo tėvus 
7559 W. 61 St. ir daugiau ne
nori su ja susitikti. Nesirūpi
na jos ateičia ir nenori žinoti, 
kaip ji gyvena ir ar vaikučiai 
turi ko valgyti ir kuo apsi
rengti”.

Apsivedė 15 metų
“Kas gi galėjo manyti”, tęsę 

pasakojimo Kasparaičiai. “Ve
ronika apsivedė penkiolikos 
metų amžiaus, 
buvo meilė!
laimingiausi žmonės šiam svie-1 bekovojo su mirtimi, 
te. Bet po piek laiko ta meilė

IIUDSON — Naujausias 1935 
DeLuxe sedan. Negalima at
skirti nuo naujo. Taipgi 
1932 sadan kaip $"| 
naujas .............. ■

NASH—Tikras 1936 DeLuxe 6 
sedan. Gražiausia mažas karas 
Chicagoj. Taipgi 1933 ir 
1932 sedanai $275

PONTIAC—1934, 4 durų DeLuxe 
sedan, kaip naujas. Taipgi 
1932 sedan, ’275

BUICK—Vėliausis 1935 sedan, ne
galima atskirti- nuo naujo. 
Taipgi 2 1932 ir 2 

1931 sedanai po . fa O v

CHRYSLER—Vėliausis 1933 De- 
Luxe sadan, beveik nevartotas. 
Pamatykit, kad įvertinus. Taip

gi 2 1932 SlftE
sedanai ...........  ■ ww

minučių pasigirdo 
Tėvai pamatę ant 
veido mirties žy-

Kaip tik su vyru persisky
rė Veronika bandė nusižudyti, 
bet persilpni buvo nuodai. 
Taipgi tuo pačiu metodu dar 
du kartu bandė. Bet ar šis 
bandymas atsieks savo, kol 
kas nežinoma. F. Bulaiv.

Lietuvių Keistučio 
Pas. Kliubo nariam 

verta susidomėti

FORD—-Vėliausi^ 1^86 sedan. Nau 
jas , 
danai ir Co^ipe, 
po ..?....... .

Taipgi 1933 ir 1932 se-
$265

HUPMOBILĘ' — Naujausias 1984 
DeLuxe sedan. Nevartotas 
Turi trunk, knee action, air 
ratus. Taipgi 1933

___ Sėdan, ^wfa*J
PLYMOUTH 1934 sedan, duos 

daug metų užganėdįnimo. Mo
toras ir tajerai kaip nauji. 
Taipgi 1931 sedan $225 
tik ... ..... .. .-,4...

BAZARAS PERKELTAS
Liet. Moterų Apšvietos Bazaras, 

kurio pelhąš skiriamas Oak Forest 
senelių naudai neįvyks kaip pirmiau 
buvo rašyta gruodžio 1 diena, delei 
rengiamo Vaitkaus pagerbimo vaka
ro. Bazaras įvykš nedėlioj gruodžio 
8 d. Lietuviu Auditorijoj, pradžia 1 
vai. po pietą.

M., Zolpiene, pirm.

COAL
Anglys 

AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS 

Mine Run ......  ...
Lump, Egg ar Nut ....
Screenings .................

Tiesiog iš Kasyklų 
kaip 2 Tonus. 
Pašaukit dienos laiku arba vakarais 

Tel. KEDZ1E 3882.

For Rent

niivc civviviii cni.
Taipgi 1933 $326 CLASSIFIEDADS

Automobiles

GRAHAM- 1934- sedan, taip kaip 
iš dirbtuvė^ir ,1932 E

sedan, tik ..... ^fa*»W

REO — 1933/ (DeLuxe sedan, 
kaip naujasį' $295

NASH — 1931 De Luxe sedan, 
puikus karas, .ne- 
vartotas, tik B V v

PASINAUDOKIT ŠIA PUIKIA PROGA DABAR. PIRKIT SĄU
KARĄ DABAR! V
Musų krautuvė atdara kasdien, taipgi nedėlionlis iki ■ 9 vai. vakare.

fi. M. DISCOUNT CORPORATION
2535 N. Crawford Avė. (Pulaski Road)

ATSIMINKITE MUSŲ NUMERĮ! .

išrinkti į kliubo valdybą ir ko
misijas savo vienminčius komu
nistus. Jų kandidatai yra se
kami asmenys: į pirmininkus 
A. Valiukas, į užrašų raštinin
kus S. Narkis ir visas sleitas. 
Apie p. A. Valiuką galima pa
sakyti tiek, kad jis yra senas 
kliubo narys ir nieko gero kliu- 
bui nėra padaręs.

Senas Keistutietis.• i.

Padėkavohės Dienos 
parė

.....  $5.75

...... 6.00

..... 4.75
Nemažiau

Furniture & Fixiures
Rakandai-Itaisai

3 KAMBARIAI ant rendos, vis
kas naujai irengta gali vartoti ir Ši
lumą. 4026 S. Artesian Avė.

RENDON 4 kambariu flatas — 
Pečjum apšildomas — šviesus — 
antras, aukštas iš užpakalio
i mėnesi — 933 W. 34 PI. Atsišau
kite Štoran.

$12

Rytoj SLA. 260 kuo 
pos priešmetinis 

susirinkimas

NIEKO NEIMOKĖT — 12 iki 18 
mėnesiu išmokėjimui. Ist. 15 metų. 
Overhauling, body taisymas, male- 
vojimas, apdengimas, tajerai, bette- 
ries, auto radios. viršai, stiklai, fen
deriai, apskaitliavimas, towing dy-

*2511 Milwaukee Avė. Bei. 4845

IŠPARDUODAME BARU FIKCE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les. registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES 

1900 S. State St. CALumt 5269

RENPON 7 kambarių flatas — 
Garu apšildomas — Basemente skal
bykla — Uždaryti porčiai — Antras 
aukštas. 3237 So. Lituanica Avė. 
Savininkas pirmame flate.

PASIRENDUOJA Storas su fikče
riais, tinkamas dėl tavern ar restau- 
rant su 7 kambariais.

8815 So. Halsted St.

Fumished Rooms

Radiosr

ACCORDIONAI
Saxophonai, ęitaros, Pianai 
parduodami lengvais išmo
kėjimais. Pilnas kursas lek
cijų

12

48

80

dykai.
Basu Accordionai

$19.50
Basu Accordionai

$49.50
Basi] Accordionai

$69.50
Basu Accordionai už

$99.50
Accordionai padaromi ant 

užsakymo

uz

uz

uz

120

Jos.F.Budrik
INCORPORATED

3417 So. Halsted St
Tel. Boulevard 4705

Rytoj 1 d. gruodžio, 12 vai. 
Hollywood svetainėje, 2417 W. 
43rd «St., įvyksta Keistučio 
Kliubo priešmetinis susirinki
mas. šiame susirinkime bus 
renkama Kliubo valdyba ir ko
misijos ateinatiems metams. 
Nuo geros valdybos ir komisijų 
priklauso sėkmingumas visų 
metų kliubo darbuotė, o. kad 
butų išrinkta gera kliubo val
dyba ir komisijos, visi kliubo 
nariai privalo būti šiame kliubo 
susirinkime1 ir pasirinkti tokius 
viršininkus, kurie tarnautų 
kliubui o ne kokiems “humbu- 
kams”, pavadintiems “bendru 
frontu” ar kitokiais “zbitkais”. 
Bukite visi nuo pradžios iki ga
lo, tada bendro frontininkai ne
drįs nei pasirodyti. O jeigu ir 
pasirodytų, tai busime prisi
rengę tinkamai įvertinti.

šiuos žodžius rašančiam yra 
gerai žinoma, akd komunistai, 
pasislėpę po progresyvo šydu, 

• varo šlykščią kampaniją .tikslu

2 vai. po pietų Margučio sve
tainėj, 6812 S. Western Aye. 
įvyks Poldomosios Tarybos 
nominacijos, taippat 260 kuo
pos valdybos rinkimai 1936 m.

M. P., sekr.

.Roseland ponios Filiminos 
Nezelskis 136 E. 107 st. užei
goje tapo surengta padėkavo- 
nės dienos parė.

Kadangi pp. Nezels’kiai seni 
Roselando gyventojai ir biz
nieriai tai ir mirus p. Nezels- 
kių senieji draugai neužmiršta 
p. Nezelskienės ir šią padėka- 
vonės puotą susirinko daug 
svečių, kurie gražiai linksmu- 
nosi iki sekmadienio ryto?^

P-nia Nezelskjenė yra sena 
“Naujienų” skaitytoja ir rė- 
mėje. Senas Petras.

jį ■ ■

RAlUIO
RYT “PROGRESS” PRO

GRAMAS
Rastas pasikoręs lie 

tuvis Juozapas 
Domikas

Vakar po pietų bute, adre
su ,2476 Blue Island avenue, 
buvo rastas pasikoręs lietuvis 
bedarbis, Juozapas Domikas, 
55 metų.

Kūnas randasi Lachawi- 
cziaus lavoninėje, 2314 West 
23rd Place, kur šiandien įvyks 
koronero tyrinėjimas. Velio
nio giminės yra prašomi atsi
šaukti.

Rytoj, nedėldienį, 11-tą vai. 
prieš piet, eina ręgdiaris sek
madienio lietuvių radio progra
mas, kurį leidžia lietuvių krau
tuvė; Progress Furniture Com- 
pany, 3224 South Halsted ’St.

šie programai visuomet pasi
žymi geru talentu. Taip ir ryt 
dienos programo išpildyme da
lyvaus žymus dainininkai, mu
zikai ir kalbėtojai. Neužmirški
te užsisukti savo radio ir pasi
klausyti.— Rep. XXX.

* j '4 ■

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

Du jauni lietuviai 
adv. atidarė afišą

Leitenanto Felikso Vaitkaus 
Sutiktuvės

LAIKAS: Sekmadienis, Gruodžio 1 d. 6:30 vai. 
vakare

VIETA: ASHLAND BOULEVARD AUDITO
RIUM Van Buren ir Ashland bulvaro kam
pas.

BILIETAI: — Salėj — 75 centai: Balkone — 50c. 
SALĖS ĮTALPA — 4,000.
PROGRAMAS: Pakviesta p. H. Bartush,. N. Gu- 

gienė, A. Steponavičienė, K. Pažerskis, Sta
sys Rimkus, Chicagos Lietuvių Vyrų Cho
ras, “Birutė”, “Pirmyn”.
DALYVAUS: Leit. Feliksas Vaitkus, p. Mar- 
tha Vaitkienė, p. Kalvaitis, konsulas, 
ALTASS Valdybos nariai, Lokalių Komiteų 
Valdybos, žymus svečiai iš lietuvių, Illinois, 
Chicagos ir federalių valdiniunkų ir aviato
rių tarpo. (Kitų dalyvių pavardės bus pas- 
Aelbtos vėliau).
LEIT. VAITKUS PAKILIMO IR KITI 

, / FILMAI.
ŠOKIAI. (G. STEPHENS REVELERS). 
BARAS IR UŽKANDŽIAI.

Du jauni lietuviai * advoka
tai, Albertas B. Lidy ir Fer
dinandas J. Petraitis šiandien 
atidarė bendrą ofisą miesto 
centre, 77 West Washington 
Street. Jie sudarė firmą, ku
ri bus žinoma vardu. “Lidy 
and * Petraitis”. Telefonas 
State 4311.

Serga Veronika 
Rasiliaukienė

Buy gloves whh whot 
it savęs

" 4er* reikalo mokžU •» 
langiau kad gauti gera daate 
košele Matertud Tooth Paata 
lidella tuuaa pareiduoda nf 
>.ftc o valo Ir apsaugo daa 
t» Be to galite nUaaplBl 

kuriuo* galite auripįrk
1 pirltiaalte* ar kg W»»

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25e

WAREHOUSE IŠPARDAVIMAS!!!
1935 Buickai — 1934 Olsmpbiliai1934 " • .
1933
1933
$850
$250 ____  _________
150 visokios mados ir modelių karų.
Gerai bėganti karai taip pigiai

kaip ........................................
FINANSAVIMO ATSTOVAS 

\ ANT VIETOS.
1601—1637 N. Ashland Avė.

Fordai • 
Dodge’ • 
Buickai 
karai dabar .. 
karai dabar

1984 Buickai —-
1934 Chevroletai —

1933 Auburnai.
$200
$125

Su Naujuoju Bosch Radio 
GIRDĖSIT EUROPĄ 

1 metus išmokėti—priimsim mainus 
RADIO ENGINEER SERVICE CO. 

Įsteigta 1922 
Garantuotas eksportu patarnavimas 

Didelis pasirinkimas ivairių 
modelių ir padarymo.

5140 S. Kedzie Avė. Hemlock 2929

RENDON kambariai, kam patogu 
gyventi ant 75 arti Stoney Island 
Avė. Pasitarimui malonėkite atsi
kreipti prie A. Grabauskas 3221 
Potomac Avė.

RENDON apšildomi furnišiuoti 
kambariai vaikinui ar merginai. 

2552 W. 63rd St.

♦ SJC ♦
FORD — 1935 De Luxe, 2 durų 

Sedan su tronku, mažai važiuotas, 
priverstas 
Bruchas. 
Boulevard

Miscellaneous
{vairus

IEŠKAU žmonių, kurie prižiūrėtų 
pečių ir flatą, duosiu apšildytą kam- 
beri veltui. Atsiliepkit subatoj ai 
nedėlioj visą dieną, kitas dienas va
karais John Petraitis, 4451 South 
Troy Avė.

PASIRENDUOJA apšildomas kam
barys, dėl vaikino ar merginos — 
Su ar be valgio. 3402 Lituanica Avė. 
3-čios lubos užpakaly.

RENDON furnišiuoti kambariai 
vaikinams. Del dviejų ir dėl vie
no, garu apšildomi. 3325 S. Halsted 
St. 3-čios lubos.

parduoti Matykit Paul 
3453 S. Morgan Street, 

2510.
Miscellaneous for Sale

{vairus Pardavimai

PASIREDUOJA du kambariai dėl 
vedusios poros ar pavienių. Gali
ma valgis pasigaminti.

6839 So. Throop St.

STUDEBAKER 1933 Special Se
dan. Naujas automobilius, 
mažai važiuotas. Nauji 
Tai yra tikras paaukavimas. 
gu jus norite $2000 vertės karą už 
tiktai $275, ateikit ir gaukit mano 
garantiją, kad yra be ydos. Atsa
kantiems' žmonėms ant lengvu išly
gų. 3138 Clybourn Avė

Business Service
Biznio Patarnavimas

Visai 
tairai.

.Jei-

FURKOČIAI PALIKTI PAS MUS 
UŽ STORAGE IR PATAISYMĄ 

Taipgi kautai paimti i mainus, 
juodas pony kautas .. 

Rudas caracul ...............
Jap mink ............. .........
Natūrai maskrat ...........
Leopard kates ................
American broadtail .....
Northern seal ...............
Tikra eastern mink .... 

Ir daug kitų
Jackettes .........................
46

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI Delicatessen ir 
bučernė. Biznis išdirbtas per ilgus 
metus. ' Priėžasti pardavimo patirsit 
ant vietos. New • Life Delicatessen. 
3331 South Halsted St.

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

Bukit prisirengė pirm negu sniegas 
išskris. Pašauk mus dėl dykai ap
skaičiavimų. 25 metai patyrimo — 
Blekorius ir Stogius.

Leonas Roofing Co.
x 3750 Wąllace Street

Tek Boulevard 0250

NAMŲ SAVININKU ATYDAI 
Musu biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU op
ryto iki piet. _ . ---- - ■--------- -------- j

CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met

GREITAS PATARNAVIMAS
Duodame paskolas ant mortgičių 

uždedame visokios rūšies apdrau- 
das. Padarome dokumentus. Išren- 
duojam, parduodam arba išmainom 
nekilnojamas savastis.

Z. S. MICKEVIČE & CO. 
6816 So, Western Avė.

Hemlock 0800

UNIVEHSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Lonsr Distance 
Furniture and Piano Movint?

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 8408

THE/BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jusu stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi darome visokį blėkorystės 
darbą.

3216 So. Halsted Street
" Tel. VICtory 4965.

GERKITE ŽOLIŲ ARBATĄ 
DĖL SVEIKATOS

Del Alkstu No. 101—6 oz. dėže $1.00 
Del šalčio No. 103—6 oz. dėžė $1.00 
Del viduriu No. 100—6 oz. dėžė $1.00 
(Herb Tea — 17) Prisiunčiame per
nn

SANITAS HERB CO.
1143 Mihvaukee Avė. Chicago, III. 

i (Rašykite lietuviškai)

$18 
$24 
$38 
$24 
$32 
$26 
$44 

$150 
I

_____ _ $8
kailiuku scarfs nuo .... $3 iki $18 

Ekonomijos sekcijoj. 
MILLER FUR CO.,

166 N. Michigan Avė. 
Atdara iki 9 vakare.

PARDAVIMUI Tavern Annex ant 
South Sides kampo. Didelis Dining 
rųimis, šokiams vieta. Įsteigtas 6 
metus. Priežastis — kiti bizniai. 
Atsišaukit 858 W. 69th St.. kampas 
Peoria.

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS 
Beno ir strunu instrumentu 

$350 Alto Sax 1935 m. modelis $75.00 
$18 Cornet už ......................... $8.50
$25 Albert Cląrnet .............. $10.50
$18 Smuikas, kęsas ir smičiolas $6.50 

GOLDSTEIN MUSIC SHOP 
914 Maxwell St.. arti Sangamon.

PARSIDUODA tavern arti dirbtu
vių, biznis išdirbtas, priežastis par
davimo — turiu du bizniu.

634 W. 59 St?

PARDUOSIU tavern. biznio cent
re. 4 kambariai, vandeniu apšildo
mi, garažas. Parduosiu pigiai. 
Priežastis pardavimo patirsite ant 
vietos. 1752 W. 47 St.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

, ANGLIŲ ir Stoker pardavėjai — 
pristokite prie gyvos organizacijos 
kur jus galite , pasidaryti tikrą pini
gą. Turime daugeli prospektų ir 
duosime gerą komisą. Gee Goal Co. 
6821 S. Westem Avė.

REIKALINGAS kriaučins prie 
abelno darbo, darbas ant visados. 
Tinkama vyrą priimsiu i partnerius.

1825 So. Halsted St.

Help Wąnted—Female
Darbininkių reikia

REIKALINGOS patyrusios maišy
tų skudurų sortuotojos/. Atsišaukit 
N. E. Čhapman Co. 3259 South 
Western Avė. užpakalyj.

REIKALINGA moteris ar mergi
na nuo 30—40 amžiaus prie namų 
darbo — Valais, kambarys ir užmo
kestis. Pasimatymui atsilankykite 

4120 S. Maplewood Avė.

REIKALINGA senyva moteris 
prižiūrėti dviejų kūdikių. Vienas 
5% metų, kitas 15 mėnesiu. Turi 
gyventi ant vietos. Geri namai ir 
užmokestis. Nuolatinis darbas.

1458 W. 15 St. 
i groserne

Situation Wanted
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo i restaurantą. sa- 
liuną arba prie bile kokio biznio — 
Dirbsiu už mažą užmokesti. Atsi
šaukite Max Povich, 3322 South 
Halsted St.

For Rent

ANT RENDOS tavern ir 3 kam
bariai gyvenimui, gera vieta, pigi 
renda. 4300 S. Ashland Avė. Savi
ninkas randasi 2 augšte iš užpakalio.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė su namu arba atskyrai. Galima 
pirkti su mažu imokėjimu, arba mai
nysime i praperte. 3808 Lowe Avė. 
Yards 3874.

PARDAVIMUI groseris, labai pel
ninga vieta. Per ilgus metus iš
dirbta. 2534 W. 45 PI

PARSIDUODA tavern su Light 
Lunch ant kampo, , tarpe didelių 
dirbtuvių, gera transportacija ir prie 
gelžkeliu. 1701 So. Canal St.

PARSIDUODA restaurantas prie
šais dideli teatrą ir taverną. Biznis 
išdirbtas, parduosiu pigiai, pusę ar 
visą. Išvažiuoju iš Chicagos.

4189 So. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė su namu. Namas geroj vietoj, 
garu apšildomas arba mainysiu i ta
vern. Rašykite Naujienos Box 
358.

Real Estate For Sale
Nainai-žemė Pardavimui

TIK KĄ UŽBAIGTAS
Penkių kambarių angliško sty- 

liaus mūrinis insoliutas bungalow, 
35 pėdu kampinis lotas. Tile sie
nos. maudynė ir virtuvė. Karšto 
vandens šiluma. Miegami porčiai, 
extra kambarys, galima pabudavoti 
ant viškų. Atdaras inspekcijai, 
nedėlioj nuo 2 — 4 valandai po 
piet.

5300 So. Francisco Avė.

Bridgeport, lapkričio 26 d. 
Šv. Kryžiaus ligoninėje tapo 
padaryta vidurių sunki appen- 
di’ operacija. Veronika Kasi- 
liauskienė gyvenanti 3364 So. 
Halsted St. ir Charles Tavern 
savininkė randasi 325 kamba
ry. Prašome pažinties drau
gus ligonę aplankyti.

P. V. ’ Kasiliauskienė yra 
plačiai žinoma kaipo rimtą 
draugiško budo ir sena “Nau
jienų” skaitytoja ir rėmėja 
taipgi Chicagos Lituvių Drau
gijos narė.

Senas Petras.

IŠSIRENDUOJA 5 kaubarių fla
tas prie dviejų gatvekarių laino, pe
čiam apšildomas, randa pigi.

738 W. 51 St .

a 99

BAKING POWDER’ 

for finest tekinus 
Šame price today 
a$45years ago- 
25 ounces forJ5^ 
Manufeclurod by baking powder 

x speclaliiti who makt nothing 
* but baking powd«r—undar 

•uparvifion af aapart chamists 
of nailonai raputetton.

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USĖD BY O'JR GOVERNMENT

Stop
Itching ’
Skili

Niežajimo, ISbČrimu ir Dedervine*— 
Žemo greit palengvina skausmus nuo 
sušvelnina Irltaciją nuo Eczemos, spuo-. 
gų ir panašių odos nesveikumų. Per 25 « 
metus Žemo vartojamas ir giriamas® 
milijonų kaipo švarus ir saugus vals-S’ 
tas prašallnimul odos Iritąeijų. Užkir
ta* Good Housekeeplng Bureau. No. ' 
4874. 85c. 60c. ir $1. Visi vaistinin
kai užlaiko. ,

žemo
FOR SKIN IRRITATIONS

PASIRENDUOJA Storas su gro- 
seriu ir saldainių fikčeriais. Renda 
$18.00 ir šilumą duodu. 936 W. 33rd 
St. Atsišaukite 3428 S. Halsted St.

RENDON apšildomi kambariai 
furnišiuoti arba gali turėti savo 
rakandus. Prie vienos moteries, 
yra garadžius, vienas blokas prie 
Archer Avė. gatvekarių. Antros lu
bos. Galima matyti subatoj ir ne- 
dėlioj iki 3 po pietų.

4913 So. Keeler Avė.

TURI BŪT ŠIANDIEN PARDUO
TAS $1500 PIGIAU TIKROS 

VERTĖS
5936 S. CALIFORIA AVĖ.

6 kambariu mūrinis bungalow, 
dideli kambariai, tile sienos ir mau
dynė, karšto vandens šiluma, 30 pė
dų lotas. Man reikia $2250 cash. 
Atdara inspekcijai nedėlioj nuo 
2—4 vai po piet.

♦ * ♦
STORAS rendon, nebrangi renda, 

gera vieta dėl bučernės. Pirmiau 
buvo N. T. Co,,1

6512 So^ Western Avė

PARSIDUODA foreklozeriai pi
giai ir ant labai lengvų išmokėjimu 
Marųuette Park apielinkėj — 5 kam
bariai mūrinė cottage, kaina $2950, 
kita meidinė cottage furnace apšildo- 
doma, kaina $2500. Bridgeport apie
linkėj 2 pagyvenimų medinis na
mas. labai pigiai ir du flatis pigiai. 
— Kazys Urnikis. Adresuokite:

CHAS. URNICH, 
56 W. Washington St 

Room 514 
Chicago.

PARDUOSIU bizniavą namą su
Yra maudynės ir gara- tavernų bizniu arba mainysiu ant 

Renda pigi Brighton Parke.' rezidencijos namo.
2856 W. 39 St. 6826 So. Racine Avė.

• PASIRENDUOJA 2 flatai po 5 
kambarius, 
džius.
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Part Two
No. 282

F. Vaitkus apie Savo Skridimą ' ’ f . ■ ,1 .

Amerikoje*” Virš Okeano-^Ąirijoje
šių metų rugsėjo menesyje truputį miegoti. Miegojau 2-8 ♦ Airijoj — Pusryčiams pas_ ... _ ... .... . . _ i -•_ ’ . __ . 1 •Įeit. Feliksas Vaitkus atliko są- valandas. Daugiau negalėjau 

vo istorišką žygį oru per A t- nes vis galvojau ar viskas pas 
lantiko okeaną. Jisai yra viso mane gerai, ar ko netrūkstą, 
ketvirtas asmuo, vienas ir be Aš atsikėliau ir nuėjau į aęrq- 
sustojimo, perskridęs iš Nę\y 
Yorko skersai šiaurinį Atlan- 
tiką. Oras buvo labai pavojin
gas. Lakūnui teko apie 18 va
landų skristi per miglas, va
dovaujantis navigacijos instru
mentais. Ties viduriu okeanų 
užklupo jį dargana ir lėktuvo 
viršus pradėjo apšalti ledu, 
taip kad Vaitkus buvo priver
stas nusileisti iš 12,000 pėdų 
augščio žemyn į šiltesnius oro 
sluoksnius, kad ledas nutirptų, 
— kitaip, tai “Lituanica II” 
butų nukritus į vandenyną.

Lakūnas pakilo rugsėjo 21 
d. 5:46 vai. ryto New Yorke, 
Floyd Bennett aerodrome, pa
siėmęs 700 galonų gasolino. 
Vieno Lietuvos žurnalo atsto
vui jisai šitaip papasakojo apie 
savo pasiruošimus tai kelionei 
ir apie patį skridimą:

620 Arklių Vietoj 420
— “Gavęs iš ALTASS val

dybos pasiūlymą pilotuoti “Li
tuanica II-ąja į Lietuvą, aš 
pirmiau dvi dienas apie tai pą- 
galvojau ir rimtai apsvarstęs 
sutikau. Prasidėjo darbas t. y. 
skraidymas pradžioje po lietu
vių kolonijas. Mane dauguma 
rėmė ir aukojo skridimui, ži
noma, atsirado ir tokių, ku
rie priešinosi. Tai daugiausiai 
buvo politikierialkr/Jš ■pradžių 
pas “Lįtuąąicą” bųyp 42Q Ark. 
Jėgų motoras ir vėliau pakei
čiau į 620 A. J. Tokį galingu
mą jis davė ant 5000 pėdų 
aukščio. Daug laiko man at
ėmė instrumentai.

— Tai yra jų bandymas? —
— Ne! Bandyti tai galima 

greitai, bet daug laiko atėmė 
jų atreguliavimas ir pastaty
mas. Aš pakeičiau važiuoklę 
nes anie ratai buvo nestiprus, 
uždėjau pračiuožiklius. Per žie
mą turėjau daug laiko, patik
rinau savo kursų apskaičiavi
mus. Man daug padėjo inž. 
Brotz. Jis man padėjo pasta
tyti benzino tankus (bakus). 
Po viso pasiruošimo pavasarį 
aš jau pradėjau laukti tinką- 
mo oro. “Lituanica” Il-oji sto
vėjo ir galėjau tik šluostyti 
dulkes nuo jos. Dėl oro man 
daug padėjo meteorologijos 
biuro direktorius dr. Kimball. 
Jis daug laiko davė tam, kad 
teiravosi oro ir braižė mete
orologijos žemėlapius. Aš pas 
jį eidavau kartais du kartus 
per dieną. Paskutinį kartą kai 
aš pas jį buvau jis man sa
kė, kad oras vidutiniškas v* 
gal kokia 24 valandas nebus 
blogas. Aš nusprendžiau skri
sti. Pranešiau ALTASS pirmi
ninkui p. Grigaičiui ir nuėjau lįpau iš mašinos.

drąmą. Tęn atsisveikinau 
savo žmona, pažįstamais.

Oras Geraš Tik Iki 
Nova Scotia

su

jus— O, prieš pakylant 
jaudinotės bent kiek.

— O ne, aš buvau visiškai 
ramus! žinoma, šiek tiek tu
rėjau valdytis! Po to aš už
vedžiau motorą, įšildžiau jį ir 
pradėjau kilti. “Lituanika” 
sunkiai, bet po 3,200 pėdų įsi
bėgėjimo pakilo ir aš pasukau 
į New Foundlandą. Man biu 
yo oras geras tik iki Nowa 
Scottia. Tenais pradėjo lyti ir 
prasidėjo rūkas. Aš pradėjau 
skristi sulig instrumentų. Gir
dėjau kurį laiką Nowa Scottia 
radio stotį. Kurį laiką paskri- 
clųs prasidėjo labai smarkus 
vėjas ir lietui. Aš sprendžiau, 
kad jau esu viršum Atlanto. 
Ąš skridau 10,000 ir 13,0Q0 
pėdų aukštumoje. Mašina pra
dėjo apsidengti ledais. Aš pa
bijojau, nusileidau tiki 5,000 
pėdų, užšildžiau daugiau ma
šiną ir ledai nutirpo. Pradėjau 
girdėti Athlonės stotį. Pirma 
muzika, kurią girdėjau buvo: 
“Medinių kareivėlių paradas”. 
Aš tiktai vieną kartą mačiau 
žvaigždes. Athlonės radio sto
tis man nuolatos davė prane
šimus apie orą, bet jie buvo 
blogu' 48: valandų^Aš turėjau 
skristi aklai. Ęadio kompasas 
man davė galimybės kontro
liuoti skridimo kryptį. Po t j 
aš pamačiau po savimi žemę. 
Jau skrisdamas aš mačiau, 
kad benzinas nuteka ir išeina 
pro motorinį siurblį. Dubline 
oras buvo irgi blogas. Buvo di
delis rūkas. Airijoje aš ma
čiau daug laukų, kur aš galė
čiau’ nusileisti. Dubline aš ne
galėjau nusileisti, nes buvo ru- £ 
kas. Aš turėjau tūpti pasiim
ti benzino, nes man iki Kau
no neužtektų, beto aš gavau 
per radio žinias, kad šiauries 
Juroje ir Danijoje oras yra 
blogas. Aš grįžau nuo Dublino 
ir pradėjau žiūrėti, kur aš ga
lėsiu nesileisti. Laukų buvo 
daug, bet juose ganėsi ir daug 
avių, arklių ir karvių. Aš ten 
skraidžiau apie 20 minučių ir 
suradęs mažesnį lauką, kur 
buvo mažiau arklių, juos įš
aukiau ir leidausi žemėn. Rei
kėjo leistis labai mažu grei
čiu. Prie žėmės buvo aukšta 
muro tvora. Pro ją besileid
žiant vėjas pakėlė kairįjį spar
ną ir lėktuvas užkliudė žemę. 
Buvo nuplėšta važiuoklė, su
lenktas propeleris ir sulaužtas 
dešiniojo sparno galas. Aš. iš-

Ūkininką
■ ’ • ; ■ r-„. \ ■ &

— Ar Jums reikėjo kirve
liu išsįkirsti duris? ' V ’ ’ • • ■ -

—. Ne, aš išlipau kaip rei
kalinga! Išėmiau visus reika
lingus instrumentus ir nuėjau 
su ūkininku papusryčiauti. Aš 
buvau ' pavargęs ir norėjau 
miego. Po to pradėjau tvarky
ti “Lituanicos” II reikalą. Dau
gelis manęs prašė, kad aš duo
čiau ką nors atminimui,
jiems daviau nereikalingų me
džio dalelių nuo sparno.
------- —------ ;—;------------------- .............................f,________________

Aš

h

■» • ‘

ir jie —
KARTU SU VISAIS DŽIAUGIASI

kad 
per-

ka-

Aš esu labai linksmas, 
musų didvyris Vaitkus 
skrido žiaurų vandenyną, 
tuo sujudino visą žemes
muolj. Kur tik neėjai, kur ne 
klausei, visi kalbėjo, kad lie 
tuviai turi labai drąsių ir smar 
kių’ vyrų.

Visi laikraščiai buvo pilni 
aprašymų apie musų Vaitkų. 
Labai gaila, kad jis turėjo sw 
savo oro milžinu, “Lituąjuca 
H” nusileisti ir nebegalėjo ke
lionės tęsti.

Vienok, visi kalbėjo, kad mu
šu didvyris atliko* didelį, mįį» 
žinišką žygį, perskrisdamas 
vandenyną tuo laiku ir tokiam 
ore, su kokiu jam teko susi- 
durti. Rašė apie skridimą ir- 
tie, kūrie bandė skridimui ken-. 
k|i ir visokiais bųdkis šntel-; 
|ė, melavo. Bet, buvo dędaipos 
didžiausios pastangos skridimą 
įvykinti, šiandien ir jie giriiį 
Vaitkų ir kartu su* visais džiąn-, 
giasi... ... '."A

VAITKUI
Garsusis LĄkupėlį, 
Raibasai Sakalėli!

Per audras kelią skynei 
Tautai vainiką pynei.

Tu mirties Inębijęjai
Per audras j išplasnojai —

Duotą žodį išlaikei
Drąsų žygį atlikai

Pasakyk ką regėjai 
Kai padangėms dundėjai? 

Ar matei kai nušvito 
Akis, • įšara nukrito ?

■ 'V

motutėj dūdavoKai motutėj dūdavo
Ir verkė,, džiūgavo?

Garbės į vainiką klojam
Po tavą, didvyrio kojom...

Aniią J. Marųiiardt.

Oro Susisiekimas per Atlantą
r. ; ~

Kas Jau Padaryta Kas dar Reikia Padaryti
Pulkininkas Lindbergh šiau

rės Atlantą — iš New-Yorko 
į Paryžių — pirmas perskrido 
prieš aštuonetą metų. Nuola
tinio, tiesioginio susisiekimo 
oru tarp Senojo ir Naujojo Pa
saulio iki šiol tačiau dar nė
ra. Per pietinį Atlantą — tarp 
kraštutinių, arčiausių Afrikos 
ir Pietų Amerikos punktų, jau 
senokai eina reguliariškas pa
što susisiekimas oru (hidropla- 
nais, cepelinu), šiaurinėje da
lyje Atlantas lieka tačiau ne
pažabotas. Po Lindbergho pa
darytos pradžios, tik labai men
kas skaičius lakūnų ir ypačiai 
lėktuvų pasirodė šiaurės At
lanto klastoms priaugę. Paskųs

Sveiks^ Vaitkau!

Mes Tavim Didžiuojamės!

Triukšmui Nutilus
X i T* ...
Rąmu!. Antras Amerikos Lie

tuvių ; Trans-Atlantinis Skridi
mas įvyko! Lakūnas jau gry- 
žo Amerikon. Neužilgo tas žy
gis bus užmirštas praeities ban
gose. Užmirštas bus ir tas at
kaklus triukšmas skridimo 
priešų, kuris siautė pastarais 
metais. Bet atliktas žygis pa
siliks aviacijos istorijoj. Var
dai amerikiečių lakūnų, Da
riaus-Girėno ir Vaitkaus, liu- 
dys ateinančioms kartoms, kad 
pirmuose bandymo laikuose 

; perskristi Atlantiką Amerikos 
lietuviai stojo į priešakines ei-

Julius Gutcaitiš,
Chicago, III. j

praeįtis, kuriojo gludi žn o 
pijęs patyrimai, yra žmonių 
dvąšĮpis penas. Ktfdirka tai ge- 
rai suprato rašydamas Lietu
vos himhą —

‘Iš praeities tavo sūnūs 
te stiprybę semia!”

O kokią naudą turės ateinam jokiu budu negalėjau suprast 
čios gentkartės iš to triukšmo, 
kurį kčiC skridimo priešai?

To skridimo rėmėjai turi 
teisę džiaugtis ir net didžiuo
tis atliktu žygiu — viena, dėl 
to, kad jie suteikė Lituanicai 
II visas reikmenis reikalingas 
saugiam skridimui; antra, dėl 
to, kad lakūnas Vaitkus atli
ko savo pareigą garbingai, ir 
trečia, dėl to, kad jie nepaisė 
visų plūdimų per radio, laik
raščius ir, pagaliau, atakų tei
sme. Reikėjo didelio pasiryži
mo tam visam nugalėti, 

i ‘ -i' ! ’* * ' ■'
Man buvo linksma matyti 

taip rėmėjų, ^aip ir ALTASS 
valdybos narių tarpe nuošird
žius sandarječius, katalikus, ii 
socialistus greta bepartyvių 
žmonių, sutartinai veikiančius 
įvykdymui to sumanymo. Bet

tiniu, ypatingai sunkiomis oro 
sąlygomis atliktu Felikso Vait 
kaus žygiu neveltui tenka di
džiuotis. Tačiau, kad ir pavy
kęs, šis žygis tik dar kartą 
parodė, kiek maža dar terą 
užkariautos oro dykumos. 
Transatlantiniai skridimai, reį- 
kia manyti, dar ilgai teks lai
kyti herojiškumo darbu ir 
technikos, (lėktuvų konstrukci
jos) galimumų riba, kaip tat 
ir yra šiandien. Ar ne per ank
sti tad svajoti apie nuolatinį, 
tiesioginį pašto ir keleivių ve
žiojimą oru tarp Europos ir 
š. Amerikos? šis klausimas, 
vis dėlto, yra jau šiandien prak
tiškai keliamas. Panagrinėsime 
jo išsprendimo galimumus ji 
kliūtis.

Tautinių Interesų 
Konkurencija

į . \

Tokiais atvejais visų pfrma, 
žinoma, turi susidurti vadina
mi “tautiniai interesai”. Čią, 
būtent, esama konkurencijos, 
ypač tarp Jungt. Valstybių, An- 
glijos ir Prancūzijos. Busimo
ji transatlantinio susisiekimo 
linija — arba linijos — turė
tų ne tiktai ekonominės, bųt 
ir politinės reikšmės. Prančų- 
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zai ir abi anglo-saksų tautos 
jau* kuris laikas kiekviena sky
rium turi sudariusios komisi 
jas, kurioms pavesta pątylo 
mis ši problema studijuoti. Ta
čiau toks painus ir brangiu 
reikalas, kaip transatlantinis 
oro susisiekimas, vienąf kurią:

rnlas. Bet čia reikalinga butų 
)irma atlikti eilė nuodugnių 
tyrinėjimų ir negalima butų 
apsieiti be stambių paruošia
mųjų darbų, kurie prarytų ne
mažas pinigų sumas.

Iš tikrųjų, nuolatinis oro su
sisiekimas per Atlantą dabar
tinio pajėgumo lėktuvais ne* 
įmanomas, neįrengus pirma 
lėktuvams visos eilės bazių, 
sustojimo punktų pakelyje, ku
rie skrendantiems garantuotų 
maksimumą saugumo. •

Sausumoje reikalinga butų 
organizuoti visa eilė speciali- 
nių pakilimo, nusileidimo ir pa
galbos aikščių, įrengti, patobu
linti informacijos bei signali
zacijos priemones — meteoro
logines ir kitas. Tokių įrengi
mų sistema pagrįstas yra šian
dienoms oro susisiekimas sau
sumoje. šioje srity ypač pasi- 
žyrųi Jungt. Valstybės, kurios 
vrą išleidusios šiam reikalui 
milžiniškas sumas. Transkonti- 
leptalinio oro susisiekimo rei
kalui čia yra, pavyzdžiui, kas 
Ividešimts penki kilometrai 
rengtos pagalbinės aikštės; 
nęteoroliginiai daviniai renka- 
ni ir skelbiami kas dešimts 
minučių.

Tokios rųšies organizacija 
nitų dar reikalingesnė, bet 
tartu, aišku, kur kas sunkes- 
iė įrengti j u r o j e, vande- 
lyne, kuriame tai vienoje, tai 
rito j e vietoje lėktuvui kelią pa
stotų blogas oras, audros, sū
kuriai, rūkas. Lėktuvo, koksJL

valstybei, aišku vis tiekvbutų.^lmgas jis nebūtų, normališ- 
-j .negalima butų paleisti ties 

neturint išmėgintų 
patikimų apsaugos bei

neįmanomas . organizuoti, Ęp- 
merciniu nr apolitinių atžvilgiu 
Čia butų susitarta. . Sunkumų 
centras lieka - technikoje.

Didelė dalis sunkumų, su 
kuriais čia tenka susidurti, yra 
jau rimtai išstudijuoti tiek mi
nėtųjų valstybinių komisijų, 
tiek privatinių grupių. Daug 
kas tačiau dar neaišku.

Visų pirma — kokius pasi
rinkti transatlantiniam oro su
sisiekimui kelius. Garsu
sis Lindbergh, ku’ris šioje sri
tyje laikomas dideliu autorite
tu, savo skridimui 1927 m. ge
gužės mėn. buvo pasirinkęs ke
lią, gerokai nulinkusj į šiaurę 
(maždaug tuo pat keliu skrido 
ir Vaitkus). Kelias, einąs tie
sia linija tarp New-Yorko ii 
Paryžiaus, dėl trumpumo bu
tų berods praktiškesnis. Tačiau 
nei vienas, nei antras tųdvie
jų kelių dar ilgą laiką nega
rantuos kiek reikiant pastovu^ 
mo ir saugumo skrerfdant. O 
be šių sąlygų skridimas išnau
doti komerciškai neįmanomą.

Saugesnysis Kelias
žymiai saugesnis kelias bu

tų, manoma, maždaug išilga: 
k e t u r i a s-d e š i m t ą j ą 
p a Y a 1 ė 1 c, skrendant, bu- 
tent, pro Bermudo ir Azorų

Atlantu, 
>ei i 
orientacijos priemonių.

“Plaukiančios Salos”
Publika paprastai mano, kad 

reguliariškas oro susisiekimas 
butų galima įvesti, įrengus tara 
tikrais protarpiais atvirame 
vandenyne, panašiai kaip sau
sumoje įrengti aerodromai, tam 
tikras “plaukiančias 
amerikoniškai: 
]Bet specialistų 
rinėje Atlanto 
si, tiesioginėje
Amerikos ir Europos, ir tokios 
salos nieko negelbėtų. Jeigu 
techniškai ir butų įmanoma to
kie vandens aerodromai įtvir
tinti atvirame vandenyne, ta: 
esą labai abejotina, ar galima 
butų jais naudotis.

Juk negana prirakinti tokius 
oro uostus prie jurų dugno, 
kuris kartais yra kelių tūkstan
čių metrų gelmėje. Lakūnas, 
kur jis bebūtų atsidūręs, ko
kiam orui besant, turėtų tokius 
uostus susekti, priskristi, į 
juos nutūpti. O tai sunkiau, 
nekaip atrodo. Kokias milži
niškas sumas į tokios plaukio
jančios salos pastatymą nesu-

(Pabaiga ant 5 pusi.)

salas”, 
seadromes. 

tvirtinimu šiau- 
dalyje, vadins
imi jo j e tarp š.

kaip tūli laikraščiai ir asmens 
kurie tam sumanymui buvo ne
prielankus, galėjo taip jį ne
gražiai niekint, žinojau, kad 
tai buvo daroma sroviniais su 
metimais, bet tas žygis buvo 
daromas lietuvių garbei pakel
ti tokioje srityje, kuri nieko 
bendro neturi nei su tikyba, 
nei su jokia politine arba eko
nomine ideologija. Tai 
suprato rėmėjai, nors 
tūlų sriovių to suprast 
rėjo.

Ar 
šituo 
koti
musų jiegas tokiais bent at
vejais, kai sroviniai reikalai 
nėra kliudomi? Ar galima ka
da tikėtis tokio musų tautinio 
susipratimo?-

Juozas J. Hertmanavičius.

RAMIOS MINOS —

NEI LINKSMAS, NEI NUSIMINĘS
1 1,1 ....................... i ■" ..  ■

ne laikas mums 
dalyku susidomėti 
buoų subendrinti

gerai 
vadai 
neno-

rimtai 
ir ieš- 

visų

šiuomi pranešam gerbiamąm 
laikraščiui “Naujienoms”, kad 
matėm “movie pikčerį” musų 
didvyrio Felikso Vaitkaus. Pa
rašyta juodoms raidėms kaę 
“Lituanica II”, kas toks Vait
kus ir kur jis skrenda.

Vaitkus, kad ir su aviato- 
riškais drapanomis, bet pąžin- 
ti jį galima. Nurodė rimtos mi
nos, nei linksmas nei nusimi
nęs — taip kaip stodamas į 
sunkų darbą. Orlaivis baltas, 
gražus.

žmonės visu'r kalbėjo, koks 
jis “nice fellow” ir koks 
“brave”. Jis, sako, nebijo, kad 
jis gali numirti, bet lekia per 
vandenį.

Tada Vaitkus pasuka prope
lerį, įsėda į orlaivį ir išskren
du. Tas mums labai nudžiugi
no, tad nutarėm apie tai pa
duoti į laikraštį, čia pasirašom 
katrie matėm.

Math Z. Palonis, 
Ignas .Vaitiekus.

Universal, Ind.
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ATLANTO NUGALĖTOJAI! Lituanica II” Airijoje
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P ir mt aklinai----Aukos--Nepasisekimai-—MusųDidvyriai
..................... .... —<il>» Į.'lM Iti Iii Ui,

Senai laukiamas musų laku- tam tikrus šklahdytuvtis, ku- New-Foūhdland’o į Airi jų. Kai 
nas Feliksas Vaitkus skrido rie, 'pasigaudami oro srovių, 
Lietuvon. Vaitkus perskrido Skrisdavo oru. Bebandydamas 
Atlanto vandenyną, bet dėl 
tam tikrų priežasčių jis ture-, 
jo nusileisti Airijoj, nepasie-į 
kęs savo užsibrėžto tikslo ; 
savo tėvynės žemės. Tai jau 
yra trečias lietuvių lakūnas,' 
perskridęs Atlanto vandenyną 
lėktuvu (pirmieji du, kaip vi
si gerai žinome, Atlanto van-i 
denyną perskrido 1933 metais 
liepos menesį -Darius ir Girė-i 
nas). Nors pirmųjų musų At-į 
lanto nugalėtųjų žygis baigėsi* 
tragiška lakūnų mirtim, tačiau; 
tai nepalaužė kitų lietuvių drą-- 
šuolių pasiryžimo. O tai yra| 
didelis dalykas, nes tik toki’d 
keliu einant visos kliūtys yla) vės, reikia plataus žemės plo- 
nugalimos ir, pagaliau, anks
čiau ar vėliau tikslas pasiekia-i 
mas. Jei vienas kitas hepasi-( 
sekimas, jei viena kita nelaL 
mė, nors kartais ir baisiai 
skaudi, butų ženklu to darbo 
nebesiimti kitiems, tai butų 
didžiausias pažangos, mokslo, 
išradimų ir įvairių pasiekimų 
stabdis, nes, iš tiesų, galima 
pasakyti, kad nieko pasauly 
nebuvo pasiekta išsyk, bet vis
kas buvo padaroma palengva, 
viskas reikalavo daug triūso, 
energijos, pasiryžimo, na ir la
bai dažnai daug aukų. Paim
kime kad ir musų čia mini
mąją sritį — oro nukariavi
mai Ar žmonės išsyk išmoko 
skraidyti oru ? Ar išsyk per 
vieną valandą galima buvo 
skristi šimtus kilometrų? Ar 
tuojau, vos pramokus skrai
dyti oru, nugalėti ir vandeny
nai, perskrendant juos? Pasi
žiūrėję oro nukariavimo istori
jon pamatysim,, kad daug lai
ko praėjo, Baug triūso^ ener^ 
gijos ir pasiryžimo žmones 
įdėjo, daug aukų paliko, kol> 
pagaliau, galėjo pasakyti: “oras 
nukariautas! žmogus gali lak
styti kaip paukštis!”

Paukščių sparnais ...
Palengva, palengva ėjo erd

vių nukariavimas. Pirmiausia 
žmogus, nusižiūrėjęs į paukš
čius, dirbdinosi paukščių spar
nus ir jų padedamas norėjo 
lakstyti kaip paukštis. Bet tuo
jau žmogus turėjo įsitikinti, 
kad permažai jis jėgos tetu
ri, kad galėtų pats savo mus
kulų joga judinti sparnus: 
paukštis, pasirodė, čia yra už 
žmogų pranašesnis, 
griebtasi kitų būdų 
į erdves. O tai buvo 
ri balionai, pripildyti 
garais įkaitinto oro, kurie yra 
lengvesni už orą. Paskui van
dens garus pakeitė tam tik
ros dujos (vandenilis, dabar
tiniu metu helijus), kurios yra 
žymiai lengvesnės už orą, ir 
todėl jomis pripildytas balio
nas kilsta viršun, žmogus po 
balionu prisitaisydavo tam tik
ras sėdynes — ir valio į auk
štybes, iš padebesių pažvelgti 
į musų žemę maitintoją. Vė
liau jau žmogus pasidirbino artimiausias kelias, būtent iš

tokj sklandytuvų žuvo ir gar
susis lakūnas Libėnthalis. Bet 
jo darbas nežuvo, jo pėdomis 
ėjo kiti — ir štai sugalvota 
prie tokio sklandytuvo pritai
syti motorą, kuris jį varytų 
pirmyn. Taip gautas dabarti
nių lėktuvų mddėlis. 
pasijuto įsiviešpatavęs ore. 
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Drąsiai tik ton, kur po ko
jomis žemė

Bet žmogUs ilgų laiką drą
siai sklaidė tik ten, kur jis 
po savo kojomis galėjo maty
ti žeme. Tiesa, lėktuvui nusi
leisti reikia tam tikros erd-

žmogui

Tuomet 
pasikelti 
tarp tik* 
vandens

to, antraip jis kur nors už
klius ir suduš. Bet Vis dėlto 
žmogus tikėjosi, kad lėktuvui 
ore sugedus, jis šiaip taip ga
lės nusileisti žemėn ir išlikti 
gyvas. Taigi, jau? ir gerai pra
mokęs skraidyti oru žmogus 
skrąidė daugiausia tik žemy
nais. Vandenynus išdrįsdavo 
raižyti tiktai garlaiviai, tuo 
tarpu lėktuvas viršvandenynų 
vis nedrįso rodytis. Bet paga
liau žmogus pasiryžo nugalė
ti ir vandenynus. Ir jo pasiry
žimas nenuėjo niekais: šian
dien jau šimtai žmonių yra 
perskridę Atlanto vandenyno 
šiaurėj ir pietuos, keletas yra 
perskridę Didįjį vandenyną ir, 
atrodo, kad greit turės ateiti 
tas laikas, kad žmogus per van
denyną lėktuvo* skris taip pat 
saugiai, kaip ir šiandien va
žiuoja didžiaisiais garlaiviais.

Bandymai perskristi vande
nynus prasidėjo vos tik po DU 
džiojo karo. Mat, Didžiojo ka
ro metu įvairaus tipo lėktu
vai buvo jau gana ištobulinti, 
kad galima buvo rizikuoti lei
stis tolimon ir pavojingon ke
lionėn. Pirmiausia buvo ban
domas perskristi šiaurės At
lantas. Skrendama buvo iš 
Amerikos Europon, o ta kryp
timi lėktuvams skristi atmos
feros sąlygos yra daug palan
kesnės, negi? skristi iš Euro
pos Amerikon. Artimiausias ke
lias iš Amerikos Europon yra 
nuo Amerikos salos New- 
Foundland’o (Niu-Faundlendo) 
iki Airijos krantų. Tas kelias 
turi apie 3.105 kilometrus. Nuo 
New Yofko iki Airijos kran
tų yra apie 4816 kilom., iki 
Lisabonos 
450 klm., 
569 klm., 
800 klm., 
klm., iki Romos — 6.582 klm., 
iki Kauno — 7.986 klm., iki 
Konstantinopolio (Stambulo) 
•— 8.0&5 klm. Kaip matome 
iš paduotųjų skaičių, iki Kau
no iš New Yorko yra žymiai 
toliau, negu iki didžiųjų Va
karų Europos sostinių.

Per Atlantą 1919 metais
Pirmiesiems skridimams, ži

noma, buvo pasirinktas pats

kas mano, kad Atlanto vande-, 
nyną pirmasis perskridęs 1927 
metais amerikietis lakūnas 
Lindbergh’as. Bet tai nėra tie
sa: iki Lindbergh’o skridimo 
Atlanto vandenynas jau buvo 
keletą kaTtų perskristas. Pila
mieji Atlanto vandenyną per
skrido 1919 metais birželio 15 
d. amerikiečiai lakūnai Alcook’- 
as (sk. Alkukas) ir Brown’as. 
Juodu skrido iš N. Foundlan- 
do į Airiją. Tą kelių padarė 
per 16 vai. ir 12 min, Už per- 
skridimą Atlanto vandenyną 
juodu gavo 10 takšt. švarų 
sterlingų.

Antroji kelionė per Atlanto 
vandenyną buvo padaryta jau 
nebe lėktuvu, bet cepelinu.; 
1924 mt. amerikiečiai, pasidirb
dinę Vokietijoj cepeliną, vado-, 
vaujant dr. Kckeneriui, per
skrido juo Atlanto vandeny-' 
ną.

žym.-ausias Atlanto vande
nyno nugalėjimo metais reikia 
laikyti 1927 metus. Pirmasis 
Atlanto nugalėjimo Žygį pra
dėjo garsusis Lindbergh’as, at
skridęs iš New YoPk’o į Pa
ryžių. šitas kelias, kaip jau 
pažymėjome, turi apie 5.800 
klm. Jį Lindbergh’as perskri
do per 33 vai. 29 min., taigi, 
vidutiniai per valandą skrisda
mas po 183 kilometr. Anuo 
metu šita kelionė buvo did
žiausia sensacija visame pa
sauly. Už tą savo kelionę Lind
bergh’as gavo nepaprastai daug 
dovanų. Paryžiečiai jį priėmė 
kaip kokį karalių. Nu© to lai-' 
ko Lindbergh’as Amerikoj ta
po garsiausiu žmogum. L <

Praėjus vos POMH sąwičių 
per K-gho skridim&i^^^rith^

(Portugalijoj) — 5,- 
iki Londono — 5- 
iki Paryžiaus -— 5. 
iki Berlyno — 6.380

VALIO VAITKUI! I
Atlanto Nugalėtojui!

MISCHLER’S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Koplyčia — Ambūlancė
Ofiso telefonas 3811. Rezidencijos telefonas 7207

708 Fifty-Severith St. Keitošha, WisJ
i II ii n *

KENOSHA PHONE 4873 NORTH CHICAGO PHONE 998
VALIO VAITKUI!

Atlanto Nugalėtojui! -
C. & M. PIASECKI

Laidotuvių Direktoriai
4124—7th AVenue 1321 Jackson

KENOSHA, WIS. NORTH CHICAGO, ILt.
t ....... ...—. ——į
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“Lituanica II” duobėtam ir akmenėtam lauke, netoli Bal- 
linrobe, Airijos, kur lakūnas Vaitkus buvo priverstas nusilei
sti laimingai perskridęs Atlantiko vandenyną,
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nams: Amerikos krantų juo- su trimis motorais. Oras skrl-
du niekuomet nepasiekė. Pran-, 
euzų, anglų, amerikiočių lai
vai ir lėktuvai po t visą Atlan
tą ieškojo j t) liekatių, bet nto- 
kur ttibicė neužtiko: ir jie, ir 
jų lėktuvas *■ Baltasis paukš
tis” dingo vandoriyno' gelmė
se. . . .. ■ ■ ę ' .......

Nepavyko iš Londono Kana- 
don nuskristi ir anglų lakū
nams Minchin’ūi; , Hamilton’ui 
ir kunigaikštienei, f Weitheim. 
Jiė taip pat iš Ldhdon iškil
mingai išlydėti, 'bėt... pasku- 
tinėn kelionėn: vandenyno gel
mės priglaudė ir juos.

1927 mt. liepos mėn. 1 d. 
iš New Yorko į Prancūziją (j 
Versur-Mer) atskrido ameri
kiečiai lakūnai Byrd, Novillc, 
Acosta ir Balchen, padaryda
mi 5.570 kilom.Akelio per 36 
vai. 6 mih. Jie skaido lėktuvu

sti buvo labai nepalankus, bu- 
vo baisios miglos, per kurias 
lakūnai beveik nieko negalėjo 
įžiūrėti. Ir Prancūzijoj tuo lai
ku buvo didelės miglos, todėl 
lakūnai Ilgai tūrėjo klaidžioti, 
kol galėjo nusileisti.

Lakuhai Bertand’as ir Hill’- 
is norėjo nuskristi iš Ameri
kos į Romą; bet nei Romos,; 
nei kurios nors kitos žemės 
Viėtdš jie niekuomet nepasie
kt ŽUVO ir lakūnai Tilly ir 
Medcalfs ir daugybės kitų. Ap
skaičiuota, kad Vien 1927 me
tais buvo bandyta perskristi 
Atlanto vandenyną iš Ameri
kos Europon ar atvirkščiai iš 
viso 106 kartus* Iš tų skridi
mų krantus pasiekė tik 49 lėk
tuvai, o kitus* 57 lėktuvus pra
rijo Vandenyno gelmės.

Ir taip nuo 1927 metų At
lanto vandenyną galime laiky
ti pilnai nugalėtu. Vėliau kas
met jį perskrenda po keletą, 
keliolika ir keliasdešimts lakū
nų. 1933 metais liepos mėn. 

išskrido iš New Yorko 
ir muSų lakdhai St. 

ir St. Girėnas. Nors 
jiems Atlanto vandenyną ir pa

rvyko perskristi, tačiau Kauno f 
pasiekti nepavyko: ištiko Sol- 

: dino tragedija ir musų laku- 
■ nų susilaukėme tik lavonus, 
j Darius ir Girėnas perskrido iš 
viso apie 6500 kilom., taigi žy
miai daugiau, negu Lindber
gh’as per savo pirmąjį skri
dimą. Tą kelią juodu atliko 
maždaug per 38 vai.

Musų Sparnuotieji 
Didvyriai

Ir dabar štai musų tauta su
silaukė naujo skridimo — Įeit. 
Vaitkaus. Lak. Vaitkus per
skrido Atlanto vandenyną, nu
galėjo didžiausias sunkenybės, 
bet dėl tam tikrų priežasčių 
žygio pilnai užbaigti negalėjo, 
čia reikia pažymėti, kad lak. 
F. Vaitkus skrido vienas, o tai 
yra žymiai sunkiau, negu skri
sti dviem. Skrendant dviese, 
vienas būna prie vairo, antras 
tuo laiku gali ilsėtis, tuo tar
pu skrendant vienam visą lai
ką įtemptai tenka budėti prie 
vairo. Tai nepaprastai lakūną 
išvargina.

Reikia manyti, kad šitas 
transatlantinis skridimas ne
bus paskutinis musų tautos 
žygis. Tikėsime,' kad anksčiau 
ar vėliau vis dėlto žygis bus

15 d. i 
‘Kaunan 
Darius

Gerkim uz

atliktas iki gMoę bus atskri
sta iš New Yorko stačiai į
Kauną.' «L.TJ.’W

M

DŽIAUGIAMĖS, 
kad mes Galėjom

Tavo Žygio, 
Vaitkau!

BRUNO’S TAVERN
BRUNO KAZLAUSKAS. Sav.

3417 So. Union Avė.,
Phone BoUlėvaYd W35

VALIO, VAITKAU!
Iškėlei visą Musų 

Tautą Apgalėdamas 
Neptūną!

Boston Shoe Store
3435 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL

Gerkim už Vaitkaus 
Drąsą, Stiprią 

Valią ir 
Pasiryžimą!

Bernice Dresš Shop
3437 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.

Atlanto vandenyną vėl per
skrido (iš New Yorko i Eisle- 
beną, Vokietijoj) lakūnai 
Chamberiain (sk. Čemberlenas) 
ir Levine. Iš New York’o į Eis- 
lebeną yra 6.280 klm. ir tą ke
lią juodu perskrido per 41 vai.

min. Anuo metu tai buvo 
nusileidimo lėktuvo skridi- 
tolumo rekordas.

Nepasisekimai
Tuo pačiu laiku du prancū

zų lakūnai Nungeseris ir Coli 
(Koly) sumanė nuskristi iš Eu
ropos į Ameriką; iš Prancu- 
zijos į New Yorką. Iš Pran
cūzijos lakūnai buvo išlydėti 
kuo iškilmingiausiai. Tačiau 
tai buvo paskutines iškilmės, 
kurias teko pergyventi laku- ■

58 
be 
mo

aitkaus
Drąsą, Stiprią

Valiįjr 1
.vSaši^ž®^!-. , :

. . a, AAJfA -

Mitchell’s Tavern
Phone Armitage 2039

E. Mitchell?) Prop. i 
: I' >r.

2038 W. North Avė.
Chicago; III.

I Wl ■ ..ii...-, k.. iTlitfi-l ii ■ 'Į-..' į ..„.„„.Ii.. A ui, ■(•„■T 

DŽIAUGIAMĖS, 
kad mes Galėjom 
Prisidėti prie- 
Tavo žygio, 
Vaitkau!

Anton Choras, Prop.
3253 SO. HALSTED ST.

Phone Victory 8684. ( 
Chicago, III.

VALIO VAITKUS!

ROOFING CO.
. 1

3216 So. Halsted St
Tel. Victory 4965 

Chicago, III.

Valio Vaitkau!
Lai skridimo priešai žino, kad Tu nesuvylei 

žmonių ir buvai Kaune! ;
• *

FRANK KAUŠELIS 7
■i: • , 5

Musų užeigoje visados randasi geros rųšies 
degtinė, alus, cigarai ir mandagus 

patarnavimas.

6746 So. Ashland. Avė.
Tel. Hemlock 6087 >

Valio Vaitkui! Musų Didvyriui, 
Atlanto Nugalėtojui!

Povilas Balčiūnas
1841 South Halsted Street 

' Chicago, Iii. it

VALIO, VAITKAU!
Iškėlei Visą Musų Tautą 

Apgalėdamas Neptūną!

AUDITORIUM 
TAVERN

J. and P. Račiūnai, Sav.
3137 SO. HALSTED ST. 

Tel. Victory 6172 
CHICAGO, ILL.

VALIO
VAITKUI!

Lai Skridimo Priešai žino, Kad Tu Buvai Katine!

Queen’s Tavern
VERA WALUSH ir ALEX RUZGUS 

Savininkai

Musų užeigoje visados geriausios rųšies degtinė, alus, ci
garai, užkandžiai ir mandagus patarnavimas.

I

6227 SO. ASHLAND AVĖ.
Chicago, III.

MUMS YRA LABAI MALONU, KAD LAKŪNAS FELIKSAS 
VAITKUS LAIMINGAI PERSKRIDO ATLANTA

VISA LIETUVA DŽIAUGĖSI IR SVEIKINO JJ!

MES IRGI SYKIU SU VISAIS LIETUVIAIS SVEIKINAME IR 
DŽIAUGIAMĖS JO GARBINGU PASISEKIMU!

Justin Mackiewich
2324 SOUTH LEAVITT STREET
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Penki Pionieriai, Kuriuos Pasaulis Visuomet Gerbs

PVLK. CHARLES E. L1NDBĖRGH

Kai gal ir ne taip tolimo
je ateityje susisiekimas oru 
per Atlantiką bus kasdieninis 
dalykas, tų laikų keleiviai lenks 
galvą pagarboje ir jautriai kal
bės apie penkis drąsius pionie
riui. Diedukai pasakos savo 
anūkams, kaip “anais laikais, 
kada mes buvome maži kaip 
dabar jus”, penki drąsuoliai 
pasileido per vandenyną patys 
vieni, kad “jus vaikeliai netu
rėtume keliauti taip vargingai 
net septynias dienas laivais 
kaip mums kad reikėjo”.

Tie pionieriai yra:
Pulk. Charles Lindbergh, ku

ris nuskrido iš New Yorko į 
Paryžių gegužės 21, 1927 me
tais j 33:29 vai.;

Amelia Earhart-Putnam, ku
ri iš Newfoundlando nuskrido 
į Airiją, gegužės 21, 1932, į 
14:54 vai.;

PROF. Z. ŽEMAITIS
Lietuvos Aero Kliubo Pirmininkas.

Dėl Felikso Vaitkaus Žygio

WILEY POST

James Mattern, — išskrido 
iš New Yorko birželio 3 d., 1933 
m., ir perskridęs Atlantiką, nu
sileido Kragero saloj, Norvegi
joje.

Wiley Post — liepos 15 d., 
1933 metais iš New Yorko į 
Berlyną į 25:45 vai. Wiley 
Post užsimušė šią vasarą, be- 
skraidžiodamas Alaskoje su4 hu
moristu Will Rogers;

Leit. Feliksas Vaitkus, tik 
penktas dakunas solo nuskri
dęs iš Amerikos Europon, rug. 
21, 1935. (Jis yra vienintelis 
lakunąs laimingai perskridęs 
Atlantiką 1934-1935 metų bė- 
byje).

Kelionę iš New Yorko į Ai
riją, kur buvo priverstas t nu
sileisti, Vaitkus padarė į .24 
vai. Vandenyną perskrido į re
kordinį laiką — 12 valandų.

AMELIA EARHART

Neskaitlinga išliko amžių ei
goje ir verpetuose musų tau
ta. Kai kas mėgino ją jau vi
sai marinti, siekė grobstyti ir 
savintis jos palikimą.

Tačiau ji neketina mirti, o 
laikas nuo laiko rodė ir rodo 
nepaprastą gyvybingumą. An
tai, pati ilgiau išlikusi pago
niška, ji kelis šimtus metų at
kakliai ir sėkmingai kovojo 
prieš varu teiktą jai krikščio
nybę. Politinėse ir militarinė- 
se kovose su didesniais ir ge
riau apsiginklavusiais kaimy
nais (rusais, kryžiuočiais, len
kais) lietuvių tauta ne tik ne- 
stfkniubo, bet sukurė galingą 
valstybę, atsirėmusią šiaurva
kariuose Baltijos, pietuose — 
Juodąja jura. Tuo bu du vėliau 
Lenkija, pasisavinusi nemažą 
Lietuvos žemių, pasisavino ir 
idealą valstybės “od morza do 
morza” (nuo jurų iki jurų). 
Į tą valstybę subirėjo net ga
linga totorių banga, kuriai ne
galėjo atsiremti slavių pasau
lis.

Naujaisiais, j a ir skaudžiai 
mums atmintinais laikais, kai 
tautai buvo ne tik atimta žmo
niška laisvė, bet išplėštas ir 
gimtasis spauzdintas žodis, ji 
išlaikė savo tautinę sielą nesu
terštą ir užgrūdintą. Ji nuo
stabiai atrėmė galingus politi
nius, ekonominius, tikybinius 
ir specifiškais pavidalais bruk
tus jai svetimus kultūrinto 
veiksmus, kuriais nedraugin
gieji jai kaimynai norėjo už
gesinti mumyse lietuviškumą.

Tauta, virtusi beveik vien 
sodiečių liaudimi, net be savo 
miestiečių luomo, išliko gyva, 
išugdė savą skaitlingą .šviesuo

menę, stojusią energingai gin
ti savo žmoniškas teises. Tau
ta laimėjo. Atgavo ir savo ele
mentarines teises ir iškovojo 
pačią nepriklausomybę, kaip 
būtiniausią sąlygą toliau aug
ti ir tobulėti.

Musų tautos gyvybingumas 
pasireiškė ir tuomi, kad ji da
vė labai didelį nuošimtį žmo
nių, kurie daug patarnavo ki
tom tautom, pirmoje eilėje 
lenkam. Lenkijos valstybės at
statymo istorijoje lietuvių kil
mės žmonės suvaidino spren
džiamąjį vaidmenį, deja, daž
nai priešingą ir pragaištingą 
pačiai jų gimtą j ai — Lietu
vai.

Išeivija ir Lietuva
Gludinti musų tautoje dide

lė potencinė energija dar spau
dos draudimo laikais ėmė vir
sti kinetine, reikštis veiksmais 
ne tik pačiame tautos kamie
ne, bet ir jos išeivijoje, ir šio
je dažnai net smarkiau. Pri
siminkime tik musų užjūrio 
brolių didelius nuopelnus mu
sų raštiško žodžio skleidimui, 
spaudos turtinimui, visuome
niškai—tautinės veiklos palai
kymui. Jų gausiai leistos kny
gos ir laikraščiai ėmė nenuga
lima srove veržtis Lietuvon ir 
pati galingoji cariškoji Rusija 
priversta buvo atšaukti savo 
žiaurų ir iš valstybinės pusės 
beprasmį, spaudos draudimą.

Dar gyviau ėmė plakti lietu
viškos širdys išeiviuose didžio
jo karo metu. Pūslėtos išeivių 
rankos dėjo gausias aukas ba
du marinamiems musų krašto 
žmonėms šelpti. O kai buvo 
sušaukta talkon Lietuvos ne
priklausomybei ginti, daugelis

išeivių ginklais rankose stojo 
bendran sunkiau darban, kru- 
vinon kovon, ir ji liko laimė
ta.

Prasidėjus Lietuvos tvarky
mo ir gyvenimo tobulinimo 
darbui, musų užjuriečiai bro
liai ir čia veikliai stojo talkon 
atnešdami stambius kapitalus 
ir didelį praktišką prityrimą.

Kadangi musų amerikietiš
koji išeivija parodė daugiausia 
susirūpinimo materialiniais Lie
tuvos reikalais, galėjo susida
ryti įspūdžio, kad ji tik to-' 
kius tautos reikalus ir verti
na, būdama paveikta gyveni
mo, perdėm persisunkusio daž
nai net perdaug pliku materia
lizmu.

Tačiau, kas taip manė — 
klydo. Musų užjuriečiai lietu
viai parodė daug švelnaus jau
trumo ir kultūriniam musų rei
kalam. čia gana bus trumpu, 
dėkingu žodžiu paminėjus tą 
ilgą eilę aukautojų, kurie plau
kė iš musų Amerikon, kai sun
kiais pokariniais laikais mum 
teko ne tik atstatyti musų ma
terialinį gyvenimą, bet pagy
vinti ir mitfsų kultūrinio augi
mo tempą. Musų brolių ne iš 
pertekliaus dėtos gausios au
kos nevieną musų kultūrinę or
ganizaciją pastatė ant kojų.

“Pinigo, Pinigo, Pinigo”
Kiek vėliau, kai Lietuvos gy

venimas pakankamai susitvar
kė ir ėmė savo jėgomis augti 
ir tvarkytis, Amerikos lietu
viai ėmė veikliau kelti plačioT 
jo pasaulio akyse lietuvių tau
tos ir savo senos Tėvynės Lie
tuvos vardą, energingai daly
vaudami sporte, mene, moksle.

Gražiausią’ to» kilnaus susirūpi
nimo A Lietuvos garbe išraišką 
ir įrodymą mes matome lietis 
vių transatlantinių skridimų 'is
torijoje, ; ’ f;

: Iš viso pasaulinių transat
lantinių skridimų praktika ro
do, kad jiem pasisekti reikia, 
kaip Napoleonas prasitarė, -tri
jų dalykų: pinigo, pinigo ir pi
nigo. Iš tiesų: milžiniškų su
mų reikia tam, kad pasigamih- 
ti specialių, nepaprastai tobū- 
lių, tvirtų, galingų lėktuvų. 
Daug pinigų reikia paruošia
miem skridimam, brangiai tre
niruotei atlikti per ištisą eilę 
metų. Pagalios — per visą pa
siruošimą, trukstantį dažnai 
keletą metų, lakūnas turi at
sisakyti nuo kitokio darbo ir 
uždarbio, gyventi iš savęs.

Kitom turtingom tautom be
pigu: jos lengvai gali sukurti 
savo drąsuoliam lakūnam to
kias skridimo sąlygas, kad jie, 
visu kuo gausiai aprūpinti, te
gauna rūpintis savęs tobulini
mu ir aparatų tyrimais, ban
dymais. Tokiom sąlygom pasi
ryžėlio lakūno energija kaupia
si vienam reikalui, viena link
me ir, žinoma, gali paskui sėk
mingiau pasireikšti.

Pasirįžimo, budo ir valios 
stiprumas

Ne tokios skridimo apysto- 
vos yra skirtos lietuviam trans
atlantiniam lakūnam. Kilnieji 
musų didvyriai a. a. Stepas 
Darius ir Stasys Girėnas visus 
savo ankstyvesnio sunkatts 
darbo vaisius turėjo pirmiau 
padėti drąsaus sumanymo pa* 
grindan, įdėti visą savo . sielą 
ne tik tam, kad sutvarkius 
skridimo priemones, bet kad 
sukėlus plačios, daugumoje la
bai vargingos visuomenės dos* 
numą. Kokio pasirįžimo, budo 
ir valios kietumo reikėjo jiem 
turėti, kad iš tos visuomenės 
išskelti entuziazmą! Ir tačiau

jie tai padarė. Jie tuomi ne 
tik savo sumanymą įvykdė, bet 
sįikėle/ ' tiek daug pasirįžimo 
tautinės^ šąvymeilės ir sayy- 
garbįs/kad jo užteko pirmo
jo skridimo herojam įamžinti 
gražiu paminklu Čikagoje ir or
ganizuoti •' nelengvesnėm sąly
gini ir antrą skridimą. Tai yra 
milžiniškas Dariaus ir Girėno 
nuopelnas ne tik užjūrio lie
tuviąiri amerikiečiam, bet ir vi
sai-lietuvių tautai.

Ne kuo lengvesnės sąlygos 
buvo ir antram transatlanti
niam skridimui organizuoti: 
Amerikos lietuvių visuomenės 
dalis buvo priešinga tokiam 
Dariaus ir Gjrėno įamžinimo 
budui, nes pasirįžo ir įvykdė 
kitokį, tiek pat kilnų sumany
mą./ Materialinės lietuvių sąly
gos visuotiniam kriziui įsiga
lėjus, labai pablogėjo, vadina
si, žymiai? sumažėjo aukų šal
tiniai; Daug ktnkė darbui ir 
kai kas prisiplakęs prie jo abe
jotinos; vertės sumetimais. Ir 
vis dėlto ■ visos materialinės 
kliūtys nugalėtos, čia yra di
delis nuopelnas Antro Lietuvių 
Transatlantinio Skridimo Są
jungos (ALTASS) ir jos va
dovybės, nugalėjusių ir supran
tamą platesnių masių inertiš
kumą ir šiaip labai pasunkė
jusias visuomeninio darbo są
lygas,; ypač ten, kur tenka iš
dėti daug centų.

Vaitkus — Dideles Dvasios 
žmogus

Bet visas sumanymas butų 
nuėjęs niekais, jei nebūtų at
siradęs jaunas, energingas pa- 
sirįžėlis, kokiu mes dabar pa
žinome musų didvyrį — trans
atlantinį lakūną Feliksą Vait
kų. Jo pasirįžimas ir drąsa su*- 
tvirtino svyruojančiųjų sielas, 
o jo atviras, simpatingas bū
das ir kiti geri asmens priva
lumai, kiek žinome, įtraukė į 
skridimo -rėmėjų kūdrą dau-

gelį net tų, kurie anksčiau bu
vę priešingi sumanymui.

Iš tiesų, mes Čia turime prieš 
save jauno, švelnaus žmogaus 
pavidale didelės dvasios žmo
gų. Galime sau gerai įsivaiz
duoti, kokio dvasios tvirtumo 
reikėjo tam, kad atrėmus abe- 
jotojų, sumanymo priešininkų 
ir ypač konkurentų skleistus 
negerus gandus. (Deja, visuo
meniniame darbe dažnai taip 
esti). Nemažiau dvasios tvir
tumo prireikė ir tam, kad ne
nuleisti rankų aky vaizdo j e tik
rai fatališkai susidėjusių šią 
vasarą skridimo sąlygų, kurių 
daugelis musų visai nemokėjo
me suprasti ir įvertinti.

Iš tiesų: taip sunkiai apkrau
tam, kaip kad buvo /Lituanica 
II, lėktuvu1! pakilti sąlygos be
veik visą laiką buvo nepalan
kios ir kas jų nebojo, skaud
žiai nukentėjo šią vasarą ir 
nepajėgė įvykdyti nei vieno 
pilno transatlantinio skridimo. 
Jei kada pasitaikydavo palan
kesnės sąlygos pakilti, tai virš 
vandenyno buvo arba audros 
arba tiek šalta, kad didelėje 
aukštumoje, kurioje rįžosi skri
sti F. Vaitkus gręsė pavojus 
lėktuvui apšalti. Arba vėl Eu
ropoje oro sąlygos buvo to
kios, kad negalima buvo tikė
tis rasti vieta nusileisti (ru
kai, nuolatinis debesuotumas, 
audros). Nusimanantiem žmo
nėm lengva buvo suprasti, jog 
jei dviejų šimtų kilometrų at
stume dažnai esti labai skir
tingi orai ir retai jie būna vie
nodi, tai daug daugiau galimu
mų būti visai skirtingom sąly
gom tūkstančių kilometrų 
atstume.
Skridimas Atliktas Mate

matiniu Tikslumu
Tos sąlygos buvo, pasirodo, 

itin nepalankios. Rudens sezo
nas iš viso nedavė gerų per
spektyvų skridimui. Oras kei
tėsi kas dieną ir kas valandą,

kaip kaleidoskope. Tačiau F. 
Vaitkus nutarė vis dėlto ‘ skri
sti ir rugsėjo 21 d. 5 v. 45 ir. 
ryto pakilo New-Yorko aero
drome pasirįžęs nusileisti tik 
Kaune. Skridimas, pasirodo, 
buvo nepaprastai sunkus: ne
palankus vėjai, šalčių sritys 
(iki 4—5 kilometrų aukštumo
je, nes tam buvo parengtas mo
toras), net du sykiu apšaldžiu- 
sios lėktuvą ir vertusios jį že
myn nusileisti. Pagalios — pik
čiausi lakūnų priešai — rukai 
ir debesys privertė F. Vait
kų 17 Vk valandų skristi aklai, 
nematant nei dangaus nei van
dens paviršiaus.

Tokiomis sąlygomis skrista 
22 v. ir skrista nepaprastu, sta
čiai matematiniu tikslumu. 
Mum, žinoma, sunku suprasti 
tą valios įtempimo laipsnį, ku
rį turėjo pasiekti F. Vaitkus, 
nenustodamas orjentacijos net 
ir tada, kai gavo nusigandęs 
pastebėti, kad išganingas sky
stis ėmė čiurkšti žemėn iš ba
ko, o jis, prityręs lakūnas, ne
galėjo nė sekundos atsitrauk
ti nuo vairo ir siurblio truku
mą pašalinti.

Gražus, didingas atliktas žy
gis ne kokiais savinaudos su
metimais, bet tik vykdant kil
nų Dariaus ir Girėno testamen
tą. Šio žygio reikšmė yra ana
logiška Dariaus ir Girėno nuo
pelnui. Abudu skridimai paro
dė, jog yra musų tautoje ir 
ramiu laiku drąsuolių ir idea
listų, pasirįžusių rizikuoti ir 
savo gyvybe. Tėvynės garbei 
yra visuomenėje daug paslėp
tų jėgų, kurios tinkamai su
burtos ir suorganizuotos, gali 
iškelti ir musų tautos vardą 
į pasaulio aukštybes.

Garbė šio žygio sumanyto
jam ir rengėjam, bet ypatin
ga garbė ir musų dėkingumas 
telydi musų naują ir jauną At
lanto nugalėtoją Feliksą Vait
kų.
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Lietuviais mes esam gimę Vaitkui Skrendant 
Lietuvon

Lie- 
pn- 

ken-

Įrodymui, kad nordikai yra 
geriausia rasė, žymus profeso
rius Henry Fairfield Osborn 
priskyrę visą eilę garsenybių 
prie nordikų. Italai, Rafaelis, 
Leonardo da Vinci, Gąlileo, Ti- 
tian, Giotto, Donatęllo, Boticel- 
li, Andrea dėl Sarto, Petrarch. 
ir Tasso. Kolumbus, kurį žy
dai skaito savuoju, spręsdamas 
iš jo atvaizdos, profesorius Os
born neabejoja, kad tai buvęs 
nordikas. Nors lietuviai ir len
kai yra alpiniečiai, tačiau Kos- 
ciuško ir Pulaski buvę nordi
kai. Prancūzai: Coligny, Col- 
bert, Richelieu, Lafayette ir 
Rochembeau kilę iš Normanų 
(Nordikų) aristokratų. Tai dar 
nevisi. Prof. Osborn priskaito 
visą eilę garsių prancūzų prie 
nordikų. Jis 
Ispanijoj, o 
Portugalijoj 
buvęs Gotų,
kilmės. Gaila, kad prof. Os
bornui neužėjo ant minties Jė
zus Kristus, Mozė, Zaroastras. 
Jis ir juos butų priskyręs prie 
nordikų, nes Korsikos puska- 
rininkas, Napoleonas, taipjau 
buvęs nordikas.

randa nordikų ir 
gi Cervantes, o 
poetas Camoens 
reiškia, nordikų

Ištisus šimtmečius lietuviai 
kentė vargą, priespaudą ir bau
džiavą. Buvo persekiojami už 
lietuvystę. Iš vokiečių pusės 
kryžeiviai pirma pavergė prū
sų lietuvius, o vėliaus stenge: 
si pavergti ir visą Lietuvą. Iš 
pradžių vokiečių katalikų or- 
denai pavergdavo tik valstie
čius, su prūsų lietuviais bajo
rais bandydavo susitarti. Vė
liau ir bajorus paversdavo bau
džiauninkais. Prūsų lietuvių 
ponų visai neliko.

Didjžiosios Lietuvoj bajorai 
priėmė krikščionybę iš lenkų, 
pasiduodami jų kultūrai ir nu
savindami jų kalbą. Lietufvos 
bajorai susilygino su lenkų po
nais, o kunigai būdavo lenki
nimo agentai. Lietuvių kalba 
buvo skaitoma valstiečių ,bau
džiauninkų kalba, kurią sulen
kėję Lietuvos bajorai ir kuni
gai gėdindavos kalbėtis, 
tuvos valstietis vergavo 
nams ir kunigams ir dar 
te panieką už savo kalbą.

Rusijai pavergus Lietuvą 
1795 m., lietuviai valstiečiai 
pajuto dar didesnę priespau
dą. Dėka reformacijos bangai 
iš vakarų Europos, katalikams 
besivaržant už lietuvio sielą su 
reformatoriais, jau buvo išlei
sta lietuvių kalba religinio tu
rinio knygų, tačiau nauji per
sekiotojai užmanė visiškai su
rusinti lietuvius/ Užgynė lie
tuviškas • mokyklas, uždraudė 
spausdintą žodį.

Panaikinus baudžiavą Lietu
voje, valstiečiai galėjo laisviau 
keliauti. Vienas kitas iš jų 
emigravo į Ameriką. Atkelia
vus j Ameriką, jiems prisiei
davo sunkiausius darbus dirb
ti bei panieką kęsti nuo žiau
rių bosų, pakol nepramokdavo 
vietinės kalbos. Pramokę ang
liškai lietuviai susirasdavo ge
resnių darbų, tačiau amerikie
čiai neapkęsdavo jų, visokiais 
bjauriais žodžiais pravardžiuo
davo juos. Lietuviai bandyda
vo užsiginti savo tautystę, keis
davo savo pavardes. Lietuviai 
ir kiti vėliau? į Ameriką atke
liavę imigrantai iki šių dienų 
tebėra neigiami, niekinami.

Su pasaulinio karo pradžia, 
pakilus nacionalizmo dvasiai, 
prasidėjo propaganda už kil
niausią žmonių rasę — nordi- 
kus. Pseudo-antropologai pa
dalino baltveidžių rasę į tris 
“rases”: Nordikų, Alpiniečių ir 
Viduržemiečių. Lietuviai, kaipo 
vėliau už kitos tautos atkelia
vę j Ameriką, negalėjo būt 
priskirti prie nordikų, nors jie 
ir turi nordikų ypatybes.

Pasaulinio karo metu Ame
rikos lietuviai noriai stojo į 
kareivių eiles už prezidento 
Wilsono pasaulinę demokratiją 
ir daugybė jų paliko savo gy
vybes Prancijos mūšių laukuo
se. Po paliaubų šimtaprocenti
niai Amerikos patriotai, pro
fesoriai, laikraštininkai ir po
litikieriai vėl pradėjo visu 
smarkumu varyti propagandą 
už suvaržymą imigracijos į 
Ameriką. Jie tvirtino, kad nor
dikų kaipo geriausios rasės, 
reikia daugiau įsileisti į Ame
riką, o Alpiniečiams ir Vidur- 
žemiečiams kaipo negeistinam 
elementui — visai uždaryti du
ris.

i

Prie progos, verta paminėti 
p. Madison Grant’o knygą:

<vThe Passing of a Great 
Rače”, kurioje randama štai 
koks tvirtinimas: “Iš baltveid- 
žio vyro ir indėnės, gimsta in
dėnas ; iŠ baltveidžio vyro ir 
negrės gimsta negras; iš balt
veidžio vyro ir hindusės — 
gimsta hindusas; iš bile vienos 
iš ^Europos trijų rasių (Nor
dikų, Alpiniečių ar Vidurže- 
miečių) vyro ir žydės, gims 
žydas”. Jeigu tau patinka bal
tas šuo, o neapkenti juodos ka
lės, nesuleisk juos apsiveisti, 
nes visuomet gausi nepagei
daujamos spalvos šuniukus. Ar
ba, jeigu turi prastos veislės 
kumelę, neleisk prie gero dri
ganto,' nes kumeliukai bus ne
pageidaujami. Ponas Madison 
Grant įspėja nordikys, kad jię 
butų atsargus pasirinkime 
žmonų, nes jie gali suteršti 
savo skaisčią rasę.

šimtmečius vergavę popams, 
kunigams, bučiavę jiems ran
kas, lenke galvą rtfsų valdinin
kams, o Amerikoje vėl visus 
neigiami, lietuviai įgijo infer- 
iority complex, vergo dvasią, 
kurios jie iki šiol dar įienusi? 
kratė. Pagrindo tokiam jaus
mui visai nėra. Lietuviai iš 
prigimties yra lygus geniau
siems šios žemės žmonėms. Taip 
sako mokslui atsidėję antropo
logai. Vis dėlto reikią dirbti 
kad ne tik antropologai, bet 
ir visas pasaulis žinotų, jog 
mes, lietuviai, sugebam didin
gus darbus nuveikti.

Antruoju Transatlantiniu 
skridimu mes nuVeikėm jau 
antrą pasaulinės reikšmės žy
gį. Reikia tikėtis, jog musų 
drąsuolis-herojus Liet. F. Wait- 
kus, dar nekartą įrodys pasau
liui, kad lietuvis yra lygus ge
riausiam nordikui. Reikia tikė
tis, kad ir lietuvis pakels gal
vą aukštyn ir garbingai pa
reikš pasauliui: “Aš esu lietu
vis ir tą sau u4ž garbę laikau!”

Gerkim už Vaitkaus 
Drąsą, Stiprią Valią 

ir Pasiryžimą! •
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Gerkim už Vaitkaus 
drąsa, stiprią valią ir 

pasiryžimą!

JOHN BARSKETIS
Geriausios ir visokios 

mėsos pardavėjas.

2939 W. Pershing Rd. 
Tel. Ląfayette 5268 

CHICAGO, ILL.

AREX MILLER’S 
INN

Gera vieta pavalgyti 
ir įsigerti degtinės ir 

alaus!
4258 S- Westcrn 

Chicago, III.

Apie Vaitkų ir jo skridimą su “JLituanica II” plačiai rašė 
viso pasaulio spauda, štai kaip atrodo aprašymas apie Vaitkų 
tilpęs kinietiškame laikraštyje.
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“DEAR OLD VAITKY
Airijos lakūnams Feliksas 

Vaitkus ne “išdidus Lieutenant 
Fe|ix Vaitkui”, ng pąąiputę^ 
0Očean Flyer”, bet’ tikr “Dear 
Old Vaitky”.

Kaip rašo p. E. J. Harrison, 
“Eltos” ' atstovas Londone, 
Vaitkus padarė labai didelį 
įspu'dį j airius, kaipo vienas is 
gabiausių lakūnų, kokiam te
ko užsukti į Ęrino krautus, ir 
kaipo kaklus ir malonus džen- 
tęlmpi^ąs.

P-s Harrison buvb pasiųstas 
į svarbiausi Airijos airportą, 
Bęldonell Aerodromų, prie Du
blino, prižiūrėti “Lituanicos H” 
supakavimą persiuntimui į Lie
tuvą. i • / : i

Apie Vaitkų ir patyrimus 
Airijoje p. Harrison rašo:

“Vaitkus ne toks, kaip 
įsivaizduota”

“When Vaitkus came to Lon- 
don irom Ireland, we welcomęd 
him at Eu’ston (Londono sto
tis). We found him a most 
cbarming fellow; and not at 
all the sort of man one had 
been led to expect from Ame
rican papers: entirely modest 
and unassuming. Ąt the Bei- 
donell Aerodrome ėverybody 
špoke about him with great 
enthusiasm. You know he had 
been most perfectly eąuipped 
for his flight. Nothing had 
been overiooked. His personai 
Instruments are worth at lęast 
50Q pounds, and are the most 
complėte sėt the aerodrome 
people had ever seen, so they 
assured me. They špoke of him 
as one of the most able airmen 
they had ever seen. The mo
noplane was ąll white enąmęl, 
and mušt have presented a' 
most impressive spectacle

when in flight. Doubtless you 
have read all ąbout the ma- 
gpificent receptięfn given to 
him in Kaunas. Oh’ leavirig the 
aerodrome I was Usked by the 
senior sergeant, a most perky 
fellow, to give his love to “deai 
old Vaitky”. They' couldn’t say 
enough in praiše nbf ; him and 
his sočiai gifts.”

žemiau seka p. Harrison 
laiško ištraukos vertimas:

“Turėjo kuo puikiausius 
įrengimus”

“Kai Vaitkute atvyko Londo
nan iš Airijos, męs jį sutiko
me Ęustono stotyje. Mes* jį 
radome labai mąlopiu vyruku; 
visai ne toj^iu, kokiu tikėjo
mės jį rasti, sprendžiant iš 
Amerikos spaudos: visai kuk
lus ir be pretenzijų. Bęldonell 
airporte visi apie jį kalbėjo su 
dužiausiu entuziazmų. Jau zi- 
ųpte, kad jis turėjo kuo pui- 
kiąu'sius įrengimus skridimui. 
Niekas nebuvo užmiršta. Jo as
meniniai instrumentai yra ver
ti mažiausiai 500 svarų ster
lingų, ir yra, kaip man tvir
tino airportp žmonės, pilniau
sias kinkinys koki jie kada 
nors matė. O apie Vaitkų jie 
kalbėjo kaip apie gabiausi" la
kūną kokį' jie kada nors ma
tė. Monoplanas buvo visas bal
tai enameliuotas ir lėkdamas
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tųr būt sudarė labai įspūdin
gą vaizdą. Be abejo, viską jau 
skaitėte apie puikias sutiktu
ves jam iškeltas Kaune. Man 
ąp|ei^ziapt ąirpprtą, • vyresny
sis seržantas, labai pasipūtęs 
yyrukąs,, prašė mapęs perduo
ti jo meilę pįd Yąitky’’. 
Jiems neužtenka žodžių ganė
tinai išgirti Vaitką ir jo bu-l 
da

Drąsus Aras esi, 
Per klaikų Atlantą lėki 
Kur aitros, 
Tvąpąi, 
Perkūnijos žaibai, 
Karžygiu — 
Gyvybės* brangios 
Nėsigaili skandinti 
Lėki, 
Lietuvai garbę neši 
Blaškomas audrų, 
Tarp tamsių miglų 
Ątidžiai seki. 
Ar 
Stichijoj gamtos 
Užteks lėktuvui jėgos, 
Ąr motoro širdis 
Greit suirs, 
Ąr dar plaks, 
Ar nutils? 
Ateitis neaiški, 
Lemia pragaištį. 
Ęęt ištvermė jėgos 
Lituanicos II 
Plieninę širdis 
Alyva, gasai, v 
Propeleris, sparnai v 
Atlantu audrose 
Laikosi tvirtai. 
Ir prie mirties nasrų 
Berybėse dausų 
Aras, 
Šaltų jausmų - 
Užmiršta kerštą 
Savo priešų. 
Užmiršta skausmus 
Pavydą, šmeižtus 
Brolių lietuvių 
Piktumą, 
žiaurų 
Nedraugingumą 
Jų, lietuvių 
Santaikai 
Vienybei, 
Garbei, didybei 
Audros skausmus- 
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Nugalėjo. 
Ant žuvusių kapo 
Vainiką sudėjo. 
Bet dabar 
šis džiaugsmas 
širdžių .
Negreit tepranyks 
Tarp 
Brolių Lietuvių.

— Frank Bulaw.
Rūgs. 21, 1935

juros.

VAITKUS, TAI YRA VARDAS, 
KURI LIETUVIAI PER 

AMŽIUS SU PAGARBA 
MINfiS!

A. MOCKUS
Pirmos klesos lietuvis duonkepys*

2316 53rd St.
Phone 2—2074

KENOSHA, WIS.

VALIO!
Gerkim už Vaitkaus Drase, 

" stiprią Valią ir 
Pasiryžimą!

JOHN’S TAVERN
LIETUVIS. 

Šaltas alus 5c ir 10c 
VYNAS IR DEGTINĖ

2427 52nd Street 
Phone 6038 KĖNdSHA, WIS. 
J iij'u. J .1.4 JIJlr'H. I..Į I ' jh'įL Ji ."i/tf
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VAUO VAITKAU!
Iškalei visą ^ąątą
ApgalėKątjias Neptūną!

The Bridgepprt
Ctothing Co.

NpT INC.
J. PETR0USKI

3312 So. Halsted St
TeĮ. BoŲlęvąrd 1162 CH1CAGQ. J

ĮfgW

VAUO, VAlTK.ll :’

Iškėlei visą Musų 
Tautą Apgalėdą^iąs 

Neptūną!

Kairis Tavern
3258 Sp. Union Avė. : 

. ? Chicago, Ilk - ’ *

VĄITĘUS, 
yj;a vyrias, I 
Uetnvįąi per 

Amžius
Pagarba Minės

Ę. ANDREJONAS
173? So. palsted &. ' ® CanąĮ 2936

\ UM DRES6ED MAN

VALIO VAITKŲ U 
AiltVnto Nnąalėlojui! VALIO VAITKUI! 

Atlanto Nugalėtojui!

RUBY TAVERN BOB GORDON’S
Plate Lunch ir Karštus Sandvi

čius bile kada. GeHaUsias Vynas 
ir Degtine. Prieinamiausiomis 

kainomis.
Kalbame lietuviškai, lenkiškai, ru

siškai ir vokiškai.

TAVERN
Didelis pasirinkimas Vietinės Ir 

Importuotos Degtinės. 
‘ • 1

5535—6th Avenue
Phone 9977 Kenosha, Wis.

5§į09 — 6th A ve.
Pkope 6324 KENOSHA, WIS*
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DŽIAUGIAMĖS, 
kad mes GaŪjom 
Prisidėti prie Tavo žygio, 
Vaitkau!

OAK TAVJSRN

VAI40, VAITKAU! 
Iškėlei visą musų tau

tą apgalėdamas 
Neptūną!

Walter Schlager J. P. TAVERN
NAUJIENIETIS* JOHN J* POCIUS. Prop.

1309 -— 63rd St.
Phone 4659. KENOSHA, WIS.

3313 So. Halsted St.
Tel. Yards 2145 
CHICAGO, ILL.

* ‘ ■
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VALIO!
Gerkim už Vaitkaus 

Drąsą, Stiprią 
Valią ir 

Pasiryžimą!
PAUL KULESIS

TAVERN 
5152 ~6th Avė. 

Phone 22133 KENQSHA, WĮS,

'Valio Vaitkui! musų 
didvyriai, Atlanto 

nugalėtojui!
JOSEPH RŪTA 

TAVERN
3267 So. Halsted St 
North-East kamp. 33rd St*

[ Chicago, UI.

VAUO VAITKUI! 
Atlanto Nugalėtojui! 

Butterfly Shoe 
Repair Shop 

JOHN MALISZEWSKl' Prop.

Jei syki taisysite čebatus pas 
mane—Jus vėl Sugrįšite.

Geras ir greitas patarnavimas.
’ 4908 — 7th Avė.

-KENOSHA, WIS.,

VALIO VAITKUS!

M. J. KIRAS
REAL ESTATE

3352 So. Halsted St 
Tel. Yards 6894 

Chicago, III.

VAITKUS, TAI YRA VARDAS, 
KURĮ LIETUVIAI PER AMŽIUS 

SU PAGARBA MINĖS!

J. MASKOLIŪNAS
• LIETUVIŠKA UŽEIGA

817 West 35th Street
CHICAGO, ILL.

Valio Vaitkui!
Musų Didvyriui, Atlanto Nugalėtojui!

BIRCffS TAVERN
A. J. BERŽINSMS, Sav.

2555 West 63rd Street 
Chicago, III.

«w»
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VALIO VAITKUS!
Li^kiine ilgiausių metų!

Louis ir Suzan Antanavičių
UŽEIGA

’ •- • f

733 West 18th Street
‘ Tel. Ganai 6752
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Valio Vaitkus!
Kaip busi Chięagoję—Pjrini gęęUusi piętųs—Jums ir 

P-jąįai Veltui.

UNIVERSAL RESTAURANT
ANTON A. NORKUS, Sav.

750 West 31st Street

VAUO, VAITKAU!

JAKUTIS FOOD SHOP
Kenoshiaus Lietuviška Valgomų Daiktų 

KRAUTUVE
2101 — 52nd Street Phone 3512

Kenosha, Wis.
• .* •• *w * 4 z. , . .U; ... u .



Litualiitea. II” AprupiUaina Gazolinu Kelionei

teoretiškai yra

Valio Vaitkus i

VALIO VAITKUS!

frante

VALIO VAITKAU

KENOSHA, WlS

VALIO VAITKUS

0746

VALIO VAITKUS!

Valio Musų Herojus

Lakūnas Vaitkus!

VictOry 2181
* j.-i .iri

JIS VI- 
vardaš

Kaune ir ALTASS Valdyba. 
Taipgi Red. P. Grigaitis ir 
Tony Rypkevibius! Visiems 
geriausio pasisekimo linki

>U"< sm

671 West 18th Street 
Tel. Canal 9753

Atlantą hi-
sustojimo

Kaz. Mikutckis
(LIETUVIŠKA UŽEIGA)

konstruktoriai 
’ švaistę ir 
kokios rų- 

. apama* 
skridimams

VALIO VAITKUI
K Ar- .   a *Musų Didvyriui. 

Atlanto Nugalėtojui!

Jonas Pėtrauskas, 
Skvinihkas.

kiek
Svarbiausias klausimas

Company® 

2536-40 W. 63rd St, 
Tel. Hemlock 8400

1750 SO. UNION AVĖ 
TteL Ganai 0630 
CHICAGO, ILL.

MUM AUTO SALES
D. KURAITIS, Sav.

MAX KOHN
Tikras Rusiškas ir 
Turkiškas■ Tabakas

806 West žįst Street 
CHICAGO, ILL.

Mrs. OLGA 
ADOMAITIS 

(LIETUVIŠKA UŽEIGA)

2202 West Cfermak Road 
Chicago, III.

šiai teks abu tipai kombinuo

BARBĖK SHOP
UNION SHOP

šis Naujienų numeris leid
žiamas daugiausia pagerbimtii 
Chicagos lokaliu komitetų. Jie 
didelį darbų atliko Antrojo 
Transatlantinio skridimo nau
dai. Tų komitetų nariai užsi
pelnė širdingos padėkos. Paga
liau, ar galima suminėti visus 
aukotojus bei r ėmė jūs, kurių 
yra tūkstančiai ? Aš manau j 
kad visi šio žygio rėmėjai bei 
aukotojai jaučia pilnai atidė
koti tuom, kad jų rėmimas at
nešė didelę garbę Lietuvai Įeiti 
F. Vaitkui pilnai atlikus savo 
pasiryžimą.

A. G. KARTANAS, 
ALTASS prezidentas.

Džiaugiamės, kad mes gale 
jome prisidėti prie Tavo 

Žygiof Vaitkau!

JULĖ ir KAZYS 
BRAZEVIČIAI

' 7437 — 14th Avė.
< Phone 2-1387. 

KENOSHA, WIS.

punktais Urba net ir tifesiogi- 
nis, be sustojimų taip USA 
ir Europos 
galimas, šiuo metu jis dar bu
tų surištas su pfer daug dide
liu rizikų, kad jis galima bu
tų komerciškai vykinti. Neži
nia, gal Atlanto perskridiftias 
dar ilgai bus retenybė. Ta
čiau technika ir biznio intere
sai nepaliaudami, ranka ran
kon žehgia pirmyn, ir gal ne 
per už ilgo transatlantinį oro 
susisiekimą jie pavers tikrovė.

Veka.

Amerikiečiai ir Lietuva
Pasauliniam karui pasibai

gus, Amerikos lietuviai mili
jonus dolerių dėjo laisvos Lie
tuvos tvėrimui. Daug pinigų 
buvo sudėta Lietuvos gebėji
mo fondam, buvo tveriamos 
korporacijos pakėlimui Lietu
vos ekonomiškai, už milijonus 
dolerių išpirkta Lietuvos Lais
vės bonų ir pavieniai Ameri
kos lietuviai kasmet nusiųsda
vo Lietuvon po apie tris mi
lijonus dolerių. Ir ligšiol Ame
rikos lietuviai neužmiršta Lie
tuvos. Nors jiem lemta gy-

— ‘apie 50 topų iv palengva 
tikihihši phšiėktl 200 tolių OVo 
milžinų. žinovai frako, j0£ pa
gal s naujausius tyrinėjimus 
Vandens lėkthvaš, sveriu 20'0 
tolių, tŪrį's nuo snapo iki uo
degos 80 hi'ėtrų ir per spar
nus 100 metrų, pastatyti esą 
galima. Tokiam skrendančiam 
milžinui varyti reikėtų motorų 
apie 30,000 arklių jėgos. Toks 
hidrėplanas galėtų vežti 50 to 
hų važtos maksimaliniu grei
čiu 375 kilometrų per valan
dą ir perskristų Atlantą, iš An-j 
glijos į USA., per 15 VAI.

Manoinū, jeigu Anglijos in
žinieriams ir technikams pa
vyks pastatyti vandens lėktu
vą kad ir apie 100 tonų, pajė
giantį nuskristi be sustojimo 
milžiniškus tarpus, tai Didž. 
Britahija jau galėsianti įvesti 
nuolatiiiį oro sUsišiekimą per 
Atlantą.

Patsai vandens lėktuvo d y- 
d i s perdaug didelio galvosū
kio inžinieriams hėsudaro. že
myno lėktuvų dydis pareina 
“nuo pakilimo aikštės dydžio. 
Ali t Vandens priešingai — Vie
tos pakilti ir nusileisti 
nori
ŠiUb metu — tai pastatyti to
kiam milžinui hidropiahui ata
tinkamo stiprumo Variklius. 
Jeigu hidroplanas svertų 200 
tony, jam reikėtų, manoma, 8 
motorų po 4,00b arklių pajėgos 
kiekvienas, šiuo mėtų tokių Sti 
prių motorų lėkttivamš dar nė
ra. sakoma, tiesa, jog Italijoj 
esąs pastatytas 12 cilihderių 
motoras, lygstąš 2,000 arklių. 
ŠVarbųs tyrinėjimai, ypač ga
lingųjų Dyzelio motorų srity

Vėliausiu įrodymu, kad Ame
rikos lietuviai myli savo tėVU| 
žemę yra sėkmingas Įeit. K 
Vaitkaus Atlanto nugalėjimas1 
Lietuvos garbei, kai gerbią-j 
mas Įeit. F. Vaitkus pasikėlė 
skristi iš Nėw York’O į LietU-! 
vą, jis rizikavo savo gyvybe 
Jis liuosa valia ryžosi laimėtu 
ar žūti už Lietuvą. Didesnio,' 
pasiaukojimo, ’rOds, niekas ne
gali reikalauti. Mes gi, Ame
rikos lietuviai, turime iš ko pa
sidžiaugti) nes Įeit. F. Vaitkūs; 
yra Amerikos lietuvis. Jis yfa 
musų žmogus. Nors jis yra, 
Amerikoje gimęs ir čia moks-į 
lūs ėjęs, tačiau jis pareiškė 
Lietuvon nuvykęs, jog 
suomei bus lietuvis, jo 
visados bus Vaitkus.

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
Phone SEEley 8760 CHICAGO, ILL

“Vieta, kur Chicagos Lietuviai perkas bflldttfc”.

MANUFACTURING 
4179-83 Archer Avė.

Tel. Lafayette 3171
j. , .... * . I .

VALIO, VAITKAU!
Iškėlei visą Musų 

Tautą Apgalėdamas 
Neptūną!

T.Martinkus
VYRŲ AtRĖDALŲ kftAutuVž 
3340 So. Halsted St.

Phone Boulevard 3210 
CHICAGO, ILL.

...— .......... .. , ■ a .. r.ir m r ,i n,

“Lituanicos II” mechanikai-sargai ir Įeit. Vaitkus pumpuo
ja gazoliną į lėktuvą prirengdami jų kelionę. Ant lėktuvo Sėdi 
ir vamzdį laiko sargas Eddie Heidenreiter ir Įeit. F. Vaitkus, o 

įpumpuoja George Cavaiani.

VALIO!
GERKIM Už VAITKAUS 

DRĄSĄ, STIPRIĄ
VALIĄ IR

PASIRYŽIMĄ!

ANNA’S TAVERN

(Tąsa nuo 1 pusi.) 
kištUmėi, lakūno akims ir JO 
Vikrumui tokios salos butų la* 
jai sunkus objektas: penketos 
dešimčių metrų pločio, trejetu 
dešimčių virš vandens pavir
šiaus.

Nepermatomi rūkai, kūrit 
dažnai laiko apglobę Atlanta*, 
•ypač Nevvfoundlando seklumų 
srityje, vėtrų šėlimas, tam tik
rais sezonais be galo pavojin
gas, sudarytų neįveikiamas 
kliūtis lakuhUk turinčiam nu
sileisti ant tokios plaukiojan
čios salos arba kad ir šalia jos> 

vandenį. Kitas nepatogumas 
dar didesnis: plaukiojančios sa
los principas reikalhujh, kad 
lėktuvas skristų visuomet ta 
pačia, iš anksto nustatyta li
nija, nenukrypdamas į šalis. O 
transatlantinių ir kitokių skri
dimų praktika yra parodžiusį 
jog daug praktiškiau yfa ne
nustatyti griežtai iŠ anksto 
skridimo linijos, kad galima 
butų skrendant orientuotis ir 
Vengti tų vietų, kur. tuo mo- 
hiėrttu’ yra lietus, atidta ir t. p.

Plaukiojanti uostai
Kai kurie žinovai inano^ kad 

ėia suminėtus s’ūhkUniūs gali
ma, butų sumažinti, vartojant 
lėktuvų nusileidimui ne prira
kintas prie vienos vietos, bėt 
laisvai plūduriuojančias van
denyne bazes, kad jos, pagal 
susitarimą, galėtų nuplaukti į 
tą vietą, kur atmosferinės są
lygos lėktuvu1! nusileisti tam 
tikrais sezonais ,ar tam. .tikro
mis dienomis palankėšriėš. ’ ko
kios rųšies laisvai . plaukiojau-, 
tis uostas yfū, p&V., laivas 
Schwabenliand, kulį vokiečiai 
•naudoja savp oro pašto Susi
siekimui per pietinį Atlantą.

Ateitis patodys, koks bazių 
tipas — judamas ar pastovus 

yra praktiškesnis. Veik'iatv

VALIO!
GERKIM UŽ VAITKAUS 

DRĄSĄ, STIPRIĄ 
VALIĄ IR 

PASIRYŽYMĄ!

JULIUS’ TAVERN
SCHLITZ BEER ON 

DRAUGTH
JULIUS SAVICKAS, Sav.

esą daromi šiuo metu ir Vo
kietijoj es

Pažymėsime dar, jog išstu
dijuoti ir pastatyti' 200 tomj 
oro milžinui reikėtų apie 2r 
000,00b dol. Graži suma!

. Iš to, kas sakyta, aišku, jog 
nėra reikalo mėginti spręsti 
transatlantinio oro susisiekimo 
klausimais tokiais painiais ir 
šiandien dar nepribrendusiais 
budais, kaip, sakysime, s t r a- 
t o s f e r i n i s skridimas. 
Susisiekimas per 
droplanais — si

Padėkos žodis
Amerikos Lietuvių 

Atlantinio Skridimo Sąjungos 
vardu lai būna leista man pa
reikšti padėkos žodis Lietuvės 
Ministeriui, gerbiamam ponui 
K. žadeikiui, kuris šiam žy
giui daug pagelbėjo. Gėrb. p. 
žadeikio pagalba ypač buvo 
svarbi, kai Įeit.. F. Vaitkūs ap
sistojo New Yorke. širdingą 
dėkų Lietuvos konsului, p. A. 
Kalvaičiui, kuris nuo pat pra
džios kooperavo su ĄLTAS'Š 
centro valdyba ir kiek išga
lėdamas rėmė Antrojo TranS- 
Atlantinio Skridimo žygį. Lie
tuvoje mus atstovavo Lietuvos 
Aero Klubas, ptof. žemaičio 
vadovaujamas. Leit. F. Vait
kui tebebūnant šioje pusėje 
Atlanto, L. A. K. gausiai rė
mė Antrąjį Transatlantinį 
"skridimą, ’ 6 deitf • vaįtkųi per
skridus Atlantą L. A. K. pa
siėmė rūpintis juom. ALTASŠ 
džiaugiasi ir dėkoja L. A. K. 
valdybai, kad jie puikiai pri
ėmė Atlanto nugalėtoją ir taip 
aukštai išgarbino ji.

VALIO F. VAITKUS!
Laimingai Pergalėjęs Atlantą!

ROOSEVELT FURN1TURE C0„ Ine.
Jf. P. JOVAHAUSKAS ir J. P. ilEPTULIS, Savininkai

• šiandien, kai reikia skridi
mas parengti metėorOgiŠkai, 
naudojamasi kuo didžiausiu 

’kiekiu oto pfhhėšimų, kuriuos^ 
tarp kita kO, pėrduoda ir e^ą 
kelionėje įvairių valstybių lai
vai. Reikalui eshnti toeteorogb 
<nes stotis galima bus lengvai 
'įrengti dar ir “plaukiančiose 
salose”. IČad jos, jeigu ir pa
sirodytų netinkamos lėktuvams 
hutupti, padėtų draūgO su pa
jūrio stotimis .ir laivais, teik
ti lakūnams tikslius oro prane
šimus. t) kad Visoks lėktuvas 
yra atmosferinių sąlygų ver
gas, pakankamai yra parodfeš 
ir “Lituanikos II” ilgas lūku
riavimas.

Technikai 
yra, šu’pMntatoa, 
studijavę klausimą, 
šiė'š If k'dkiO^ipb 
transatlantiniams i 
geriausiai tiktų. Didžiuma eks
pertų pasisako ( už stiprų, kd- 
mefeitiid tipo h i d r o p 1 a- 
n ą, kuris pajėgtų gerai lai
kytis ant Vandens, nuskristų 
vėjui riesant nesustodamas apie 
5;0Q0 kilometrų ir paimtų sū 
savim naudingo krovinio ndo 
6 iki 1'% sayb ( .bendrojo svo^ 
rio.

: ;šiuo metu Anglijos inžinie
riai, padedant oro ministerijai 
ir imperini Airvvays, ruošiasi 
pastatyti transatlantinio susi
siekimo reikalu’! hidroplanh*, 
kuris didumu ir motorų stip^ 
fumū, Sakoma, pranešiąs visfeį 
kas šioje srity, iki šiol pada
lyta.

30 Tonų Oro Laivas
Hidroplanas, < sveriantis šu 

kroviniu 30 tonų, jau yra it 
lekia gėrai. Dabar ndrima pa
statyti. dar. stambesnė mašiiia

■ --Įiii.^i 'UjfnUri-111 wlįi'i.tri      t, n

VALIO LAKŪNAS VAITKUS!
Niiyatėjęs Atlantą ir įgarsinęs Lietuvių yardų 

Visame Pasaulyje!

BEN. J. KAZANAUSKAS

VALIO!
Gefkita už Vaitkaus 

Drąsą, Stiprią 
Valią ir 

Pasiryžimą!
UNIVERSAL 

STORAGE
FURNITURE AND PIANO 

. MOVING 
V. BAGDONAS 

’&M6 ŠO/HkliŠl?ĖD ŠT/ 
Phone Yatds 3408 
CHICAGO) ILL.

3738-40 so. Halsted st. 
Chicago, III.

VALIO VAITKAU!
Tu musų nesuvylei, duotą žodį išpildei!

KAZIMIERAS GIRA
Musų užeigoje visados randasi geriausios tošies degtine, alus, už 

kandžiai, kasdieną, o penktadieniais žuvis veltui!

10701 So. State Street

Plunksną, kūjį, rankon 
imkim...

Iš vargų Vaduokim šalį. 
Jai vainiką laisvės pin- 

kim..\
latras Vaičiūnas.

Lietuvos žmonės iškovojo 
sau laisvę,, gynė savo tėvynė 
nuo gobšČių priešų, galvas klo
jo, kraują liejo, kad laisvai 
savoje tėvynėje gyventų. Prie
šam aprimus, Lietuvos žmonės 
visu smarkumu pradėjo tverti 
kultūrą. Lietuvos universitetą 
lanko virš keturių tūkstančių 
studentų. Lietuvoje yra virš 
dvidešimtpenkios gimnazijos. 
Privalomas pradinių mokyklų 
lankymas. M'ehd Srity j ė, Lie
tuvoje yra .muzikos konserva
torija, valstybinis teatras bei 
opera. Nuo pat Lietuvos įsikū
rimo kaipo nepriklausoma val
stybė, gyvuoja meno mokykla. 
Lietuvoje išeina šimtai laikraš
čių bei žurnalų, kasmet at
spausdinama tūkstančiai lietu
viškų knygų. Aviacijos srity, 
Lietuva skaitoma turinti gan 
tvirtas jėgas. Apart kariškos 
aviacijos, Lietuvoje tveriama 
ir civilė aviacija.

Ar Amerikos lietuviai turi 
teisės džiaugtis iš tokios jų 
buvusios tėvynės pažangos ? 
žinoma. Lietuviai bėgo į Ame
riką nuo rusų priespaudos. Ge
riausi Lietuvos veikėjai, kovo
tojai už Lietuvos laisvę sprug- 
davo į Ameriką, kad išvengus 
ilgų metų katorgos, ištrėmimo 
į Sibirą arba net sušaudymo. 
Atvykę į Ameriką jie neuž
miršo savo .tėvynės, o Stvėrė
si laisvoje šalyje kurti tėvy
nės meilės dvasią. Amerikds 
lietuviai gaiViūd1 Didžioje’‘Lie
tuvoje atgimstantį tautišką su
sipratimą.

Kovotojam už Lietuvos lai
svę Amerikos lietuviai siųsda
vo materialę paramą, siųsda
vo pinigų neturtingiems tau
tiškai susipratusiems studen
tams.

VALIO VAITKUI!

Utility Liąuor Distributors, Ine.
Wholesale Liųuor Dėaler and Retail. 

VYNAS, DEGTINĖ IR ALUS 
2640 WEST 63rd STREET

FRANK DZIMIDAS CHICAGO. Phone Prospėtet

VAITKŪS, fki yra Vardas, 
KURĮ LIETUVIAI PER AMWS

SŪ PAGARBĄ MINĖS!

DOMINIK BALYS
/ ■ ‘ - - ■ ■

6558 SO. MORGAN ST.
WentwOith 0418

CHICAGO, ILL.

VALIO VAITKAU!
Gerkim už Vaitkaus drąsą, stiprią valią 

ir pasiryžimą!

FILIMINA NEZELSKIS
Musų užeigoje visados randasi geriausios rųšies degtihg, alūs, 

cigarai ir mandagus patarnavimas.

136 East 107th Street

..Nes Amerikos Lietuviai 
Myli Savo Tėvų Žemę...

lOiluLI b II t Į j

Kurkim, vyrai, kas ką venti toli nuo tėvynėj jų šir- 
gali. dyse karštai plaka tėvynės mei-

3202 SO. HALSTED ST. i 
CHICAGO, ILL.

1728 SO.. HALSTED ST, 
tel. Canal .9345 

Chicago, III.

' ■■ — -f’-- -- — ■•*•■ r '
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VALIO VAITKUS!

Little Lithuania
Tavern

K. PIKIEL, Savininkas
1816 SO. HALSTED ST. 

Phone Seeley 7449 , 
CHICAGO, ILL.

Ą,į,,.Į4.į,»-y5f j,Į vyjTįvrf ,i -jr, ,

VALIO!
Gerkim už Vaitkaiis Drąsą, Stiprią Valią 

* \ ■ ir Pdštfyžimą!

S. RUMCHAK’S TAVERN
FINEST OF LIQUORS and WINES

3106 So. Halsted St. , 
CHKA«O, ILL.

1720 SO. UNION AVĖ 
Phone Canal 1256 
CHICAGO, ILL.

—• eM*- • -m. 1 ••• < * * W 'K-x— * VI*
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Lituanicą II Išlydint

Raudonas

ILL.

Phone 9241

savo

Mike Tarutis
N. KANTER

sun VALIO

VAITKUI!
nuo

Telephone Boulevard 4823

Kaip Tavo Kelias Lietuvoje iavern
827 West 33rd Street Chicago, III Taip Vaitkau Musų Širdys yra

CHARLES KRIŠČIŪNAS Savininkai

John Juška STANLEY IR ZOSE WAUCKAI

3108 SO. HALSTED ST. 
Phone Vic'tory 7993 

CHICAGO, ILL.

DŽIAUGIAMĖS, 
kad mes Galėjom 
Prisidėti prie 
Tavo Žygio 
Vaitkau!

Lai Skridimo Priešai Žino, 
Kad Tu Buvai Kaune!

VALIO F. VAITKUI!
Už iškėlimą musų tautos 

įpėdinių Dariaus ir 
Girėno. Musų Didvyrių!

Gerkim už Vaitkaus 
Drąsą, Stiprią Valią 

ir Pasiryžimą!

VALIO VAITKUS!

Auburr. Fąncy 
Goods Shop

“Contact 
nas, — ir

Gerkim už Vaitkaus 
Drąsą, Stiprią 

Valią ir 
Pasiryžimą!

JAMES ORI.AKIS
SCHLITZ BEER ON, DRAFT

ementiniu airporto ke- 
tekancios saules

Musų užeigoje visados geriausios rųšies 
degtinė, alus, cigarai, i 

' : ir pietus

COMPLIMENTS
A. J. ZALATORIS

3241 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

3401 SOUTH MORGAN ST 
v Chicago, III. \

Valio Vaitkui! Musų Didvyriui, 
Atlanto Nugalėtojui!

verda, sprogsta, 
kuri

Iškėlęs stabilizatorių kiek

5027 — 23rd Avė
KENOSHA, WIS.

SVEIKINAME 
LAKŪNĄ VAITKŲ 
LIETUVIŲ HEROJŲ 

ATLIKUSĮ 
GARBINGA 

ŽYGĮ!

4501 South Ashland Avenue 
Chicago,III.

4119 So. Ashland Avenue 
CHICAGO, ILL.

VALIO., VAITKAU!
Iškėlei visą Musų 

Tautą apgalėdamas 
Neptūną!

George Skoby
2415 W. Marąuette 

Road
CHICAGO, ILL.

3149 So, Halsted St 
Chicago, III.

VAITKUS, TAI YRA VARDAS, 
KURĮ LIETUVIAI PER AMŽIUS

VALIO!
Gerkim ųž Vaitkaus 

Drąsą, Stiprią 
Valią ir 

Pasiryžimu!

2419 West 43rd Street 
Chicago, III.

• Airporte palikę žmonės, su
laikydami ąlsavitną, sekė bė
gančių Baltrą Gulbę, kuri ėmė 
kilti kartu su saule. Tai buvo 
neužmirštamas akimirksnis, ku
ris sujaudipo kiekvieną ten bu
vusį žmogų.

'' ■’ • * \ > ‘r • 1

Už tnsdęšįmts devynių se
kundų po ;io, kai “Lituunica 
II”‘pasijudino įš vietos, ji jau 
buvo ore. Laikrodžių rodykite 
rodė 6:46 rytį

Pulkas žmonių apačioje su
šuko iš džiaugsmo ir ėn 
rankomis, tuo tarpu kai 
anica Antroji” nyko dar neiš 
si sklaidžiusioje ryto ūkanoje.

Starduoja motorą
Pabaigęs paskutinę inspek

ciją kambarėlyje, Vaitkus už
simovė odinę kepurę su radio 
aparato kiaušytuvais. Pasiklau
sė radio. Gerai dirba, nuspren
dė Jr pasikišęs kepurę, užseg
damas ją po smakru, jis ėmė 
pumpuoti specialj instrumentą, 
kuris reguliuoja stabilizatorių. 
(Stabilizatorius yra lėktuvo 
uodegos sparnų dalis, kuri re
guliuoja lėktuvo pastovumą

nalą mechanikui pradėti sukti 
motprą. Pagriebęs už vieno ašį 
ipens, Eddie, vyriausia mečha* 
nikas, apsuko propelerį kelis 
kartus. Atsitolinęs nito motoro 
ir iškėlęs galvą jis žiurėjo į 
kabiną laukdamas signalo.

“Contact”, šuktelėjo jis Vąit-

NEW PROCESS BAKING COMPANY
• .' S • a 1 * ' ' ‘

Kuchinskai Broliai, Savininkai

VALIO!
LAKŪNAS VAITKUS 

Perskridęs Atlantą ir išgarsinęs 
Lietuviu Vardą visame 

pasaulyje.

J. Balchunas
3200 So. Lowe Avė 

CHICAGO.

Garbe Lietuviams ir 
Lietuvai — su Vaitkum!

White Front
TAVERN

Jos. Balčaitis, Prop.
HIGHWAY No. 42.

RAGINE, WIS.

VAITKUS, TAI YRA VARDAS, 
KURĮ LIETUVIAI PER AMŽIUS 

SU PAGARBA MINĖS!

THOMAS HANSEN & SONS COMPANY
Laidotuvių Direktoriai nuo 1880

A. T. HANSEN J. M. HANSEN
KENOSHA, WIS. Phone 4136

VALIO, VAITKUS! 
Atlanto Nugalėtojas!

C. Labanowsky, Maytag Sales 
' , .1 . 11

Maytag Skalbiamos Mašinos, Namams Reikmenys,Crosley 
Westinghouse Refrižeratoriai, Vacuum Valytojai, Radios.

1712—57th Street
KENOSHA, WISCONSIN.

per siaurus langelius į susirin
kusius žmones ir pamerkęs akį 
nusišypsojo. Akies merkimą ir 
šypseną jis siuntė tamsiaplau
kei, grakščiai moterei, kuri 
stovėjo arčiausiai prie lėktuvo, 
apsupto kelių artimų draugių. 
Ir ji šypsojosi ir mirktelėjo 
jam akį, ir jitodu žiūrėdami į 
vienas kitą ir nejudindami lu
pų, kalbėjosi, keitėsi mintimis.

Lakūno žmona
Toji moteris buvo Martha, 

jauno drąsaUs lakūno žmona, 
kuri vyriškai valdė savo jaus
mus ir, nerodydama susijaudi
nimo, šypsena drąsino Feliksą.

Bet mažai kas pastebėjo tą 
mažą tarp tų dviejų jaunų žmo
nių įvykusią jautrią sceną. 
Koks tuzinas fotografų su di
deliais ir mažais aparatais ap
stojo lėktuvą, o paskui juos 
grūdosi jų pagelbininkai, įsiki
bę į didelius maišus filmų ir 
žiburių. Su popiergaliais ir pai
šeliais rankose, užsivertę kepu
res ant pakaušių ir įsikišę ci- 
garetus tarp dantų, laikraščių 
reporteriai stovinėjo pašaliais 
arba klausinėjo žinančių kaip 
“spelinasi” “Waitkus” ir “Kau
nas”. Netoli hangaro stovėjo 
visa baterija automobilių, o 
ant jų stogų užsirioglinę filmi- 
ninkai laikęsi įsikibę 
trikojus aparatus.

Prie tako, kuriuo 
rengėsi skristi budėjo 
rininkai, du miesto 
trokai, policijos 
airporto viršininkų automobi
liai. Lietuviai ir kitataučiai, 
atėję pasakyti Vaitkui sudiev, 
stovėjo nuošaliai arba mažais 
tūriais aplink lėktuvą. Koks 
tuzinas policistų be pertraukos 
sunkiai dirbo, varinėdami 
tuos būrelius šalin, bet jie kaž 
kaip vis ir vėl prisiartindavo. 
Užsirioglinę ant tvorų sėdėjo 
keliolika baltai apsirengusių 
airporto mechanikų. f

Dar buvo tamsoka. Rytubse 
tįk raudonavo debesys, praneš
damas kad saulė netrukus pasi
rodys. Airporto pakraščiais ir 
virš Jamaica įlankos rytiniam 
jo gale tebesidraikė sklypai ru-

Vaitkus 
du* gais- 
vandens 

vežimas, ir

Kaip Tavo kelias Lietuvoje buvo 
Rožėmis klotas, taip, Vaitkau, 

musų širdys yra pilnos 
džiaugsmo!

, atsakė jam laku? 
alingas “Litųanicos 

H” motoras suužė, nupusda- 
mas keliems žmonėms kepures, 
o užpakalyje ’ stovėjusius ap- 
nešdamas debesiu dulkių.

Motoras degė gerais sveikai. 
Buvo galima jausti regidiarj 
pulsavimą, kuris per propelerį 
perdavė vienodą, nenutrūkstan
tį užimą. Vaitkus ypatingai 
atydžiaj klausėsi. Visi cilinde- 
riai dirbo, nei vienas netingi
niavo. Iš motoro vamzdžių kar
tais išsipūsdavo debesėlis du
rnų, o tarp tų durnų sužibėda
vo kibirkštis, kuri ten tuoj aus 
užgesdavo. Tos kibirkštys pa
rodė kaip to motoro viduryje 
kunkuliuoja.
gazolinas virsta į jėgą 
pasiutišku greitumu suka ilgą 
plieninį propelerį.

Beveik per pusę valandos 
Vaitkus bandė motorą, paleis
damas į jį tai mažesnę, tai di
desnę gazolino sriovę.

Nebesišypsojo Vaitkus klau
sydamas motoro ūžimo. Kad 
ir mažiausias defektas, nepa
stebėtas kelionės pradžioje, 
gali išsivystyti į kliūtį, kuri 
pavojingą kelionę pabaigtų traf 
gėdija. Jis atidžiai klausėsi. 
Paskui jis dar kartą žvilgterė
jo į publiką ir davė ženklą me
chanikui, šis ištraukė iš po ra
tų du pagaliu, kurie buvo ten 
padėti, kad lėktuvas pirm lai
ko nepradėtų ristis. Tai buvo 
paskutinis žingsnis prie pasi
kėlimo.

“Lituanica II” pakilo
Rūpestingas sargas Eddie, 

prišokęs prie kokio tai nepa
žįstamo žmogaus,, ištraukė iš 
jo kišenės nosinę Ir TjA dar kar
tą ėmė šluostyti ir taip jau* 
švarius kabinos langus. Policis- 
tai dar uoliau ėmė vaikyti žmo
nes nuo lėktuvo, nors patys 
kažin kodėl bandė kiek galint 
arčiau* prie jo prisiartinti ir su 
didžiausiu smalsumu seke kiek
vieną Vaitkaus judėjimą. Bei 
nematė Vaitkus tų policistų.

Lėktuvas ėmė judėti. Uode
ga uždėta ant mažo vežimuku 
keturiais guminiais ratais šok
terėjo į orą. Sunkiai lėktuvas 
išsijudino iš vietos, bet kartą 
ėmęs ristis jis nesustojo. Vis 
greičiau ir greičiau jis riedėjo 
plačiu* 
liu teisiai 
veidą, kuris tik ką išlindo 
po ukanuoto horizonto.

(Perspauzdintą iš Rūgs. 24 d 
1935 “Naujienų”)

NEW YORK 
tekančios saulės kamuolys tik 
ką buvo pradėjęs* kilti rytų 
horizonte, kai Lituanicos An
trosios ratai paliko Floyd Ben- 
nett airporto cementinį taką. 
Meisteriškai pakilęs j orą, la
kūnas Feliksas Vaitkus pasako 
lėktuvą į šiaurryčius ir pra
dėjo kelionę į Lietuvą, kurios 
jisai ir viso pasaulio lietuviai 
taip išsiilgusiai laukė. Jis 
greičiausiai nematė, bet jis tur 
būt jautė, kad apie šimtas 
žmonių, kuriuos jis paliko apa
čioje, skrido mintimis kartu 
su ju*o, o tos mintys nešė jam 
širdingiausius linkėjimus ir 
troškimus, kad jisai savo tik
slą laimingai pasiektų. Kai ku
rie tas savo mintis palydėję 
susijaudinimo ašaromis, ku
rias, lyg susidrovėję, jie slė
pė ir skubiai šluostė nuo 
skruostų. Bet nebuvo jiems ko 
drovėtis. Nebuvo tokio lietuvio 
airporte, kuris nesuvirpėjo, 
kai lėktuvas ėmė judėti, ir 
Vaitkaus veidas už lėktuvo 
langų priešakyje pranyko iš jų 
akių.

Bet kaip tie žmonės buvo 
susijaudinę ir susirūpinę, taip 
lakūnas Vaitkus buvo ramus 
ir linksmas, pradėdamas kelio? 
nę, kuri nežinia ką jam žacĮėjo. 
Jisai šypsojos, lyg norėdamas 
visus padrąsinti: “Nesirūpin
kite, mes netrukus ir. vėl pasi
matysime”.

Vaitkaus paskutiniai 
žodžiai

Tokie ir buvo paskutiniai 
Vaitkaus žodžiai prieš pakili
mą. Atsisveikinęs su susirinku
siais, jis vikriai užšoko ant 
lėktuvo rato, nuo to rato lėk
tuvo šono užlipo ant motoro 
gaubtuvo ir įslinko į ’ mažą 
kambariuką, kuriame jam vie
nui vienam teko išbūti dvide
šimts Lsluonias ilgas 
kias valandas.

Dėvėjo jisai baltus 
nius, be kaklaraiščio,

SOUTH CENTRAL
HOTEL & TAVERN

JULIUS BĄSKIį!, Prop.
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Michigan Avė.
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1730 South Halsted Street Chicago, III 
Tel. CANAL 8184marški- 

šviesiai
rudą odinį švarką, mažą mėly
ną francuteišką kepuraitę, pil
kas darbines kelnes, kurias 
margino alyvos ir gasolino taš
kai, ir pilkus žalios odos ba
tus su storais guminiais pa
dais apsaugojimui 
mašinos virpėjimo

Įlipęs į lėktuvą, Vaitkus pa
skutinį kartą permetė akim 
per visus daiktus, sukrautus 
kambaryje, persitikrindamas, 
ar ko nors nepamiršo. Atydžiąi 
apžiurėjo jisai ir įvairius in
strumentus, kurie, skrendant 
virš juros, rodys jam kelią ir 
jo gyvybę gins nuo mirties.

Patenkintas, kad viskas tvar
koje ir kad lėktuvo vairai ge
rai dirba, Vaitkus žvilgterėjo tik jis ėjo, Vaitkus daro sig
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Valio Vaitkau, Musų Didvyri, Atlanto Nugalėtoj'au
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Musų užeigoje visados penktadieniais veltui žuvis. 
634 West 59th Street
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