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Gubernatoriaus Diktatūra 
Georgia Valstijoj

I.........  • II

Gubernatorius Talmadge įvedė valstijoj 
tikrą diktatūrą ir pagelba milicijos pašali

no valstijos iždininką ir kontrolierių

Pranašauja Franci j ai triukšmingus ir kruvinus generalius rinkimus Lietuvos Naujienos

ATLANTA, Ga., vas. 25. — 
Gubernatorius Talmadge, dide
lis prezidento Roosevelto ir jo 
Naujosis Dalybos priešininkas, 
kuris nuolatos kalba apie pre
zidento “diktatūra”, pats Geor 
gia valstiją jau kelinti metai 
valdo diktatoriškai.

Kadangi Valstijos legislatu- 
ra nėra jam palanki, tai jis ne 
šaukia legislaturos posėdžių, 
bet bando viską valdyti vien 
pagelba milicijos ir karo sto
vio.

Kada prieš porą metų dalis 
valstijos viršininkų jam pasi
priešino, tai jis tuoj pasišaukė 
valstijos miliciją, paskelbė ka 
ro stovį ir pagelba milicijos tuos 
viršininkus pašalino iš vietos.

Kadangi nešaukiant Valstijos 
legislaturos posėdžių .pasiliko 
nepatvirtintas ir valstijos biud
žetas, tai gubernatorius TaL 
madge pasiskelbė save ir. vals
tijos finansų diktatorium.

To jau buvo perdaug net ir 
jo paties šalininkams. Valstijos 
iždininkas George B. Hamilton 
ir kontrolierius William B. Har- 
rison, gubernatoriaus šalinin
kai, atsisakė prpįąžjnti ^uber 
natoriaus finansinę aikUturą ir 
iki legislatura nepatvirtins' biud
žeto, atsisakė daryti išmokėji
mus vien gubernatoriaus įsa
kymu.

Gubernatorius tada pasielgė 
grynai diktatoriškai. Jis pasi
šaukė miliciją ir abu šiuos vir
šininkus pašalino iš vietos, jų 
vieton pastatydamas savo klus
nius tarnus: iždininku J. 
Daniel ,o kontrolierium—C. 
Carreker.

Bet ir pašalinęs iždininką
kontrolierių gubernatorius atsi 
dūrė keblume. Kartu su jais 
išėjo ir visi iždynės darbinin
kai, išėmus vieną. Išeidami jie 
užrakino valstijos seifą 80 va
landų, taip 
jokiu budu 
gų prieiti.

Jau buvo
dinti, bet tuo laiku sugalvojo 
užgriebti pinigus visų kitų de
partamentų, nors tie pinigai ir 
nepriklauso valstijos iždui. Pa
gelba užgriebtų pinigų jis įsten
gė atlikti butiniausius valsti
jos finansinius dalykus ir iš
mokėti skubiausias išlaidas.

Gubernatorius Talmadge jau 
kelinti metai valdo valstiją pa
gelba milicijos ir karo stovio. 
Jis pasinaudojo karo stoviu 
kiekvieną kartą, kada tik jam 
gręsia bylos už valstijos įsta
tymų laužymą, nes esant karo 
stoviui civiliai įstatymai nevei
kia ir jis vienas kaip nori gali 
valstiją valdyti.

Reikia pastebėti, kad guberna 
torius Talmadge ruošiasi kan
didatuoti nuo demokratų parti-

jos j prezidentus, prieš preziden
tą Rooseveltą. Arba jei neįstengs 
pats nominacijos laimėti, tai 
‘daryti viską kad ir prezidentas 
Rooseveltas nominacijos negau
tų. Galima įsivaizduoti kaip 
jis valdytų visą šalį, jei taptų 
išrinktas prezidentu, jei jis sa
vo valstiją valdo vien milicijos 
ir karo stovio pagelba.

Italai gamins savo 
muvius

RYMAS, vas. 25. — Italijos 
fašistai nutarė neberodyti už
sieny gamintų filmų, bet jaš 
gaminti pačioje Italijoje. Tuo 
tikslu bus įrengtas itališkas 
Hollywoodas, kur filmos bus 
gaminamos. Mussolini jau pa 
dėjo ir kertinį akmenį busian
čiai didelei mūviu studijai. Bet 
dar nežinoma kaip patys italai 
norės žiūrėti savų filmų ir ar 
nepasiilgs pasaulinių garseny
bių, ypač kad naminės filmos, 
žinoma, bus grynai fašistinės.

rasta nušauta laike triu- 
Mardi 

Rasta ją negyvą pic-

Leon Blum

Aibert Sarraut

Chamber of deputiei i? <

Bandymai išardyti fašistų organizaciją, kaip^Crox de Fece (“Ugnies 
Kryžiaus”), ir rojalistų pasikėsinimas prieš sdcialistį vadą Leon Blum Francijai pra
našauja triukšmingus ir kruvinus generalius rinkimus. Jie įvyks pavasarį? Dešinieji 
nori labiau centralizuotos valdžios, o kairieji atakuoja Francijos bankus ir finan- 
sierius, kaltindami juos depresijos atnešimu. Kova eis dėl 600 atstovų Francijos aU 
stovų bute. Svarbiausias roles rinkimuose sulos Piėrre Lavai ir Flandin, buvę prem
jerai; Leon Blum socialistų vadas, ir Albe rt Sarraut, dabartinis premjeras.

PARYŽIUS.

Gubernatorius atsto 
vų bute nugalėjo 

' Nash mašiną -
Atstovų butas priėmė pastovios 

registracijos bilių, kuriam 
priešinosi Kelly-Nash maši
na

New Orleans prasi
dėjo . karnivalas
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. A . .
NEW ORLEANS, La., vas.

25. Čia prasidėjo mętinis kar 
Mųrdi Gras, kuris

Naciai pradėjo kovą 
prieš bažnytinius 

khubus

B.

ir

kad gubernatorius 
negalėjo prie pini

manęs seifą sprog-

Nušauta karpivale-
NEW ORLEANS, La.,, vas. 

25.—Mrs. Estelle Hughes, kuri 
su 9 metų duktere du mėn. at
gal atvyko iš Panama City, 
Fla
kšmingojo karnivalo 
Grass.
vėlėj netoli geležinkelio sto
ties.

Ji visą vakarą buvo su drau
gais ir spėjama, kad ji buvo 
nužudyta kitoj vietoj ir tik ton 
vieton jau negyva, ar dar mirš^ 
tanti atvežta.

Suimti trys vyrai, kurie kar
tu su ja buvo. Tarp jų yra 
džokejus Jack O’Day, kuris pri
sipažino, buvęs tiek girtas, kad 
nieko neatsimenąs kas įvyko. 
Jis galėjęs ją nušauti, ,• nors 
nieko apie tai nežino. Jis bu 
vęs sumuštas ir apiplėštas, bet 
kur ir kaip tas įvyko, jis nie
ko neatsimenąs.

Bus šalčiau
CHICAGO. — Oro pranašas 

sako, kad iš šiaurvakarinės Ka
nados ateina nauja šalčių ban
ga ir šiandie vakare busią ge
rokai šalta. Bet jis nesiima 
spėti kaip didelis tas šaltis bus.

šatlesnis oras gal sumažins 
greitą sniego tirpimą ir bent 
laikinai pašalins pavojų potvy
nių, kuris dabar yra tikrai rim
tas net trylikoj valstijų. Illi- 
ndis valstijoj iki^iol jokių di
desnių potvynių nepisireiškė.

Zaharoff serga

te

Chicagai ir aplelinkei federa- 
lio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

• Giedra; šalčiau.
Vakar 12 vai. dieną tempe

ratūra Chicagoj buvo 44°.'
Saulė teka ’ 6:32, leidžiasi 

5:35.

MONTE CARLO, vas. 25.
Sir Basil Zaharoff, amunicijos 
karalius ir Europoj misteriška* 
sis žmogus sunkiai susirgo; 
Nors gydytojai ir sako, kad jo 
gyvasčiai nėra pavojaus, bet 
jis stropiai dabojamas, nes jis 
yra 87 m. amžiaus ir kiekviena 
ligą jo amžiuje yra pavojinga.

BOSTON, Mass., vas. 24. — 
Plėšikai užuolė Keith teatrą ir 
pabėgo pastvėrę apie $12,800.

SPRINGFIELD, III., vas. 25. 
—Valstijos atstovų <butas šiam 
die pasipriešino Kelly-Nash ma 
šinai ir 80 balsų prieš 37 pri
ėmė pastovios registracijos bi- 
lių, pasiūlytą gubernatoriaus 
Horner, bet kuriam griežtai 
priešinosi Chicagos demokratų 
bosai Nash ir meras Kelly. ,

Dabar bilius pasiųstas sena- 
tan, kur laukiama naujos ko
vos.

Biliaus šalininkai tikrina, kad 
jis užtikrina teisingesnius zrin-, 
kimus, nes nedarant nuolatinių 
registracijų negalės bent ke
liose vietose registruotis viso
kie perėjūnai, kurie už pinigus 
balsuoja net kelios© vietose.

Anglija bando susi
tarti su Amerika 

ir Vokietija
LONDONAS, vas. 25. — Ang 

Ii ja laivynų aprybojimo konfe
rencijoje bando susitarti su 
Jungt. Valstijoms ir Vokietija 
dėl karo laivynų. Tas susita
rimas butų atkreiptas prieš 
Franciją ir Italiją, kurios bandė 
pakrikdyti laivynų konferenci
ją.

Francija jau nori su 
sidraugauti su 

Vokietija
PARYŽIUS, vas. 25.

sienio reikalų ministeris ,Flan- 
din nustebino atstovų butą pa
sisakydamas už Francijos susi- 
drąugavimą su Vokietija ir už 
pripažinimą jai lygybės kartu 
su visomis 
valstybėmis.

kitomis pasaulio

nivalas 
kasmet yra ruošiamas jau dau
giau kaip per. 100 metų. Į kar 
nivalą suvažiuoja desėtk’ai tū
kstančių žmonių iš visų Jungt; 
Valstijų - ir visi, užmiršę { biz
nius ir rupesnius, atsiduoda be- 
ntfpestirigam pasilinksminimui.

.Šiauštis prasideda milžinišku 
maskaradu ir paradu, kuriami 
išleidžiama gal milionai dol. 
šiemet karnivalas busiąs dar 
triukšmingesnis ir puošnesnis 
nė keliais pastaraisiais depresi
jos metais.

Nutroško nuo gaso
DE KALB, lik, vas. 25. — 

Jack Kerwin, 68 m., nutroško 
nuo besisunkiančio į jo bakūžę 
gašo. Du kiti namo gyventojai 
pritroško, bet gal pasveiks.

IR NAUMIESČIO UKINANKAI 
ATIDUOTI TEISMUI

Kudirkos Naumiesčio ūki
ninkai irgi darė slaptą Susirin
kime buvę saugumo policijos 
valdininkai su šauliais daugumą 
to'susirinkimo dalyvių buvo su
laikę ir iškvotę. Už įkalbinė
jimą streikuoti kaltinamaisiais 
traukiama 12 ašmenų.

............... .  .................. .............. .Ii..III..^ •

DETROIT, Mick, vas. 25.- 
Nancy Winans, 19 m., duktė 
automobilių inžinieriaus, užsi
mušė nušokdama 150 pėdų ant 
ledo nuo Ambasšador tilto. 
Krisdama ji pramušė ledą Det- 
roit upėj ir paskendo.

WASHINGTON, vas. 25.
Abiejų butų konferencija pil
nai išlygino visus skirtumus ad 
ministracijos $500,000,000 - far- 
mų šelpimo biliuje. Tikimąsi, 
kad bilius bus galutinai priim
tas ir pasiųstas prezidentui pa
sirašyti už dviejų dienų.

Nacių vadai įspėja, kad pri
klausantys pašalinėms orga
nizacijoms negalės gautį dar
bo

I.i'l i:1 : .- 7.

BERLYNAS, vas. 25. —Na
ciai ( paskelbė šiandie, kad tie, 
kurie priklauso pašalinėms, ne 
nacių kontroliuojamoms, < pro
fesionalinėms ar biznio organi
zacijoms, - ateity negalės gauti 
jokio darbo ir negalės užsidirb
ti sau pragyvenimą.

šitokį esmėj paskelbimą pa
darė nacių darbo frontas, ku
ris pasklbė, , kad prie darbo 
fronto negali 
jokis asmuo, 
tu priklauso

priklausyti 
kuris kar- 

ir i kitokiam 
kliubui, ypač konfesiniam—baž-
nytiriiam. O nepriklausant prie 
darbo fronto negalima gauti it 
darbo.

šis darbo fronto paskelbi
mas ypač yra taikomas bažny
čioms, kurios turi savo profe
sines draugijas. Jau ir pirmiau 
naciai kaip įmanydami kovojo 
tas draugijas, bet niekad ta 
kova nebuvo tokia griežta ir at- 
kakli
darbo priemonių

kad stvertis šalinimo iš

Hitleris traukia teis 
man Francijos 

laikraštį

Keturi kasininkai 
kaltinamųjų suole
KAUNAS.—Kauno apygardos 

teisme buvo teisiami keturi bu
vę Kauno geležinkelio stoties 
bagažo kasininkai: Stasys Va 
siliauskas, Stepas Valentinas, 
Jonas Jasiunas ir Juozas Gjėd- 
roicas. Jie visi yra baigę po 
4 gimnazijos klases, po 10 ir 
daugiau? metų tarnavę geležin
kelių žinyboje, visi, palyginti, 
jauni vyrai, nuo 32 iki 37 me
tų amžiaus.

Kriminalinė policija susekė, 
kad nuo, 1932 m. gruodžio m: 
bagažo kasininkai pradėjo sa
vintis valdiškus pinigus. Jie tat 
darydavę, kiek iššaikinta, klas- 
tuodami tik ekskursijų važta 
raščius. z

Kiek pavyko išaiškinti, jie 
pasisavino per 3,000 litų.

Teisme Giedroicas visai pri 
sipažino padaręs nusikaitimą, o 
kiti prisipažino tik dėl dalieš i 
jiems pateiktų kaltinimų. Trys 
sakosi turto neturį ir po atlei 
dimo iš tarnybos esą bedarbiai. 
Beveik visi vienodai aiškinasi 
dėl padaryto nusikaltimo: gau
davę nedidelę algą (po 240 Ii-’ 
tų- mėnesiui), sirgus motina, 
sirgus žmona, turėję mokėti už 
draugui pažiruotą vekselį ir t.t., 
tad ir susigundę laikinai pasi* 
naudoti pinigais, o paskui vėl 
ištaisyti dokumentus ii4 Išei 
tuS pinigus - grąžinti...

Tiesa, ‘ 
tarnybos, sumas, kurios pripa* 
žintos jų išeikvotos, grąžino 
valstybės iždui. .Tik Vasiliaus
kas dar iki šiol negrąžino.

Teismas (posėdžiui pirminiu’ 
kavo teisėjas Maliukevičius) po 
ilgesnio pasitarimo paskelbė 
sprendimą, kuriuo visi pripažin
ti kaltais ir nubausti po 6 mė«- 
nesjus paprasto kalėjimo, bet 
sąlginiai nuo bausmės atlikimo 
atleisti.

Padegimai Tilžės 
krašte iš politinio 

keršto
KLAIPĖDA.—Pereitą rudenį 

ir vasarą Tilžės krašte keliose 
vietose buvo padegti keli di
desni dvarai ir ūkiai. Paga
liau Tilžės policijai pavyko iš
aiškinti, kad ukius padeginėjo 
melžėjas B. iš Turkių ir kume
tis Sch. iš žemkalnių.

Nors jie neprisipažino, tačiau 
policija tūri rimtų įtarimų ir 
abudu suėmė. Jie kaltinami 
dar dėl to, kad priklausę vienai 
organizacijai, priešingai dabar
tiniam režimui Vokietijoje. Jie 
padeginėjimus darę iš politinio 
keršto.

Lietuvos raguočių 
transportas jau 

Palestinoje
■ 4................................. Į.

. KAUNAS.-—Iš Haifos, Pales
tinoje, gauta Lietuvos konsulą 
to Tel Avive telegrama, kurioj 
pranešama, kad Strazdo lydimas 
raguočių transportas atvyko. 
Buliai atgabenti tvarkoje, oBuliai atgabenti 
karvių dalis suliesėjo. Septy
nios karvės nudvėsė kelyje. 
Raguočių transportas ryt bus 
sveriamas.

veI < ---- "-------
iseikvo- Ekstremistai išardė

us-grąžintu.. . -
kai buvo atleisti iŠ įrofėriiį suvažiavimą

Valdžios k e r š t a s 
laiudininkų vadui *

Aleksandras Tornau atleidžia 
mas iš advokatūros

KAUNAS__ Teisingumo mi
nisterio įsakymu nuo kovo 1 d; 
advokatas Aleksandras Tornau. 
kuris praktika verčiasi Kaune, 
iš advokatų pareigų atleidžia
mas.

(Adv. Tornau buvo veiklus 
liaudininkų vadas ir tankiai 
gindavo politinius nusikaltę • 
liūs).

MEXICO CITY, vas. 25. — 
Apie 100 žmonių liko sužeista 
susirėmime tarp dviejų darbi
ninkų frakcijų Coyoacan prie 
miesty. »

dienomis 
auto tar- 
suvažiavi 
buvo su-

KAUNAS.—šiomis 
įvyko L. šoferių ir 
nautojų Sąjungos 
mas. Į suvažiavimą 
kviesta daug ir neorganizuotų
šoferių—ne sąjungos narių.
Buvo laukiama, kad šie svečiai 
pasisakytų savo gyvenimo rei
kalais. Bet pasirodė, kad dau
guma šių svečių buvo tam tik
ro ^nusistatymo narių, opozici
jos, specialiai suverbuoti. Nau
dodamiesi prezidijumo pirmi
ninko . Lukoševičiaus palanku 
mu, jie įgijo suvažiavime pil
nas “teises”. Iš s-gos skyrių 
atstovų suvažiavimo pasidarė 
neorganizuotų šoferių sueiga. 
Prieš dabartinę s-gos centro 
valdybą pasipylė demagogiški 
kaltinimai- Dalis tikrųjų s-gos 
narių pasipiktinę apleido salę. 
Pagaliau ■ statant j valdybą kan
didatus, svečiai pakėlė tokį triu
kšmą, kad policija suvažiavimą 
Uždarė. -

(Cenzūros išbraukta)

NUSIŠOVĖ

KAUNAS. — Senamiestyje, 
ties žuvų rinka, nusišovė “Ūki
ninkų arbatinės” savininkas 
Česlovas Januškevičius. Jis tą 
dieną buvo susiginčijęs su sa
vo artimaisiais ir po ginčų nu
sižudęs.

PARYŽIUS, vas. 25. — Pa- 
siremdama 1883 m. įstatymais 
apie “įžeidimą” svetimų šalių 
vadų, Vokietijos valdžia užve
dė bylą 'Francijos teismuose 
prieš laikraštį Le Journal, ku
ris aprašė slaptus meiliškus 
Hitlerio prietikius. Laikraštis, 
Vokietijos valdžiai prašant, bu
vo konfiskuotas Paryžiaus po 
licijos.

. BERLYNAS, vas. 25. —Hit
lerio sesuo, kuri buvo .diktato
riaus šeimininkė, apsivedė su 
Dresedeno profesorium.

NaujienųRadio Programai
Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 

ŠEŠTADIENI
kaip 9:30 vai. ryto ant WCBD. stoties

1080 Kilocydes (5000 Watts Pajėgos).
šią stoti ant‘savo radio galite surasti tarp W. J. J. D. ir W. C. F. L. stočių

Šiuos Naujienų Radio Programas galima 
girdėti už kelių šimtų mylių nuo Chicagos.
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Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.




