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Touhy nuteistas 23 
metams kalėjimam

Senatas priėmė 
$611,000,000 pa- 
skirimą armijai

sužeista. Tai buvo 
miesto bombardavi-

bus lengviau susi- 
keturioms valsty

kad Vokietijos at- 
Locamo valstybių

Chicago, III., Trečiadienis, koyO-March 25 d., ^936

35 žuvo susirėmi 
muose Meksikoj

prasi- 
dabar

Lietuvoj paplitusios 
venerinės ligos

Brazilija bijosi suki 
limo, paskelbė 

karo stovį

Italijos karo teismai 
teisia Mussolini 

priešininkus

Viesulo j žuvo 3 žmo
nės; dulkių audros 

5 valstijose

MEXICO CITY, kovo 23. — 
Lėktuvai išgelbėjo 25 abiejų 
Amerikos kontinentų diploma
tus, kuriuos uraganas buvo už
klupęs mažame tropikų uoste 
Ciudad dėl Carmen.

Prancūzai sakosi sutikę ne, 
skelbti mobilizacijos ir nedary
ti griežtų žingsnių, nereikalau 
ti sankcijų ir neprašyti Angli
jos pageltos; prieš Vokietiją— 
nors turėjo pilnų teisę tai pa
daryti,—vien tik dėlto, kad an
glai padavė savo pasiūlymus 
kaipo bendrą , sąlygą, kurią 
Vokietija, kaipo sulaužiusi su
tartį, turi priimti, ar atmesti.

Uždaryta “Ūkininkų 
Vienybė”

Francija reikalauja 
iš Vokietijos priimti 

pasiūlymus

Naujoji Anglija va 
losi po didžiųjų 

potvynių

20,000 žmonių be pa 
J stogės Ohio upės 

klony

TURKIJA ATGINK 
LUOŠI ANTIDAR- 

DANELUS

fabrikuose eilinis 
remontas

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.

Sutartys cukr. run 
keliams dilginti 

sudarytos

LONDONAS, kovo 24. —Vos špfcjo užsidaryti tautų sąjun 
gos tarybos posėdis, kaip iš Berlyno atskrido Hitlerio pasiunti 
nys pulk. Ribbentrop ir atnešė Hitlerio atsakymą, kuriuo Hit 
leris atmeta keturių Locarno valstybių pasiūlytą taikos planą.

, Dar ■negalima apskaityti duU 
kių audros nuostolių. Ji perėjo 
per Kapsas, Oklahoma, Colora- 
do, Texas ir New Mexico ,vals 
tijas.

(Tos dulkių audros vakar te
ko paragauti ir chicagiečiams. 
nes tirštos Kansas dulkės bu
vo atneštos ir į Chicago).

Tautų sąjungos ta
ryba užbaigė posėdį 

Londone

BOSTON, Mass., kovo 24.— 
Didiesiems potviniams nuslin
kus, Naujoji Anglija pradėjo 
valytis nuo didelų purvų, ku 
ruoš potvynis paliko, taipgi ko
voti ligų pavojų, stoką geria
mojo vandens ir gręsiantį ba*
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Chicagai ir apielinkei tedera- 
lio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra; šalčiau.
Vakar 12 vai. dieną tempera

tūra Chicagoje buvo 59°.
/ Saulė teka 6:46, leidžiasi
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Vokietija Atmete 
Pasiūlymus

LOS ANGELES, Cal., kovo 
24.-—Du matininkai liko užmuš
ti elektros, kai jie bandė pra
tiesti per gilų griovį ilgą plie
ninę mierą ir toji paliete grio
vy buvusias elektros vielas.

LONDONAS, kovo 24 
tų sąjungos taryba nutarė ne
belaukti ^Vokietijos atsakymo 
ir nutraukti posėdį. Ji susi
rinks Genevoje tik tada, kada 
ją pašauks tarybos pirmininkas, 
Australijos premieras Bruce.

Tuo tarpu keturios Locarno 
valstybės— Anglija, Francija, 
Belgija ir Italija ir toliau tęs 
derybas su* Vokietija. Šakuma, 
kad Francija yra labai apsivy
lusi Anglijos nusistatymu linkui 
Vokietijos ir todėl norėjo baig 
ti tarybos posėdį nelaukiant 
Vokietijos atsakymo, pasitikė
dama, kad 
tarti vien • 
bems.

Spėjama, 
sakymas į 
taikos planą bus neigiamas. Be 
to numatoma, kad Hitleris 
duos savo atsakymą tik po Vo 
kįetijos “plebiscito” kovo 29 d.

Anglai betgi
Hitlerio ^atsakymas —neuždarys 
durų tolimesnėfti deryboms. Bet 
iš kitos pusės, anglai yra susi
rūpinę francuzų nusistatytų ne
betęsti derybų, jei Vokietijos 
atsakymas bus neigiamas.

PARYŽIUS, kovo 24. —Nors 
Anglijos nusistatymas ir nebū
tų palankus, nors Anglijos už
sienio reikalų ministeris Eden 
Sumanytų nusileisti ir. imtų aiš
kinti, kad Locarno valstybių 
pasiūlymai buvo niekas dau
giau, kaip pagrindas tolimes
nėms deryboms, bet Francija 
atsisakys nūn bet kokių dery
bų su Vokietija, jei Vokietija 
nebus besąlyginiai priėmusi 
valstybių pasiulyfnuš. Tai bent 
šhko Franci jos valdžios atsto-

PARYŽIUS, kovo 24. — 
Gautomis iš Istanbul žiniomis, 
Turkija irgi nutarė laužyti 
Ląusanne sutartį ir pradėti 
fortifikuoti demilitarizuotą Dar
danelų sąsmaugą.

KAUNAS.—Del jau senai pa
sireiškusių tarp Lietuvos liute
ronų aštrių savitarpio kivirčių, 
valdžia jau pirmiau buvo už
dariusi veik visas liet, liutero
nų organizacijas ir iš jų buvo 
sudariu4si vieną organizaciją. 
Bepasiliko tik “Pagalba”. Bet 
kad ji nesidėjo į “vienybės” 
darbą, tai«valdžia dabar ir ją 
uždarė. .

KAUNAS.Aks. “Lietuv.
Cukraus” bendrovė sutartis su 
ūkininkais šiais metais cukri-

Areštuoja opozicijos narius 
parliamente ir armijoj

Porthsmouth < siena 
išgelbėjo miestą 

nuo potvinio

KLAIPĖDA.—Klaipėdos spau
da rašo, kad šiomis dienomis 
vėl eina gyVas javų išvežimas 
iš Klaipėdos uosto. “Drbssel” 
laivu išvežta į Prancūziją di
desnis sėmenų krovinys, “Ger 
trtfd 3” ir “Brisk 
žė javus. Iš Lonodno su į vai 
riomis prekėmis atplaukęs “Bal 
thraw ' laivas grįždamas įsi 
krauna bekono, sviesto, paukš 
tienos ir kitų žemės ūkio pro 
dūktų. * .

LOS ANGELES, Cal., kovo 
24.—Mūviu aktorė Helen Twel- 
vetrees ir jos vyras brokeris 
Frank Węody išsiskyrė^ delei 
nesugyvenimo. Jie turi 3 metų 
sūnų.

LONDONAS, kovo 24. — 
tomis žiniomis, Italijos slaptas 
karo tribunolas pastaruoju lai
ku pasidarė nepaprastai veik
lus, teisdamas slaptosios polici
jos areštuotus Mussolini prieši
ninkus. Bet teismo nuospren
džių neskelbiama, tad sunku 
sužinoti kiek žmonių liko pa*” 
smerkta kalėj iman už .neišti
kimybę diktatoriui.

Y;ra žinoma, kad šiaurinėj 
Italijoj buvo teisiama didelė 
grupė inteligentų už priklausy
mą Laisvės ir Teisingumo Są
jungai. Tarp teisiamųjų buvo 
prof. Guia, advokatas Foa, ra
šytojas Monti ir daug kitų ad
vokatų ir daktarų. Prof. Guia, 
ant kurio fašistai ypač dūko 
dėl jo atsisakymo 4 metai at
gal sudėti ištikimybės priesai
ką fašistams, liko nuteistas 15 
metų kalėjiman. z

Kitas profesorius Pesenti iš 
Sassari universiteto, liko nu
teistas 24 metams kalėjiman. 
. Italijos gyventojai nė apie 
areštus, nė apie nuteisimus 
nieko nežino.

Vandenims upėse atslūgus da
rosi aiškesnis vaizdas tų nuo
stolių, kuriuos pridarė potvi- 
nys.

Skaičius žuvusių siekia 24; 
Materialiai' nuostoliai siekia 
$250,000,000.

Kad apsisaugoti nuo ligų, 
milicija pradėjo naikinti mais-

' MINNEAPOLIS, Minn., kovo 
24.—“Terrible Tommy” įbuhy, 
vadas garsiosios Touthy šaikos 
Chicagoje, liko . nuteistas 23 
metams kalėj iman už daly va vi 
mą vietos pašto apiplėšime.

Nuteistasis yra invalidas, sa
koma, sunkiai sergąs džiova 
ir kalėjime bausmės nepergy
vensiąs, nes jau yra tiek silp
nas, kad nebegali vaigščioti.

Jis buvo paskutinių išlikęs 
gyvas šaikos narys. Kiti jo 
broliai ir šaikos nariai arba yra 
išžudyti, arba sėdi kalėjimuose.

I£aip matyt, net ir Lietuvos 
kaimuose yra plačiai paplitu- 
sois venerinės (lyties) ligos, 
kad net ir mažuose miesteliuo
se steigiamos ambulatorijos ve
nerinėms ligoms gydyti.

‘ štai iš Telšių pranešama: 
>. Telšių apskrities savivaldybe 
prieš kurį laiką įsteigė apskri 
tyje penkias Veneros ligų am 
bulatorijas: Telšiuose, Plungėj, 
Rietave, Luokėj ir Varniuose. 
Jos jau pradėjo veikti.

VĖL DIDELI JAVŲ TRANS 
BORTAI Iš KLAIPĖDOS

UOSTO

WASHINGTON, kovo 24. — 
Senatas vakar priėmė bilių, ku
riuo paskiriama $611,000,000 
armijos išlaikymui. Tai yra di
džiausias paskyrimas armijai 
taikos metu.

Atstovų butas jau pirmiau 
tą bilią priėmė.

Bilius dabar eina abiejų bu
tų konferencijai išlyginti skir
tumus.

PHEONIX, Ariz., kovo 24.— 
Albert Napoles nori išsigydyti 
nuo dusulio. Tuo tikslu jis pa 
vogė pakelį iš pašto vežimo. 
Girdi, . dabar jis ’pabandysiąs 
federalinius , kalėjimus, nes 
valstij ų kalėjimuose priežiūra 
esanti netikusi.

KANSAS CITY, Mo., kovo 
24.—Viesulos, dulkių audros ii 
sniego pūgos pasireiškė vaka
rinėse valstijose, pasiimdamas 
tris gyvastis.

Trys žmonės žuvo viesuloj, 
kuri perėjo per centralinę dalį 
Missouri valstijos, sugriauda
ma Nianįua, Ktoi,^niėst^lj. ;;

Per KdĄsns, vakarinę $iis-: 
souri ir prerijas į vakarus per
ėjo labai smarki dulkių audra, 
kokių buvo tik pereitais me
tais. Ji sustabdė visus trauki
nius ir . visą judėjimą. y ■

Daug sniego prisnigo piet
rytinėj . Colorado ir vakarinėj 
kansas, kur paprastai, dėl sto
kos drėgmės, prasidėdavo dul
kių audros. Tokio . smarkaus 
sniego šiemet ten dar nėra bu-

ADDIS ABABA, kovo 24. — 
Oficialiai paskelbta, kad dešimt 
Italijos lėktuvų numetė 100 
bombų ant Jijiga ^liesto, šiau
rinėj EthiopijOj, griuvėsių. Sp& 
jama, kad 10 žmonių liko už
mušta 
trečias 
mas.

šiuo metu abiejuosecukraus 
fabrikuose eina eilinis remon
tas, ruošiamasi ateinančiam 
cukraus gamybos sežonui. Ne
priimtoji PavenČio cukraus fab
rike kūrykla turės būti pertai
syta ligi liepos 1 d. Dabar aiš 
kinama, kaip ji turėtų būti į- 
rengta. -

MEXICO CITY, kovo 24.— 
Susirėmimuose Jalisco jvalsjti- 
joj tarp maištininkų ir kariuo
menės žuvo, pastaromis dieno
mis 35 žmonės ir gal 70 žmo
nių sužeista. ~ Ten buvo 
dėjęs sukilimas, kuris 
betgi aptylo.

The Uithuanian Daily News
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KAUNAS.— Vidaus reikalų 
ministeris uždarė ūkininkų or
ganizaciją “Ūkininkų Vienybė’. 
kurią yra įkūręs buvęs žemės 
ūkio ministeris Aleksa.

Organizacija liko uždaryta to
dėl, kad jbs veikla bukv prieš-' 
taravusi valstybės gerovei, nes 
jos nariai buk prisidėję prie 
organizavimo ūkininkų streikų 
Suvalkijoj.

Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 
ŠEŠTADIENI

kaip 9:30 vai. ryto ant WCBD. stoties 
1080 Kiloeycles (5000 Watta Pajėgos).

šią stoti ant savo radio galite surasti tarp W. X J. D. ir W. C. F. L. stočių 

šiuos Naujienų Radio Programas galima 
girdėti už kelių šimtų mylių nuo Chicagds.

PORTSMOUTH, Ohio, 
24.—Porthmouth miestas 
gelbėjo nuo potvinio ir tai dėka 
vien augštos sienos, kuri tapo 
pastatyta palei Ohio upę. Ta 
siena liko pastatyta kada gy
ventojams nusibodo kęsti kas
metinius potvinius ir jų turto 
naikinimą. ,

Bet šiemet miestas buvo pra 
dėjęs abejoti, ar ir siena jį iš
gelbės nuo potvinio, nes van
duo upėj pakilo daug, augščiau 
negu kitais metais. Gyventojai 
buvo nusigandę ir pradėjo 
kraustytis į kalnus. Bet van 
duo pakilęs beveik iki pat sie
nos viršaus, pamaži pradeda at
slūgti. Upė gi neša pro šalį 
visokiausius laužus ir namų sto
gus. Tai laužai iš Pittsburgho 
ir Wheeling, kurie tokių sienų 
neturi ir todėl nuo potvinio la
bai skaudžiai nukentėjo.

Jei ir Portsmouth- butų sie
nos neturėjęs, tai irgi butų bu
vęs giliai apsemtas vandens. 
Bet jį išgelbėjo siena.

pigesni, 
einančiam 
250,000.

Cukraus

gi prasidėjo visuotinas čiepij:- 
mas žmonių.

Geležinkeliai dirba dieną ir 
naktį, kad sutaisyti išardytus 
bėgius. Bet industrijos dar 
kokią savaitę laiko negalės 
veikti.

Išvytiems iš namų gyvento* 
jams neleidžiama sugryšti į 
namus iki namas neišvalomas, 
vielos apžiūrimos ir patys gy
ventojai įčiepijami.

RIO DE JANEIBO, kovo 24. 
—Prisibijodamas naujo sukili
mo, prezidentas Getulio Vargas 
paskelbė karo stovį visoje ša
lyje trims mėnesiams. Visokie 
suvaržomai paliečia visus 
47,000,000 šalies gyventojų.

Karo stovis tapo paskelbtas 
prieš pat išsibaigiant apgulos 
stoviui, kuris buvo paskelbtas 
laike komunistų sukilimo lapkri 
čio mėn.

Vos valdžia spėjo paskelbti 
karo stovį, tuojau^ tapo areš 
tuota daug . žmonių, jų tarpe 
senatorius, radikalas atstovų 
buto narys, opozicijos vadas 
parliamente ir armijos kapito
nas.

Karo stovis tapo paskelbtas 
kada šalis, kaip išrodė, pradėjo 
visai aprimti po lapkričio su- 
kilimo ir gryšti į normalį sto- 
VĮ* Kai-o stovis palies ir atke- 
-Kaii^ttnčiufe svetimšalius, nes ji« 
bus kratomi ir kvočiami, o vie 
tos gyventojai galės būti areš» 
tuojami be jokios atodairos, 
vien valdininkų užmačia.

niamsz rųnkę&ąms auginti jau 
bagė sudaryti.” Jau pradėtos per 
Lietūkį augintojams dalinti ii 
trąšos. Trąšos duodamos pi
gesnėmis kainomis, negu rin 
koje. Visdn.labo sutarta šiais 
metais cukrinių runkelių cuk
raus fabrikams užauginti 140,; 
000 tonų, tad tiek pat, kaip 
.praeitais metais (tik pernai su 
tartis nebuvo aiškiai įvykdyta, 
viso labo runkelių į abu fabri
kus buvo pristatyta tik hpie 
133,000 tonų.- Mažiau prista
tyta, negu buvo numatyta, Pa 
venčio fabrike). Dabar suveda
mos žinios, kiek viso ir atski 
rose vietose šiais metais bus 
paskirų cukrinių runkelių au' 
gintoj ų.

“Cukrus” perka 100,000. maišų
Akc. “Lietuv. Cukraus” ben

drovės valdyba nusistatė atein 
ajičiam cukraus gamybos sezo 
nui jau dabar vietoje nupirkti 
100,000 maišų. Maišai bus 
perkami tik lininiai. Dalis mari 
šų numatoma importuoti, neš 
užsieniniai maišai, kaip prak
tika rodo, šiam reikalui yra ne 
tik tinkamesni, bet ir žymiai 

Viso labo maišų at 
sežonui reikės apie

CINCINNATL Ohio, kovo 24. 
—Potviniai Ohio upės klony 
dar nėra užsibaigę ir dabar 
potvynis slenka linkui Louis- 
ville, Ky., palikdamas ketu
riose apielinkės kauntėse 20,- 
000 žmonių, be pastogės.

Likusių . be pastogėj žmąpių 
vargą žymiai padidino vakar* 
užėjęš Smarkus lietus. - - *

Ohio valstijoj potviniuose 
žuvo jau penki žmonės. Te- 
čiaus Cincinnati potviniai ne
sutrukdė nė biznio, nė pramo
nės. Labiausia * nukentėjo 
biėdnuomenės apgyventas mies 
to distriktas.
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