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kai Meksikoje

Sukilėliai išnaujo bando perkirsti Valen 
ei jos kelią ir apsupti Madridą

KIEK ŠIEMET KAUNE BU 
ŠIĄ ALINIŲ IR RESTO- 

;: • ranų

Kaune yra per 3,000 
dviračiu

BIRŽAI. —- -Gyventojai: Kū
rinys ir Šernas numatė pasta
tyti Paroyėjoje lentpjūvę, šiuo 
metu ieško pirkti tinkamų ma
šinų, kad galėtų jau šį sezonų 
pradėti dirbti.

amunicijos, negi

Pakelti algas iki $6 (dabar 
$5.50) į dieną šiaurinėse val
stijose ir iki $5.60 (dabar 
$5.10) pietinėse valstijose.

Pusantros mokesties už virš
laikį ir dvigubos mokesties už 
iarbą sekmadieniais ir šventa
dieniais.

Minimum 200 dienų darbo į 
metus.

PAROVeJOJE bus lent 
1' • PJUVĖ ,

Chicagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Pasiniaukę, galbūt sniegas; 
šalčiau į vakarą.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 34°.

‘ Saulė teka 6:43, leidžiasi 
5:25.

Smarkus Mūšiai 
Už Madridą

sies
fėtų 5, valgyklų 50.

‘į — įstaigų miestas 
tikisi gau-

nors viena?
krisdamas is

Chicago, I1L, Ketvirtądienfe, Vasario-February 18 d., 1937 
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negauna vairų iš : 
dirbtuvės. Pastaroji teisinasi, 
■kad ji negali gaminti vairus 
dėlei stokos elektros pajėgos.

/ LONDONAS, vas. 17. — Pa
tirta, kad Rusija 'pasiūlė An
glijai sušaukti naują didelę lai
vynų konferenciją, kuri nusi
statytų, kiek kuri valstybė ga
li turėti karo laivų ir kokio
mis kanuolėmis juos privalo 
apginkluoti.
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liko išgrieb 
kad kiti aš 

liko nunešti

KAUNAS. — šiais' metais ■v . f '

Kaline, numatoma, busią 4 pir
mos rųšjės restoranai, 30 an
tros rųšies ir 14 trečios rų- 

Alinių numatoma 14, bu- 
Viso iš

WASHINGTON, vas. 17. — 
Prezidentas < Rooseveltas Fili
pinų komisionieriUm paskyrė 
Paul V. MčNutt, buvusį In
dianos gubernatorių.

Jis užims vietą Frank Mur- 
phy, kuris tapo išrinktas Mi- 
chigan gubernatorium.

Japonijos seime vėl 
eina kova su milita- 

ristais

NEW - YORK, vas. 17. — 
United Mine Workers of Am. 
unija pareikalavo 30 vai. dar
bo savaitės ir pakelti algas po 
50c į dieną.

Reikalavimą pasirašė prezi
dentas John L. Lewis, vice
prezidentas Philip Murray, se- 
-kretorius-iždininkas Thomas 
Kennedy, kuris kartu yra ir 
Pennsylvanijos vice-gubernato- 
rium, taipjau 12 distriktų at
stovai, kurie yra atstovauja
mi bendroj angliakasių ir min
kštųjų anglių kasyklų savinin
kų konferencijoj.

Konferencija yra sušaukta 
patiekti naują kontraktą tarp 
angliakasių ir kasyklų, vieton 
bal. 1 d. užsibaigiančio kon-

ardė paspiras pc 
nutruko keltu

vas. Masės medžio ir geležies 
krito į apsaugos tinklą po til
tu, bet tinklas neatlaikė ir vi
si nukrito į jurą.

Tai buvo pirma tokia dide
lė nelaimė statant tą tiltą 
Daug darbininkų .yra nukritę 
nuo tilto, bet juos išgelbėdavc 
tinklas po-tiltu.

Golden Gate tiltas yra ga 
ilgiausias tiltas pasaulyje. J/ 
pravedimas kainuos $35,000,- 
000 ir tiltas bus atidarytas 
ateinantį gegužės mėn.

šių įmonių 
pajamų; mokesčių 
siąs per 100,000 litų, iš tos su* 
mos' per 90,000 litų iš ręsto 
ranų.

VVEIRTON, W. Va., vas. 17 
— Čia Pauline Littleton, 11 
metų pradinės . mokyklos mo- 
kipė, apsivedė su William K 
Smith, 29 m.,, geležies liejik 
los darbininku*.

Valstybės Literatūros 
premija Liudui Dovy

dėnui.
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SAN .FRANCISCO, vas. 17 
— Manoma, 10 darbininkų žu
vo pasiliuosavus medinėms ir 
geležinėms paspiroms milžiniš 
ko Golden Gate tilto ir jiem- 
nukritus iš 200 pėdų augštu- 
mos į San Francisco įlanką 
Nemanoma, kad 
galėjo išsigelbėti, 
tokios augštumos.

Du lavonai jau 
ti, bet manoma, 
tuoni lavonai 
jurą.

Darbininkai 
tiltu, kuomet

SPRINGFIELD, III., vas. 17. 
—- Aiigščiausias teismas pra
dėjo svarstyti , teisėtumą Chi- 
cagos teatruose , darytų “bank 
nights” ir kitokių, panašių lo
terijų. (Bęt nuosprendį teismas 
veikiausia išneš tik balandžio 
'menesį. . \

LONDONAS, vas. 17.—Val
džios ginkląvimos programas 
numato išleisti mažiausia pus- 
aštunto biliono dol. Anglijos 
apsiginklavimui per . ateinan
čius penkis metus. Ant kiek
vieno Anglijos gyventojo — 
moteries, vyro ar vaiko — iš
puls po $168.54.

lėktuvai smarkiai
Taracon, 37 my-

BAISOGALA. — Baisogalos 
valsč., Biliūnų k. Antanas An
čerevičius, apie 20 m. amžiaus 
su Antanu žaromskiu, 12 m. 
amžiaus, 1935 m. birželio 30 
d. buvo nuėję į Dvarelių miš
ką uogauti. Ančerevičius iš 
miško negrįžo, žaromskis aiš
kino, kad Ančerevičius nuėjęs 
su nepažįstamais vyrais. Poli
cija ieškojo, bet nesurado. 1936 
m. gegužės 8 d. žmonės miš
ke, po šakomis rado žmogaus 
lavoną. Iš drabužių pažino, kad 
tai Ančerevičiaus palaikai. Su
imtas žaromskis prisipažino 
nužudęs f ir papasakojo, kad 
ūžėjęs pas Ančerevičius matęs, 
jog Atitariąs turi 45 litus? Su
manęs juos pavogti. Einant į 
mišką **Antanas pinigus padė
jęs j * skrynelę. Miške Ančere
vičius iš savo brauningo šaudęs 
į taikinį. Paskui jis paprašęs 
brauningą. Ančerevičius nu
ėjęs Jkiek toliam žaromskis po
rą šūvių paleidęs į taikinį ir 
kelis šuvius Ančerevičiui į nu
garą. Sužeistas Ančerevičius 
jį r vijęsis 
'žingsnių / dar kelis šuvius pa
leidęs į Ančerevičių. Ta^ kri
tes negyvas. Lavoną nuvilkęs 
į krumus, apkrovęs šakomis 
ir nuėjęs pas Ančerevičius. 
Nanųe buvęs jaunesnis nužu
dyto brolis, Jam pasakęs, kad 
norįs gerti. Kai Ančerevičiu- 
kas nuėjo vandens atnešti, jis 
atidaręs skrynelę ir pagrobęs 
nužudyto 45 litus. v

Ligi teismo A. žaromskis 
laikytas jaunamėČių nusikaltė
lių įstaigoje Kalnaberžėje. 
Kauno apygardos teismas A. 
‘žaromskį nubaudė 12 metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

nukritę 200 pėdų 
į'jurą

12 m. berniukas nužudė 
suaugusį vyrą

PADUCAH, Ky., vas 
Keturi ugniagesiai liko 
sti sugriuvus sienai laike dide
lio gaisro, gręsusio sunaikinti 
dalį vidUrmieščio šio skaudžiai 
nuo potvynio nukentėjusio mie
sto. Gaisro gesinimą apsunki
no tai, kad miestas ikišiol'ne
turi vandens.

HENDAYE, Francijoj, vas. gręsiantį pavojų ir deda visas 
. — Gautomis necenzuruoto-i pastangas sukilėlius sulaikyti. 

Smarkus mušis eina plačiame 
plote Ta j u na upės klony. Jei 
sukilėliams pasisektų sulaužy
ti lojąlistų linijas ir susijung
ti su šiaurrytine armija, Ma
dridas liktų visai izoliuotas ir 
nebegalėtų si&isiekti su Valen- 
cija. Negalėtų tada gauti nė 
ginklų, nė 
maisto.

Sukilėlių 
bombardavo 
lias į pietryčius nuo Madrido 
ir veik visai miestelį sugrio
vė. Bet atskrido lojalistų lėk
tuvai ir ištikusiame smarkia
me mūšyje ore atmušė sukilė
lius. Sukilėliai prarado du di
delius bombardavimo lėktuvus. 
Bet ir lojalistai prarado du 
lėktuvus.

Sukilėliai jau nuo kurio lai
ko visomis jėgomis bando per
kirsti Valencijos kelią ir ap
supti Madridą. Bet ikišiol su
kilėliams niekur nepasisekč 
prie kelio prisimušti. Bet ka
dangi jų kanuolės jau siekiu 
kelią, tai didysis kelias nebe- 
Naudojamas ir dabar lojalista 
jĮgųdojasi tiįc antraeiliais vieš
keliais. ‘ ‘ 1 -

TAMPICO, Meksikoj
17. —- šiandie atsidarė moky
klos, mokytojams paliovus ke
turių mėnesių streiką, kuris 
kilo dėlei/megavimo algų. Ka
dangi susitrūkdė mokslas, tai 
mokyklos pasiliks atdaros vi
są vasarą. ’ s

“HITLERIS” — KATINAS CHICAGOS 
f

veterinaro, Dr. George Harž gyvulių ligo
ninėje. .Katinui buvo duotas “Hitlerio” 
vardas, nes jis turi ūselius, kurie panašus 
Vokietijos diktatoriaus ūsams.

Naujienų-Tribune Photo

MASKVA, vas. 17. — Pa
tirta, kad didžiausia Rusijos 
automobilių dirbtuvė Molotov, 
kuri turėtų pagaminti po 425 
trokus į dieną, visai nedirba 
jau nuo vasario 13 d., nes ji 

Siverdlovsk

triai kritikuojamas nelygus 
padalinimas valdžios išlaidų 
^tarp armijos, industrijos ir 
agrikultūros.

Laivyno ministeris adm. Yo- 
nai užtikrino seimą, kad Japo
nija neturinti. mierio statytis 
tok fdidelįv laivyną, kokiuos tu
ri pačios didžiosios valstybės.

Karo ministerio gen. Sugiya- 
ma kalba buvo pasitikta labai 
šaltai — visišku tylėjimu.
' Abelnai jaučiama, kad nau
josios valdžios pozicija; yra la
ibai netvirta, prieš ją einant 
dviems stiprioms partijoms. 
Nepasitenkinimas militaristąis 
visoje šalyje nepaprastai, didė- 
'ja, nes ginklavimasis, militari- 

avantiuros gula nepaneša- 
našta ant šalies gyvento- 
puldo pramonę ir skurdi

na visą šalį. Mokesniai yra ne
pakeliami, tuo tarpu gyvento
jų uždarbis ‘yra labai menkas, 
kuomet visą laiką pragyveni
mas gana sparčiai kyla.

McNutt paskirtas 
Filipinų komisio- 

nierium

KAUNAS. - Skaičiuojama, 
kad Kaune yra daugiau kaip 
3,000 dviračių. Viso šiemet jų 
numatoma įregistruoti apie 3,- 
200, registravimo mokesčio ti
kimasi surinkti apie 16,000 li
tų. Lengvųjų automobilių ver
slo reikalams tikimasi užre-

, ' , ■ * ■ 1 . t“ A,' ' '
gistruoti 85, autosunkvežimių 
apie 80, lengvųjų automobiliu 
savo reikalams apie 320, mo
tociklų apie 200. i Viso iš šių 
susisiekimo priemonių regis
travimo mokesčio tikimasi su
rinkti per 90,000 litų.

NEW YORK, vas. 17. — čia 
yra nagrinėjama byla kelių ra- 
kietierių, kurie vyliojo iš res
toranų savininkų pinigjus, pri
žadėdami jiems “apsaugą”. 
Tarp teisiamųjų yra? du advo
katai ir trys restoranų dar
bininkų unijų viršininkai.

Svarbiausias liudytojas yra 
buvęs šaikos kolektorius 
Beitcher.

Dviejų savaičių 
atostogų.

Šie reikalavimai 
tiekti po to kai 
unijų komitetas paskelbė da
bar pradėsiąs smarkiai? orga
nizuoti geležies ir plieno pra
monę, kuri yra tampriai susi
rišusi su anglių kasyklomis. 
Komitetas priminė Pittsbur- 
gho universiteto padarytus ty
rimus, kur tyrinėtojai reko
mendavo pripažinti industrinę 
uniją. ,

' BENTON, Ilk, vas. 17. — 
Kadangi jie nesulaukia čekių 
už savo darbą,. vietos WPA 
grąsina paskelbti sėdėjimo 
streiką. Jie skundžiasi, kad ne
gaudami algos jie negali nu- 
sipirk^i inaisto ir kuro.

BAGDAD, lraq, vas. 17. - 
Pulk. Lindbergh ir jo žmona 
kurie skrido iš Egypto į Bag 
dadą, buvo priversti 
audros nuleisti prie 
šaltinių, 250 mylias į 
nuo Bagdado.

BERLYNAS, vas. 17. — Vo
kietijos naciai be jokio garsi
nimo laikraščiuose^ pradėjo 
naują boikotą įjrieš žydus Po
meranijoj .ir kitose Vokietijos 
dalyse. '

Bet Breslaii naciai susilaukė 
didelio smūgio. Naciai paruo
šė ilgą sąrašą žydų įstaigų ir 
profesionakų, kuriuos “geri” 
vokiečiai turėtų vengti. Bet 
gyventojai panaudojo'tą sąrašą 
kaipo nurodymą kur eiti biz
nio reikalais ir net iš toli vyk
sta pirkti žydų, sankrovose.

BOISE CITY, OKLAHOMA GYVENTOJAI VAIKŠ
ČIOJA, diyba užsidėję ant veidų keistus aparatus. Eu
ropoj, žiponės pratinami dėvėti maska^ apšaugūi’ nuo 
nuodingų dujų karo atvejyje,? bet Oklahomoje — nuo 
dulkių, kurias vėjas nešioja debesimis, j .

.,.i\ . . Naujienų-Ac'me Photo

trakto.
Angliakasiai reikalauja:
30 vai. darbo savaitės, vie

ton dabartinės 35 vai. savai-

TOKIO, va»> 1L..Pūrla
jnente vėl atsinaujino aštri ko 
va su milifarištais, kurie 
liauja didinę Japonijos 
ginklavimą ir diktavę 
valdžiai.

Senas liberalų vadas 
Ozaki aštriai puolė militaristufc 
ir jų imperialistinius siekius, 
pareikšdamas, kad Japonija 
neturi nė tiek žmonių, nė tiek 
turto, kad galėtų konkuruoti 
su tokiomis valstybėmis kaip 
Jungt. Valstijos, Anglija, Bu- 
sija ar Chinija.

Karo ministeris bandė atsa- 
‘kyti į Ozaki kalbą, bet jo kal
ba nebuvo įtikinanti. Bandė 
teisinti ginklavimąsi ir pre
mjeras tuo, kad ginklavimas 
yra reikalingas tiems įvykiams, 
kada nebesiseks diplomatijai.

Didžiūnų bute didelio triuk
šmo sukėlė kalba Kisichi Ko- 
kubo, 72 m., kuris vaizdžiai at
pasakojo kaip jis keli metai at
gal buvo nuožmiai kankinamas 
policijos ir reikalavo panaikin
ti policijos kankinimą kalinių. 
Jis kaltino, kad policija karia 
kalinius už kojų, pilia vandenį 
į nosį, degina ir nemielaširdin- 
gai juos muša.

Kokubo kalba buvo palydė- 
ta4 triukšmingų aplodismentų.

•Vidaus reikalų ministeris 
prižadėjo ateityje ' sustabdyti 
tokį policijos elgesį.

Kritikavimas naujosios vald
žios nesiliauja nė atstovų bu
te, nė didžiūnų bute.

Nors finansų ministeris Yu- 
ki ir buvo palankiai pasitiktas 
parligmento, tečiaus buvo aš-

mis žiniomis, po ilgo neveiki
mo, šiaurinė sukilėlių armija 
pradėjo veržtis linkui Madrido 
iš Siguenza, 77 mylias į šiaur
ryčius nuo Madrido. Tai gali 
būti lemiantis mušis už K Ma
dridą. •

Iš kitos pusės sukilėliai ban
do visiškai apsupti Madridą.

Tad dabartiniuose smarkiuo
se mūšiuose yra sprendžiamas 
sostinės likimas.

Pietinėje Ispanijoje sukilėlių 
'veržimasis apsistojo.

Iš (Barcelonos gauta žinių, 
•kad į ten atplaukė holandų 
prekių laivas su dideliu kiekiu 
Austrijos amunicijos. Ešą at
siųsta 340 vėliausio modelio 
kulkosvaidžių, 20 ambulansų ir 
1,000,000 šovinių.-

Sukilėliai- bando apsupti 
Madridą.

MADRIDAS^ vas. 17. — Su
kilėliai visomis jėgomis bando 
persilaužti per lojalistų linijas 
Tajuna klony Jarama upės sek- 
tore ir susijungti

Rusija siūlo didelę Į10 darbininkų žuvo 
laivynų konfe 

renciją

Nužudęs motiną pa
teko beprotnamio
ROOKiFORD, III., vas. 17.— 

Vincent Yankavich, 30 m., pa
sižymėjęs atletas, liko teismo 
pasiųstas beprotnamin dėl kri
minalinių pamišėlių už nužu
dymą savo motinos. Jis užmu
šė savo motiną Magdalene dul
kių valytojų.

lietuvių literatūrai 
premijuoti komisija, suside
danti iš pirmininko švietimo 
viceministerio p. Masiliūno ir 
narių: p. Čiurlionienės, prof. 
Mykolo Biržiškos, p. Liudo Gi
ros ir p. J. Grušo, savo pasku
tiniame posėdyje/šių metų sau
sio 26 d. nutarė paskirti val
stybinę literatūros premiją — 
5,000 litų ,— rašytojui Liudui 
Dovydėnui už jo romaną “Bro
liai Domeikos”.

Prof. Mykolai Biržiška at
stovavo humanitarinių mokslą, 
fakultetui, p.
p. J. Grušas ■ 
tojų draugijai

PUEiBLAį Meksikoj, vas. 17 
— Federaliniai kareiviai liko 
pasiųsti gaudyti katalikų mai
štininkus Naupal apielinkėj, 
kurie nužudė miesto 
pakorė mokytoją 
miestelyje.-

Maištininkai užpuolė mieste
lį ir pareikalavo, kad vienas 
jų butų paskirtas miestelio me
ro. Atsisakius patenkinti jų 
reikalavimą, maištininkai nu
žudė merą, paskui viešoje aik
štėje pakorė mokytoją 
skleidimą socialistinio
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