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700 žmonių žuvo potviniuose Japonijoj
DIDŽIAUSIU NUOSTOLIU POTVINIS PA
DARĖ KOBE MIESTUI IR APIELINKEI

Potvinio sritims gręsia epidemiškos ligos

Ketvirtadieni sukan- Susirinko 32 šalių at- 
ka metai karo stovai pabėgėlių
Kinijoj klausimui svarstyti

TOKIO, Japonija, liepos 6. 
— Oficialiais pranešimais, tre
čiadienį skaičius žuvusiųjų svar- 

- biojoj Japonijos saloj žmonių 
artinosi prie 700 skaitlines, 
šie žmones neteko gyvybės dėl 
audrų ir potvinių. Plotas pa
liestas potvinių prasideda šiarf; 
rėj nuo Tokio ir siekia toliau 
į pietus nuo miesto Kobe. Ma
noma, kad žuvusiųjų skaičius 
pralenks 700 skaitlinę, nes get- 
bėjimo darbas dar nepasibai
gęs.

Didžiausių nuostolių turėjo 
Hyogo prefektūra (apskritys) 
ir Kobe miesto apielinkė. Su
sisiekimas su pastaruoju mie
stu nutruko po to, kai pereitų 
antradienį vanduo sustabdė te
lefono ir telegrafo patarnavD- 
mą.

Oficialiai daviniai, paskelbti 
Osaka mieste, praneša, kad Hy
ogo prefektūroj žuvo 441 žmo
gus. Iš to skaičiaus 185 buvo 
žuvę Kobe mieste. 36 asmenys 
žuvo Hanshina ir 200., kitose 
vietose. Daugiau įieT l,otfo žmo
nių buvo-sužeistu.

Susisiekimas ■ telefonu su 
Kobe atsteigtas trečiadienio ry
tą. Per telefoną gauta žinia, 
kad Kobe prarado gyvybę pen
ki svetimšaliai.

Daugelis gatvių Kobe apsem
tos vandens. Kanalizacija pa
gadinta. Miesto vyriausybė 
stengėsi parūpinti tinkamo ger
ti vandens. Potvinio apielin- 
kėms gręsia epidemiškos ligos. 
IŠ įbarški prefektūros, šiaurėj 
nuo Tokio, gauta pranešimų, 
kad 128 žmonės susirgo užkre
čiamomis ligomis, tarp kitų šil
tine ir dizinterija.

Tūkstančiai žmonių neteko 
pastogės. Nuostoliai turtui sie
kia milionus dolerių.

Šis potvinis prasidėjo trijų 
dienų lietum pereitą savaitę 
šiaurėje. Povai potvinis plėtė
si pietų link. Kobe miestą pot
vinis užgavo skaudžiausia, čia 
biznio distriktas užlietas. Ge
ležinkelio stoty vanduo pasiekė 
5 pėdas gilumo. Visas biznis 
sustabdytas. Apie 70 nuošim
čių rezidencinio distrikto ap
semta vandens.-‘v t..........* ' ■

SHANGHAf, Kinija, liepos 
6. — Ketvirtadienį, liepos 7, 
sukanka metai laiko, kai eina 
kinų-japonų karas. Kinų vy
riausybė rytoj paskelbs savai
tės laiko vajų karo fondams 
sukelti. Ketvirtadienį, pietų me
tu, bus trijų minučių tylos lai
kotarpis.

Karo frontuose paskutinieji 
įvykiai yra toki: Yangtze upė
je, Hukow apielinkėj e,‘ kinai 
padėjo naujų minų tikslu truk
dyti japonų laivų slenkimą į 
Hankową; taipgi Yangtze upė
je sustiprintas užtvaras japo
nų laivams sulaikyti, šis už
tvaras padarytas tarpe Wusueh 
ir Tientkiachengo — 30 mylių 
nuo Kiuango, kurio linkui da
bar japonai žygiuoja.

Anglijos — J. Valsti
jų pirklybos sutartys 
baigiamos paruošti

LONDONAS, Anglija, liepos 
6. — Joseph P. Kennedy, Jung
tinių Valstijų ambasadorius Di
džiajai Britanijai, painformavo 
Britanijos premjerą Chamber- 
lainą trečiadieni, jogei Jungti
nių Valstijų-Britanijos pirkly
bos sutartys baigiamos paruo
šti Washingtone. Jos gal būt 
bus pasirašytos iki liepos mė
nesio galo.

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

Gali lyti; šilta; saulė teka 
5:21, leidžiasi 8:28 valandą.

PARYŽIUS, Francuzija, lie
pos 6. — Mieste Evian, Pran
cūzijoj, trečiadienį 32 šalių at
stovai pradėjo konferenciją pa
bėgėlių iš Vokietijos ir Aus
trijos klausimais.

Dėl tikybinės, rasinės ir po
litinės neapykantos netrukus 
po Pasaulinio karo prasidėjo iš
trėmimai ir pabėgimai iš įvai
rių 'šalių. Pirmiausia bėgo ru
sai, baltgudžiai, armėnai, asi- 
riečiai ir graikai. Paskui lie
tuviai, suomiai, portugalai, ru
munai, bulgarai, vengrai ir kro
atai. Išsigalėjus Mussoliniui 
bėgo italai.

Nuo 1933 metų, Hitleriui pa
ėmus Vokietiją, teko bėgti vo
kiečiams ir Vokietijos žydams. 
Hitleriui pasigrobus Austriją 
pabėgėlių bangos susiukf.vo iš 
Austrijos. Keli šimtai tūkstan
čių pabėgėlių susidarė. Dauge
lis jų neturi prieglaudos, netu
ri iŠ ko gyventi, badmariaų- 
ja.

Jungt. Valstijų valdžios ini
ciatyva tapo sušaukta ši kon
ferencija pabėgėlių likimui pa
lengvinti. Ką gero ji duos, pa
rodys ateitis. ,

Susirinko Kinijos 
taryba

HANK0W, Kinija, liepos C. 
— Trečiadienį susirinko sesi
jai Kinijos nacionali taryba. 
Dėl karo Kinijoj susirinko tik 
taryba vietoj pastovaus kon
stitucinio kongreso. Atidaryda
mas tarybos seriją įžanginėj 
kalboj Chiang Kai-shek ragino 
delegatus tikrai atstovauti vi
są šalį patarimu gyventojams 
remti vyriausybės karą su ja
ponais.

MIRĖ — Birželio 15 d., Varšuvoje miręs poetas 
aušrininkas, dainos “Kur banguoja Nemunėlis” au
torius Ksaveras Sakalaliskas-Vanagėlis .
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200,000 gimnastų da- 
• lyvavouškilmėše

4,500,000 norėtų pa 
bėgti iš Aiištrijos
EVAIN-LES-BAINS, Francu

zija, liepos 6. —- čia prasidėjo 
konferencija Austrijos ir Vo
kietijos pabėgėlių ir tremtinių 
padėties klausimais. Arthur 
Rosenberg, Austrijos pabėgė
lių atstovas, , pareiškė Ameri
kos delegacijai, kad 4,500,000 
Austrijos gyventojų, arba 75 
nuošimčiai visų šalies gyvento
jų, norėtų apleisti šalį, jeigu 
tik galėtų žymią savo turto da
lį išsivežti.

Austrijoj, sulig 1934 metų 
cenzu, gyventojų buvo 6,760,- 
233. Jų tarpe žydų priskaity- 
ta 200,000.

Pasiuntė Ispanijon 
planą savanoriams 

pašalinti
LONDONAS, Anglija, liepos 

6. — Britanijos Vyriausybė 
trečiadieni pasiuntė Ispanijos 
lojalistams ir sukilėliams pla
ną, kuris taikoma svetimša
liams savanoriams^iš Ispanijos 
atšaukti. Planą užgyrė 26 val
stybių atstovai. Svetimšalių ka
rių išgabenimas iš Ispanijos 
kaštuos $13,750,000. Plano 
smulkmenos oficialiai bus pa
skelbtos penktadienį.

Neoficialiai pranešimai sako, 
kad britų planas numato sve
timšalius karius iš Ispanijos 
atgabenti j keturis uostus: ru
sus į Londoną, italus į Genoa, 
vokiečius į Hamburgą, o kitų 
tautų savanorius į Marseille, 
Francuzijoj.

8 arabai užmušti
JERUZALĖ, Palestina, lie

pos 6. — Ąštuoni arabai už
mušti ir britų kareivis sužeis
tas antradienio vakare', susirė
mime tarp arabų vienoj pusėj 
ir britų kariuomenės bei žydų 
policijos kitoj. Susirėmimas
įvyko prie Esdraelono. ' veiks 18 mėnesių.

PRAHA, Čekoslovakija, lie
pos 6. — Čekoslovakijos Saka
lai yra pagarsėję visame pa
sauly gimnastikai. Paskuti
niuoju laiku‘ Čekoslovakijoj vy
ko Sokolų iškilmės. Parade su
rengtame Prahoje, trečiadienį 
200,000 sakalų dalyvavo.- Buvo 
ir svetimšalių, svečių — (7,000 
jugoslavų, 1,400 bulgarų, 150 
čekų amerikiečių.

Kas ypač stebino svetimša
lius šiame parade, tai tvarka, 
minių susivaluymas. Jokios mi- 
litarios apsaugos nereikėjo, ke
letas šimtų policininkų pajėgė 
išlaikyti puikiausią tvarką, 
nors parade dalyvavo 200,7)00 
asmenų, o parado žiūrėti susi
rinko tarp 400,000 ir 500,000 
žmonių.

Francuzija neišduos 
Ispanijos aukso

PARYŽIUS, Francuzija, lie
pos 6. — Francuzijos teismas 
trečiadienį paskelbė sprendimą, 
kuris sako, kad Francuzija ne
išduos 40 tonų aukso, esamo 
Francuzijos banke, kuris pri
klauso Ispanijos bankui ir ku
rio reikalauja taip Ispanijos su
kilėliai, taip lojalistai.

Francuzijos teismas pareik 
kė, kad tik nauja byla, iškelta 
įrodymui kam auksas priklau
so, galėtų išspręsti Ispanijos 
banko fondų Francuzijoj klau
simą, 

u-i i i.-—

Pakėlė ratas gele
žinkeliams už pa

tarnavimą
WASHINGTON, D. C., lie-' 

pos 6. — Interstate Commerce 
Commission trečiadienį pakėlė 
ratas rytinių valstijų geležin
keliams už vežimą pasažierių. 
Iki šiol geležinkeliai ėmė po 
2 centus myliai, ateity ims po 
2.5 centų myliai. Patvarkymas

■

ADF organizuos dar
bininkus pagal nau

ją planą
NEW YORK, N. Y., liepos 

6. — George J. Troy, Buįlding 
Service International Union, 
Local 32-K, prezidenfas, tre
čiadienį paskelbė, kad nauja 
organizacinė Amerikos Darbo 
Federacijos taryba pradėjo ju
dėjimą tikslu organizuoti dar
bininkus “industrinių unijų pa
grindu, bet amatų globoj.”

Esmėj naujas planas reika
lauja organizuoti darbininkus į 
amatines unijas, bet šios ama- 
tinės unijos veiks industriniu 
pagrindu, veiks visos išvien toj 
ar kitoj pramonėj, kai teks 
derėtis ir daryti sutartis su 
samdytojais.

Girdietį šaukia liu
dyti senato komisija

WASHINGTON, D. C., lie- 
pos 6. — Jungt. Valstijų sena
to civilių teisių komisija, ku
riai pirmininkauja ■•senatorius 
La Follette, pašaukė liudyti 
Thomas Girdlerį, Republic Steel 
korporacijos galvą. Girdleriui 
teks liudyti ryšium su streiku 
korpotacijoš įmonėse Illinois, 
Ohio ir Pennsylvania valstijo
se.

510,000 kiną žuvo 
kare

TOKIO, Japonija, liepos 6.’ 
— Ketvirtadienį bus metai lai-; 
ko, kai eina kinų-japonų ka
ras. Japonų pranešimu, kare 
jau žuvo 510,000 kinų karių 
ir 36.629 japonai. Tačiau ka
ras* sako japonai, gali užsitę
sti dar gan ilgai.

Vėl šaudymas ang
lies kompanijų byloj

LONDON, Ky., liepos 6. — 
Byloj, iškeltoj anglies kompa
nijoms ir šerifams, kaltinamų
jų tarpe yra buvęs šerifo pa- 
gelbininkas Lee Flenor. Trečia
dienį jį padėjo kalėjiman to
dėl, kad jis pašovė Charlie Be
no, iš Molus miestelio.

Prezidentas išvyk
sta kelionėn

WASHINGTON, D. C., lie
pos 6. ■>— Ketvirtadienio vaka
re prez. Rooseveltas išvyksta 
ilgon kelionėn. Į Washingtoną 
jis grįš po aštuonių savaičių

Mėgina sutaikyti 
streiką New

Orleanse
NEW ORLEANS, La., lie

pos 6. — CIO organizatoriai tre
čiadienį padarė žygių taksikebų 
ir trukų šoferių streikui likvi
duoti.

Streikai
MUNCIE, Ind, liepos 6. — 

600 CIO narių . pikietavo čia 
trečiadieni' Acme-Lees įmonę.

NEWT0N, Ia„ liepos 6. — 
Pikietuotojai sulaikė Maytag 
piau j amų mašinų įmonės ati
darymą. ' l

I ŽYMUS SOVIETŲ DIPLOMATAS 
NUSIŽUDĘS

LONDONAS, Anglija, liepos 
6. — Čia gautomis žiniomis, 
Jakov Davtjan, buvęs Sovietų 
Rusijos ambasadorius Lenki
jai, neseniai atšauktas iš Var
šuvos į Maskvą tapo areštuo
tas ir nusinuodijo kalėjime.

Kitos žinios sako, kad yra 
areštuotas Georgij Dimitrov, 
komunistų internacionalo virši
ninkas. Dimitrov prieš keletą 
metų pagarsėjo byloj, kurią 
jam iškėlė Vokietijos, naciai ir 
kaltino jį padegus reichstagą. 
Vėliau jis išvyko į Rusiją ir

Lietuvos Naujienos
NEPAVYZDINGA SUSISIEKI

MO TVARKA

Užklaustas kiekvienas neabe
jodamas atsakys; kad autobu
sas yra greita ir patogi susi
siekimo priemonė. Kauno — 
Zarasų ruože ir jo šakomis Ro
kiškis — Dusetos kursuoja vi
sos naujos, moderniškos ir pa
togios susisiekimui Auto ben
drovės mašinos. Bet ir jos, dėl 
netvarkingai padalinto prava
žiavimui laiko, sudaro kelei
viams daug nepatogumų.

Pavyzdžiui, nuo Utenos iki 
Rokiškio yra 60 km, tas visas 
kelias yra paskirtas nuvažiuo
ti per dvi su puse valandos, o 
dalimis paskirta taip: nuo Ute
nos iki Svėdasų yra 26 km, 
tai šį atstumą pagal tvarka
raštį turi nuvažiuot per 1,5 
valandos. O likusi kelio dalis 
34 km nuo Svėdasų iki Ro
kiškio, nežiūrint į tai, kad ir 
kelias yra daug prastesnis, rei
kia nuvažiuot tik per vieną 
valandą. Pravažiuodami pirmą
ją kelio dalį, Utena Svėdasai, 
keleiviai turi stotį prastovėti 
pusę valandos, nes 26 km nu
važiuoti paskirta daug laiko, 
tuo “tarpu, kai antrą kelio da
lį, Svėdasai — Rokiškis 36 km, 
reikia nuvažiuoti per vieną va
landą, tai jau čia reikia ir pa
skubėti. Tikimės, kad Auto b- 
vč šį nepatogumą sutvarkys.

NERIŠA ŠUNŲ

RUKŠIAI, Panemunėlio valsč. 
— Gegužės mėn. lu'7d. Rukšių 
vienkm. uk. A. Palikevičiaus 
du šunys užpuolė dviračių va
žiuojantį pil. St. Jurėną, įkan
do į koją ir sudraskė kelnes 
20 litų vertės.' Nukentėjęs mi
nėtą ūkininką patraukė teismb 
atsakomybėn.

Pažymėtina, kad musų apy
linkėje dauguma ūkininkų lai
ko nepririštus šunes, dėl ko 
kartais įvyksta net skaudžių 
nelaimių, k. a. apdrasko einan
čius į mokyklą vaikus, sudras
ko ir suaugusiems drabužius. 
Tai yra neleistina.

SIELIŲ PLUKDYMAS 

VILNIUS. — Lenkų spaudos 
žiniomis, šio mėnesio pirmo
mis dienomis prasidėjęs in
tensyvus sielių plukdymas Dy
sna, Nerimi, Merkiu ir kito
mis upėmis. Kasdien nupluk- 
doina mažiausia 50 sielių. 
Daugumas medžio plukdoma 
Kaųnaų ir Klaipėdon.

vadovavo komunistų interna
cionalo veiklai.

Pranešama taipgi, kad du 
komunistų internacionalo orga
nizatoriai, veikę užsieniuose, 
Kaniev ir Popov, tapo nubausti 
mirtimi. Buvusio ambasado
riaus Davtjano žmona, operos 
dainininkė Maksakova, ištrem
ta Sibiran. Atšauktas iš Var
šuvos Davtjano pirmas pagel- 
bininkas, Sergei Vinogrado P, 
taipgi išsiųstas į Sibirą.

šios žinios betgi pasilieka ne
patvirtintos.

ALIO, ALIO, JUODEIKIAI 
KALBA!

— šioj apylinkėj jau keleri 
metai kaip veikia esantis Juo
deikiuose motor. malūnas. Ta
čiau paskutiniu laiku buvo re
montuojamas. Dabar suremon
tavus vėl pradėjo veikti ir apy
linkės ukin. sumala miltų. Tai 
didelis patogumas, nes kitas ar
timiausias malūnas už 16—17 
km.**
—-—■Sausas ir šaltas oras tiek 
išdžiovino ruošiamą sėjai dirvą, 
kad jati perdaug sausa. O pas 
mus molio dirvos, tai labai 
grumstuota ir tokioj dirvoj 
vai nei dygti nebenori. Ypač 
lietaus stoką junta žieminiai: 
rugiai, kviečiai ir dobilai. Net 
jau gelsta.

— Juodeikių kelių rajone 
laužo medelius, tai labai ne
gražus ir negirtinas dalykas. 
Reikia, pagaliau, susiprasti, 
kas daroma kultūros ir grožio 
sumetimais. Kaip bus gražu 
keliauti lietuviškais keliais, kai 
pakelėse žaliuos beržai ir lie- 
pos ar kiti medžiai... Susipras- 
kit ir nelaužyki! medelių.

— Šią savaitę mirė (15—19 
d. d.) Damelių k. Džiugys Kle
mas apie 50 met. ir Miknaičių 
k. Adeikis K. apie 80 met. Pa
laidoti Juodeikių kapinėse.

SUNKIAI SUŽEIDĖ’

BIRBELIŠKĖ, Šimkaičių v. 
— Gegužės 23 d. vežant iš Gu
džiūno sandėlio valdiškus rąs
tus, sprudęs kuolas smarkiai 
sužalojo darbininką Aleks. Bal
trušaitį iš Šilinės.

Sužeistas smakras, išmušt; 
dantys. Nuo gauto smūgio li
gonis pradėjo psichiniai silpnė
ti. Išvežtas greitai į Jurbar
ką, o ten atsisakius gydyti, 
nuvežtas j Kauno ligoninę.

Šis skaudus įvykis rodo, ko
kie turime būti atidus visūose 
darbuose, kad išvengtumėm ne
laimių.

LIEPOS IR 
RUGPJŪČIO MCN.

Naujienų Raštinė 
SEKMADIENIAIS 
bus uždaryta 
Atidaryta Kasdien 
nuo 8 iki 8 ir

ŠEŠTADIENIAIS nuo 8 
ryto iki 6 vaL vakaro.

NAUJIENŲ ADM. 
_______ i......... ....




