
VOL XXVI Kaina 3c (gLaiaor*

2,500 BENAMIŲ POTVYNIŲ SRITYJE ĮTARIA TRYLIKOS ŽMONIŲ NUŽUDYMU
Žuvusiųjų skaičius gal pasieks 150; viename tik 

mieste prigėrė 38 žmonės
Gal pagaliau bus išaiškintos šiurpios ir misteriš

kos Clevelando žmogžudystės

MOREHEAD, Ky„ liepos 7.
— Tiek Morehead apylinkėje, 
tiek kitose Kentucky vietose, 
kurias palietė potvyniai, žmo
nės tik dabar pradeda atsipei
kėti ir skaičiuoti nuostolius. O 
tie nuostoliai tikrai baisus: žu
vusiųjų ir dingusiųjų be žinios 
skaičius siekia 150. Apie 2,500 
žmonių neturi pastogės, kadan
gi jų namai liko išplauti, su
griauti arba vandens apsemti. 
Medžiaginiai nuostoliai taip pat 
nepaprastai dideli: manoma, 
kad jie sieks $5,000,000.

LENKU LEGIJONIERIAI SMARKAUJA
Ragina ne tik ginti nepriklausomybę, bet ir 

sienas praplėsti
VARŠUVA, liepos 7. — Len- 

kų legijonieriai priėmė rezoliu
ciją, kurios turinys yra labai 
karingas. Legijonieriai yra nu
sistatę, jog karo atveju Len
kija turėtų savo sienas praplė
sti. Vadinasi, ne tik ginti sa
vo nepriklausomybę ir savo te
ritoriją, bet dar siektis dau
giau svetimų žemių įsigyti.

Girdi, turi būti atitaisytos 
Versalio klaidos. Lenkija bū
tinai privalo tinkamai įsitvir

Paminėjo dviejų 
metų karo su

kaktį
Policija saugojo Anglijos 

ambasadą
TOKIO, liepos 7. — čia bu

vo surengti paradai ir demon
stracijos ryšium su dviejų me
tų sukaktimi japonų karo su 
kiniečiais. Kadangi paskutinė
mis dienomis buvo varoma 
smarki agitacija prieš anglus, 
tai japonų patriotiniai jausmai 
buvo pusėtinai įkaitinti. Vald
žios organai bijojosi, kad kar
tais neįvyktų kokių ekscesų. 
Todėl policijos sargyba prie 
Anglijos ambasados buvo žy
miai sustiprinta.

Nori pakeisti prezi
dentavimo terminą

WASHINGTON, D. C., lie- 
pos 7. — Senato juridinis ko
mitetas aptarė rezoliuciją, ku
ri siūlo padaryti konstitucinį 
amendmentą (pataisą), kad 
Jungtinių Valstijų prezidentas 
butų renkamas šešiems metams 
ir galėtų prezidentauti tik vie
ną terminą.

Balsuojant septyni komiteto 
nariai pasisakė už rezoliuciją 
ir septyni prieš, todėl senatui 
toji rezoliucija negalės būti re
komenduojama. Tačiau apie re
zoliuciją bus pranešta senatui, 
kuris dėl jos galės savo nusi
statymą pareikšti.

Potvynių apimtose vietose 
geležinkeliai ir keliai išplauti 
ir sugadinti. Pasėliai sunaikin
ti, namai sugriauti.

Skaudžiausiai nukentėjo 
Morehead, kur žuvusių skai
čius siekia 38. Be to, apie 20 
“dingo be žinios”. Vadinasi, 
apie jų likimą kol kas dar nie
ko nepasisekė patirti.

Policija ir specialia sargyba 
žiuri, kad dėl potvynio nuken
tėjusiose vietose nesivystytų 
plėšikavimas.

tinti Balt ik o juroje.
Kiek galima numanyti, legi- 

jonierių manifestas yra taiko
mas Dancigui ir jo apylinkėms. 
Tačiau kai kurie spėja, jog le
gijonieriai turi “akį” ir ant Lie
tuvos: jie norėtų ir iš Lietuvos 
šį tą pasiimti.

Taigi, jei lenkams labai di
deli ragai užaugtų, tai visai 
galimas daiktas, jog tuo atve
ju Lietuvai susidarytų pusėti
nas pavojus.

Jei norite numesti 
svorį, tai dažniau 

valgykite
PHILADELPHIA, liepos 7. 

— Geriausias būdas svoriui nu
mesti yra valgyti per dieną 
bent šešis kartus.

Tokį receptą siūlo Dr. Gar- 
field G. Duncan iš Jefferson 
medikalės kolegijos.

Daugelis mano, jog valgyda
mi du kartus per dieną jie 
lengviau suliesės. Tačiau toks 
manymas esąs klaidingas.

Dalykas tas, kad juo žmo
gus rečiau valgo, juo labiau 
jis išalksta. Na, o alkanas žmo
gus dažniausiai praranda sai
ką: jis suvalgo daugiau, negu 
jam sveika. Tuo tarpu dažnai 
valgąs žmogus labai neišalksta 
ir todėl jis nepersivalgo.

Diktatorių grobimui 
atėjo galas

LONDONAS, liepos 7. — 
Sir William Seeds, Anglijos 
ambasadorius sovietų Rusijai, 
gavo naujų instrukcijų, kad 
kaip galima greičiau susitartų 
su Maskva dėl sukūrimo vadi
namojo “nepuolimo fronto”.

Iš to atrodo, jog Anglija pa
galiau nori sudaryti frontą 
prieš Hitlerio pasimojimą ir vėl 
daryti “sienų reviziją”.

Anthony Eden, buvęs užsie
nių reikalų ministras, pabrėžė 
Anglijos nusistatymą priešintis 
diktatorių savivalei Europoje. 
Sąvo kalboje jis pasakė, jog 
diktatoriai pagaliau turi su
prasti, kad grobimo ir kitų val
stybių draskymo dienos Euro
poje praėjo.

Žaibas užgavo 
banką

ST. PAUL, Minn., liepos 7. 
— žaibas užgavo First Natio
nal banko trobesį. Keli šimtą 
svarų akmens buvo numušti 
nuo trobesio viršaus.
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Naujienų-Acme Telephoio
MOREHEAD, Ky. — Tiltas, kuris liko potvynio sunaikintas. Prie tilto buvo su
rasti penkių žuvusių žmonių lavonai.

Čekai pagerbė
Huss’ac

Nepaisė nacių uždraudimo

PRAHA, liepos 7. — Nors 
“protektoratas” ir išleido įspė
jimą, kad čekai susilaikytų nuo 
minėjimo Jan Huss’o mirties 
sukaktuvių, bet tai nieko ne
gelbėjo. Religingi čekai ignora
vo įspėjimą ir Radhoste (Mo
ravijoje) susirinko 50,000 su 
viršum žmonių religinių cere
monijų pažiūrėti. Prahoje prie 
Husso paminklo taip pat susi
rinko apie 15,000 žmonių.'

Jan HusS, religinis Bohemi
jos reformatorius, buvo^sude- 
pntAšfTZaiiT’Jaužo liepos G d. 
1415 m.

Prancūzų propagan
da transliuojama 

septyniomis 
kalbomis

PARYŽIUS, liepos 7. —Pa
galiau ir prancūzai pradėjo va
ryti propagandos “karą”. Kiek
vieną dieną iš septyniolikos ra
dijo stočių yra transliuojamos 
programos septyniomis kalbo
mis: vokiečių, italų, ispanų, 
anglų, arabų, serbų ir kroatų.

Transliuojamos programos 
yra sutvarkytos taip, kad bu
tų galima atremti totalių val
stybių (vyriausiai Vokietijos ir 
Italijos) per radiją slkeidžiamą 
propagandą.

Taigi, naciams ir fašistams 
dabar teks patirti, jog lazda 
turi du galus.

Dr. Einstein liko 
Amerikos pilietis

DENVER, Colo., liepos 7. —■ 
Dr. Robert Einstein įsigijo 
Amerikos pilietybę. Jis yra sū
nėnas pagarsėjusio visame pa
saulyje prof. Albert Einšteino, 
reliatyvumo teorijos autoriaus.

Mirė 105 metų am
žiaus moteris

PEORIA, III., liepos 7. — 
čia pasimirė Mary Ann Freeze, 
kuri buvo 105 metų amžiaus. 
Ji buvo gimusi Pennsylvanijos 
Valstijoje.

Airijos premjeras 
«aplankys Ameriką

WASHINGTON, D. C., lie- 
pos 7. — Eamon de Valera, 
Airijos premjeras, rengiasi ap
lankyti Ameriką. Jis pasiren
gęs kelionę pradėti rugsėjo 21 
dieną .

Badas' nugalėjo 
Lojalistus

LONDONAS, liepos 7. — 
Prie Ispanijos lojalistų pralai
mėjimo bado baimė prisidėjo 
daugiau nei kuris kitas fakto
rius.

Taip medikaliame žurnale 
rašo Dr. Emilio Mira, kuris lo
jalistų armijoje ėjo vyriausio 
psichiatro inspektoriaus parei
gas.

Dr. Mira sako, jog bombo
nešių užpuolimo pasėkos laik
raščiuose buvusios labai išpus
tos. Pavyzdžiui, Barselonos 
miestas iš viso bombonešių bu
vo užpultas 2'50 kartus. Ir dėl 
tų “reidų” žmonių žuvo tik 4,- 
357. Tai/ palyginti, visai nedi
delis skaičius, kadangi tokia
me dideliame mieste tiek žmo
nių žpva ir šiaip 'visokiose gat
vių nelaimėse.

Daug - blogiau psichologiniai 
gyventojus veikė vis didėjan
tis badas, žmonės, kurie reidų 
metu stovėdavo eilėse, kad ga
lėtų gauti maisto, beveik jo
kio dėmesio nekreipdavo į pa
dangėse skraidančius bombone
šius. Tačiau jie pasidarydavo 
desperatiški, jei laukiamo mai
sto negaudavo. Ypačiai taijni- 
vo pastebiama civiliuose gyven
tojuose. Pagaliau vis labiau ir 
labiau pradėta kartoti Šukiai: 
Nesvarbu, kas su mumis atsi
tiks, bet mes turime gauti mai
sto.

Tai buvo aiškus ženklas, jog 
pasiryžimas kovoti žmonėse 
pradeda smarkiai nykti. Todėl 
buvo galima tikėtis, jog netru
kus lojalistai turės susmukti.

Pagaliau, kada lojalistų jė
gos pradėjo krikti, tai vis dėl
to panikos neįvyko. Dingo pa
siryžimas priešintis — tai ir 
viskas.

Pastorių paskyrė po
licijos viršininku

NUTTER FORT, W. Va., lie- 
pos 7. — Pastorius Joe Car- 
penter liko paskirtas miestelio 
policijos viršininku. Vadinasi, 
šventadieniais baptistų bažny
čioje jis laikys pamaldas ir sa
kys pamokslus, o šiokiomis die
nomis žiūrės tvarkos ir gaudys 
nusikaltėlius.

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

Lietus ir perkūnija; vėsiau. 
Saulė teka- 5:22; leidžiasi 8:28. 
Mėnulis teka 11:27 vai. ryto.

Mirė J. V. Laivyno 
sekretorius

WASHINGTON, D. C., lie
pos 7. — Iš Baltojo Namo pra
nešama, kad pasimirė Jungti
nių Valstijų laivyno sekreto
rius Claude A. Svvanson. Jis 
buvo 77 metų amžiaus.

Sekretorius Swanson negala • 
vo per paskutinius kelis metus. 
Jis buvo didelio laivyno šalinin
kas.

Žmogus, kuris per 
dieną uždirba vieną 
doleri, turi sumokėti 

$2,500,000
AUSTIN, Minn., liepos 7. — 

George A. Hormel ir Ko. gavo 
iš distrikto teismo “džiodžmen- 
tą” prieš Ransom J. Thomso- 
ną. Tas “džiodžmentas” patvar
ko, kad Thomson kalbamai 
kompanijai turi sumokėti pus
trečio milijono dolerių. Tuo 
tarpu Thomson dirba dabar 
farmoje ir per mėnesį gauna 
$30.

Savo laiku Thomson toje 
kompanijoje buvo stambus vir
šininkas. Jis išeikvojo kompa
nijai priklausančių $2,574,- 
,178.39.

Tų pinigų kompanija nesiti- 
kinti atgauti, bet jeigu kartais 
Thomson butų paslėpęs kokį 
turtą, tai su išduotu “džiodž- 
mentu” prie jo butų galima pri
kibti.

Jack Dempsey 
sveiksta

NEW YORK, liepos 7. — 
Jack Dempsey, buvęs pasaulio 
bokso, čempionas, jau pradeda 
visai neblogai jaustis. Netru
kus jis rengiasi apleisti ligo
ninę.

Dempsey prieš kelias dienas 
buvo nugabentas į ligoninę, 
kur, teko , tuoj daryti apendik
so operacija. Kadangi susida
rė komplikacijų, tai vienu tar
pu Dempsey gyvastei grūmojo 
rimtas pavojus. ,

Demonstruos 
oro jėgą

LONDONAS, liepos 7. — 
Anglijos bombonešiai aplankys 
^Belgiją, o vėliau kitas drau
gingas valstybes. Tai bus sa
vo rųšies demonstravimas oro 
jėgų, i Mat, pastaruoju laiku 
aviacijos srityje anglai padarė 
.milžinišką šuolį. Sakoma, kad 
per menesį jie jau gali dau
giau lėktuvų pagaminti, negu 
vokiečiai.

CLEVELAND, O., liepos 7. 
— šerifas Martin L. O’Donnell 
ir detektyvas Harry Brown 
kamantinėja vieną nužiūrimą 
vyrą, kuris, kad kokios, gal yra 
vienas didžiausių kriminalis
tų.

Dalykas tokis, jog prieš pen
kerius metus Clevelande buvo 
surastas vandenyje moters la
vonas su nuplautomis kojomis, 
rankomis ir galva. Lavonas bu
vo įkištas į maišą.

Po to tokie dalykai pradėjo 
nuolat kartotis: praeidavo ke
lios savaitės, žiūrėk, jau ir ki
tas lavonas. Ir visada su nu
pjautomis kojomis, rankomis ir 
galva. Iš viso tokių lavonų bu
vo surasta trylika: vieni jų 
priklausė moterims, o kiti vy
rams. Iš visų tų aukų pažinti 
pasisekė tik tris.

Nežiūrint visų pastangų, tam 
nepaprastam žmogžudžiui vis 
sekėsi savo nusikaltimus pa

Lenkai puola 
vokiečius

BERLYNAS, liepos 7. — 
Schvversenzo miestelyje lenkų 
minia akmenimis ir pagaliais 
išdaužė vokiečių laikomų krau
tuvių ir namų langus. Iš arti
miausių miestelių buvo pašauk
ta policija, kad suvaldytų įtū
žusią minią.

Anglija ir Prancūzi
ja vėl įspės Hitlerį

PARYŽIUS, liepos 7. —An
glija ir Prancūzija rengiasi 
.drauge įspėti Hitlerį, kad ban
dymas prijungti Dancigo prie 
Vokietijos reikš karą. Kaip tik 
toks bandymas bus padarytas 
ir įvyks susikirtimas tarp vo
kiečių ir lenkų, tai prancūzai 
ir anglai tuoj stos lenkams j 
pagalbą.

Spėjama, kad toks įspėjimas 
bent laikinai sulaikys Hitlerį 
nuo žygio užimti Dancigą. O 
per tą laiką Anglija ir Pran
cūzija tikisi baigti derybas su 
sovietų Rusija ir sudaryti su 
ja militarinę sutartį. Na, o kai 
tos trys valstybės susitars vie
ningai veikti, tai Hitleris pri
verstas bus nusiraminti.

Mongolijoje vėl at
sinaujino mūšiai

MONGOLIJOS SIENA, liepos 
7. — Išlaukinėje Mongolijoje 
vėl pradėjo siausti smarkus 
mūšiai. Japonai giriasi, kad 
jiems pasisekė mongolų-sovie • 
tų jėgas nustumti už Khalka 
upės.

Tiek vieni, tiek kiti siunčia 
sustiprinimus. Tiek vieni, tiek 
kiti yra gerai apginkluoti ir 
išlavinti. Didžiausią kliūtį ta
me fronte sudaro susisiekimas. 
Keliai itin prasti, tad prista
tyti amuniciją, ginklus ir ka
riuomenę yra gana sunku.

Surado amunicijos 
sandėlį

LOS ANGELES, Cal., liepos 
7. — Čia liko užtiktas amuni
cijos ir ginklų sandėlis. Ap
skaičiuojama, kad amunicijos 
Vertė siekianti $70,000.

Bandoma surasti amunicijos 
savininkas.
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slėpti. Buvo manoma, kad tuos 
nusikaltimus atlieka koks pa
mišęs chirurgas. Prieš metus 
laiko net vienas daktaras buvo 
suimtas.

Šį kartą atrodo, jog liko už
tiktos tikrosios pėdos. AreštiiO' 
tas vyras, kuris yra įtariamas 
dėl kalbamų žmogžudysčių, jau 
prisipažinęs, kad Florence Po- 
Hilo buvusi jo kambaryje prieš 
savo dingimą. Kitą dieną ji 
pražuvo, o vėliau buvo surastas 
jos kūnas.

Atsirado liudininkų, kurie 
sako, jog pas jį buvęs atsilan
kęs jurininkas. Vieno jurinin
ko lavonas buvo surastas van
denyje.

Nužiūrimo vyro kambaryje 
liko užtikti dideli peiliai, o taip 
pat žmogaus kraujo pėdsakai.

Nužiūrimas vyras yra 52 
metų amžiaus, nevedęs, ir iš 
amato mūrininkas. Savo laiku 
jis buvęs WPA darbininkas.

TELEGRAMOS
K LIETUVOS

SUVALKIJOS KOPERACIJOS 
ŠVENTĖ.

KAUNAS, liepos 2 d.- Vil
kaviškyje įvyko Suvalkijos Ko- 
peracijos šventė, kurioje daly
vavo ministrai Bizauskas ir dr. 
Krikščiūnas. Ši šventė į Vilka
viškį sutraukė labai daug ūki
ninkų.

LIETUVOS GELEŽINKELIAI 
ŠVENČIA DVIDEŠIMTMETI.

KAUNAS, liepos 6 d. — Lie
tuvos geležinkeliai švenčia dvi
dešimtmetį.

J. A. VALSTYBIŲ NEPRI
KLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ 
GRAŽIAI PAMINĖTA LIETU

VOS SPAUDOJE.

KAUNAS, liepos 4 d. — J. 
A. Valstybių Nepriklausomy
bes šventė Lietuvos spaudos la
bai gražiai paminėta.

NEW YORK, birželio 28 d. 
atvyko iš, Lietuvos atostogų 
Krašte- Apsaugos Ministro ad
jutantas ir karininkų laikraš
čio “Kardo” redaktorius majo
ras Liudas Zibavičius, manąs 
čia išbūti apie porą mėnesių 
pas gimines Čikagoj.
1939/VII/5 d.
New York.
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