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Amerika Trokšta Pastovios Taikos
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Sako Prez, Rooseveltas
Prezidento Roosevelto kalboj matoma 

kvietimas Japonijai dalyvauti taikos 
konferencijoj
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Lietuvos Naujienos
Trūksta Zuperio

aiškino narni-*

WASHINGTON, D. C., sp. 
13. — AntracĮienj, spalio 12, 
nuo 8:3d iki 9:30 valandos va
karo prezidentas Rooseveltas 
kalbėjo per radio. Jo kalbos 
klausėsi ne tik Amerika, bet 
ir visas p&aulis.

Preriden
nes, šalies didaus problemas, 
kurios reikalauja jo šaukti spe
cialią Jungtinių Valstijų kon
greso sesiją. Jis tačiau palietė 
ir opiuosius Šiandien visam pa
sauli u‘i įvykius, būtent kinų- 
japonų konfliktą.

Įžymiausios jo kalboj vietos; 
gal būt buvo esmėj, šios:

“Aš žirtau, kad demokratijos 
priešai sakys, jogei šalies ge
rovei liedera šaukti specialią- 
kongreso sesiją”., Bet, aiškino! 
prezidentas, į kongreso dar
buotę neprivalu taip žiūrėti.- 
Kongreso .pareiga yra rūpintis 
šalies reikalais juo didesnę da-; 
lį laiko.

Gerbūvis, kurio Amerika 
trokšta, sakė Rooseveltas, tu
rėtų būti sveikas ir pastovus,' 
o ne. laikinisturėtu 
būti visiems, o ne“tam Tikroms

kitų grupių vargu.
Jis, prezidentaą, yra šalinin

kas pilno, pakankamo mokes
čio 'Visiems darbininkams. Bet. 
šiuo momentu jis labiausia su-

sirupinęs > padidinimu mokes- 
ties mažiausia apmokamiems 
darbininkams.

Kalbos pabaigoj prez. Roo
seveltas palietė taikos klausi
mą, sakydamas tžfrp kitko:

“Sveikas protas, Amerikos 
inteligentiškumas sutinka su 
manim, kad Amerika nekenčia 
karo.- Amerika ^trokšta taikos. 
jTędėl Amerika aktyviai ieško

Korespondentai iš Washing- 
tono praneša, kad prezidento 
viešas pareiškimas, jogei Ame
rika pasižadėjo dalyvauti kon
ferencijoj kinų-japonų konflik
to reikalu', simiriint japonus ir 
kinus, diplomatų manymu, esąs 
labai reikšmingas.

Esą, joks įgudęs diplomatas 
jiebutų kalbėjęs taip atvirai, 
kaip kalbėjo Rooseveltas, ne
turėdamas japonų pritarimo 
savo sumanymui. Prisimenama 
taipgi, kad po Chieagoj pasa
kytos prez. Roosevelto kalbos 
japonų spauda toli gražu ne
pareiškė tokių aštrių protestų, 
kokių tikėtasi.

Iš to daroma išvadas, kad 
šaukiamoji kftių-japbhų kon* 
fhktui rišti konferencijoj gal 
ir japonai neatsisakys daly
vauti ir kad gal konfliktas nė
ra taip sunku likviduoti, kaip 
dabar atrodo.

f ZARASAI. — Apylinkės ūki
ninkai, atėjus rudens sėjai, ne
gauna pirkti zuperio. “Lietū
kis” jo beveik nepristato, o 
privatus pirkliai kad ir atve
ža, bet, ne visiems jo užtenka, 
be to, jie veža zuperį iš Kau
no sunkvežimiais ir dėl to vie
nas centneris pabrangsta apie 
pustrečio lt. vien tik dėl per
vežimo išlaidų.

Vilijampolės Rabinų 
Seminarijoje

Kinija pritaria Roo 
sevelto kalbai

Ragina boikotuoti 
Japonijos prekes

Ohio, toismabufis, kurtame 
os Mrs. Auna Mario Ha h n, 
ągncr, 78 m., kurio turtą pa

Valymas Rusijoj ne 
betoli galo

Cincinnatif, 
kictijoj mokytojos Mrs. Anna 
vokietį Jacob Wągner, 78 m., 
“globodama” senus vokiečius 
Vokatų sėdi ir pati kaltinamo

■ ■ ■ ’ • t . . • <

Fašistai pradėsią 
puolimą Valen- 

cijos
HENDAYE, Ispanija, spalio 

13. —- Vyriausybininkai per
kėlė savo ministerijas iš Va- 
lencijos į Barcelpną; .,,

Fašistai skėlbė, kad įie bu
vo prisidengę kaip, trečiadienį 
pradėti smarkų ofėnsyyą prieš 
Valericiją.' . ' ?;7

riaušybininkąi perkėlė taipgi 
kai kurias svarbiąsias įmo
nes. . ' , . ...

Vyriausybininkai kategoriš
kai pareiškė, kad j ie „ nemano 
kraustytis 5 iš Madrido, nežiū
rinti visų fašistų atakų iš oro.

yra nagrinėjama byla buvusios Vo- 
31.m;, kaltinamos nunuodijus senį 

Ui ji pasisavinusi."Įtariama, kad ji 
gal 13 žmonių. Prie stalo tarp ad-

......... ...........f,'. ......................

A.D.F. aimete C.I.O.

DENVER, Colo., spalio 13. 
— Amerikos Darbo Federaci-

■ į . - - j ' * ■

jos suYažiayime daryta begalė 
priekaištų C.I.O. Tarp priekai
štų bene svarbiausi, buvo šie: 
i — CjLO. skaldąs Amerikos 
darbininkų judėjimą^ 2 — 
Lęwis -iiiktątoriškai Šeimįnin-

3,000 japonų užmuš 
ta ir sužeista

MASKVA, Sovietų Rusija, 
spalio 13. — Maskvoj kalba
ma, kąd “valymas” Sovietų 
Rusijos nuo “kenkėjų, sabo- 
tažninkų, šnipų ir kitokių pa-: 
vojingų šaliai elementų” esąs 
jau prie galo.

Kaip
pasibaigsiąs *apie 
dieną šių 
bolševikų 
sukaktis.

• Stiklų g., šiomis dienomis
įvyko gana juokingas atsitiki
mas. Vidudienį, pačiame semi
narijos auklėtinių Talmudo 
mokslo nagrinėjimo įkarštyje, 
viename kampe iš lubų pradėjo 
smarkiai kristi ant galvų kal
kių gabalai ir pasirodė debe
sys dulkių. Seminarijos auklė
tiniai, labai išsigandę, pradėjo 
šokinėti pro langus, nes pama
nė, kad visas pastatas griūva. 
Tačiau, greit pasigirdo iš auk
što moteriškas balsas ir paste
bėta pora kojų, išsikišusių pro 
lubų lentas. • '

• Pasirodė, kad seminarijos 
užvaizdos tarnaitė buvo užko
pusi baltinių padžiauti ir pa
taikiusi į supuvusių lubų vie
tą, kuri įlūžo, šis įvykis pra
juokino visą Vilijampolę.

SHANGHAI, Kinija, spalio 
13. — 15,000 japonų mėgino 
perlaužti kinų eiles prie mie
sto Tzang, Shanghajaus fron
te. Kinai atmušė japonus, ku
rie puolime pražudė 3,000 ka
rių sužeistais ir užmuštais.

nužiūrima, valymas 
lapkričio 7 

metų. Ta diena bus 
revoliucijos 20 metų

Press apskaičiavimu,United 
paskutiniame Sovietų Rusijos 
“valyme” 817 asmenų buvę 
žudyta. Bet 62 asmenys 
laukia teismo.

nu-
dar

“Inkaro” Fab. Direkci 
ja Apeina Sutartį

SHANGHAI, Kinija, spalio; 
13. — Kinai užginančiai prP 
tarė prezidento Roosevelto kal
bai, . pasakytai per radio an-< 
tradienio vakare. Prezidentas 
šitoj kalboj kvietė devynes val
stybės pasirašiusias sutartį, jų. 
tarpe Kiniją ir Japoniją, kon
ferencijai tikslu ieškoti prie
monių kinų-japonų konfliktui 
likviduoti.

’ *-■ i

Tačiau kinai nesitiki niekp 
ypatingai gero iš tos konferen
cijos, nes galutinis konflikto 
išrišimas, jiems atrodo, pri-į 
klausys nuo Japonijos milita- 
ristų. -

ATLANTIC CITY, N. J., sp. 
13. — Harry Bridges, Ramio
jo vandenyno pakraščių uostų 
darbininkų vadas, atsišaukė i 
C.I.O. konferenciją kviesdamas 
paskelbti C.I.O. unijų boikott) 
Japonijos prekėms. «

Bridges pareiškė, kad nors 
jo atstovaujamos organizacjios 
nariams boikotas žada darbo 
sumažėjimą, tačiau teisybė rei
kalaujanti boikoto. Bridges rei
kalavimas paduota rezoliucijų 
komisijai, kuri patieks rapor
tą kalbamu klausimu vėliau.

Prancūzija ir Britą- 
nija nusileido Mus- 

‘ soliniui

Popiežius irgi prieš 
užpuolikus

PARYŽIUS, Prancūzija, sp. 
13. — Vatikano organe “Os-- 
servatore Romano1’ tilpusios 
atakos prieš užpuolikus sukėlė 
sensiaciją Paryžiuje. Dar Ia-» 
biat? sujaudinęs prancūzus pri-į 
tarimas prezidento Roosevelto 
ir Britanijos premjero Cham- 
berlaino pareiškimams.

Kai kurie tėmytojai yra lin
kę matyti šiuose pareiškimuo-' 
se atnaujinimą kovos tarp 
Mussolinio ir Vatikano.

Vokietija padarė su
tarti su Belgija

BERLYNAS, Vokietija, sp. 
13. — Vokietijos vyriausybė 
trečiadienį apsimainė su Bel
gija nptomis. Belgijos, mažos 
šalies pareiškimai, žinoma, ne 
taip svarbus, kaip Vokietijos.

Vokietija gi pareiškė, kad 
ji visuomet gerbs Belgijos ne
priklausomybę ir nepuls jos. 
Nepuolimo tačiau prižadas, sa
ko Vokietijos nota, pasibaigs 
tuomet, ‘ kai Belgija sumanys 
dalyvauti kare, kuriame Vo
kietija bus įvelta. Nepuolimo 
prižadas pasibaigs^ jėįi Belgija 
leis kitai valstybei per savo 
teritoriją pulti Vokietiją. •

Likviduota automobilių 
darbininkų streikas
PORT HURON," Mich., sp. 

13. — Anksti trečiadienio ry
tą likviduotą Enameled Mag- 
net Wire darbininkų streikas, 
kompanijai/ pasirašius sutartį

LONDONAS, Anglija,; spalio 
13. _ Prancūzija ir Didžioji 
Britanija pakvietė Italiją da
lyvauti šių trijų valstybių kon
ferencijoj. Konferencijos tiks
las buvo apsvarstyti ištrauki
mą Italijon kariuomenės iš Is
panijos. .

Mussolinio vyriausybė atsa
kė, kad ji nesutinką dalyvauti 
tik trijų valstybių konferenci
joj. Italijos nota pasiūlė su
šaukti komitetą 27 valstybių, 
kurios padarė sutartį nesikiši
mo į Ispanijos reikalus.

Trečiad. Britanijos ir Pran
cūzijos vyriausybės priėmė 
Mussolinio. reikalavimą ir suti
ko dalyvauti 27 valstybių kon
ferencijoj. Konferencijai su
šaukti nustatyta dvi savaites 
laiko. ,

Britanijos vyriausybės atsto
vai pareiškė, kad jeigu ši kon
ferencija nieko neatsieks, tai 
Prancūzija it Britanija imsis 
kitokių; priemonių ginčui iš
spręsti.

Prancūzijos vyriausybė nu
tarė neimti | jokios akeijos Is
panijos klausimu kol paskir
tas dviejų savaičių laikas 
išeis. e

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

Giedra; vėsu; vidutinio
smarkumo daugiausia šiaurės 
rytų vėjai; saulė teka 6:00, su United Automobile Workers 
leidžiasi 5:12 valandą. . unija.

7; • . . ' • '* . ■ a ■ R,, y..

~ TaigU.L
spalio >12 d.< čil.O. konferen
cija; ‘laikoma Atlantic City, N, 
Jk, "priėmė rezoliuciją ir pa
siuntė ją Amerikos Darbo Fe
deracijai. '

Rezoliucijj'Oiji;- buvo toks pa
siūlymas: lai Amerikos Darbo 
Federacija ir C.I.O. išrenka po 
100 savo atstovų bendram, šių 
dviejų organizacijų atstovų pa
sitarimui tikslu atsteigli dar
bininkų vienybę Ąrperikoj.

William Green padarė oficia
lų pareiškimą dėl sakytos re
zoliucijos : esą, C.I.O. , pakvie
timas neatrodąs nuoširdus ir 
todėl Amerikos Darbo Federa
cija jo nepriėmusi.

1 . • 7

Shanghajaus fron
tas nėšikeičia

SHANGHAI, Kinija,, spalio 
13. — Vakar, trečiadienį, pra
sidėjo trečias mėnuo kai japo
nai, įsįbriovę Kinijon, užsimo
jo paimti Šhhnghajaus mies-

nev .« ’ »<
j

Fašistai vėl bombar
■

Einšteino sūnūs prašy
duom Madrida s,“< Am"l,k™

PARYŽIUS, Prancūzija, sp. 
13. — čia gaunama žinių, kad 
Ispanijoj sukilėlių kariuomenė 
vėl bombarduoja . Madridą pa
šėlusiu atkaklumu. Nuožmus 
mūšiai šiaučia taipgi Aragon 
fronte.

Antradienį-'kuone šimtas ae
roplanų, taip valstybininkų, 
kaip sukilėlių dalyvavę kauty
nėse prie Saragossa.

Sukilėliai skelbia nušovę 13 
valstybininkų aeroplanų, val
stybininkai gi sako nušovę 7 
sukilėlių aeroplanus.

NĖW YORK, N. Y., spalio 
13. — Garsiojo' Vokietijos fi
ziko Alberto Einšteino sūnūs 
Albert Jr. atvyko Amerikon 
pasimatyti su tėvu, kuris čia 
apsigyveno nacių režimo išgui
tas iš Vokietijos. Jaunasis Ein- 
steįn yra konstrukcijos inži
nierius. Jis pareiškė, kad svar
stąs galimumui apsigyventi 
Amerikoj pastoviai.

Vitaminas kaipo prie 
monė ^nelaimėms 

išvengti

■B*.

Naujas darbas mote- 
riitfs busimam kare

jo paimti Shhnghajaus 
tą. ;? f '

Japonų .. Išimoj imas
karo fronte iki šio laiko neda
vė jiems nieko. Tiek kinai, 
tiek japonai laikosi praktiškai 
vienoj vietoj apšaudydami vie
ni kitus patrankomis. Tik tdar 
japonai ■■iį, aeropląnų terioja 
kinų miestą ir žudo civilius 
gyventoj uš,' vyrus, > moteris : ir 
vaikus. -7

Patys japonai pripažįsta ki
nų ryžtiąįųmą, kurio tur būt 
nesitikėjo sulaukti. 7 ’

Streikas Baltajam 
Name

šiame

NEW YORK, N. Y., spalio 
13. — Numatoma, kad Didžio
ji Britanija, jei kils karas, ta
me busimam kare -padės tar
nybai ir moteris aviatores. 
Taip pareiškė Lady Drummond 
Hay, žinoma Britanijos aviato- 
rė. Pasak jos, 'moterys avia- 
tores • veikiausia bus imamos 
tarnybai kaip pasiuntinės ir 
transporto gabentojos.

NEW YORK, N. Y., spalio 
13. —■ Jau/padaryta visai ty
ras vitaminas A. Gal neužil
go jis pasirodys rinkoj. Jį var
todami Automobilistai, kurie 
nakties metu tarsi apanka, su
stiprins savo regėjimą. Dėka 
to, tikimasi, daug automobilių 
nelaimių nakties laiku bus ga
lima išvengti. *

KAUNAS, Rūgs. 21—Praė
jusią savaitę “Inkaro” kabo
siu fabriko darbininkai, kaip 
buvo pranešta, sudarė su fab
riko direkcija sutartį ir pra
dėjo darbą. Tačiau tos sutar
ties kaip informuoja darbinin
kėj, fabriko direkcija nevykdo. 
Tarp kitų straipsnių sutartyje 
buvo. pažymėta irpasižadėta, 
kad fabriko direkcija per 8 sa
vaites iš darbo neatleis nė vie
no darbininko, o jau ligi šio 
atleido 5. Atleistieji darbinin
kai reikalauja, kad jiems butų 
sumokėta kompensacija ir už 
8 savaites galimas uždarbis. 
Fabriko direkcija kompensaci
jas sutinka mokėti, bet nemo
ka to uždarbio, kurį darbinin
kas gali uždirbti per 8 savai
tes. Kai kurie atleisti darbinin
kai sutiko paimti kompensaci
jas ir pasirašė, kad , daugiau 
jokių pretenzijų nereiškia, ta
čiau kiti skundžiasi teismui.

Be to, sutartyje fabriko di
rekcija buvo pasižadėjusi tar
pininkauti atitinkamose įstai
gose, kad butų paleisti suim
tieji fabriko darbininkai. Ir 
to, sutarties straipsnio fabri
ko direkcija nepildo? '

Buhalteris . Pametė 
Knygas <

Devyni Holandijos ka
rininkai žuvo

Reikalauja $100 už 
lavonų ;

STRĘĖTSyiLLE, Ont., sp. 
13. — Antradienį, spalio 12 d., 
čia rasta atkastas kapas, ku
riame prieš . tris dienas buvo 
palaidotas vaikas. Iš karsto la
vonas išimtas, o palikta rašte
lis reikalaująs $100 už lavono 
sugrąžinimą? r

SINGAPORE, spalio 13. — 
Holandijos orlaivių, komąnduu- 

aštuo- 
ank- 
aero- 
įkrito

tojas H. G. Bruyne ir 
ni kiti karininkai žuvo 
sti trečiadienio rytą, kai 
planaą, kuriuo jie |ėkė, 
j jurą prie. Java salos.

šeši žuvo aliejaus laivo 
ekspliozijoj

Prieš kelias Urenąs; oiuskam- 
bėjo, kad Varnių pienines bu
halteris Lukošius su 2000 pie
ninės pinigų kažkur dingo ir 
iki šiai dienai nežinia kur ran
dasi. Dabar Telšių pieninėje 
sensacija, gal būt net pirma 
tos rūšies Lietuvoje Telšių aps. 
v-bos buhalteris Rubšlaukis pa
metęs buhalterijos knygas. Jis 
jas vežęs į Kauną patikrini
mui ir bevažiuodamas kažkur 
pamėtė. Knygos dingo, o jų 
vietoje, atsirado revizorius.

Rubšlaukis jau atsistatydino. 
Eina revizija.

Vajus 10,000,000

■ VVASHINGTON, D. C.,
13. — Pradedant lapkričio 9 
diena Jaunųj ų Demokratų Klu
bai
naujiems nariams gauti. Jie 
tikisi naujų narių įrašyti apie, 
10,000,000.

' ' J ’ ' - M' ■: ■ '
S'!- i '■

ft.

ap<

' Dar 10 nuteista ' mirti
MASKVA, Sovietų Rusija, 

spalio 13. — Dešimt asmenų, 
pripažintų -fašistais esant, tre
čiadienį nuteista mirti Razak- 
stane. Jie kaltinta trukdę ko-

WASHINGT0N, D. C., sp. 
į.3?iSustreikavo ''-štymfite?. 
riąi, paimti darbai prię įtaisy
mo oro reguliavimo Baltajame 
Name. Be to, streikas grumo j a 
išsiplėstivk|t|iose fėderiilių 
jėktų .dateb^ė hŽOiMtąnąŪVf;. 
ir. jo apylinkėje, šis streikas lektyvių_ ūkių darbų 
yra jaunuo ' to’ lįiįW

■■ sąkrfM . jįarbas 
dirbti- apie pora metij ątfeĮU

Kiti šeši asmenys pasmer> 
ta Kaukazo srity už gadinimą
javų. ■■ •

HOUSTON, Texas, spalio 13 
— Aliejaus dūda sprogo, kai 
darbininkai plovė laivą vadina
mu “plovimui aliejum”, kad iš
valyti tankas ir pripildyti- jas 
naujų aliejum. Aliejus paplito 
ir pasiekė virtuvę, čia jis už-* 
silįepsnojo ir iš to kilo eksplo
ziją. Pasėkoj šeši‘asmenys su- ką Alfonsą, gyv. ten pat, smo- 
degė, 12 kitų kritiškai sulžei- gė peiliu jam į dešinį šoną. Ku
sta. Nelaimė ištiko laivą Para- likauskas nugabentas greitosios 
guana spalio 12 d. pagalbos automobiliu į ligoninę.

PEILIU SUBADĖ
' PANEMUNE—Rūgs. 19 d. 16 
vai. 30 min. pil. Rakauskas 
Jonas, gyv. Rokų km., būdamas 
įsigėręs A. Panemunėje, Vai
doto gt. sutikęs pil. Kulikaus-




