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Britanija Tikrai Ieškanti Rusu Pagalbos
CHAMBERLAIN NORI GREITAI SU 

RUSAIS SUSITARTI
POPIEŽIAUS ŽYGĮ MUSSOLINIS

INSPIRAVĘS
Sako, kad derybos yra labai svarbios

LONDONAS, Anglija, geg. 
10. — Premjeras Chamberlain 
trečiadienį painformavo parla
mentų, kad jis atmetė Rusijos 
pasiūlytų britų f rančų zų-rusų 
militarinės sąjungos planų. Ta
čiau Britanija nori gauti ru
sų pagalbos rytų Europoje, jei
gu karas kiltų.

Rusai reiškia baimės, kad 
jiems įsi vėlus j karą, Britani
ja gali pasilikti nuošaliai. 
Chamberlain todėl akcentavo^ 
kad Britanija tikisi rusų pa
galbos tik po to, kai ji pati ir 
Francuzija užims vietas musių 
lauke.

Faktinai Britanija norinti 
tokio susitarimo su rusais, koks 
buvo Rusijos susitarimas su 
Francuzija dėl Čekoslovakijos.

šituo susitarimu rusai pasiža
dėjo Čeko-Slovakiją gelbėti tik 
po to, kai Francuzija stos ka- 
ran.

Atsakydamas į klausimus 
Chamberlain pareiškė, kad jis 
skaito derybas su Rusija esant 
didelės svarbos ir kad norėtų 
jas greitai ir sėkmingai užbaig
ti.

Tarp ko kita Chamberlain 
paaiškino, kad Britanijos de
rybos su Turkija baigiamos ir 
kad artimoj ateity jis padarys 
parlamentui pranešimų apie 
jas. šitos derybos vedamos tik
slu gauti turkų pasižadėjimą, 
kad jie kooperuos su pastan
gomis palaikyti Viduržemio 
Juros rytų srity padėtį tokių, 
kokia ji yra šiandien.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
CHICAGO. — Norvegijos sosto įpėdinis 01aw važiuoja su arkliais.

Rusų atstovas taria 
si su lenkais

Naują galvažudžių 
grandinį tiria

ABEJOJAMA AR PAVYKS DĖL KA- 1^—— ~
SYKLŲ ATIDARYMO SUSITARTI TR™P®LŽ™I0S

Iš VISUR

Prancūzai mano, kad popiežius nori de 
mokratinių valstybių susitarimą su 

rusais sulaikyti

VARŠUVA, Lenkija, geg. 10. 
— Antradienį Varšuvon atvy
ko Sovietų Rusijos užsienių 
reikalų komisaro pirmas pava
duotojas Vladimir P. Potem- 
kin. Jis ketino trečiadienio ry
tų išvykti į Maskvą, bet pasi
liko iki po pietų. Mat, laikomos 
jo ir Lenkijos valdžios atsto
vų konferencijos.

Potemkin, sakoma, norįs pa
tirti, kaip stipriai lenkai ke
tina kovoti, kad pasilaikyti 
Dancigo koridorių, ir kokios 
pagalbos jie norėtų gauti iš 
Rusijos, jeigu kiltų jų karas 
su Vokietija.

Lenkijos 
Czervony”, 
ministerijai, 
sija norinti
susi užmegsti glaudesnius san
tykius su Lenkija.

PHILADELPHIA, Pa., geg. 
10. — Pennsylvanijos policija 
ir federalios valdžios agentąj 
yra areštavę 17 * asmenų, ku
riuos kaltina žudymu (dau
giausia nuodijimu) žmonių 
tikslu gauti jų apdraudas. Nu
matoma, kad piktadariai nu
žudę daugiau nei 100 žmonių. 
Dabar betgi policija mano, jo
gei ji užtikusi ženklus, kad 
veikęs ir antras galvažudžių 
grandinys. Jam susekti polici
ja dabar ir darbuojasi.

NEW YORK, N. Y., geg. 10.
— Prez. Rooseveltas pareika- 
avo, kad angliakasių unijos ir 
kasyklų kompanijų atstovai iki 
trečiadienio ■ pabaigos padarytiįlti. 
sutartį, pagal kurių*butų- ga- 
ima darbus kasyklose pradėti 
dar šių savaitę.

Trečiadienį derybų komite
tas dėjo pastangas susitarti. 
Stengiasi padaryti nors laikina

sutartį, kuri vėliau butų pa
tvirtinta arba perrašyta. Ta
čiau 
vyks

reikšta abejonės, ar pa- 
ir . tokių sutartį padary-

Steelman, Darbo Depar' Dr 
tamento atstovas, kurs tarpi
ninkauja darbininkų ir samdy
tojų derybose, trečiadienį pa
reiškė, kad jis tikisi susitari
mo iki diena išsibaigs.

• QUITO, Ecuador, geg. 10 
— Areštuotas pulk. Luis Lar- 
rea Alba ir grupė civilių pilie
čių ir kareivių. Jie yra kaiti
nami tuo, kad darę sąmokslą 
nuversti prezidento Aurelio 
Mosųuera valdžią. Alba esąs 
socialistų vadas. Jis vadovavęs 
sąmokslui valdžią nuversti.

PARYŽIUS, Francuzija, geg. 
10. — Francuzijoj nurodoma, 
jogei popiežius Pijus nesiūlęs 
oenkių valstybių konferenciją 
šaukti Dancigo klausimu. Jo 
pasiuntiniai tik atsiklausę, kaip 
užinteresuotos valstybės — 
Vokietija, Lenkija, Francuzija, 
Italija ir Britanija — žiuri į 
konferencijos šaukimų.

Faktinai, sako franeuzai, tai 
maža kuo skiriasi nuo konfe
rencijos ruošimo, kaip kad pra
nešimai antradienį paskelbė.

Francuzijoj ''nužiūrima, kad 
popiežiaus planuojama konfe
rencija yra dalis vajaus dik
tatorius “raminti” ir kad ji 
gresia tokiais išdavais, kokių 
susilaukta Miuncheno konfe
rencijos pasėkoje, kai Čeko
slovakija tapo sudraskyta.

Pav. prez. Rooseveltas pasiu- 
ė plačių tarptautinę konferen
cijų laikyti. O popiežius siūlo 
tik penkių valstybių konferen
cija. Bet ir Miunchene daly
vavo tik keturios valstybės’’

Dar Paryžius mano, kad po
piežiaus konferenciją inspira
vo tiesiogiai Italijos valdžia, 
tiksliaus pasakius, Mussolinis.

Bet ne mažiau svarbus po
piežiui esąs dar vienas sume
timas. Tai šitokia konferenci
ja sudraskyti demokratinių 
valstybių derybas su Sovietų 
Rusija.

Popiežius nesąs demokrati
nių valstybių draugas. Jis už
gyrė Hitlerio paramą genero
lui Franco Ispanijoje. Katalikų 
bažnyčios kunigas Joseph Tiso 
vadvavo Slovakijos naciams. 
Jų veikla padėjo Hitleriui Če- 
ko-Slovakiją sudraskyti.

Visų tai turint omeneje ne
sunku suprasti, kodėl Francu- 
zijos premjeras Daladier atsi
liepė neigiamai į popiežiaus 
siūloma konferencijų ir davė 
aiškiai suprasti, kad Francu
zija dės pastangas su rusais 
susitarti, o spaudimo į lenkus 
dėl popiežiaus konferencijos 
nėdaTys.

ABEJOJA POPIEŽIAUS PLANUOJAMOS 
KONFERENCIJOS PASISEKIMU

dienraštis 
artimas 
paskelbė, 
ir esanti

“Kurjer 
užsienių 

kad Ru- 
pasiruo-

A.D.F. ir Darbo Ta 
ryba ieško kom

promiso

Pašalino vokiečių 
alų iš lenkų val

gyklų

Nužudė du vokiečius 
kaltintus šnipi

nėjimu

geg.

Išrinko Mavericką 
San Antonio meru
SAN ANTONIO, Texas, geg. 

10. — Pernai pažangioji Ame
rikos visuomenė jautė susilau
kusi skaudaus smūgio, kai rin
kimus į Jungt. Valstijų atsto
vų rumus pralaimėjo Maury 
Maverick. Jo oponentas gavo 
vos keletu šimtų balsų daugiau 
ir tapo išrinktas.

Pereitų antradienį buvo ren
kamas San Antonio miesto me
ras. Greta kitų dviejų asmenų 
kandidatavo mero vietai ir Ma
verick. Antradienio rinkimuo
se jis gavo 17,947 balsus, kuo
met jo artimiausias oponentas 
tegavo tik 14,546 balsus. Ma
verick išrinktas meru.

VARŠUVA, Lenkija, geg. 10. 
— Lenkijos pasieny, prie ge- 
ežinkelio stoties Bogumin, Vo
kietija įrengė garsiakalbį, per 
kurį skleidžiama nacių propa
ganda. Neatsilikdami nuo vo
kiečių, lenkai įrengė savo gar
siakalbį ir skleidžia savo pro
pagandą. Dabar abu garsiakal- 
jiai vienas kitų nustelbia ir 
tik triukšmų daro.

Varšuvoje valgyklos liovėsi 
pardavinėj usios Vokietijos alų.

BERLYNAS, Vokietija, 
10. — Naciai įvykdė trečiadie
nį mirties bausmę Mathias Gle- 
seriui, 57 metų, ir Ge.org Frc- 
chui, 29 metų. Pirmasis buvo 
kaltinamas tuo, kad pardavęs 
Vokietijos ginklavimosi paslap
tis svetimų šalių agentams, o 
antrasis tuo, kad tarnavęs kai
po šnipas svetimai valstybei.

geg.

• LONDONAS, Anglija, geg. 
10. — Ministerių kabineto re
guliarus savaitinis posėdis tre
čiadienį užgyrė raportą, kuri 
paruošė britų-amerikiečių mi
sija. Raportas kalba apie ko
lonizavimą žydų Britanijos Gui- 
anoje.

Anglai ir franeuzai šaltai žiuri į konferen 
ciją, nes Rusija nekviečiama

pasita- 
Prane- 
ieškoję 
priim-

WASHINGTON, D. C 
10. — Amerikos Darbo Fede
racija reikalauja pakeisti Dar
bo Santykių Aktų. Darbo San
tykių Taryba iki šiol siūlo
miems pakeitimams rodė prie
šingumo. Tačiau pereita antra
dienį Darbo Tarybos pirminin
kas Madden ir Federacijos ad
vokatas Padway turėjo 
rimų keturias valandas. 
Šimai sako, kad jie 
kompromiso, kurs butų
tinas taip Darbo Santykių Ta
rybai, kaip Amerikos Darbo 
Federacijai. ' ,

C.I.O. advokatas Leo Press- 
man, ryšium su šita konferen
cija, išleido pareiškimų, kurs 
sako, kad Amerikos Darbo Fe
deracija, nepajėgdama spėka 
pakeisti Wagnerio Akto, sten
giasi prašymais pakreipti savo 
pusėn Darbo Santykių Tarybų. 
C.I.O. priešinasi Wagnerio Ak
to pakeitimams bent šiuo lai
ku.

33-ms angliakasiams 
paskirta po 2 metus 

kalėti

Valstijų Apskri- 
trečiadienj pasky- 

33 ms angliaka- 
buvo kaltinami

Paskyrė Umanskį 
ambasadorium
Washingtone

e MASKVA, Sovietų Rusi
ja, geg. 10. — Trečiadienį su
stabdytas spausdinimas laik
raščio Le Journal de Moskovv. 
Tas laikraštis buvo leidžiamas 
franeuzų kalba ir dažnai aiš
kindavo svetimoms šalims So
vietų 
ką.

PARYŽIUS, Francuzija, geg. 
10. — Vatikanas paneigė pra
nešimus, kad popiežius šaukia 
irba mano šaukti penkių val
stybių konferencijų Dancigo 
klausimui rišti. Nežiūrint šito 
paneigimo, gerai painformuo
tuose sluoksniuose kalbama, 
kad konferencijos idėja buvo 
iškelta.

niekas popiežiaus 
pasiūliusiems kon- 

idėja, nerodęs pri-

Rusijos užsienių politi-

BERLYNAS, Vokietija, 
10. — Nacių vadai reiš-

RIGA, Latvija, geg. 10. — 
Sovietai paskyrė Rusijos am
basadorium Washingtone Kon
stantinų Umanskį, kurs iki šiol 
Jungt. Valstijose buvo sovietų 
charge d’affaires.

geg.
kia nuomonę, kad neužilgo Dan
cigas ir lenkų koridorius bu
siąs sugrąžintas Vokietijai 
vokiečiai gausią Dancigą 
kraujo praliejimo.

Ir 
be

C

e LONDONAS, Anglija, geg. 
10. — Britanijos valdžia pa
skelbė gavusi Ispanijos priža
dą, kad visi svetimų šalių ka
reiviai taps pašalinti iš Ispa
nijos tuoj po parado, kuris bus 
surengtas gen. Franco laimė
jimams atžymėti.

PRANEŠIMAS
• Šią savaitę Moterų Sky
rius išeis Šeštadienį, gegu
žės 13 d., vietoj ketvirta
dienio, kaip paprastai, ir 
šis šeštadienio Moterą 
Skyrius bus pašvęstas 
MOTINOS DIENAI.

MOTERŲ SKYRIUS

Goering Ispanijoje

SPRINGFIELD, III., geg. 10.
— Jungtinių 
ties Teismas 
re bausmes 
siams, kurie
smurto žygiais suirutėje ang
lies srityse Illinois valstijose 
1931-35 metų laikotarpiu. Kal
tinamiesiems paskirta bausmės 
po 2 metus kalėti ir $10,000 
piniginės baudos sumokėti. 
Vykdymas bausmės > penkiems 
nuteistiems 
lio mėnesio

PARYŽIUS, Francuzija, geęr. 
10. — Pranešama, kad Alek
sandras Kerenskis, buvęs Ru
sijos premjeras kai caras ne
teko sosto, susirgo. Jis dabar 
gyvena Paryžiuje. Kerenskis 
yra 59 metų senumo.

atidėtas iki birže- 
1 dienos.

• WASHINGTON, D.
geg. 10. — Tekstilės darbinin
kų unijos, kuri priklauso Ame
rikos Darbo Federacijai, kon
vencijoje įteikė rezignacijų 
unijos prezidentas Francis J. 
Gorman. Gorman ištraukęs iš 
C.I.O. apie 150 lokalų, tačiau 
jo vadovybei unijoje esą prie
šingi William Green ir kiti Fe
deracijos vadai.

e ROMA, Italija, geg. 10. 
Fašistų partija išleido įspė- 

partijai 
paliauti

su

Tačiau 
nuncijams, 
ferencijos 
tarimo.

Franeuzai ir anglai, būtent 
Chamberlain ir Daladier, ma
no, jogei į konferencijų^ popie
žius turėjęs pakviesti taipgi 
Sovietų Rusija. Jis jos nekvie- 
tęs.

Rusija davė suprasti Angli
jai ir Francuzijai, kad jeigu 
jos nori rusų kooperavimo, tai 
turi priimti ir Rusiją į dery
bas, kurias ves didžiosios vai 
stybės. Kadangi Rusija paliko 
nepakviesta, tai anglai ir fran
euzai šaltai žiuri į popiežiaus 
siūlomų konferencijų, ir todėl 
popiežiaus planai gali nueiti 
vėjais.

jimų, kurs sako, kad 
tarnaują fašistai turi 
gėrę kavą, arba gerti 
žiau. Italijos derybos
zilija, iš kurios ji gaudavo 
giausia kavos, nutruko.

ma- 
Bra- 
dau-

’AVASARIS
ŠTAI DABAR LAIKAS:

Lietuvos valstybės tar
nautojai bus pri

saikdinti

BERLYNAS, Vokietija, geg. 
10. — Šiuo laiku Ispanijoj lan
kosi feldmaršalas Goering, 
Adolfo Hitlerio pirmas pava
duotojas. Painformuoti sluok
sniai kalba, jogei jis nori už
baigti derybas su gen. Franco 
vyriausybe, kad Ispanija įeitų 
į Italijos ir Vokietijos milita- 
rinę sutartį.

Aštuoni kaltinamųjų asmenų 
praeity yra buvę Progressive 
Mine Workers of America vir
šininkai arba eina unijos dar
buotojų pareigas dabar. Smur
to žygiai buvo papildyti ryšium 
su Progressive Mine Workers 
unijos kova prieš United Mine 
Workers narius, kurie turėjo 
padarę kontraktus ‘ su kompa
nijomis.

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

Bendrai giedra
dutinio stiprumo šiaurės 
vėjai; saulė teka 5:35 
leidžiasi 7:58 v. v.

vėsiau vi- 
rytų

111., geg. 
Workers 
pikietuos

Ministrų Taryba patvirtino 
valstybės tarnautojų priesaikos 
ir iškilmingo pasižadėjimo tek
stus. Visi valstybės tarnautojai 
bus prisaikdinti arba turės duo
ti iškilmingus pasižadėjimus, 
kad nesigailėdami jėgų gins 
Lietuvos valstybės ir tautos gar
bę, dirbs jos gerovei, paslau
giai padės žmonėms, sąžiningai

• SPRINGFIELD, 
10. — United Mine 
unijos nariai gal būt 
tas kasyklas, kuriose dirba 
Progressive Miners. United 
Mine Workers susirinkimas, 
įvykęs antradienį, nutarė atsi
šaukti į eilinius Progressive 
Miners organizacijos narius 
prašymu nedirbti, kai kiti an
gliakasiai streikuoja laukdami vykdys įstatymus bei įsakymus
utarties pasirašymo.

• PIRKTI, parduoti, mai
nyti nuosavybes, biznius, 
automobilius ir L t

• IŠNOMUOTI ar susirasti 
gyvenimui kamb artus 
arba biznio patalpas.

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje “Class- 
ified” skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargenų.
PARDAVIMO, pirkimo, mainy
mo reikaluose naudokitės Nau
jienų aukštos vertybės class- 
ified skyrįaus patarnavimu pa
šaukdami arba atveždami:
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