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... Oi i®noV‘ j ■ ■ f I J V ■Britanijos Valdžia askelbė Mobilizaciją
ĮSAKYTA IŠKRAUSTYTI IS MIESTU 3,009, 

000 VAIKU, MOTERŲ IR INVALIDU
Naciai sako, daugiau notų nebereikalinga

LONDONAS, Anglija, rugp. 
31 — Didžioji Britanija pa
skelbė ketvirtadienio vakare 
mobilizaciją laivyno, armijos ir 
oro jėgų, t

Mobilizacija paskelbta prem
jero Chamberlaino rezidencijo
je, 10 Downing Street.

Be to, įsakymas duotas eva
kuoti iš Londono ir kitų cent
rų 3,000,000 vaikų, moterų ir 
invalidų. Jų iškraustymas pra
sidės rytoj, penktadienį.

Mobilizacijos paskelbimas 
skaitomas kaipo paskutinis, 
aukščiausias Britanijos trupas 
lošime su Hitleriu. Mobilizaci
ja reikš tai, kad Britanija pasi
ruošusi karui tiek, kiek gali
ma pasiruošti. Išgabenimas mo-

kas toliau?
kad ir toliau 
diplomatinės 
aukšti nacių

terų, vaikų ir invalidų reikš, 
kad Britanija padarė gyvento
jų apsaugai tokius žingsnius, 
kokius gali padaryti. Kad ji 
dabar laukia,’ kas toliau atsi
tiks.

O 
mų, 
mos 
čiau
ko, kad padėtis jau pakanka
mai paaiškėjusi ir daugiau no
tų nebereikalinga.

Vėlesni pranešimai Londone 
kalba, kad Hitleris ruošia dra
matišką žygį, kaipo atsakymą 
į britų mobilizacijos paskelbi
mą. Manoma, jis arba sušauks 
reichstagą, arba išleis prokla
maciją į Vokietijos žmones.

■■

Yra galimu- 
bus siunčia- 
notos. Ta- 
atstovai sa-

NEW YORK.—Dėl grūmojančio ka

a

NAUJIENŲ-ACME Telephoto

New Yorko uoste susigrūdo daug laivų.

KALBA APIE KLAIPĖDOS ATIDAVIMU 
LENKAMS

Išmainymą Dancigo į Klaipėdą mato kaipo 
išeitį iš lenkų-vokiečių konflikto

PARYŽIUS, Francuzija, rug- kyti. Ir toliau aiškina: esą, jei- 
piučio 31 — Įtakingame fran
cuzų dienrašty “L’Oeuvre” ket
virtadienį patalpintas editoria
las pirmame puslapy.

Editorialas klausia: kiek 
bos tenka duoti tokiems 
nymams, kaip 
Dancigo ir lenkų koridoriaus į
Klaipėdos uostą ir jo teritori
ją?

Atsakymą į klausimą edito
rialas duoda tokį: Sunku paša-

svar-
suma- 

išmainymas

gu norima tuo budu pašalinti 
mažumų problemą ateity, tai 
teks Lenkijai ir Vokietijai ap
simainyti gyventojais, , perkelti 
vokiečius iš Klaipėdos į Vokie
tijos teritoriją, o lenkus iš 
Dancigo ir koridoriaus į Len
kijos teritoriją.

Toliau dienraštis “L’Oeuvre” 
pastebi, kad kaip tik šitokios 
rųšies mainus svarbus lenkų 
dienraštis “Gazieta Polska” 
diskusavo pereitą pirmadienį.

LIETUVA MOBILI
ZUOJA REZERVUS

Lietuva įsitikinusi, kad ji nebus įtraukta į 
tarptautines komplikacijas GALI PARDUOTI LIETUVĄ

F
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UŽGYRĖ VOKIEČIŲ-RUSŲ SUTARTĮ
RUSIJOS KARINĖ MISIJA ATVYKSTA I BERLYNĄ

BERLYNAS, Vokietija, 
rugp. 31 — Vokietijos pro
pagandos ministerija oficia
liai paskelbė, kad rusų-vo
kiečių nepuolimo-ir draugin
gumo sutartis tapo užgirta 
vienu balsu ketvirtadienį 
9:53 valandą vakare (Chica- 
gos laiku 3.53 vai.. popiet). 
Sutartis užgirta tuo pačiu 
laiku Berlyne ir Maskvoje.

Iš patikėtinų šaltinių pa
tirta, kad Berlyne laukiama

Telegrafas nutrauk-]Francuzijos ministe 
tas tarp Londono ir 
Europos kontinento

LONDONAS, Anglija, rugp. 
31 — Telegrafo ir telefono su
sisiekimas tarp Londono ir Eu
ropos kontinento tapo nutrauk
tas ketvirtadienio vakare, žy
miai apsunkintas ir dalinai su
laikytas susisiekimas tarp Lon
dono ir J. Valstijų.

Užsienių žinių agentūros įs
pėtos Londone, kad britų cen
zūra bus įvesta žinioms 
čiamoms iš Anglijos į 
nius.

Žinios iš Berlyno dar 
kia New Yorką bevieliu tele
grafu. Taipjau gaunami New 
Yorke pranešimai iš Paryžiaus.

siun- 
užsie-

pasie-

Ieško J. Valstijų pa 
galbos Japonijos 

klausime
PARYŽIUS, Francuzija, rug

pjūčio 31 — Gaunamomis čia 
informacijomis, artimoje teity 
Francuzija ir Rritanija gali 
kreiptis j J. Valstijas tokiu pa
siūlymu: arba suteikti Rritani- 
jai ir Francuzijai pagalbos, ar 
priimtf britų ir francuzų susi
tarimą su japonais.

Vokiečiai, rusai ir italai siū
lo japonams sudaryti galingą 
visų keturių valstybių sąjungą, 
kuri (Jominuotų pasaulį.

šitoks pavojus verčia, kitoj 
pusėje, britus ir francuzus ieš
koti japonų draugingumo. Tai 
reiškia, kad francuzams ir bri
tams tektų pavesti Kiniją ja
ponams, jeigu J. Valstijos ne
ateis pagalbon. 6:14 v. r.

Francuzijoj yra viena

bB
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rusų karinės misijos. Ji at
vyks čia penktadieni.

Ryšium su karinės misi
jos atvykimu į Berlyną ten
ka prisiminti pirmesni pra
nešimai. Jie buvo toki: Hit-

kuris gali paklupdyti lenkus 
ant kelių. Jis gali paskelbti 
Rusijos ir Vokietijos karinį 
kooperavimą. Tuomet Len
kijai grūmos pavojus ne tik 
iš Vokietijos, bet ir iš Rusi
jos pusės.

leHs tu?K ’da? vieną trupa, ęrijea-esąniįosrsu
kuris o-ali naklundvti lenkus koncentruotos Vilniaus kra

rių kabinetas susi
rinko nepaprastam 

posėdžiui
PARYŽIUS, Francuzija, 

pi ličio 31 — Francuzijos 
kabinetas skubiai su- 
posėdžiui 6 valandą 

Ką svarstys, nepraneš- 
kurie parlamento na

rug- 
mi-

nisterių 
šauktas 
vakare, 
ta. Kai
riai reiškia nuomonę, kad svar
stys britų atsakymą į Hitlerio 
notą.

50 detektyvų atvyko į Fran- 
cuzijos komunistų partijos ge
neralines patalpas, kaip mano
ma, kratą daryti.

Gauta pranešimų, kad vokie
čių tvirtovių linijoje pagal upę 
Reiną kariuomenė pilnai prisi- 
ruošusi mūšiams.

Britanija ragina 
lenkus taikytis

LONDONAS, Anglija, rugp. 
31 — Ketvirtadienį kalbėta, 
kad britų ir vokiečių derybos 
Dancigo ir lenkų koridoriaus 
klausimu pažengusios toli pir
myn. Įvairus ženklai rodo, kad 
ruošiamasi dar kartą Hitleriui 
nusilenkti, jį raminti.

Britanijos valdžia, neoficia- 
liomis žiniomis, daranti spau
dimą į lenkus taikytis su na
ciais. Britanijos valdžia ragi- 
nanti lenkus pasiųsti atstovą į 
Berlyną. Kiti pranešimai — iš 
Berlyno — sako, jogei Hitleris 
laukia lenkų pasiuntinio ket
virtadienį deryboms tęsti tie
siogiai su vokiečiais.

RIGA, Latvija, rugp. Ši
čia gaunami pranešimai, 
kad Lietuva skubiai mobili
zuoja rezervus, gavusi žinių 
iš Vilniaus, jogei Lenkija 
ketinanti užpulti Rytų Plu
ši ją per Lietuvą.

Lietuvos viena divizija ka
valerijos ir keturios divizi-

što pasieny

Francuzijos kabinę 
tas pakartojo priža 

dus Lenkijai
rug
ini-

PARYŽIUS, Francuzija, 
piučio 31 — Francuzijos 
nisterių kabinetas ketvirtadie
nį laikė nepaprastą posėdį. Po
sėdžiui pasibaigus tapo išleis
tas trumpas pranešimas, kad 
kabinetas dar kartą, prižadėjo 
Lenkijai pagalbą, jeigu ją už
pultų Vokietija.

Ruošiasi nusilenkti
Hitleriui

LONDONAS, Anglija, rugp. 
31 — Pranešimai iš Lenkijos, 
Francuzijos, Slovakijos, Rytų 
Prūsijos kalba apie pasiruoši
mus karui, apie mobilizavimą 
naujos kariuomenės tarnybai ir 
bendrai apie kariuomenės ju
dėjimą.

Tuo gi tarpu paplito gandai, 
ypatingai trečiadienio vakare ir 
ketvirtadienio rytą, kad didžio
sios valstybės ruošiasi vėl Hit
lerį “raminti”, jam nusilenkti.

Kalbama apie Vokietijos- 
Lenkijos ginčo pašalinimą tai
kiu budu — veikiausia Lenki
jos kaštais.

Paryžius laukia nau 
jų Mussolinio 

reikalavimų
PARYŽIUS, Francuzija, 

piučio 31 — Francuzų many
mų, jau arti laikas, kai Mussp- 
linis pareikalaus peržiūrėti vi-, 
są VersaHaus taikos sutartį ir 
iškels naujus Italijos reikala
vimus. Jis reikalaus ypač, kad 
francuzai suteiktų Italijai kon
cesijų Afrikoje,

KAUNAS, rugp. 29 d. -1 
Dėl įtemptoj padėties Euro
poje politiniuose sluoksniuo
se pareiškiama, kad Lietu
va, turėdama nepuolimo su
tartis ir getus santykius su 
kaimynais, į laiky d a m o s i 
griežto neutralumo, yra įsi
tikinusi išliksianti neitrauk-
<•<*’ •• ylįin. ' ' , • ».«.

Iš Lietuvos
KAUNAS. — Ministrų Tary

ba nutarė Klaipėdos Vytauto Dir 
džiojo gimnaziją perkelti į 
Šventąją. Kol šventojoje bus su
darytos gimnazijai veikti tinka
mos sąlygos, gimnazija laikinai 
įsteigiama Palangoje. Be to, Mi
nistrų Taryba pavedė Susisieki
mo Ministerijai 300,000 Lt 
Šventosios-Darbėnų geležinke
lio žemės darbams užbaigti, ne
laukiau sąmatos pakeitimo ir 
leido užpirkti užsienyje reika
lingą geležinkeliui statyti me
džiagą.

KAUNAS. — Žemės Tvarky- 
mo Departametno duomenimis 
Lietuvoje dar yra 3,070 neiš- 
skirstytų kaimų, 450,000 ha plo
to. Padavusių prašymus skirs
tytis vienkiemiais yra 2,400 kai
mų, 340,000 ha žemės ploto. 
Šiemet visame krašte žemėtvar
kos darbus vykdo per 170 ma
tininkų. šiemet daugiausia bus 
išskirstyta viensėdžiais Ukmer
gės apygardoj 120 kaimų, 
19295 ha plėtė ir Utenos apy
gardoje — 113 kaimų, 12,305 
ha ploto.

VARŠUVA. — Lenkų telegra
mų agentūra “Patas” iš Klaipė
dos praneša, apie planą koloni
zuoti vokiečius Klaipėdos kraš
te. Tas planas paliesiąs 5,000 
ūkių. Tą proga pabrėžiamas u- 
kininkų lietuvių tame krašte ne
rimas, nes juos grąsinama nu
skandinti germanizacijos ban
goje ■fį.';'

rug-

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

Bendrai giedra; saule teka
leidžiasi 7:26 v. v.

ta į tarptautines komplika
cijas. Tiek visuomenė, tiek 
vyriausybė šiuo klausimu y- 
ra visiškai vieningos, todėl 
visame krašte viešpatauja 
ramus budėjimas, vienybė ir 
rimtis.
1939/VIII/29 d.

. ’ t. A * • *
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Nacių vyriausybe pa
skelbė statomus len
kams reikalavimus
BERLYNAS, Vokietija, rugp. 

31. — Aukštuose nacių sluoks
niuose kalbama, kad vokiečių 
ir anglų derybos užsikirto. Kai 
kurie reiškia nuomonę, jogei 
nebegalima išgelbėti taikos.

Vyriausybė, nesulaukusi len
kų pasiuntinių taikos dery
boms, paskelbė Vokietijos rei
kalavimus. Nacių sąlygos susi
daro iš 16 punktų. Pagrindi
niai reikalavimai yra toki: 1— 
tuojau sugrąžinti Dancigą Vo
kietijai; 2 — paskelbti plebis
citą lenkų koridoriuje; 3 — 
nuginkluoti Dancigą ir Gdynią;
4 — apsimainyti gyventojais;
5 — pavesti mažumų skundus 
tarptautinei arbitracijai.

Vokietija pakvietė Rusiją į 
tarptautinę komisiją iHebisci- 
tųi prižiūrėti kartu su Italija, 
Francuzija ir Britanija.
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Vokiečiai užėmė 
Dancigo stotį

VARŠUVA, Lenkija, rugp. 
31 — Trečiadienio naktį nacių 
slaptoji policija užėmė švar 
biausiąją Dancigo geležinkelio 
stotį, išmetė arba areštavo len
kus samdinius, nutraukė lenkų 
ir iškėlė nacių vėliavas stoty. 
Ketvirtadienį naciai nuplėšė 
Lenkijos Baltojo Aro ir Len
kijos geležinkelių ženklus.

Eina smarkios rusų- 
japonų kautynės

------------- --------

TOKIO, Japonija, rugp. Ši
čia gaunama pranešimų, kad 
mušis einą tarp japonų ir ru
sų jėgų Mogolijos fronte. Ja
ponai stengiąsi išmušĮi iš pozi
cijų tris nišų kariuomenės di
vizijas, kurios yra įsitvirtinu
sios Manchukuo teritorijoje.

Užsitęsusios dervbos kelia abejonių, ar 
nėra ruošiama išdavystė

CHICAGO, rugp. 31 — Dien- 
rašty “The Chicago Times”, 
ketvirtadienio laidoje, tilpo jo 
specialaus Londono korespon
dento, Erland Echlino, straips
nis apie vedamas dėl Dancigo 
ir lenkų koridoriaus derybas. 
Ečhlih sakot*, >’ -L >■'<. . •- *,

Gera žinia iš Europos yra 
ta, kad karas dar nekilo. O kaip 
dalykai klojasi, tai tikrų žinių 
visuomenė neturi.

Paskutinėmis keliomis die
nomis britų, vokiečių ir fran
cuzų valdžios apsimainė šešio
mis notomis. Išėmus apie 100

Naciai kalba apie rusų kariuomenės 
pagalbą

HITLERIS KETINĄS PASKELBTI KARINĮ SUSITA
RIMĄ SU RUSAIS

BERLYNAS, Vokietija, rug- 
piučio 31 — Gandai ėjo ket
virtadienį, kad Hitleris ruošia
si pavartoti vieną svarbiausių 
savo trupų tikslu įtikinti len
kus, kad jie turi atsiųsti į Ber
lyną pasiuntinius deryboms.

Koks tas trupas yra? Jeigu 
lenkai pasiliks nesukalbami, 
tai Hitleris ketinąs paskelbti 
Vokietijos ir Rusijos karinį 
kooperavimą.

Jeigu Hitleriui pavyktų gau
ti Rusijos karinį kooperavimą,

Lenkija nepasiuntė atstovų pas Hitlerį
BERLYNAS, Vokietija, rug

sėjo 31 — Ketvirtadienį čia 
laukta Lenkijos pasiuntinio de
rėtis su Hitleriu dėl Dancigo 
ir lenkų koridoriaus.

Pasiuntinys neatvyko.

Didelė Francuzijos unija nutraukė ryšius
4 • su komunistais

PARYŽIUS, Francuzija, rug- 
piučio 31 — Metalo darbininkų 
unija 
galingiausių darbininkų organi
zacijų. Iki Hitlerio-Stalino su
tarties šitoje unijoje komunis
tai turėjo stiprios įtakos.

Ketvirtadienį unija nutrau
kė visus ryšius su Francuzijos 
komunistų partija.

aukštų valdininkų Londono, 
Berlyne, Paryžiuje, Romoje ir 
Maskvoje, kiti žmonės nežino 
kas tose notose buvo pasakyta.

Ilgose ' konferencijose, ypač 
Londone, svarstyta kas nors 
svarbaus, kas nors reikalaujan
čio ilgų diskusijų. Kas svarsty
ta?

Gal būt, sako “Chicago 
Times” korespondentas, kad 
diskųsuota trečios valstybes 
pardavimas. Pavyzdžiui, sutei
kimas Lenkijai koridoriaus per 
Lietuvą, mainais į dabartinį 
lenkų koridorių.

tai Lenkijos padėtis pasirody
tų tikrai pavojinga, nes tuo
met jai grūmotų ne tik vokie
čiai vakaruose, bet ir rusai ry
tų pusėje. »

Trečiadienį Lenkija paskel
bė mobilizavimų pusės miliono 
naujų kareivių. Ketvirtadienį 
aiškinama, kad šita mobilizaci
ja esanti lenkų atsakymu į Hit
lerio reikalavimą pasiųsti at
stovus į Berlyną deryboms su 
naciais, suprantama, nacių są
lygomis.

Varšuvoje ketvirtadienį vy
ravo nuomonė, kad taikai iš
gelbėti beliko mažai vilties. 
Valdžios atstovas painformavo, 
jogei Lenkija atsisakė pasiųsti 
misiją į Berlyną deryboms tsn 
Hitleriu.

KAUNAS. — Prieš kurį laiką 
įsistengusi. akc. “Molio” bend
rovė ruošiasi šiemet pastatyti 
eternito fabriką. Pažymėtina, 
kad fabrike gaminamos eternito 
stogams dengti plytelės yra žy
miai lengvesnės ir patvaresnės 
už čerpes. Fabrikas kainuosiąs 
per, 700,000 Lt.




