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Ubrary (g*-) ■ ■Cnamberlain Ir Daladier Turėjo Konferenciją

BRITAI IR PRANCŪZAI TEIKS VISĄ GALI
MA PAGALBA LENKAMS

Prancūzai paėmė daugiau vokiečių 
teritorijos

>* PARYŽIUS, Francuzija, rūgs. 
12. — Antradieni Britanijos 
premjeras Chamberlain atskri
dai j Francuziją. Jis čia turė
jo konferenciją su Francuzi- 
jos premjeru Daladieru. Kurioj 
vietoje konferencija įvyko, ne
pranešta.
• Konferencijoje taipgi daly
vavo Francuzijos armijų vy
riausias^ komanduotojas, gen. 
Gamelin/ ir Britanijos apsau
gos kdordinuotojas, lordas 
ChatfieldĄ

Po konferencijos išleistas 
oficialus brįtų ir francuzų ko
munikatas. Jis painformavo, 
kad įvyko britų ir francuzų

Submarinas sulaikė 
Jungt.; Valstijų 

laivą
MOBILE, Ala., rūgs. 12. — 

Waterman Ship kompanijos 
(Amerikos korporacijos) atsto
vas pirmadienį pareiškė, - kad 
vokiečių submarinaa sulaikė 
kompanijos laivą Wacostą Ai
rijos pakraščiuose ir darė kra
tą tris valandas. Laivas plau
kė iš Glasgowo į- New Yorką.

Japonija pakeitė 
karo vadovybę

TOKIO, Japonija, rūgs. 12. 
— Nesenai Japonijos ministe- 
rių kabinetas tapo perorgani
zuotas ryšium su Hitlerio-Sta- 
lino sutartimi. Dabar paskelb
ta, kad Japonijos valdžia pa
keitė karo vadovybę. Genero
las Nichi paskirtas vyriausiuo
ju japonų jėgų komanduotoju 
Kinjjoj ir Mandžurijoj. Gene
rolas Itagaki, buvęs Japonijos 
karo ministeris, paskirtas ge
neralinio štabo viršininku. Ge
nerolas Umezu, iki šiol buvęs 
komanduotojas karo lauke, pa
skirtas Kvvantung armijos ko
manduotoju. Padaryti kitoki 
armijos vadovybės pakeitimai.

Fašistai tikisi pa
grobti kariaujan

čiųjų prekybą
ROMA, Italija, rūgs. 12. — 

Italai tikisi, kad jie išliks neu
tralus Hitlerio iššauktame ka
re. Pasitikėdami tuo, jie stu
dijuoja galimumus gauti žalia
vų, gaminti fabrikų produktus 
ir užkariauti užsieniuose tas 
rinkas, kurias iki šiol domina
vo Britanija, Vokietija ir Fran
cuzija.

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

Nepastovus; šilta; apystip- 
riai pietų vakarų vėjai; saulė 
teka 6:27 v. r., leidžiasi 7:05 
vai. vak.

vyriausios tarybos pasitarimas 
Francuzijos teritorijoje.

Toliau komunikatas sako, 
kad konferencija pilnai patvir
tino Francuzijos ir Britanijos 
pasiryžimą pavartoti visas 
abiejų šalių pajėgas konflik
tui, į kurį jos tapo įstumtos.

Konferencija nutarė teikti 
visą galimą pagalbą Lenkijai, 
kurią dabar puola nacių pajė
gos.

Tuo pačiu laiku, kai šitas 
komunikatas tapo išleistas, ne- 
ofięialųs pranešimai paskelbė 
žinią, kad Francuzijos kariuo
menė atkirto dar vieną vokie
čių teritorijos išsikišimą apy
linkėje tarp Saar ir Blies upės.

Įsakė karo korespon
dentams apleisti 

frontą
HAILAR, Mandžurija, rūgs. 
;. — Japonijos armijos vado-

ė įsakė taip užsienių, kaip
pačios Japonijos karo kores- 
ndentas pasitraukti iš fron- 

Mongolijoj per ateinančias 
šimlį dienų. Kodėl įsakymas 
otas, nepaaiškinta. Japonijos 
.rininkai atsisakė painfor- 
uoti, kas yra , planuojama 
ikti Mongolijos fronte 
einančias dešimtį dienų.

per1

Laivo kapitoną 
nubaudė

ALGECIRAS, Ispanija, rūgs. 
12. — Britai nubaudė Holan- 
dijos laivo kapitoną. Tas kapi
tonas komandavo prekybinį 
laivą Gibraltaro apylinkėje. 
Britai paliepė jam sustoti. Ka
pitonas nepaklausė. Tuomet 
Gibraltaro patrankos ėmė šau
dyti. Laivas sustojo, o britai 
padarė kratą ir nubaudė kapi
toną sumokėti tiek, kiek buvo 
verti patrankų iššauti sviedi-

Italija siunčia ka
riuomenę į Afriką
ROMA, Italija, rūgs. 12. — 

Į Neapolį atvyksta daug Ita
lijos kariuomenės. Gandai plin
ta, kad šita kariuomenė bus 
siunčiama į Lybiją ir kad Mus- 
solinis gal mėgins užpulti Tu- 
nisiją, kai dabar francuzai gru
miasi su vokiečiais Hitlerio iš
šauktame kare.

Naciai stato stovyk
las belaisviams

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 
12. — Arti Goerlitz miesto vo
kiečiai stato milžinišką stovyk
lą 12,500-ms belaisvių sutal
pinti. Stovykloj bus įrengtos 
50 palapinės, kurių kiekvieno
je sutilps po 250 belaisvių.

NEW YORK, N. Y., rūgs. 
12. — Britų laivo Arandora 
Star įgula, pasiekusi New Yor
ką pranešė, kad ji pastebėju
si netoli Bostono nežinomai ša
liai priklausanti submariną.

Taikos Aikštėje, New Yorko pasaulinėje parodoje, susi rinko tūkstančiai žmonių Lietuvių Dieną apvaikščiojant. Nors 
tą dieną lijo, bet liūtys nesulaikė minių nuo apvaikščiojimo.

LIETAUS SEZONAS PRASIDĖJO
LENKIJOJE

ŽADA KLIŪTIS VOKIEČIAMS
I *

t. .
PARYŽIUS, Francuzija, rūgs. 

12. — Lietaus sezonas prasi
dėjo Lenkijoje. Lenkijos keliai 
ir lygumos, per . kurias vokie
čių tankai, šarvoti sunkveži
miai, patrankos ir bendrai mo
torizuotos kariuomenės dalys 
riedėjo, lengvai pirbiyri, numa-
toma, susidurs kliūtys, kai cijoms prieš vokiečius.

KARIAUJANČIOS ŠALYS SKUBINA 
PIRKTIS REIKMENAS BALKANUOSE
BUDAPEST, Vengrija, rūgs. 

12. ■— Kariaujančios šalys sku
bina pirktis reikmenas Balka
nų valstybėse. Ryšium su ka
ru, Balkanuose kilo naujos pre
kybos problemos. Tenka išriš
ti klausimai: 1 — ar pildyti 
jau seniau duotus Vokietijos 
užsakymus? jeigu vokiečių už
sakymai bus pildomi, tai ar 
galima tikėtis, kad vokiečiai 
užmokės kada nors; 2 — ar

Suvaržė Vokietijos, 
bažnyčių veiklą

BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 
12. — Ryšium su karu Vokie
tijos katalikų ir protestonų 
veikla tapo suvaržyta. Apkar
pytas skaičius katalikų spau
dos leidinių, nes trūksta popie- 
ros. Kai kurios bažnyčios už
darytos, nes jos esančios per- 
toli nuo vietų pasislėpti, jeigu 
priešų lėktuvai užpultų.

Iškraustys 7,000 val
džios darbininkų 

iš Londono
LONDONAS, Anglija, rūgs. 

12. — Paskelbta antradienį, 
kad tarp 7,000 ir 8,000 vald
žios darbininkų bus iškelta iš 
Londono. Kai kurie valdžios 
departamentai betgi pasiliks 
Londone.
\__

Skiria lenkams 
$50,000

CHICAGO, rūgs. 12. — Ame
rikos Raudonasis Kryžius pa
skyrė $50,000 lenkų Raudona
jam Kryžiui. Amerikiečiai par
siųs Lenkijon ligoninių palapi
nių, vaistų ir paklodžių.

vieškeliai -ir laukai pavirs į 
dumblyną. ?: Bus vargo1 • vokie
čiams ir karo reikmenas į fron
tą gabenti. į " <

Lenkai gi .tikisi, kad keliams 
pairus, jų išgarsinta kavaleri
ja' turės getenę dirvą dpera-

ne geriau parduoti reikmenas 
britams ir francuzams už auk
są? 3 — o gal tiksliau bus mai
nyti4 savo produktus į Italijos 
prekes?

Vokietija reikalauja, kad Bal
kanų šalys išpildytų visus pir
miau duotus kontraktus ir pa
laikyti normalią su Vokietija 
prekybą. Vokietijai ypač rei
kalingas Rumunijos aliejus.

PARYŽIUS, Francuzija, rūgs. 12. — Gautas pranešimas, 
kad francuzų kariuomenės motorizuotos dalys antradienio va
kare pasiekė Saarbreuckeno, Saar srities sostinės, priemies
čius. ' * \

Sflarbruecken skaitomas kaipo raktas į pirmąsias Siegfried, 
liniją^ 1QD; mylių ilgio .vokiečių tvirtovių fronte.

Siegfriedo tvirtovės ties Saarbruecken esančios ypatingai 
stiprios. Jos tačiau neina per patį miestą. Jos yra septynių 
mylių atstumoje nuo Saarbrueckeno, giliau vokiečių terito
rijoj.

Ankstyvesni francuzų armijos pranešimai antradienį sakė, 
kad francuzai įvarė kylį į vokiečių tvirtovių liniją rytuose nuo 
Saarbrueckeno.

Nuo užimtų prieš keturias dienas Warnd augštumų fran
cuzų artilerija apšaudo vokiečių tvirtoves.

Kraštutinėje fronto daly vakaruose, prie Luksemburgo, vo
kiečiai nustūmė franeuzus keletą šimtų jardų atgal. Bet fran
cuzai jų atakas čia sulaikė. Manoma, vokiečiai puola franeu
zus vakaruose, pagal Luksemburgą, tikslu atitraukti dalį fran- 
(euzų pajėgų nuo Saarbrueckeno.

Landis pabaigė
• Bridges bylos 

tyrinėjimą
SAN FRANCISCO, Cal„ rug- 

sėjo 12. — Pirmadienį kvotė
jas James Landis pabaigė klau
sinėjimą liudininkų ir klausy
mą argumentų Harry Bridges 
byloje. Pasilieka dar liudymas 
vieno asmens, tųlo Stanley M. 
Doyle, kurio pareiškimus pri
ims kitas kvotėjas.

Landis pareiškė, kad svar
biausia problema dabar bus iš
spręsti, ar Bridges yra komu
nistas ir ar komunistų parti
ja varo propagandą tikslu 
smurto priemonėmis nuversti 
Jungt. Valstijų valdžią. Nuo 
to, kaip bus išspręsti šitie klau
simai, priklausys Bridges de
portavimas arba palikimas 
Amerikoje.

Nacių submarinai 
arti Kanados

O^TAVVA, Kąnada, rūgs. 12. 
— Kanados premjeras Mac 
Kenzie King įspėjo parlamen
tą, kad vokiečių submarinai 
stovi netoli Kanados pakraš
čių Atlantiko ir Pącifiko van
denynuose.

Francuzai įeina Saar sostinei!
MOTORIZUOTOS FRANCUZŲ DALYS 
SAARBRUECKENO PRIEMIESČIUOSE

MŪŠIAI LENKIJOJ TRIJUOSE 
FRONTUOSE

VOKIEČIAI TIKISI PAIMTI VARŠUVĄ
24 — 48 VALANDAS

BERLYNAS, Vokietija, rūgs 
12. — Vokietijos karo vado
vybė antradienį sako, kad len
kų ir vokiečių mūšiai eina tri
juose frontuose — į šiaurės 
rytus nuo Varšuvos, siaurėjo 
nuo Lodz miesto ir į rytus nuo 
Radomo.

Radomo sektore, sako vokie
čiai, lenkų keturios divizijos 
pradedančios pasiduoti. Mušis 
šiaurėj o nuo Lodz jau eina 
trečią dieną. Pirmą dieną vo
kiečiai čia užmušę 2,000 lenkų 
ir sužeidę 5,000. Kitas dienas 
mušis buvęs dar smarkesnis. 
Lenkų padėtis esanti despera
tiška. Taip pat Lodz sektore, 
tiktai toliau j šiaurę, viena vo
kiečių divizija mėgina sulaiky
ti tarp 50,000 ir 60,000 apsup
tų lenkų kareivių, kurie sten
gias prasimušti į rytus ir su
sijungti su svarbiausiomis len
kų jėgomis. Bet vokiečiai sako, 
jeigu šitie lenkai ir prasimuštų 
Lodz sektore, jiems teks susi
remti su Vokietijos kariuome
ne, kuri yra vakaruose nuo 
Varšuvos.

Vokietijos

turėjo konferenciją ryšium su 
nužiūrėta kongreso sesija. Bo
rah ir jo bendrai duoda supra- 

Vokietijos karo vadovybė sti, kad jie visu smarkumu ko- 
reiškia pasitikėjimą, kad Var-|vos prezidento Roosevelto rei- 
šuva teks vokiečiams į 24 — kalavimus specialioje kongreso 
48 valandas. Tačiau tenka at- sesijoje.

l

minti, kad tai yra vokiečių 
pranešimai ir todėl palankus 
Vokietijai.

Dar vienas, vėlesnis prane
šimas sako-, kad vokiečių me
chanizuotos dalys pramušė len
kų frontą į rytus nuo Varšu
vos ir pasistūmė pietų link. 
Šitų dalių tikslas yra izoliuo
ti lenkų armiją, kuri gina Var
šuvą.

Republikonai tariasi 
kovoti neutralumo 
įstatymo pakeitimą

WASHINGTON, D. G., rūgs. 
12. — Prez. Rooseveltas keti
na sušaukti specialią JungĮ. 
Valstijų kongreso sesiją neu
tralumo įstatymui pakeisti ar
ba panaikinti.

Kai kurie prezidento prieši
ninkai republikonai, jų tarpę 
senatorius Borah, pirmadienį

TELEGRAMOS 
IŠ LIETUVOS

LIETUVOS NEUTRALUMAS 
NEPAŽEISTAS.

KAUNAS, rugsėjo 9 dien.— 
Iki šiol Lietuvos neutralumo 
niekas nepažeidė. Jokios mobi
lizacijos nebuvo, o tik neutra
lumui išsaugoti pašaukti kelių 
metų atsarginiai.

PRADĖTAS GRIEŽTAS TAU
PYMAS VISOSE SRITYSE.
KAUNAS, rugsėjo 9 dien.— 

Pastaruoju laiku Lietuvos Vy
riausybė pradėjo griežto tau
pymo politiką visose srityse.

ATŠVĘSTA TAUTOS 
ŠVENTĖ.

KAUNAS, rugsėjo 8 dien. 
visame krašte atšvęsta su di
deliu pasiryžimu saugoti nei- 
tralitetą Tautos šventė. Atsi
žvelgiant į rimtą pasaulio pa
dėtį Krašto Apsaugos Ministras 
Generolas Černius ir Kariuo
menės Vadas Generolas Rašti
kis savo kalboje pareiškė, kad 
esame neutralus ir pasiryžę tą 
neutralumą ginti patys.
1939/IX/9 d.

Vokiečiai nustumti 
nuo Varšuvos

BUDAPEST, Vengrija, 
nigs. 12—Lenkų generalinio 
štabo pranešimas sako an
tradienį, kad vokiečiai už
puolikai nustumti nuo Var
šuvos centro tolokai į prie
miesčius. Lvovo radijo pra
nešimas sako, vokiečių avan
gardas esąs šešių mylių at
stumoje nuo Varšuvos cen
tro. Vokiečiai stumiami to
lyn, Varšuvai sulaukus su
stiprinimu.

Latvija pašaukė tar
nybon kariuomenės 

rezervus
RIGA, Latvija, nigs., 12. — 

Latvijos vyriausybė pašaukė 
tarnybon trijų klasių kariuo
menės rezervus. Tačiau Pabal
tijo valstybėse nematyti dide
lio susijaudinimo dėl paskelb
tos rusų mobilizacijos. Vokie
tijos piliečiams, gyvenantiems 
Pąbaltijo valstybėse, i įsakyto 
pasilikti tose vietose, kuriose 
jie gyvena.

Latvija sustiprinsianti sar
gybą Lietuvos ir Lenkijos pa
sieniais.

BUCHAREST, Rumuniją, 
rūgs. 12. — Rumunija pašau
kė kariuomenėn dar 750,000 
rezervų. Rumunija koncentruo
ja savo kariuomenę Rusijos pa- 
>ieny.

Dabar—
Sekmadieniais 
NAUJIENŲ RASTINE 
bus 
ATIDARYTA 
nuo 9 vai. ryto iki 
1 vai. popiet

Kitomis Dienomis— 
ATIDARYTA nuo 8 vat 
ryto iki 8 vai. vakaro.

—NAUJIENŲ ADMIN.




