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Bombardavo Zeppelinų Dirbtuves
Library

DIRBTUVĖMS PADARYTA DAUG ŽALOS
Vokiečiai sakosi nušovę 8 franeuzų 

lėktuvus
PARYŽIUS, Francuzija, rūgs, atakas. Pirmasis užpuolimas 

25. — Patirta, kad trys frąn-l prasidėjo apie 9 valandą va- 
euzų karo lėktuvų eskadronai | kare. Šveicarijoj girdėta bombų 
sekmadienio vakare ir naktį eksplozija. Girdėta ir Vokieti-
atakavo Zeppelinų dirbtuves 
Friedrichshafene, Vokietijoje. 
Daug žalos padaryta.

—X--X—X—
ROMANSHORN, Šveicarija, 

rūgs. 25. — čia gauta prane
šimų, kad franeuzų ir britų lėk
tuvai sekmadienio vakare už
puolė Zeppelinų dirbtuves Frie
drichshafene. Atakos padariu
sios tiek žalos, kad darbai su
trukdyti. Paskutiniuoju laiku 
Zeppelinų dirbtuvės dirbo vo
kiečių lėktuvams motorus.

Generalinis Šveicarijos šta
bas patvirtino pranešimą apie

jos priešlėktuvinė ugnis.
Prancūzai ir britai nepasi

tenkino vienu užpuolimu. Apie 
11 valandą vakare jie padarė 
naują ataką prieš Zeppelinų 
įmones. Apskaičiuojama, kad 
mažiausia 30 bombų numesta 
į dirbtuves.

Iš karto vokiečiai neskelbė 
žinios apie ataką. Pirmadienį 
betgi ir Vokietijoj pranešta apie 
įvykį. Vokietijos pranešimas 
sako, kad britų ir franeuzų lėk
tuvai jokios žalos dirbtuvėms 
nepadarė, o aštuoni franeuzų 
lėktuvai buvo nušauti.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
BALTSTOGĖ. — Vokiečių (po kairei) ir bolševikų po dešinei) armijų pa

reigūnai tariasi apie tai, kaip pasidalinti Lenkiją.

KARO ŽINIŲ SUTRAUKA
BERGEN, rūgs. 25. — Al- 

groi salos gyventojai praneša, 
kad Norvegijos apylinkėje pir
madienio rytą girdėtas kanuo- 
lių trenksmas. Spėta, kad ei
na karo laivų mušis.

—X—X—X—
ROMANSHORN, Šveicarija, 

rūgs. 25. — Franeuzų lėktu
vai sekmadienio vakare ir nak
tį užpuolė Zeppelinų dirbtuves 
Friedrischshafene, Vokietijoj. 
Sakoma, daug žalos padaryta 
dirbtuvėms, kurios dirba lėk
tuvams motorus.

--X--X—X--
BERLYNAS, Vokietija, rūgs. 

25. — Paskelbta, kad vokiečių 
submarinas paskandinęs britų 
karo laivą naikintuvą.

—x—x—x—
LONDONAS, Anglija, rūgs. 

25. — Lenkijoj ūkininkai pa
ėmė kunigaikščio Radziwillo 
dvarus ir dalinasi žemę.

Stalinas ketina sudraskyti Ru
muniją, pasiimti Besarabiją ir 
Bukoviną. Hitleris planavęs 
pulti Rumuniją, bet Stalinas 
užbėgęs jam už akių ir nukir
tęs vokiečių susisiekimą su Ru
munija.

--X X X— 4
LONDONAS, Anglija, rūgs.

25. — Pusė Varšuvos liepsno
se, sako pirmadienio praneši
mai. Vokiečių kanuolės bom
barduoja miestą.

--X--X--X—
MASKVA, Sovietų Rusija, 

rūgs. 25. — Estijos, Turkijos 
ir Jugoslavijos atstovai veda 
derybas Maskvoje. Reiškiama 
nuomonė, kad rusai nori pa
skelbti protektoratą Estijai.

--X--X--X--
SHANGHAI, Kinija, rūgs. 

25. —- Paskutinėmis dienomis 
mūšiuose centralinėje Kinijoje 
žuvo 20,000 karių, sako japo-

Vokiečiai ir bolševi
kai varo neutralite

to vajų
WASHINGTON, D. C., rūgs. 

25. — čia kalbama, kad Jungt. 
Valstijų agentai pagavo keletą 
slaptų Vokietijos ir Rusijos ko
munikatų, pasiųstų nacių ir 
komunistų' šalininkams Ameri
koje. Pagautieji komunikatai 
pataria bolševikams ir naciamš 

i darbuotis visomis pajėgomis, 
kad esamas Jungt. Valstijų, 
neutraliteto įstatymas pasilik
tu galioje, kaip buvęs.

Vokiečiai ir į dausas 
iškėlė minas

ROMA, Italija, rūgs. 25. — 
Minos nuleidžiamos į vandenį 
priešų laivams skandinti. Mi
nos užkasamos žemėje žygiuo
jantiems per jas priešams te- 
rioti. Vokiečiai šiame kare iš
kėlė balionėliais minas ir į orą, 
į dausas. Kai priešų lėktuvas 
prisiartina tokį balionėlį, jį vo
kiečiai eksplioduoja elektros 
pagalba, sako pranešimai Ro
moje. Eksplozija šitų oro mi
nų esanti taip stipri, kad gali 
sunaikinti netoli skrendantį 
priešų lėktuvą. Vienas francu- 

•' zų lėktuvas jau žuvęs dėl to
kios minos eksplozijos.

Japonai ir britai šau- 
dosi Kinijoj o * • •

TIENTSIN, Kinija, rūgs. 25.
— Pirmadienį japonai pradė
jo šaudyti į tris kinus, kurie 
mėgino pabėgti iš britų kon
cesijos. Į šaudymo vietą atsi
skubino britų kariuomene. Vie
na japonų kulka prašvilpė per 
britų kareivių galvas. Britai 
paleido šuvius japonų link. Ta
čiau niekas nė britų, nė japo
nų tarpe nesužeistas. 

■ i i i ■ ... . ... ...... ...

Stalinas užsimojęs 
“rinkti” Rusijos 

žemes
4 —-----nu m. . į

PARYŽIUS, Francuzija, rūgs. 
25. — Svetimų šalių stebėto
jai Maskvoje mano, kad Sta
linas yra užsimojęs rinkti Ru
sijos žemes, patapti antrų “Pet
ru' Didžiuoju’*. Stalino tikslas 
,esąs ne tik Lenkiją įjungti į 
Rusiją^ bet ir Pabaltijo valsty
bes, ir dominuoti Balkanus, o 
ypatingai Turkiją, 

t

Hitleris - padedąs Stalinui. 
Prisimenama neseniai pasaky
ti nacių vado Hesso žodžiai, 
kad Hitleris greičiau paskelbs 
“Sovietų Vokietiją”, negu pa
siduos demokratijoms.

Cineagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pr» 
našsiHs •

Debesuota; vėsu; Šiaurės va
karų iki šiaurės vėjai; saulė 
teka 5:40 v. r., leidžiasi 5:43 
vai. vak. >

Siūlo sudaryti 300 
mylių Amerikos 

patrolių zoną J
PANAMA CITY, Panamos 

Respublika, rūgs. 25. — Pan- 
Amerikos konferencijoje ne
oficialiai diskusuojamas suma
nymas paskelbti vandenynuose 
300 mylių saugumo zoną Ame
rikos pakraščiais. Jeigu pasiū
lymas butų priimtas, tai Ame
rikos respublikos reikalautų, 
kad kariaujančių šalių laivai 
nerodytų veiklos šitoje zonoje. 
Net, gal būt, Amerikos respu
blikos mėgintų spėka kariau
jančiųjų veiklą šitoje zonoje 
uždfrausti. Oficialiai dėl saky
to sumanymo konferencija ne
pasisakė.

Japonai puola kinus
TOKIO, Japonija, rūgs. 25. 

— Stiprios japonų jėgos ata
kuoja kinus Kiangsi ir Hunan 
provincijose — sako japonų ar
mijos komunikatas pirmadie
nį.

Mūšiai eina 70 mylių fronte, 
kur sukoncentruota 60 kinų 
kariuomenės divizijų, apie 1,- 
000,000 kareivių. Japonai nori 
užduoti kinams mirties smūgį 
ir galutinai sulaužyti jų pasi
priešinimą.

Japonų, pranešimai sako, kad 
jie turi laimėjimų, bet smul
kesnių žinių apie mūšių eigą 
nepaduoda. Kinų pranešimai 
sako, kad vietomis jie atrėmė 
japonų atakas..

Lietuva demobilizuo
ja kariuomenę

KAUNAS, nigs. 25.—Lie
tuvos vyriausybe pirmadienį 
įsakė paleisti dalį mobilizuo
tos kariuomenės. Vyriausy
bė mano, kad pavojus Liętu- 
vaLsumažėjęs. :

Franeuzų kanuolės 
daužo nacių fortus

PARYŽIUS, Francuzija, rūgs. 
25. — Franeuzų artilerija pir
madienį apšaudė vokiečių kon-., 
centracij oš punktus į rytus 
nuo Reino upės. Franeuzų ug
nis buvo tiek efektyvi, kad vo
kiečiams' teko pasitraukti to
liau nud fronto.
; Artilerija veikė ir kitose fron
to- dalyse. Didžiosios franeuzų 
kanuolės daužė Siegfriedo tvir
tovių linijos svarbiuosius for
tus. Pereitą savaitę nuimti fo
tografiniai paveikslai rodo, kad 
franeuzų ugnis yra padariusi 
vokiečių fortams nemažai ža
los. Ryšium su tuo reiškiama 
nuomonė, jogei vokiečių tvir
tovės nėra taip stiprios, kaip 
manyta.

Kiti pranešimai sako, jogei 
Vokietijoje tarp Hitlerio ir ge
neralinio štabo reiškiasi rimtas 
nuomonių skirtumas. Hitleris 
norįs, kad vokiečiai pradėtų 
masines atakas prieš francu- 
zus. Generalinis gi štabas sa
ko, kad reikia laukti iki bus 
atgabentos iš Lenkijos j vaka
rų frontą sunkiosios Vokietijos 
kanuolės.

Įveikė vokiečius lėk
tuvų kautynėse

PARYŽIUS, Francuzija, rūgs. 
25.—Franeuzų karo komunika
tas pirmadienį praneša apie 
dvejas lėktuvų kautynes, kurios 
įvyko sekmadienį. ■.

Komunikatas sako, kad kau
tynėse vokiečių lėktuvų dalyva
vo daugiau nei franeuzų. Vokie
čiai nušovė du franeuzų lėktu
vus, bet daug daugiau vokiečių 
lėktuvų žuvo. Du vokiečių lėk
tuvai nukrito franeuzų pusėje. 
Vieno Vokiečių lėktuvo įgula, 
išsigelbėjusi parašiutais, tapo 
suimta.

TELEGRAMOS 
K LIETUVOS

MOLOTOVĄ^ PRIĖMĖ LIE
TUVOS^ MINISTRĄ.

MASKVA, Irugsėjo 20 d. — 
Sovietų Rusijos Užsienių Rei
kalų Komisaras Molotovas pri- 
ėm^; LietuVbsr ^Ministrą dr. La- 
dą Natkevičių. ' - '

SOVIETŲ KARIUOMENĖ PRIE 
LIETUVOS-LENKIJOS ADMI

NISTRACIJOS LINIJOS.

KAUNAS/’ rugsėjo 21 d’. — 
Sovietų Rusijos Kariuomenė 
prisiartino prie Lietuvcs-Len- 
kijos administracijos linijos. 
Susitikimas su Lietuvos kariuo
mene visur buvo korektiškas ir 
draugiškas. Ta pačia proga So
vietų Rusijos karo atstovai pa
reiškė, kad gerbs Lietuvos neu
tralumą.

LIETUVOS ŠACHMATININ
KAI ARGENTINOJE LAIMĖ

JO ANTRĄ VIETĄ.

BUENOS AIRES, rugsėjo 12 
d. (oro paštu). — Lietuvos 
šachmatininkai-^-Mikėnas, Vai
tonis, Luckis ir Tautvaišas pre
liminariniame lošime savo gru
pėje laimėjo antrą vietą ir įėjo 
stipriųjų ekipų blokan lošti už 
Hamilton-Russčll taurę. (Silp
nesnieji Idšia už “Copa Argen
tina.”) Be to, moterų turnyre 
lošia kaunietė ponia Radaus
kienė. Atsarginis vyrų ekipo 
žaidikas yra Ks. Andrašiunas, 
bet dar jam neprisiėjo lošti, 
nes Lietuvos vyrai nerodo jo
kio nuovargio.

Čempionatas pasibaigs rug
sėjo 20 dien. Mikėnas savaitę 
po to loš Argentinos mieste Ro- 
sario su kitų šalių čempionais, 
nes jis iki šiol nepralcšė, net 
Alechinui. Argehtinos šachma
tininkų Federacija apmokėjo 
visų ekipų kelionę į abi pusi ir 
pragyvenimą, kol vyksta olim
piada.
1939/IX/22 d.

Mirė Floyd Gibbons
STROUDSBURG, Pa., rūgs. 

25. — Mirė dėl širdies ligos 
Floyd Gibbons, išgarsėjęs Pa
saulinio karo laikais koresjkm- 
dentas. Jis buvo 52 metų se- 
numo.

Varšuva dar laikosi
BUDAPEST, Vengrija, 

rūgs. 25.—Varšuvos radijas 
pirmadienį praneša, kad 100 
vokiečių kanuolių bombar
duoja miestą nepaliaujamai 
nuo šeštadienio.- Pusė mies
to liepsnose, 'Tslčiau lenkai 
atrėmė vokiečių ataką ir 
pirmadienio r. vakare. Len
kams pradeda trukti amuni
cijos. Radijas pataria kasti 
tranšėjas mieste ir duobes 
vokiečių tankams sulaikyti.

Daug lenkų dvari
ninkų nušauta 

_________ '.i' ‘

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
25. — Gardine, sako rusų pra
nešimas, dvi dienas ėjo lenkų 
ir rusų mušis. Daug lenkų ka
rininkų ir dvarininkų užmušta. 
Gardino katedroje pasislėpė 
lenkų būrys. Rusų kariuomenė 
ėmė mėtyti per alngus į vidų 
rankines granatas.

Kai lenkai pasidavė, tai ru
sai sušaudė visus jų karinin
kus, keršydami už tai, kad len
kai užmušė tūlą skaičių rusų 
karininkų.

Britai kariaus 
iki galo 
■• j ■ ■

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
25. — Pereitą šeštadienį Mus- 
soliriis pasakė kalbą. Jis kvie
tė britus ir frapeuzus paliauti 
kariavus, kai jau Lenkiją ta
po įveikta.

Sekmadienį buvo pranešta, 
kad Francuzija, ryšium su 
Mussolinio kalba, pareiškė ka
riausianti iki galo. Pirmadienį 
premjeras Chamberlain padarė 
tokį pat pareiškimą, kaip ir 
Francuzijos vyriausybė. 

J ■ {

36 žuvo dėl audros 
Kalifornijoje

LOS ANGELES, Cal., rūgs. 
25. — Visą savaitę kankino 
Kaliforniją dideli karščiai. Tro- 
piškoji audra > pirmadienį nu
traukė karščių t bangą. Tačiau 
ir daug žalos ji padarė. Dėl 
audros (65 mylių per valandą 
vėjo greitumu) žuvo 36 asmė- 
nys. . i I Bllil i

--X--X—X--
COPENHAGEN, rūgs. 25. — 

Švedijai pasidavė trys lenkų 
submarinai.

--X--X—X--
PARYŽIUS, Francuzija, rug

sėjo 25. — Francuzai apšaudo 
svarbiausius Siegfried tvirtovių 
linijos fortus.

--X--X—X--
s TOKIO, Japonija, rūgs. , 25. 
— japonai atakuoja kinus 
Kiangši- ir Hunan provincijose, 
kur yra sukoncentruota apie 
1,000,000 kinų kareivių.

—X—X—X—
LONDONAS, Anglija, rūgs. 

25. — Į Mussolinio patarimą 
paliauti kariavus Britanija dar 
karą atsakė, kad’ kariaus iki 
galo.

--X—X—X--
LONDONAS, Anglija, rūgs. 

25. 
t

Čia eina gandai, kad čia įveikti.

Pasiuntė kareivius 
ūkių darbų dirbti
BERNE, Šveicarija, rūgs. 25. 

— Šveicarijos karo vadovybė 
paleido kai kurias kariuome
nės dalis namo — ūkių der
liaus suimti. Šveicarijos ka
riuomenė buvo mobilizuota at
sargai: ginti šalį, jeigu vokie
čiai ar francuzai mėgintų įsi
veržti ir pulti priešus per Švei
carijos teritoriją.

Švedija internavo 
tris lenkų sub- 

marinus
COPENHAGEN, rūgs. 25. — 

Čia gautas pranešimas, kad tre
cias lenkų submarinas atplau
kė į Švedijos vandenis ir pa
sidavė švedų vyriausybei pir
madienį. Šito submarino var
das yra Zbik. Švedija interna
vo 49 Zbik įgulos narius.

Senatoriams Įteiktas 
neutraliteto bilius
WASHINGTON, D. C., rūgs. 

25. — Jungt, Valstijų senato 
užsienių reikalų komitetui jau 
įteiktas bilius, kuris rekomen- 
duoj a konkrečius nuostatus 
Jungt. Valstijų neutralumo 
įstatymui pakeisti.

nų ir kinų pranešimai.
--X--X—X--

BUDAPEST, Vengrija, rūgs. 
25. — Lenkai atmušė dar vie
ną vokiečių ataką prieš Var
šuvą pirmadienio vakare. Len
kams pradeda trukti amunici
jos.

--X--X—X--
ČOBfcNHAGEN, nigs. 25. — 

Patirta, kad ketvirtadienį Ber
lynan atvyks Rusijos karo ko
misaras Vorošilov. Tarsis su 
vokiečiais dėl Balkanų padali
nimo.

--X--X—X--
BUDAPEST, Vengrija, rūgs. 

25. — čia gauta pranešimų, 
kad lenkai dar atsilaiko Hela 
pusiausaly, Dancigo apylinkėje. 
Vokiečių sausumos, oro ir ju
rų jėgos vis nepajėgia lenkų

Ūkininkai dalinasi 
Radziwillo žeme

LONDONAS, Anglija, rūgs. 
25. — Ūkininkai dalinasi kuni
gaikščio Radzivvillo dvarais 
Lenkijoje —- sako radijo, pra
nešimas iš Maskvos sekmadie
nio vakare. Radzivrillas turėjo 
Lenkijoje 230,000 akrų žemės. 
Kitas rusų pranešimas, pada
rytas prieš keletą dienų, sakė, 
kad rusai areštavo Radziwillą, 
kai jis mėgino organizuoti len
kų partizanų burius.

- -- L — - • • *

Maisto stampos bus 
Įvestos Springfielde

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
25. — žemės ūkio departamen
to atstovai sako, kad artimoj 
ateity bus įvestos maisto stam
pos Springfielde, Illinois. Štam
pas galės gauti šeimos, kurioms 
valdžia teikia paramą.

Dabar—
. Sekmadieniais 

NAUJIENŲ RAŠTINE 
bus 
ATIDARYTA 
nuo 9 vai. ryto iki 
1 vai. popiet

Kitomis Dienomis— 
ATIDARYTA nuo S vaL 
ryto iki 8 vai. vakaro.

—NAUJIENŲ ADMIN.




