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SUDARYTAS KLAIPĖDOS PABĖGĖLIAMS 
ŠELPTI KOMITETAS

Daug darbininkų pasilieka Klaipėdoje
KAUNAS, kovo 29. — Atsi

statydinus Mirono vyriausybei, 
Respublikos Prezidento pave
damas, gen. Černius sudarė 
naują “vieningo darbo vyriau
sybę”, tokio sąstato:

Ministeris pirmininkas — 
Jonas Černius.

Pavaduotojas — Kazys
zauskas (dabartinis ministeris 
Rygoje).

Užsienių reikalų
Urbšys^ (tas pats).

Krašto apsaugos — gen. Mu
steikis.

Teisingumo — docentas An
tanas (ne Izidorius) Tamošai
tis.

Vidaus reikalų — gen. Sku
čas.

Finansų — gen. Sutkus, 
švietimo — Leonas Bistras.

Bi-

Juozas

Ispanijos ambasado
rius turėjo pasikal
bėjimą su prezidentu

WASHINGTON, D. C., ko
vo 29. — Madridui puolus, Is
panijos respublikos ambasado
rius De Los Rios turėjo pasi
kalbėjimą su prez. Rooseveltu 
antradienio vakare. Po konfe
rencijos De Los Rios pareiškė, 
kad ambasadoriai “nedaro pla
nų; planai jiems padaromi”.

Reiškiama nuomonė, kad De 
Los Rios įeis j grupę tų dip
lomatų Washingtone, kurie ne
teko vietų dėl perversmų jų 
atstovautose šalyse.

Lenkai daužo vokie
čių langus

ko-BERLYNAS, Vokietija, 
vo 2’9. — Vokietijos žinių agen- 
tija DNB praneša, kad mieste
ly Margonin išdaužyti visi vo
kiečių namų langai. Kitame 
miestely, būtent Weissenhoehe, 
subadyti peiliais du 
kooperatyvo samdiniai 
kare jie grįžo namo 
bo.

vokiečių 
kai va- 
iš dar-

Britanija padaugins 
kariuomenę

Žemės Ūkio — Jurgis Krikš- 
či uitas.

Susisiekimo — inž. Germanas 
(tas pats).

—x •x—x—
KAUNAS, kovo 27. — Pir

momis Klaipėdos perleidimo 
dienomis tūkstančiai žmonių 
paskubomis neorganizuotai pa
bėgo Kretingon, Palangon, 
Tauragėn ir Kaunan. Dabar 
vyksta tvarkingesnis likusių 
valdininkų, įvairių įstaigų ir 
mokyklų evakuavimas. Daug 
darbininkų palieka Klaipėdoje. 
Pabėgėliams reikalinga didelė 
parama. Raudonasis Kryžius, 
šaulių Sąjunga ir kitos orga
nizacijos bei įstaigos sudarė 
Klaipėdos pabėgėliams šelpti 
komitetą.
1939/III/28

Kongresas priėmė 
departamentų per
organizavimo bilių
VVASHINGTON, D. C., kovo 

29—J. Valstijų atstovų rūmai 
trečiadienį priėmė bilių, kuris 
suteikia prez. Rooseveltui galios 
perorganizuoti valdžios departa
mentus. Kadangi senatas jau 
juvo priėmęs tų patį bilių, tai 
Dilius tapo pasiųstas preziden
tui pasirašyti.

C., ko- 
Norris, 

Dalybos 
pareiškė

LONDONAS, Anglija, kovo 
29—Chamberlain trečiadienį pa
skelbė, kad Britanijos teritori
nė armija bus padauginta iki 
340 000 vyrų. Taikos laikais, 
neskaitant kitokių kariuomenės 
dalių, Britanija turi teritorinės 
armijos tik 130,000 vyrų.

Šiuo laiku eina Britanijos, 
Francuzijos ir kitų valstybių 
kariuomenės vadų pasitarimai 
kovai su Hitleriu ir Mussoliniu.

Senatorius Norris 
remia Jacksono 

kandidatūrą
WASHINGTON, D. 

vo 29. — Senatorius 
takingas Naujosios 

šalininkas, trečiadienį
spaudos atstovams, kad jis įgi
jo įspūdį, jogei prez. Roose
veltas nenori kandidatuoti į 
prezidentus trečiam terminui. 
Tačiau prez. Rooseveltas iki 
šiol niekam — nė savo šeimo
je, nė politiniuose rateliuose 
— nepasakė, kaip jis žiuri į 
trečią terminą.

Senatorius Norris, kalbėda
mas toliau pasakė, kad jeigu 
prez. Rooseveltas nekandida
tuotų, tai jo, Norriso, many
mu geriausias liberalų kandi
datas į prezidentus butų gene- 
ralus advokatas Robert H. 
Jackson.

tORRSf
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra; kįlanti temperatūra 
popiet; saulė teka 5:38 v. r., 
leidžiasi 6:12 v. v.

■■ •

NAUJIENV-ACME Photo
MOUNT LOGKE, TEX. — McDonald observatorija, 

kuri fbrmališkai bus atidaryta gegužės 5jd.

FRANCUZIJA NENUSILEIS
SAKO DALADIER ■

BET JI NEATSISAKANTI DERĖTIS1 SU ITALIJA

PARYŽIUS, Francuzija, ko
vo 29. — Premjeras Daladier 
pasakė trečiadienio vakare 
svarbią kalbą. Tarp ko kita 
Daladier pareiškė: “Aš esu pa
sakęs pirmiau ir pakartoju da
bar, kad mes 
vieno žemes
;eisės, tačiau Francuzija neat
sisako svarstyti pasiūlymus 
1935 metų sutarties rėmuo
se.”

Toliau kalbėdamas Daladier

nealiduosime ne 
colio, ne vienos

pasakė: “Mano pareiga yra 
informuoti apie Francuzijos 
sistatymą: Francuzija nekenčia 
karo ir tikisi, kad taika išsi
laikys. Bet jeigu karas pataps 
vienintele alternatyva laisves 
paaukojimui, tai Francuzija 
gins tą laisvę.”

Prieš porą dienų Mussolinis 
pareiškė bendrais žodžiais, kad 
Italija nori koncesijų iš Fran
cuzijos. Daladier dabar atsakė 
į Mussolinio kalbą.

pa- 
nu-

Ginklų firmos turi 
pelno

Kalba apie Bonnet’o 
rezignavimą

TRtEpvli;lRT0S| Naciai reikalauja at duoti
• NEW YORK, N. Y., ko

vo 29. — Prasidėjo nagrinėji
mas Johnny Torrio bylos. Val
džia sako, kad jis nesumokėjo 
$110,000 taksų. Torrio praeity 
yra buvęs Al Caponės samdy
tojas.

• MADRIDAS, Ispanija, ko
vo 29. — Nacionalistai areštavo 
Juan Besteiro, buvusį Madrido 
Apgynimo Tarybos narį. Va- 
lencijos uostas irgi pateko į na
cionalistų rankas. Generolas 
Miaja ir jo štabas lėktuvais 
pasiekė Alžėriją. Visa eilė Is
panijos miestelių perėjo į na
cionalistų rankas.

« BERLYNAS, Vokietija, 
kovo 29. — Nacių bažnyčių ta
rybos prezidentas Werner pa
skelbė, kad ateity bet kuris 
protestonų parapijos narys ga
lės pasišaukti bet kurį kitą ku
nigą, jeigu jis yra nepatenkin
tas reguliariu parapijos kuni
gu. Reguliarus pastorius turės 
tokiu atveju pavesti bažnyčią 
pavaduotojui kunigui. Jeigu pa
rapijos mažuma jausis nepa
tenkinta reguliaraus pastoriaus 
pažiūromis, tai* ji galės gauti 
artimesnių pažiūrų pastorių 
pavaduotoją.

Kitaip sakant, naciai, 
’ą mažumą parapijose, 
gauti savo kunigus.

suda- 
galės

o MIAMI BEACH, Fla., ko
vo 29. — Mirė Gerardo Ma- 
chado, buvęs Kubos diktato
rius prezidentas. Jo .valdžia ta
po nuversta 1933 m.

Mėgino išsprogdinti
Londono tiltą

Danzigą
Lenkai atmetė reikalavimą susitaikytis

reikalavimai. Vo- 
sumažinsią reikalavi- 
lenkai nusileisią šiek 

pavyks atsiekti susita-

pasak Miedzinskio, 
1 — kad lenkai ati

VARŠUVA, Lenkija, kovo 
29. — Pulkininkas Boguslaw 
Miedzinski, Lenkijos senato 
maršalas, kalbėdamas lenkų 
parlamento atstovų grupei, tre
čiadienį pareiškė, kad Lenkija 
atmetė svarbius Vokietijos rei
kalavimus koncesijų Danzigo 
zonoje.

Naciai, 
reikalavo:
duotų vokiečiams Danzigą; 2 
— kad lenkai leistų sujungti 
Vokietiją ir rytų Prūsiją auto
mobilių vieškeliu per Danzigo 
koridorių; 3 — kad Lenkija 
pasirašytų prieš-komunistinį 
paktą.

Gindamas Lenkijos užsienių 
reikalų ministerio Becko poli
tiką, Miedzinski pasakė, kad 
Becką tvirtai remia visa Len
kija ir kad pati Lenkija esan
ti pakankamai prisiruošusi mi- 
litarėmis priemonėmis palaiky
ti savo nusistatymą.

Svetimšalių diplomatų rate
liuose reiškiama nuomonė, kad

naciai ir lenkai galų gale su
sitaikys. Aukščiau nurodyti 
trys reikalavimai esą vokiečių 
niaksimum 
kiečiai 
mus, o 
tiek ir 
rimo.

Antrą vertus, planas kad 
Britanija, Francuzija, Rusija 
ir Lenkija pasirašytų bendrą 
deklaraciją prieš Hitlerį, sako
ma, baigia sugriūti. Lenkija 
nenori deklaracijos pasirašyti, 
nes pasirašymas galįs iššauk
ti nacių ataką prieš ją.

Gi Chamberlaino valdžia ma
no, kad ji negalėsianti padėti 
lenkams ginti Danzigą, ba dau
guma gyventojų Danzige yra 
vokiečiai ir Britanijos visuo
mene nesupras, kodėl britai tu
ri kariauti dėl Danzigo.

Vis gi Danzigo klausimą 
Britanija dar kartą svarstys, 
kai - į Londoną atvyks Lenki
jos užsienių reikalų ministeris 
Beck.

Lenkai neduoda Vo
kietijai perėjimo per 

koridorių

Prezidentas išvyk 
sta į pietines vai 

stijas

ko ve j 
laiku

BERLYNAS, Vokietija, 
29—Miuncheno sutarties 
Lenkijos valdžia pareiškė Vo
kietijos atstovams, kad ji ap- 
svarstysianti jų prašymą duoti 
vokiečiams, perėjimą per Danzi
go koridorių iš didžiosios Vo-

WASHINGTON, D. C., ko- 
vo 29. — Prezidentas Roose- 
veltas trečiadienį išvyko j 
Warm Springs, Georgia. Kelio
nėje atlankys keletą 
valstijų. Vienur kitur 
kalbas. Washingtonan 
10 dienų.

pietinių 
pasakys 
sugrįš į

Svarsto prižadų Len
kijai klausimą 

__ r

LONDONAS, Anglija, kovo 
29—Chamberlainas pastaruoju 
laiku pakvietė Lenkiją įstoti į 
Britanijos, Francuzijos ir Rusi
jos bloką kovai prieš Hitlerį. 
Lenkija pareikalavo garantijų, 
kad Britanija ateis jai pagal
bon, jeigu Hitleris ją užpultų 
kai ji įstos į bloką.

Britanijos valdžia svarsto ga
rantijų klausimą. Kai kurie mi
nisterių kabineto nariai ir įta
kingi privatus piliečiai pritaria 
reikalavimui duoti garantijas. 
Kiti nepritaria. Iš viso atrodo, 
kad paims viršų kriptis, kur 
yra priešinga garantijoms. Ta
čiau Britanijos valdžia galuti
nai dar nenusitarus.

LONDONAS, Anglija, kovo 
29. — Britanijos unijos surin
ko žinių apie ginklų firmų pel
nus per pastaruosius kelis me
lus. Birmingham Small Arms 
Co. 1935 metais turėjo pelno 
$9,205. Gi 1938 metais jos pel
nai siekė $2,156,730. Fairey 
Aviation 1934 metais turėjo 
nuostolių $22,350, o 1938 me
tais ta pati kompanija turėjo 
pelno $1,305,025.

Padidėjo pelnai arba nuosto
liai virto pelnais ir įvairių ki
tų kompanijų, kurios gamina 
karo reikmenas Britanijai.

PARYŽIUS, Francuzija, kovo 
29—Paryžiuje kalbama, kad už
sienių reikalų ministeris Bon- 
net antradienio vakare grąsinęs 
rezignuoti, kai premjeras Dala- 
dier paskaitęs ministerių kabi
netui prakalbą, kurią jis rengė
si pasakyti trečiadienį. Premje
ro kalba pasirodžiusi Bonnetui 
peraštri.

Daladier savo kalbą sušvelni
nęs, tačiau girdai nesiliauja, kad 
gal netoli laikau, kai Bonnet iš
eis iš kabineto. Jo užsienių po
litika skaitoma Francuzijoje vi
sai diskredituota.

LONDONAS, Anglija, kovo 
29. — Dvi smarkios eksplozi
jos sužalojo didelį Londono til
tą, nutiestą per Temzą. Mano
ma, kad bombas padėjo Airi
jos teroristai. Tiltas uždarytas. 
Inžinieriai tiria kiek žalos eks
plozijos padarė tiltui. Eksplo
zijų garsai ir pašvaistės 
galima girdėti ir matyti 
to mylių toly.

buvo 
kele-

Naciai įspėja lenkus

Prancūzai reikalau
ja ištraukti italus iš 

Ispanijos

Nukapojo WPA 
prašomą sumą 

$50,000,000
PARYŽIUS, Francuzija, ko

vo 29. — Francuzijos ministe
rių kabinetas svarstė Ispanijos 
klausimą. Valdžia ruošia reika
lavimą, kad dabar, kai jau 
Madridas puolė ir Ispanijos na
cionalistai laimėjo civilį karą,' 
Mussolinis ištrauktų savo ka
riuomenę iš Ispanijos.

ko-WASHINGTON, D. C 
vo 29. — Prez. Rooseveltas 
prašo papildomų fondų WPA 
darbams suma $150,000,000. 
Atstovų rūmų asignacijų ko
mitetas nutarė rekomenduoti 
tik $100,000,000 paskyrimą, 
reiškia, $50,000,000 mažiau ne
gu prašoma.

VARŠUVA, Lenkija, kovo 29 
—“Deutsche Diplomatische-Po- 
litische Korrespdndenz”, Vokie
tijos užsienių reikalų ministeri
jos balsas, įspėjo lenkus ne
klausyti “sirenų”. Kaip supran
tama, “sirenomis” tas laikraštis 
vadina Britaniją ir Francuziją, 
kurios nori įtraukti Lenkiją j 
bloką prieš Hitlerį. Vokiečių 
laikraštis pareiškia, kad, Lenki
jai susibičiuliavus su Britanija 
ir Francuzija, gali pasikeisti 
lenkų-vokiečių santykiai. O tai 
jau yra ne tik įspėjimas, bet ir 
mažai pridengtas grūmojimas 
lenkams.

Nežiūrint to, kad tik prieš 
vieną kitą dieną Vokietijos at
stovas užtikrino lenkus, jogei 
Hitleris neturi pasimojimų prieš 
Danzigo koridorių, lenkai abe
joja, ar galima priimti vokie
čių pareiškimus kaip nuošir
džius.

kai Vokietija galutinai sudras
kė Čeko-Slovakiją, Lenkija pa
informavo vokiečius, kad ji at
sisakanti duoti žadėtą perėjimą 
per koridorių. Lenkai bijo, kad 
vokiečiai, gavę perėjimą per 
Danzigo koridorių, gali anek
suoti ir visą koridorių.

Ryšium su lenkų atsisakymu 
duoti perėjimą Vokietijos spau
doje pradėta kampanija prieš 
lenkus ir aimanavimai,?kad len
kai persekioja vokiečius. Kam
panija yra panaši tai, kuri Vo
kietijoj buvo vedama prieš če
kus pirm Čeko-Slovakijos su
draskymo.

Metė bombas į britų 
portą Ispanijoj

VALENCIJA, Ispanija, kovo 
29. — Į britų renduojamą uo
stą Gandia, Ispanijoj, antradie
nį tris kartus mėtytos bom
bos. Uostą atakavo keturi Ita
lijos išdirbystės lėktuvai prieš
piet, o vokiečių lėktuvas du 
kartus vakare.

Iš Lietuvos
PASIUSKIT GIMINĖMS

Ar tai leistina? letuvon
PINIGINĘ DOVANĄ

UKMERGĖ. — Jau kai ku
ris laikas amatų mokyklos mo
kiniai dejuoja, kad jiems įves
tos už pasivėlavimą ypatingos 
baudos, būtent 10 centų. Mo
kykloje yra įtaisyta, kaip ko
kiame fabrike, dėžutė, kurioje 
laiku atėję mokiniai pakabina 
gautus “medalius”
rius, o pasivėlinę, jau randa 
užrakintą dėžutę ir kaip nepa
kabinę 
niginę 
ir jų 
tvarka
kios švietimo taisyklės ir ar 
tai pedagogiškas elgimasis.

nume-

savo ženklo, moka pi- 
baudą. Patys mokiniai 
artimieji stebisi tokia 
ir svarsto, kur yra to-

Siunčiame Paštu ir Tele
grama už prieinamą kai
ną. Siuntėjui pristatome 
kvitą su ‘gavėjo parašu.

Ant pareikalavimo iš
siunčiame pasiuntimo kvi
tas ir pinigą pasiuntimo 
ratas.
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