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Berlyne Kalbama Apie Klaipėdos Prijungimą
SEIMELIS GALI ATIDUOTI KRAŠTU 

HITLERIUI
Stiprus Vokietijos garnizonai yra Tilžėje 

ir Karaliaučiuje
BERLYNAS, Vokietija, gr. nūs bus galima pavartoti, jei 

14. — Berlyno diplomatiniuose Į Lietuva pasirodytų nepalanki 
rateliuose kalbama, kad Klai
pėdos aneksavimas gali būti tik 
kelių ateinančių savaičių klau
simas.

Reiškiama nuomonė, kad gy
venimo raida, kiek ji liečia] žemę paėmęs, jis nebeturįs už- 
Klaipėdą, vystosi tokiu smar-Į.simojimų 
kiu tempu, jogei Hitleris galė
siąs sušaukti Reichstagą sau
sio 30 d. 1939 m. ir pasakyti, 
kad dar 150,000 vokiečių su
grįžo į “faterlandą”. Mat, į pa
baigą sausio menesio susirenka 
Klaipėdos seimelis. Jis gali nu
balsuoti, kad Klaipėda priklau
santi Vokietijai.

Hitleris turi Tilžėje ir Ka
raliaučiuje stiprius kariuome
nės garnizonus. Tuos garnizo-Į Austriją ir Zudetų Žemę.

Klaipėdos seimelio balsavimui.
Kįla klausimas, ar Klaipėdos 

aneksavimas nebus priešingas 
Hitlerio pareiškimui po Miun
cheno sutarties, kad, Zudetų

daugiau teritorijų 
Europoj pasigrobti. Vokietijos 
diplomatai mano, kad nebus. 
Nes Klaipėdos seimelis prašys 
priimti kraštą į Vokietijos ri
bas. Hitleriui gi, kurs yra pa
siskelbęs vokiečių apgynėju 
tose ar kitose šalyse, sunku 
busią ignoruoti Klaipėdos gy
ventojų prašymą.

Panašiai, “išklausydamas 
prašymus”, Hitleris aneksavo
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ST. JOSEPH, MICH. — Fern PaĮricia Dūli tariasi su -savo advokatais H. T. 

Devvhirst (po kairei) ir George B. Gould. Dūli yra kaltinama nušovimu adv. Wil- 
liam Holbrook, pas kurį ji dirbo kaipo stenografė.

ŽYDŲ BĖGIMAS PRANAŠAUJA KLAI 
PĖDOS LIKIMĄ

NACIAI MANO, KAD LIETUVA DĖL KLAIPĖDOS 
NEKARIAUS

BERLYNAS, Vokietija, gr. 
14. — Iš Klaipėdos krašto bė
ga j Didžiąją Lietuvą minios 
žydų. Vokietijos naciai šitame 
žydų bėgime mato kaip ir iš
garsėjusį biblijos “parašą ant 
sienos”: esą, žydų bėgimas 
pranašauja Klaipėdos likimą; 
jie mato, kad Klaipėda gali tek
ti vokiečiams, tai ir bėga iš 
jos.

Užsienio korespondentų ži
niomis, Hitleris ir nacių viršū
nės turi informacijų iš Vokie- pareiškimas — klausimu, 
tijos pasiuntinio Lietuvoj, Eri- Vokietijai ar Lietuvai jie no-

Zechlino, kad Lietuva ne- ri Klaipėdos kraštą atiduoti.

kariausianti dėl Klaipėdos. Gre
ta to prisimenama, kaip sku
biai Lietuva nusileido lenkams 
pereitą kovo mėnesį, kai Len
kija pagrūmojo jai karu.

Vokietijos vyriausybė taip 
Klaipėdos seimelio, kaip ir ki
tų vėlesniųjų įvykių pasėkoj 
oficialių pareiškimų nedaro. 
Tačiau Vokietijos spauda ak
centuoja, jogei Klaipėdos sei
melio rinkimai pereitą sekma • 
dienį buvę ne tik rinkimai, bet 
ir plebiscitas — žmonių valios 

ar

cho

EXTRA
Japonijos ambasado 
rius apleidžia Fran 

cuziją

Nubausta kalėti bu 
vusi caro Rusijos 

dainininkė

Darę sąmokslą Hit 
lerį nužudyti

Pasaulio kultūra 
kripstą i Ame

riką
TRUMPOS ŽINIOS 

IŠ VISUR

PARYŽIUS, Francuzija, gr. 
14. — Japonijos ambasadorius, 
Yotaro Sugimura, šį vakarį 
apleidžia Paryžių ir vyksta į 
Japoniją. Oficialiai sakoma, 
kad jis serga. Neoficialus gir
dai eina, jogei jis pasitraukia 
iš vietos dėl to, kad esąs per
daug palankus Francuzijai. Ry
šium su jo pasitraukimu spė
jimai daroma, bene planuoja 
Japonijos vyriausybė pulti fran
cuzų kontroliuojamą Tolimuo
se Rytuose salą Hainan ar ku
rias kitas Francuzijos terito
rijas rytuose.

PARYŽIUS, Prancūzija, 
14. — Teismas nubaudė 20 
tų kalėti buvusią Rusijos

gr. 
me- 
caro 

laikais dainininkę Nadiną Ple-
vickają. šiomis dienomis Pary
žiaus teismas nagrinėjo iškeltą 
jai bylą ryšium su pražuvimu 
rusų baltagvardiečių kolonijos 
Paryžiuje vado, generolo Mil- 
lerio.

Chamberlain užpyk 
dė Hitlerį

gr. 
po-

LONDONAS, Anglija, gr. 14. 
— Londono savaitraštis “News 
Review” trečiadienį 'patalpino 
sensacinį pranešimą, kad 15 
aukštų Vokietijos karininkų bu 
vo nubausti mirtimi. Jie daly
vavę sąmoksle užpulti Adolfo 
Hitlerio rumus Berghofe, arti 
Berchtesgadeno, nutverti patį 
Hitlerį ir nužudyti jį.

Savaitraštis taipgi sako, kad 
daug kitų Vokietijos karinin
kų laikoina koncentracijos sto
vyklose ir kalėjimuose.

Sąmokslą atidengęs Himmle- 
ris, Vokietijos policijos virši
ninkas.

NEW YORK, N. Y., gr. 14. 
— Louis Bromfield, žymus žur 
nalistas ir Piilitzerio prizo lai- 
mėtojas, 14 pietų išbuvęs Eu- 
rbjjdjė; sugrįM. į? Ameriką. Jis 
pareiškė: “Jums sunku tikėti 
pasakomis ir aprašymais Hit
lerio ir Mussolinio žiaurumų. 
Jums sunku suprasti diktatorių 
pavojų. Bet pasakojimai yra 
teisingi.”

Bromfield mano, kad kultū
ros centras persikelia iš Euro
pos į Ameriką.

• HONG KONG, Kinija, gr. 
14. — Jau kurį laiką kinų pra
nešimai skelbia, kad kinai stu
mia japonus atgal Cantonp sri
ty, pietų Kinijoj. Kinų ofen- 
syvas, atrodo, japonams pasi
darė pavojingas, nes jie sku
biai siunčia čia stiprias savo 
kariuomenės jėgas. Japonai jau 
sukoncentravę šioj srity apie 
300,000 karių.

SMETONOS PRAŠOMI VOKIEČIAI 
AREŠTUOJA LIETUVIUS

ŠEŠI OPOZICIJOS VADAI AREŠTUOTI 
KLAIPĖDOJE.

ĮKALINTI LIETUVIAI KLAIPĖDOS VALDININKAI
KLAIPĖDA, Lietuva, gr. 14. pakeitimams Lietuvoj įvykdy- 

Antano ti. Areštuotieji laukia teismo.
Prez. Smetono vyriausybė

Pakrikde Ecuadoro 
sukilimą

Areštuoti du nužiū
rimi Rusijos šnipai

LOS ANGELES, Cal., gr. 14. 
— Jungt. Valstijų valdžios 
agentai areštavo Michailą Go
riną, buvusį Rusijos kelionių 
biuro vedėją Pacifiko pakran
tės valstijose. Kitas areštuotas 
yra Hafis Salič, priėmęs Ame
rikos pilietybę asmuo ir buvęs 
praeity policininkas. Abu areš
tuotieji nužiūrimi tuo, kad jie 
vogę ir siuntę sovietams infor
macijas apie Japonijos karo pa
jėgas, kurias Jungt. Valstijos 
nurinko.

LONDONAS, Anglija, 
14. — Trečiadienį Londono 
licija saugojo Vokietijos amba
sadą. Anglų-vokiečių santykiai 
staigiai ir griežtai pasuko blo- 
gojon pusėn po premjero Cham- 
berlaino kalbos pasakytos an
tradienio vakare. Vokietijos 
ambasadorius Britanijai, von 
Dircksen, ir kiti vokiečių di
plomatai boikotavo vakarienę, 
kurioj Chamberlain kalbėjo.

Vokiečiai boikotavę tą vaka
rienę pagal Hitlerio įsakymą. 
O Hitleris ypač įširdo dėl to, 
kad Chamberlain davė suprasti, 
jogei ir diktatorių režimai nė
ra amžini.

Ragina priimti Ame
rikos Doktriną

LIMA, Peru, gr. 14. — Co- 
lombijos delegatas Louis Lo- 
pez, kalbėdamas Pan-Amerikos 
konferencijoj trečiadienį, ragi
no konferenciją priimti Ame
rikos Doktriną vietoj skelbtos 
iki šiol Jungt. Valstijų Monroe 
Doktrinos. Pasak kalbėtojo, 
Amerikos respublikos yra pa
kankamai kultūringos ir stip
rios Amerikai kolektyviai nuo 
užpuolikų apginti.

• HENDAYE, Fraiicuzijia, 
gr. 14. — Gaunamomis čia ži
niomis, Ispanijos respublikos 
ir sukilėlių vyriausybės ruošia
si Kalėdoms dideliu belaisvių 
skaičium apsimainyti.

— Pildydama prez.
Smetonos prašymą, nacių poli
cija Klaipėdoje areštavo šešis areštavo tūlą skaičių Klaipėdos 
lietuvius. Areštuotieji kaltina- valdininkų lietuvių, kurie buvo 
mi sąmokslu ruošti sukilimą1 pašaukti į Kauną. Jie areštuo- 
prieš esamąjį Lietuvos rėži- ti antradienį, kai tik pasiekė 
mą.

Tačiau Klaipėdos vyriausybė 
atsisakė, bent iš karto, atiduo
ti areštuotus Kaunui.

Areštuotieji nuginčija kalti
nimą, buk jie kėsinosi nuversti 
Lietuvos vyriausybę spėka. Jie
sako, kad jų tikslas buvo pa- katalikų 
vartoti tik legalias priemones jas.

Kauna. £
Tarp kitų areštuotųjų Lietu

voj yra toks stambus katalikų 
veikėjas, kaip buvęs Lietuvos 
premjeras, Dr. Leonas Bistras. 
Areštuotas taipgi Pranas Die- 
lininkaitis, dienraščio '“Dvide
šimtas Amžius” redaktorius ir 

jaunuomenės veikė •

Skaitykite!
ŠIANDIEN ketvirt ame 
puslapyje yra atspaus
dintas straipsnis—

Chamberlain įspėjo 
Italiją dėl Tunisijos

LONDONAŠTAnglija, gr. 14. 
— Premjerais Chamberlain tre
čiadienį atstovų rūmuose pa
reiškė, kad bet koks Italijos 
agresyvumas dėl francuzų Tu
nisijos bus “didelio rimtumo 
dalyku” Britanijos vyriausy
bei.

J. Valstijos statys di 
džiausius pasauly 

karo laivus

“Apie ką Tylo
mis Kalba Visa 

Lietuva”

Japonų režimo vieni 
metai Kinijoj pa

žymėti

WASHINGTON, D. C 
14. — Vyriausybės programa 
šalies apsaugai sustiprinti nu
mato statyti eilę bazių Jungt. 
Valstijų oro laivynui Atlanto 
vandenyno pakraščiu, o taipgi 
pastatyti dar du didžiulius ka
ro laivus. Tie laivai gal busią 
didžiausi pasauly karo laivai.

gr.

Nar- 
šalies 
seimo 
gene-

QUITO, Ecuador, gr. 14. — 
Prez. Aurelio Moscuera 
vaez trečiadienį paleido 
seimą, areštavo keletą 
narių ir įsakė areštuoti
rolą Albą, nužiūrimą pasimoji- 
mu užgriebti prezidento vietą. 
Dauguma seimo 
go. Gen. Alba, 
yra kaltinamas 
kairiųjų srovių 
to.

atstovų pabė- 
tarp ko kita, 
organizavimu 
bendro fron-

Italija negausianti 
nė colio Tunisijos
PARYŽIUS,' Francuzija, gr. 

14. — Francuzijos užsienio rei 
kalų ministeris Georgės Bon- 
net, kalbėdamas atstovų rū
muose užsienio reikalų komi
teto posėdy, trečiadienį pareiš
kė: “Net jeigu tai reikštų ka
rą, Italija niekuomet negaus 
ne vieno colio Tunisijos, Dji- 
bouti', 
kitos 
lies.”

Būtinai perskaitykite tą 
straipsni, nes iš jo pa
tirsite, kieno dėka Lie
tuva susilaukė iš Lenki
jos ultimatumo, o dabar 
faktiškai prarado Klai-

PEKING, Kinija, gr. 14. — 
į Trečiadienį čia prasidėjo iškil
mės tikslu pažymėti vienerių 
metų sukaktį kai tapo įsteig
ta “nepriklausoma” Kinijos val
džia japonų kontrolėje, japonų 
okupuotoj Kinijoj:

• BUENOS AIRES, Argen
tina, gr. 14. — Anglų kalba 
einąs 
ard” 
thern 
tinos

Italija padidino asig- 
nacijas karo rei

kalams

Klaipėdos seimely 
vokiečiai laimėjo 
tik 1 naują vietą

dienraštis “The 'Stand- 
praneša, kad laivu Sou- 
Prince išvežta iš Argen- 
į Jungt. Valstijas $30,-

000,000 vertės aukso.

O WASHINTON, D.
14. — Jungt. Valstijų 
bos laivyno komisija 
ateinančiais metais išleisti $100,-
000,000 prekybos laivams sta
tyti.

preky- 
n u mato

ROMA, Italija, gr. 14. — 
Italija trečiadienį paskelbė, kad 
asignacijos karo reikalams 
1938-39 metų biudžete padidin
tos $129,770,000 — palyginus 
su tomis Sumomis, kurios ši
tiems reikalams pirmiau 
numatytos skirti.

buvo

KLAIPĖDA, gr. 14. — Pir
mas balsų suskaitymas rodo, 
kad rinkimuose į Klaipėdos 
seimelį vokiečiai pereitą sekma
dienį laimėjo tik 1 naują vie
tą. Paskutiniame seimely jie 
turėjo 24 vietas, dabar turėsią 
25. Lietuviams dabar teks 4 
vietos.

• NEW YORK, N. Y., gr. 
14. — Kunigas L. M. Birkhead, 
Demokratijos Draugų organi
zacijos direktorius, praneša, 
kad Jungt. Valstijose buvo fcti- 
prganizuota 800 priešingų de
mokratijai ir anti-semitinių 
draugijų nuo to laiko, kai Vo
kietijoj įsigalėjo naciai.

Įsakė
siems

parūpinti vi- 
italams dujų 
kaukes

Italija, gr. 14.ROMA, 
Italijos vyriausybė trečiadienį 
įsakė visiems namų savinin
kams, industrialistams ir pro
fesionalams aprūpinti savo sam
dinius dujų kaukėmis prieš! 
gruodžio 31 dieną.

PASIUSKIT 
GIMINĖMS 

Lietuvoj 
DOVANŲ 

KALĖDOMS
O jus su kiekvienu siuntiniu 

GAUSIT LIETUVIŠKĄ 
KALĖDŲ PASVEIKINIMO 

KORTELE.
Korsikos ar bet kurios 
francuzų imperijos da-

• WASHINTON, D. C., gi*. 
14. — Baltasis Namas trečia
dienį paskelbė, kad p-nia Elea- 
nor Roosevelt, prezidento žmo
na užėmė direktoriaus vietą 
Bostone, apdraudos firmoje 
vardu Roosevelt & Sargent. šioj 
firmoj yra dalininku p-nios 
Roosevelt sūnūs James. Prezi
dento žmond, be šito paskuti- 

ri pataria radijo popiet; lengvi vėjai, pasikeičia1 nio darbo, yra rašytoja, radi* 
nti likierių skel-į pietų vėjus; saulė teka 7:10 jo komentUotoja ir pralegen-

Priešingi garsinimui 
likierių per radiją

Teismas pripažino 
naci šnipu buvus

WASHINGTON, D. C., gr. 
14. — National Association of 
Broadcasterg antradienį priėmė 
rezoliuciją, kuri 
stotims nepriimti likierių 
bimų.

ta

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

j Giedra; kįlanti temperatūra

v. r., leidžiasi 4 :t9 v. v.

CRISTOBAL, Kanalo Zona, 
gr. 14. — Federalis teismas ra-? 
do kaltą vokietį Hansą Hein- 
rich Shackową. Shackow buvo 
teisiamas kaipo šnipas, nes fo
tografavo Panamos kanalo su
stiprinimus.

Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrius pasiųs jūsų pini
gus su užtikrinimu pilno 
ir greito išmokėjimo.
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