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NANKINGE ATSARGIAI 
VEIKIAMA

MADRIDO GINĖJAS AIŠKINA STOVI

Su mažesniu stropumu dau
giau bus laimėta

VYRIAUSYBĖ TAČIAU STIPRIAI 
APSIDRAUDŽIA

NANKINUAS, gr. 17. — .milijoną žmonių tauta apgaili 
diktatoriaus likimą ir reika-Kinijos vyriausybė tiki, kad 

pagrobtas diktatorius gen.1 
čiang Kai-šekas yra gyvas, i 
Tuo remdamosi, vyriausybė 
nusprendė nesivaduoti dideliu 
stropumu, kad išlaisvinti pa
grobtąjį. Sakoma, kad jei 
prieš maištininkų vadą bus 
naudojamas smurtas, mažiau 
bus vilties išlaisvinti diktato
rių, kadangi į smurtą bus at
sakyta tokiu pat būdu.

Vyriausybė, kaip sužino
ta, laisvai ims veikti, kada di
ktatorius atgaus laisvę.

NANKINGAS, Kinija, gr. 
17. — Centrinė Kinijos tauti
ninku vyriausybė energingai 
dirba, kad išlaisvinus diktato- 
rią, jei Jis yra gyvas, ir nu- 
bandus jo pagrobėją maršalą 
Čang Hsueh-liangą.

Matyt, diktatorius gen. 
Čiang Kai-šekas yra gyvas ir 
eina derybos dėl jo paleidimo.

Iš Sianfu, kur diktatorius 
pagrobtas, čia atvyko marša
lo Čang Hsueh-liang patarėjas 
James Elder ir tuojau užsi
darė pasitarimams su dr. II. 
II, Kung ir pagrobtojo marša
lo žmona. Dr. Kung pavaduo
ja civiliniuose reikaluose pa
grobtąjį diktatorių.

Iš Šanghajaus atvyko vy
riausybės “yuan” (tarybos) 
narys dr. T. V. Soong. Kalba
ma, kad jis, pasiryžęs vykti į 
Sianfu bendrai su Jamesu El
der. 1

Nežiūrint to, Nankingo vy
riausybė į Šensi provinciją 
pasiuntė apie 10;divizijų ka
riuomenės — apie 75,000 ka
rių, Sakoma, kad dalis šios 
liariuomenės- yra jau arti Sra
utu miesto. Spėjama, kad mai
šalui Čang Hsueh-liang pa- 
gelbon suskubs komunistų 
gaujos. , ' '

Kad apsisaugojus nuo ka
riuomenės maištų, vyriausy
bės įsakymu čia išginkluota 
artilerijos brigada, kuriai ne
seniai vadovavo marš. Čang 
Hsueh-liang, taip pat užimtas 
jo žinyboje buvęs( airportas 
Haukovve. '

Žiniomis iš Sianfu, Nankin
go vyriausybės lakūnai ten iš
mėtė lapelius. Vyriausybė siū
lo gausų atlyginimą tiems, ku
rie išvaduotą diktatorią.

Kinieeią spauda ir visa 400
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lau ja jo1 išlaisvinimo.
Kai kas čia spėja, kad jei- 

diktatorius yra gyvas, visvien 
jam yra, pavojus — gali būti. 
nužudytas, kai vyriausybės 
kariuomenė pradės triuškinti 
maištininkus ir patį maršalą 
pagrobėją mėgins sugriebti. 
Blogiau būtu su pagrobtuoju, 
jei pagrobėjas jį paduotų ko
munistams, kurie yra pikčiau
si Nankingo vyriausybės prie-

SOVIETUOSE VYKDOMA 
STALINO KONSTITUCIJA

MADRIDO RADIKALAI 
KASINĖJA GRIUVĖSIUS
MADRIDAS, gr. 17. — Na

cionalistų lakūnai vakar bom
barduodami miestą sugriovė 
kelis, apartamentinius, namus, 
kuriuose gyveno eilės šeimų.

(Spėjama, kad namą griuvė
siuose yra žuvusią j u lavoną. 
Tad kasami griuvėsiai ir smel
kiamas nacionalistą žiauru
mas.

Radikalai “labai apgaili’’, 
l:ad per vakarykštį bombarda
vimą sugriauta ir viena, anot 
radikalą, graži bažnyčia.

Jie dar praneša, kad ją la
kūnai vakar numušę keturis 
nacionalistą lėktuvus, tarp ku
rią vieną didelį bombonešį.

NAUJI NESUTIKIMAI 
KUBOJE

HAVANA, gr. 17. — Ku
bos kongresas svarsto kariuo
menės, vado pulk. E. Batistą 
sumanymą, kad įvedus dides
nius mokesčius už žaliąjį cuk- 
rą. į . !

Respublikos prezidentas Go 
mezas pareišika, kad šis su
manymas yra priešingas kon
stitucijai, nežmoniškas ir ne
draugingas J. Valstybėms.

Be to, prezidentas, nurodo, 
kad pulk. Batistą kišasi ne į 
savoi reikalus.

SUGAVO SELASSIE 
GIMINAITI

ROMA, gr. 17. — Žiniomis 
iŠ Etiopijos, italą kariuomenė 
ten sugavo buvusio imperato
riaus Haile, Selassie: giminaitį 
rasą Imeru, kurs visą laiką 
kovojo prieš italus Gojam pro
vincijoje.

Gen. Kleberis (centre), Madrido, radikalų ginėjų vienos 
grupės vadas. Atsilankiusiems Madride Anglijos parlamento 
nariams jis aiškina ginimo stovi. (Acme Photo.)

MASKVA, gr. 17. — Sovie
tą laikraščiai praneša, kad vy
riausybė imasi vykdyti Stali
no “demokratišką” konstitu
ciją.

i
Pirmiausia stengiamasi ap

drausti individą (pavieniu as- 
meną) teises, nežiūrint, to, 
kokios kilmės būtoj tie žmo
nės.

Varžomas policijos, agentą 
ir kitą viršininką įsigalėjimas 
savarankiai spausti nepatinka 
mus, arba įtariamus asmenis.

Be kitko, uždrausta viešai 
vykdyti kūno: bausmę” vai
kams, kas ikišiol kai kuriose 
pradžios mokyklose buvo prak 
tikuojama ir pakenčiama.

Laikraščiai pažymi, kad tie 
visi, kurie ignoruos Stalino, 
konstituciją, bus aštriai bau
džiami.

PLĖŠIKŲ ŽIAURUMAS

LAND O'F LAKĘS, Wis., 
gr. 17. — Du plėšikai užpuolė 
gazolino stotį. Stoties patar
nautojo H. Pitts, 20 m. amž., 
vieną ranką per delną su vi
nimi prikalė prie dirbamojo 
stalo, O: kitą ranką suveržė ge
ležiniu veržtuvu. Pagrobę 160 
dol. paspruko.

Jaunuolio motina: nuėjusi 
stotin rado sūną sukniubusį be 
sąmonės. Pašauktas tėvas jį 
išvadavo ir paėmė ligoninę 
Eagle River. '

ĮDOMI statistika

UKMERGE. — Ukmergės 
pulko įguloje jauną kareivią 
tarpe didelis nuošimtis yra iš
silavinęs jaunimas. Net apie 
12 'nuoš. yra baigę aukštąjį 
mokslą, kiti vidurinį ir prad. 
mokslą ir tik apie 10 nuoš. sa
vamoksliai arba beraščiai. Be 
to, naujoką tarpe yra gerą 
sportininką ir daug amatinin
ką, ūkininką. ,

Chicago parką boardas nori 
įsigyti naujus savo adminis
tracijai namus.

KOLUMBO VYČIU KOVA 
PRIEŠ KOMUNISTUS
SAN FRANCTSCO, C'al., 

gr. 17. — Ramiojo vandenyno 
pakraščiu ketvirtojo laipsnio 
Kolumbo vyčiai čia turės su
važiavimą vasario 20, 21 ir 
22 d., kuriuo pradės griežtąją 
kampaniją prieš komunizmą. 
Suvažiavimas bus religinio' ir 
patrijotinio pobūdžio. Kam
panija prieš komunizmą bus 
mokslinė.

Suvažiavimu n pakviesti žy
mieji kalbėtojai, kurie kalbės 
apie komunizmą ir kitus “iž
ams” ir apie ją kenksmingu
mą civilizacijai ir krikščiony
bei. i

Paskiau kitose šalies dalyse 
.bus surengti tos rūšies susi
rinkimai.

PASIKEIS NELAISVIAIS

LONDONAS, gr. 17. — An
glijos ambasadorius Ispanijai 
II. C'hilton praneša, kad naci
onalistą vadas gen. Franco su 
tiko pasikeisti civiliniais ne- 
laisviais su radikalais. Nacio
nalistai paleis iš savo nelais
vės 2,000 baską (basąue) už 
2,000 nacionalistą nelaisvi!} iš 
Bilbao.

TEISIAMI JAPONAI MILI- 
TARININKAI

TOKIJO, gr. 17. — Japoną 
vyriausias teismas pradėjo 
nagrinėti militarininką sąmo
kslininką bylą. Kaltinami 54 
asmenys. 1933 m. jie planavo 
išžudyti visus japonus minis- 
tcrius ir Japonijai grąžinti 
senovės valdžios sistemą.

PRIPAŽINO AMERIKOS 
TAIKAI SUMANYMĄ

BUENOS AIRES, Argenti
na, gr. 17. — Amerikos 21 
valstybės čia posėdžiaujantie
ji atstovai pripažino J. Vals- 
iybią taikos projektą Ameri
kos žemynui skirtą.

MENICO CITY, gr. 17. J. 
V. ambasadorius Meksikai Da 
uiels išvyko į No, Carolina.

ATSILSĖJĘS POPIEŽIUS 
PIJUS XI JAUČIASI 

STIPRESNIS
PARYŽIUS, gr. 17. — Čia 

vėlai vakare gauta žinia iš 
Romos, kad Šventasis Tėvas 
Pijus XI vakare ir vėl pasi
jutęs labai silpnas. Gal tai dėl 
to, kad popiet Jo Šventenybė 
turėjo tris lankytojus.

VATIKANAS, gr. 17.. — 
Šventasis Tėvas Pijus XI va
kar per visą dieną ilsėjosi ir 
vakarą jautėsi sveikesnis ir 
stipresnis.

Apie 9:00 vakaro dr. Mila- 
ni atlankė Popiežių ir išeida
mas pareiškė, “nėra kas nau-

Vatikano prelatai tikisi, kad 
šį kartą Jo Šventenybė klau
sys gydytojo patarimų dau
giau ilsėtis ir atgaus reikalin
gą stiprumą, ypač kojose.

ANGLIJOS LORDAS PEI
KIA ANGLIKONy 

DVASININKUS
LONDONAS, gr. 17. — A- 

ną dieną įAnglijos lordų rū
muose lordas Rankeillonr aš-..
triais žodžiais nupeikė kai ku
riuos anglikoną bažnyčios vy
resniuosius dėl ją nekrikščio
niško atsinešiino į skaudžiuo- 
sius įvykius Ispanijoje.

Lordas minėjo tik Yorko an 
glikoną arkivyskupą. Sakė, 
kad neseniai įvykusiame angli
koną dvasininką dieceziniam 
susirinkime nė puse žodžio ne
paliesta Ispanijos klausimas, 
neprotestuota prieš radikalus, 
kurie ten išžudė tūkstančius 
kunigą, vienuoliu ir pasauli- 
ninką vyrą ir moterų. Nerei
kšta užuojauta nukentėjusiems 
krikščionims Ispanijoje. An
glikoną dvasininką tylėjimas 
yra lygus radikalą piktiems 
darbams pritarimas.

Paikas daiktas manyti, kad' 
Ispanijos nacionalistą pusėje 
prieš radikalus būtą susibūrę 
tik vieni katalikai, sakė lordas 
Rankeillour. Prieš radikalus 
yra susispietę įvairią rūšią e- 
lementai, katalikai tik sudaro 
daugumą.

Lordas Rankeillour yra ka
talikas.

RENKA ŽINIAS APIE ĮMO
NIŲ PELNINGUMĄ

KAUNAS. — Prekybos, 
pramonės ir amatą rūmai ren
ka žinias apie įmonią pelnin
gumą vyriausios, mokesčią ko
misijos nustatomai 1936 me
tams įmonią pelningumo pro
centą lentelei.

Suinteresuotos įmonės pra
šomos, neatidėliojant tuo, rei
kalu susižinoti su prekybos, 
pramonė®, ir amatą rūmais.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

KANADOJ KATALIKŲ VAIKAI 
AUKOJASI BAŽNYČIAI

MONTREALIS, gr. 17. — 
čia įvyko didžiai įspūdinga 
manifestacija. Daugiau kaip 
10,000 katalikų vaikų, repre
zentuojančių vienuoliką tauty
bių, susirinko į Notre Dame 
bažnyčią, atnaujino savo pa
siaukojimą Šventąjam Sostui, 
denuncijavo komunizmą ir pa
siryžo būti ištikimais šiai ša
liai.

Tūkstančiai vaikų pirmiau
sia. susirinko Cbamps de Mar
se atskiru parapiją grupėmis 
su vėliavomis, ir benais. Kiek
vienos grupės priešakyje buvo 
klebonai.

Istorinėje Notre Dame baž-

PLIENO KOMPANIJA KOVOJA 
UŽ SAVO UNIJĄ

Carnegie Illinois Steel kom
panija, priklausanti United 
States Steel korporacijai, i- 
masi priemonių, savoi gelbėti 
kontroliuojamą darbininką u- 
niją, kuriai gręsia pavojus or
ganizuojant tikrąją darbinin
ką unijų. Kompanija skelbia, 
kad ji nereikalinga kitokios 
unijos, kadangi turi. savąją ir
darbininkai yra patenkinti 
šiandiene tvarka.

Kompanija , pradėjo veikti, 
kadangi AVashingtone naciona 
lis darbo santykią boardas 
pradėjo tirti kompaniją uniją 
neatitinkamumą. Kompaniją 
unijos sudarytos ne darbinin
ką, bet darbdaviu gerovei. Su 
kompaniją unijomis negalima 
darbininkams sulaukti geres
nės buities.
Carnegie Illinois plieno kom

panija ir kitos plieno pramo
nės kompanijos pareiškia, kad 
minėtas, boardas neturi teisės 
kvestijonuoti kompaniją uniją 
gerumą, arba 'negerumą. Tas 
reiškia, kad boardas neturi tei 
sės kištis į plieno kompaniją 
reikalus, remdamasis AVagne- 
rio darbo santykią įstatymu.

Tuo būdu plieno kompani
jos kyla viešoj o,n kovon su or
ganizuotu darbu ir numato
mas aštrus susikirtimas. Ša
lies vyriausybė yra organi
zuotą darbininką pusėje.

SUIMTA RAKIETININKŲ 

GAUJA

Chicagos policija suėmė ra- 
kietininką gaują, kuriai vado
vavo jauna moteriškė. Ši gau
ja sekdavo kiekvieną mieste 
nelaimingąjį įvykį. Nukentėju
sius asmenis tuojau paimdavo 1, 
savo globoji ir t,uo būdu buvo 
vykdomas ko plačiausias iš
naudojimas.

AVASHINGTON, gr. 17. — 
Pranešta, kad šalie® adminis
tracija neplanuoja skirti jo
kią naują mokesčią.

nyčioje buvo: JE. arkivyskupas
G. Gauthier, Montrealio arki
vyskupas koadjutorius; JE. 
A. E. Deschamps, Montrea
lio auxilin,is vyskupas; Quebe- 
co provincijos premjero atsto
vas H. L. Auger; Montrealio 
majoro pareigas einantis. L. 
McKenna, ir Montrealio kata
liką mokyklą komisijos prezi
dentas Victor Dore. .

Kiekvienas klebonas į savo 
vaikus kalbėjo ją gimtąja kal
ba.

Įvyko specialės pamaldos, o 
paskui skaityta pasiaukojimo 
aktas.

SNIEGO PŪGA KLIUDO 
IEŠKOTI LĖKTUVO

SALT LAKE CITY, Utah, 
gr. 17. — Siaučianti didelė 

Į sniego pūga ir toliau kliudo 
ieškoti anądien dingusio Wes- 
tern Air Express keleivinio 
lėktuvo netoli nuo čia kal
ną ir pašlaičią plotuose.

Su lėktuvu dingo 7 asmenys. 
Sunku sprąsti sudužusį lėktu
vą, kadangi sniegas storai už
klojo visus nelaimės pėdsa- 
ldus. : .

■-- ----- --- —___ _' - •
NEPRIPAŽINTAS HAMIL
TONO ATSISTATYDINI

MAS

Nacioualio respublikoną par 
tijos komiteto, susirinkime pir
mininkas J. Hamilton norėjo 
atsisakyti nuo pirmininko, pa
reigą. Komitetas jam to ne
pripažino.

Partija turi apie vieną mili
joną dol. nepritekliaus.

CARTIIAGE1, Ind., gr. 17. 
Trys, plėšikai apiplėšė Car- 
thage State banką. Apie 1,200 
dol. pagrobta.

ORAS
CHICAGO SRITIS'. — De

besuota ; numatomas sniegas; 
maža. temperatūros, atmaina.
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