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Nauji Japonijos lakūnų 
puolimai chiniečių

- ■ —    1   1 ' ■ I II .

Japonijos lakūnai bombardavo keturis 
Chinijos kareivių traukinius. Bet dides
nių musių galima laukti tik apie vidurį 

mėnesio.
NANKING BIJOSI JAPONŲ BOMBARDAVIMO.

NANKING, r^igp. 4. — Chinijos sostinė gyvena baimėje 
būti bombarducta Japonijos lėktuvų. Net nuėsto balti bųsai 
yra kamuflažuojami ir dažomi pilka spalva, kuri yra sunkiau 
pastebima iš pro.

Užsienių rateliai, kaip diplomatiniai, taip ir privatiniai, bu
vo paprašyti panaikinti ryškesnius pažymėjimus savo nuosa
vybių.

IŠ priežasties sąjūdžio, atigšti Chinijos vyriausybės nariai 
įspėjo valdžios darbininkus iškelti savo šeimynas į saugesnę 
vietą — šalies gilumą. Visuotina bėgš|a jau prasidėjo-. Trau
kiniai yra pilni tremtinių, kurie bėgą į šąlies gilumą, toliau nuo 
besiplečiančio karo frohto.
CHINIEČIAI 'NUŠOVĖ* JAPO

NŲ LĖKTUVĄ.
SHANGHAI, rugp. 3.—Cen- 

tralinė Chinijos žinių agentū
ra praneša iš Nanking, 
chiniečiai nušovė Japonijos 
tuvą j šiaurę nuo Liuiho, 
mušdami du lakūnus. ~

Taipjau pranešama apie

kad 
lėk-, 
už-

Pa
ėmimą Japonijos tankos ir ne- 
skelbimo skaičiaus Japonijos 
nelaisvių, kada Chinijos infaų- 
terija atmušė japonų pastan
gas užimti Lianghalang*i piet
vakarius nU‘o Peiping.
bombardavo' čffii'dEeiŲ 

TRAUKINIUS.

TIENTSIN, rugp. 3. — Ja- 
ponijos lėktuvai šiandie bom
bardavo Chinijos kariuomenės 
koncentracijas į. pietus ; nuo 
Tientsin ir į Šiaurvakarius nuo 
Peiping, Kalgan apielinkėj. •

Japonijos karo valdybė pa
skelbė, kad Japonijos lėktuvai 
bombardavo du centralihės 
Chinijos < valdžios kareivių 
traukinius ir vieną .šarvuotą 
įtraukinį ties Yulin (į pietus 
»nuo Kalgan), Hsiahuayuėn ir 
Fentaokovv. Taipjau išlipantys 
Chinijos kareiviai prie HSin- 
ipaoan buvę bombarduoti Su 
“patenkinančiomis pasėkomis”,

Chiniečių pranešimas sako, 
kad Paoting, 80 mylių į piet
vakarius nuo Peiping, prie Han- 
kow geležinkelio linijos,. jau 
antrą sykį buvo bombarduotas 
Japonijos lėktuvų. Bombos an
trankė telegrafinį susisiekimą, 
bet . Chinijos kareiviai greitai 
pataisė liniją/

Japonijos motorizuota kolum- 
na eina palei Hankow geležih- 
kelį iš Lianghsiang, 12 mylių 
į pietvakarius nuo Peiping. 
Kiekviename kaime paliekamos 
stiprios sargybos apsisaugoji
mui nuo netikėtų klajojančių 
Chinijos kareivių puolimų.

Japonijos lėktuvai •bombar
davo ir iš kulkosvaidžių ap
šaudė Chinijos barakus Teh-
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Lojalistų lėktuvai 
bombardavo Al- 

geciras

Lietuvos sportinin
kai šiandie apleid

žia Ameriką

NUSTOJO $4,500 — Keli banditai užpuolė Chicagos automobilių agentūrą, Mc- 
Fadden Motor Sales Company, 3210 Jacksori Boulevard. Kairėj, yra tos įstaigos tele
fonistė Helen Walsh, šalę jos stenografe, Claire Schillig. Dešinėj, kasierius Arthur 
Robson, kurį piktadariai privertė atidaryti saugią kasą. Jie pasiėmė $4,500/ '

GIBRALTARAS, rugp. 3. — 
Du lojalistų 
jombardavo 
fortifikacijas 
skersai nuo 
Tkacijas
jos pastatė pavojun patį Gib
raltarą, dėlei ko buvo šusiru- 
pinusi ir Anglija.

lėktuvai smarkiai 
naujas sukilėlių 
prie Algeciras, 

Gibraltaro. Forti-
įrengė- vokiečiai ir

Vėl bombardavo 
Madridą; žuvo 

40 žmonių
MADRIDAS, rugp. 3. — 

kilėlių artilerija šiandie 
smarkiai,., .bombardavo Madri
dą, užmušdama apie 40 žmo
nių.

Lojalistų gi artilerija smar
kiai bombardavo sukilėlių po
zicijas universiteto apielinkė-

Su- 
vel

NEW YORK, rugp. 3.—Gru
pė Lietuvos sportininkų, kuri 
viešėjo Amerikoje ir lankėsi 
įvairiose didesnėse Lietuvos 
kolonijose, trečiadieny, rugp. 4 
d., laivu “Normandie” išplau
kia atgal į Lietuvą.

. Bet kartu su jais atvykę 
Lietuvos “seimo” atstovai — 
“seimo” vice-pirm. Gilvydis ir 
sekretorius M. Kvyklis, taipjau 
oficiozo “Lietuvos Aidas” re
daktorius Alanta dar pasilieka 
Amerikoje ..stiprinti fašistinių 
tautininkų judėjimą. Jie ir da
bar tebesisvečiųoja Chicagoje, 
kur nuolatos konferuoja, ieško
dami prez. Smetonos valdžiai 
naujų šalininkų. X

DU ŽIAURUS ŽEMAITIJOS
PLĖŠIKAI NUBAUSTI VISĄ

AMŽIŲ KALĖTI -

chow, 135 mylias į pietus nuo 
Tientsin.

Japonai praneša, kad didelė 
Chinijos kariuomenė atvyko į 
Kalgan, iš kur ji grąsina japo
nams visai nauja kryptimi. 
Padėtis pasidarė tokia pavo
jinga, kad Japonijos konsulas 
išsikėlė iš Kalgan į Dolonor.

Nelieka jokios abejonės, apie 
didelių Chinijos armijų sinon
imą iš pietų. Chinijos vyriau
sybės nariai pripažysta, kad 
katas tikrai bus, bet didelių 
mūšių negalima A /tikėtis.' bent 
iki Vidurio šio mėnesio,A nes 
chiniečiai tiems mūšiams tėb|- 
ra nepasiruošę. Karas Chiniją 
ištiko dar nepasiruošusią ‘ir 
kohcėntravimaą kariuomenės

.    ..................................M ■■ ■ 11   n.   n—■

Italija tikisi gerai 
pelnytis iš prisigeri- 

nimo Anglijai
Galbūt Anglija sutiks pripa^ 

žinti Italijos užkariavimą 
Ethiopijos ir pripažins suki
lėlius kariaujančia šalimi.

iohcėntravimaą 
nebėra nebaigtas

v'iū "- ■ ( j-.r ■■■ > >, , f > Į' 4 , ■.» 1 ' ■ ■ ■ ’•

Chiniečiai maną padaryti* il
gą frontą, nes Chinija turi, di
delę kariuomehę ir japonams 
jus .sunkiau ( 
nėmis, nors ir gėriau ginkluo
tomis jėgomis, ; išškląįdytomis 
nėdideliais būreliais dideliame 
plote. ' ■

Japonijos militaris- 
tai pasiekė savo: pa

sigrobė valdžią
TOKIO, rugp. 3. 

jos tnilitaristai 
svarbių laimėjimų, jei ne Chi- 
nijoje, tai namie.-
- Pastaruoju* laiku • ^Japonijos 
valdžia buvo pradėjusi slysti 
iš militaristų nagų, bet dabar 
jie vėl pasigrobė .valdžią į sa- 
vd nagus, pasinaudodami kri
zių šiaurinėje Chinijoje. ••

Po priedanga gręsiančio ka
ro, kurį išprovokavo patys mį- 
lituristai priešais norų Japoni
jos valdžios, jie dabar diktuo
ja visus veiksnius' ir skubina- . ' ■ ' • • ■ i v ' : ■■ ' 
ši dlgam .laikui Sustiprinti sa
vo, poziciją, skubiai didindami 
arini ją ir apdraudami gyven
toj u s n e panešama i s mokesniais 
apsiginklavimo ir karo vedimo 
tikslams.

Jąponi- 
jau aplaikė

LONDONAS, rugp. 3. — Pa
staruoju laiku Italija ėmė la
bai gerintis Anglijai ir rodyti 
jai draugiškumų. Pats Mųsso-t; 
tini parašė laišką Anglijos pre
mjerui Chamberlain, 'užtikri- 
hantį $avo draugiškumą, b 
Chamberlain irgi labai • apsi
džiaugęs rodomu draugiškumų 
nei šventės dieną atvažiavo 
priimti tą laišką iš Italijos am
basadoriais.

v./;-. ■" . J
Bet ne veltui Mussolini ge

rinusi; Italijai. Jis iš to pasi- 
gerinimo tikisi gerokai pasi
pelnyti. Angliją gi tą pasige- 
rininią priima už gryną pini
gą ir konservatorių valdžia 
kaip :įmanydamU nuolankauja 
fašistams. /

Jau ėiiia gandai, kad Angli
ja ruošiasi oficialiai pripažin
ti Italijos užkariavimą Ethio- 
pijos, o taipjau ruošiasi pripa
žinti Ispanijos sukilėlius ka
riaujančia 1 šalimi, kas jiems 
butų didelė pagelba, nes tada 
Italija ir Vokietija galės atvi
rai ginkluoti sukilėlius ir sių
sti į Ispaniją savo kareivius. 
Angliją nuolankauti' sukilė
liams verčia ir tai, kad jai la
bai rupi turtingos geležies ru
dos kasyklos Baskų t krašte, ku
rios pateko į sukilėlių rankas,, 
sukilėliams paėmus Bilbao.

Anglija taipjau pradėjo la
biau gerintis ir Vokietijos na
ciams ir galbūt leis savo am
basadoriui oficialiai dalyvauti 
nacių partijos kongrese Nurem- 
berge.

Rusai kaltina Japo
nijąprovokuojant

■ karą
.......

MASKVA, rugp. 3. — Val
džios organas Izvestija aštriai 
pasmerkdamas sudaužymą Ru
sijos konsulato Tientsin kalti
na, kad Japonija visomis prie
monėmis ątengiasi išprovokuo
ti karą su . sovietų Rusija.

Visos Rusijos spauda su pa
sipiktinimu, ^albą. apie Japoni
jos atmetimu još • protestu 
dėl išplėšimoARlisijos konsula
to^ Rusai atvirai ■ kaltina japo
nus sukurščius tą puolimą.

- Taipjau j RUsijos spauda ro
do atvirąja simpatiją Cliinijai, 
jos' konflikteli su Japonija, ku
ri siekiasi pasigrobti turtingas 
šiaurinės Chinijos- . Hopei ir 
Chahar provincijas. J

Suvažinėjo sale ke- 
/ lio miegojusius 

3 žmonės

Panamoje prapuolė 
Pan-American lėk
tuvas su 14 žmonių
Lėktuvas 

juroje, 
žmonių

užmatytas paskendęs 
bet juo skridusių 

likimas nežinomas.

je. ................. ......
Sukilėliai skelbia naujų lai

mėjimų Cuenca apielinkėje, 
kur jie paėmę kelias kalvas.

Rusai pašalino svei 
katos komisarą 

Kaminski

2 žuvo susidūrus 
lėktuvams

24 žuvo eksplozijoj
SMYRNA, Turkijoj, rugp. 3 v I ‘f .•

16 liko sunkiai sužeisti 
plodavus gasolino stočiai 
Brfirakli ir Burnova. ’

ROCHELLE, III., rugp. 3.— 
Trys bedarbiai atėjo iš toli ieš
koti darbo vietos 1 kenavimo 
įmonėse. Kadangi buvo naktis, 
tai jie prigulė po medžiu ša
lę kelio pramigti pirm eisiant 
ieškoti darbo. /

Bet vėliau vienas pabudo 
nuo didelių skausmų ir paju
to, kad jis negali pasijudinti. 
Jo .dejavimas prišaukė pagel- 
bą. Atvykę žmonps rado du 
miegančius jau negyvus, o tre
tįjį; Henry Beckėr, 49 m., iš 
Pana, III., sunkiai sužeistą.

Iš , pasilikusių žemėj žymių 
nustatyta, kad visus tris1 su
važinėjo nuvažiavęs net 15 - pė
dų nuo kelio trokag, kurjs net 
ir medį užkliudė. Trokas bet
gi pabėgo.

Du užmuštieji tebėra neiden
tifikuoti, nes sužeistąsis jų ne
pažysta. i

WASHINGTON, rugp. 3. — 
Didelis Pan-American linijos 
pasažierinis lėktuvas G?ace, 
.skricįęs Santiago, Čili, pra
puolė Panamos ; kanalo zonoje. 
Piškutihis jo pranešimas bu
vo, kAd jis yra virš” Jttps ;fletj>‘ 
Ii Cristabol, į kur skrenda, bet 
pateko į audrą ir dabar leid
žiasi žemyn ieškoti Cristabol 
airporto.

Nesulaukus lėktuvo airpor- 
te, tuoj aus išskrido jo ieško
ti 65 armijos ir laivyno lėk
tuvai, taipjau išplaukė, keli 
laivai. 1

Po kelių valandų ieškojimo 
laivyno lėktuvai užtiko dalį 
lėktuvo laužų juroj, bet juo
sė; nerado .nė vieno žmogaus.

• Vėliau armijos lakūnai užti
ko ir patį lėktuvą už 30 my
lių į šiaurryčius nuo Crista
bol. Lėktuvas buvo paskendęs 
juroje’. Bet išsigelbėjusių pa- 
šažierių niekur nesimatė. Da
bar plaukia laivai išgriebti pa
skendusį lėktuvą.

Spėjama, kad visi lėktuvu 
skridę žmonės*yra žuvę, nors 
kartais juos galėjo išgriebti 
kokis laivas, kuris dar nespė
jo pranešti apiė jų išgelbėji
mą.

Lėktuvą vairavę Stephen S. 
Dunn, skraidęs tuo lėktuvu per 
šėŠiS\ metus. Jo padėjėjas bu
vo Lawrence Arnold Bickford.

Lėktuvu skrido 11 pasažie- 
rių ir 3 įgulos nariai. Tarp pa- 
sažierių buvo keli prekybos de
partamento nariai 
Amerikos korporacijų

. kai, kurie gryžo atgal į Jungt. 
Valstijas, atlikę savo reikalus 
Pietų Amerikoje.

ir kelių
viršinin-

- 24 darbininkai sudegė ir 
eks- 
tarp

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

Galbūt lietus *’ su perkūnija;
vėsiau j vakarą.

Vakar 3 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 89°.

Saulė teka 5:46, leidžiasi
8:06.

LOS ANGELES, Cal., rugp; 
3. — Du žmonės liko užmuš
ti ir du sunkiai sužeisti susi
dūrus ore dviems lėktuvams.

DULUTH, Minn., rugp. 3.— 
Vienas žmogus liko užmuštas 
ir kitas sunkiai sužeistas gaso
lino ir malevos tarpytojo ekš- 
ploZijoj.

4 žuvo gaisre
REDFIELD, S. D., rugp.

— Mrs. Frank Campbell 
trys jos mažos dukteris žuvo 
gaisre, kuris sunaikino jų ūkio 
namą ties Doland. Ketvirta 
duktė apdegė.

3. 
ir

50 žuvo potvyny
Burmoj

—'■ "■l ....
RANGOON, Bunna, rugp. 3. 

— Per 50 žmonių žuvo ir iki 
4,000 *žmonių liko be pastogės 
dideliuose potvyniuose.

9 ....... . ................. /

NEW YORK, rugp. 3-Tur- 
tuolė Marjotie'' Oelrichs, kuri 
ištekėjo už orkestro, vedėjo 
Eddy Duchin,, šjąndi^' <mirė li
goninėj nuo po gimdymo’ susi
dariusių koipplikącijų. Nauja
gimis sūnūs yra sveikas.

Chiniečiai perka
Amerikos laivus

MASKVA, rugp. 3. — Dar 
vienas komisaras išlėkė iš val
džios. Paskiausia , komunistų 
“čistkos” auka krito sveikatos 
komisaras Gregorii Karpinski. 
/ 6Apie jo p.ąšalinimą sužinota 

ryba paskyrė naują Sveikatos 
komisarą M. F. Foldyreff.

Kuo Kaminskis nusikalto 
bolševikams neskelbiama. Te- 
čiaus nesenai Leningrado Kra- 
snaja Gazeta kąltino, kad troc- 
kininkų ardytojai veikią ir 
sveikatos įstaigose.

SHANGHAI, rugp. 3.—Chi- 
nija pastaromis dienomis nu
pirko kelioliką Jungt. Valstijų 
prekių laivų, kurie pirmiau 
gabendavo prekes Japonijai.

STOURPORT, Anglijoj, rugp. 
3. — Buvęs Anglijos premie* 
ras Stanley <Baldwin sunkiai 
susirgo reumatizmu ir vos ga
li pavaigščioti.

ŠIAULIAI. — Prieš kurį lai
ką plėšikai Kretingos aps., Sa
lantų vals., Selenių km. ūki
ninko Ad. Šimkaus grįčioj su? 
rišo virvėmis visus šeimos na
rius ir reikalavo pinigų, šim-. 
kuš 250 lt. plėšikams davė, 
bet jie tuo nesitenkino ir pra
dėjo Šimkus kankinti: karšta 
geležimi deginti ‘įvairias kūno 
dalis, piaustyti peiliais ir t.t.

šį žiaurų apiplėšimą aiškin
dama krimin. policija priėjo iš
vadą, kad tai yra darbėniškių 

/Stepo Mikštos ir Petro Gadei- 
kio darfeas^Ml^^- juodu suėmė.tik vakar, kada komisarų ta-.“J0 »»«««

: Slinkus užpuolė trys plėšikai

Ugniakalnio išsiver
žime žuvo 427 

žmonės
CANBERRA, Australijoj, 

rugp. 3. — Surašius išlikusius 
gyventojus nustatyta, kad ug- 
niakalnio išsiveržime Australi
jos saloj Rabaul, kuris tęsėsi 
nuo gegužės 30 d. iki birželio 
7 d., žuvo viso 427 žmonės. 
Ikišiol surasta tik 50 lavonų.

Pagrobė iš motinos 
rankų kūdikį

CHICAGoT^- Trys žmogva- 
giai — du vyrai ir moteris — 
pagrobė iš Mrs. Martha Horace, 
30 m., rankų jps pustrečių me
tų sūnų ir pabėgo automobL 
liu. Grobimas ištiko jos namų 
kieme 6201 N. McClellan Avė., 
Edgebropk. / ,

■ „Už penkių minučių po gro
bimo grobikai telefonavoz mo* 
tinai reikalaudami $5,000 išpir
kimo už kūdikio sugrąžinimą.

Pagrobtasis vaikas ir sūnūs 
Otto Horace, turtingo hotelio 
savininko ir dainų leidėjo.

6 žmonės sudegė
RAND, Colo., rugp. 8. — 

Gaisro užklupti 4 kambarių 
namelyje žuvo Briggs, jo žmo^ 
na, trys jų kūdikiai ir jų įna
mis. I

suimtas 
jis iro-; 
jį byla;

teismas

bet trečiojo- nepavyko išaiškin
ti. Buvo įtartas ir 
Aleksas Kyburis, bet 
dė savo alibi ir prieš 
buvo nutraukta.-

Šiaulių apygardos
abu plėšikus nubaudė kalėti vi-, 
są amžių, bet juodu nepaten
kinti apyg. teismo sprendimu 
dabar padavė apeliacijos skun- • 
dus Rūmams.

DĄR NIEKAD NEBUVO TIEK 
NORINČIŲ SKLANDYTI 
KLAIPĖDA. — “šie metai 

Lietuvos sklandyme yra tikrai 
nepaprasti. Sklandymo mokyk
la yra kimšte prikimšta žmo
nių. Ir dar daugiau yra norin
čių į ją patekti. Apskritai, lig- 
šiol dar niekad nebuvo tiek no
rinčių mokytis sklandyti, kaip 
dabar. .

3.TOLEDO, O., rugp.
Harry Beaviers, 61 m., beieš
kodamas jį palikusios 
žmonos, užklydo į greitumus
namus ir ten peršovė Mrs. Ju- 
Ira Siwa, 36 m. Tada ir pats 
nusišovė.

savo

LIEPOS IR
RUGPIUČIO
SEKMADIENIAIS

NAUJIENŲ
RAŠTINE 
BUS UŽDARYTA.

Pradedant $u LIEPOS 4 
diena ir baigiant RUGPIU
ČIO 31 dieną Naujienų 
Raštinė bus sekmadieniais 
UŽDARYTA.

-------------- —.........

MANILA, Filipinuose, rugp. 
3. — Jau . antrą savaitę eina 
nepasiliaujančios tropiškos liū
tys Luzon provincijoj. Dėlei 
liūčių kilusiuose potvyniuose 
žuvo jau 17 žmonių.

Kasdien raštinė atdara nuo 
8 ryto iki 8 vai. vakaro.

TELEFONAS CANAL 8500

NAUJIENŲ
ADMINISTRACIJA.




