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Prisipažįsta netiesą stel-
be apie Meksika

Amerikos katalikai prašo 
intervencijos Meksikoj

Ukrainos sovietų respublika 
reikalauja platesnės 

autonomijos

Prisipažįsta skelbę melus 
apie kunigų ekzekucijas 

Meksikoje

Kolumbo Vyčiai prašo in 
terveucijos Meksikoje

Chicago Tribūne, kuris anaip
tol nepasižymi palankumu da
bartinei Meksikos valdžiai, ir 
kurio bendradarbiai ir speciali- 
niai • korespondentai kasdien 
daug rašo apie ekzekucijas ir 
sušaudymus kunigų ryšy su 
dabartiniu konfliktu tarp vals
tybės ir katalikų kunigijos, pri
sipažino, kad visa tai buvo ne
tiesa. Vakar Tribūne štai ką 
pranešė:

“Pranešimai iš Meksikos Mie
sto, — kai kurie jų neva gauti kuria vyčiai prašo, kad Jungti- 
iš Michoacano arkivyskupo Rui- nės Valstijos įsimaišytų į Mek- 
zo, — skelbę, kad dėl bažnyti- ' siką ginti katalikų kunigiją jos 
nių riaušių Meksikoj buvę sep-l ginčuose su prezidento Calleso 
tyni kunigai ir apie keturias
dešimt asmenų sušaudyta, va
kar vakarą buvo karo vicemi-Įvyks j White Pine kempą, kur 
ui.- terio, generolo Peną, nuginti.

Katalikų organizacijos vadas, 
konferencijoj su Kelloggu, 
įteikė jam Vyčių rezoliuciją

WASHINGTONAS, rugp. 13.
Valstybės departamento sek

retorius Kellogg šiandie turėjo 
konferenciją su katalikų orga
nizacijos Knights of Columbus 
(Kolumbo Vyčių)) vadu, J. A. 
Flaherty, Meksikos dalykais.

Vyčių vadas pristatė Kellog- 
gui rezoliuciją, kuri buvo Ko
lumbo Vyčių laikyto Philadel- 
phijoj suvažiavimo priimta, ir

valdžia.
Sekretorius Kellogg rytoj iš-

prezidentas Coolidge dabai
“Meksikos arkivyskupas Mo-‘švenčia vakacijas, pasitarti kai 

ra y dėl Rio taipjau pareiškė, kuriais svarbiais Amerikos už- 
kad per dabartinius neramumui!
Meksikoje nė vienas kunigas
dar nebuvo sušaudytas.“

sienio politikos klausimais, tarp 
to ir dėl Meksikos.

Bulgarija užsigavus 
“mažosios antantos” 

nota

12 žmonių užmušta frau 
kinio katastrofoje

SOFIJA, Bulgarija, rugp. 13.
Koldktyvi mažosios antantos

— Jugoslavijos, Rumanijos ir 
Graikijos — nota, kuria reika-

tų galą savo partizanų įsiverži
mams į kaimynų teritorijas, ofi
cialioms Bulgarijos sferoms pa
darė sunkaus įspūdžio. Sofijos 
sferose manoma, kad tos notos, 
įteiktos užsienio ministeriui 
Burovui praeitą trečiadienį, pa
slėptas tikslas yra pakenkti 
Bulgarijai sukelti paskolą pabė
gėlių repatriavimo reikalams.

BERI.INAS, rugp. 13. •—Ties 
Langenbachu, netoli nuo Frei- 
singo, Bavarijoje, susikūlė pa- 
sažierinis traukinys, ėjęs iš 
Berlino į Miuncheną. Trys va 
gonai apvirto. Pranešimai sa
ko, kad katastrofoje dvylika 
žmonių buvo užmušta ir £rys 
dešimt sužalota, septyni pavo
jingai.

Okupacinė kariuomenė 
Reino krašte busianti

< - sumažinta

Milano municipalinė 
administracija 

rezignavo
MII ANAS, Italija, rugp. 13. 

— Milano burmistras ir visa 
miesto taryba rezignavo. Mano
ma, kad miesto administracija 
nebebus renkama ir kad jam 
valdytoją paskirs centralinė 
Romos valdžia.

PARYŽIUS, rugp. 13. — Ofi- 
cialinėse sferose sužinota, kad 
aliantų okupacinė kariuomenė 
Reino krašte, kuri, kaipo Lo- 
karno saugumo pakto sėkmė, 
šiemet buvo iš 78,000 kareivių 
sumažinta iki 70,000, ateinantį 
menesį busianti dar* sumažinta 
iki 62,000 kareivių. Tuo budu 
Reino krašte busią palikta dar 
50,000 franeuzų ir 12,000 britų 
bei belgų kareivių, r

B AI /ros IOS S K R U Z DĖS 
NAIKINO NAMUS
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Vie-

Duggan pasiekė tikslo

BUENOS, AIRES, Argenti
na, rugp. 13. — Argentinietis 
Bernardo Duggan, kurs gegužės 
24 dieną pradėjo savo kelionę 

'aeroplanu iš New Yorko j Bū
senos Aires savų tikslo pasiekė, 
atskridęs šiandie į Buenos Ai- 
resą.

Ukrainoj prasidęjęs stiprus se
paratistinis judėjimas; valdi
ninkai rusai šalinami

Sukilėliai išviję valdžios kariuo
menę į Jugoslaviją, kur ji

* buvus nuginkluota

iš Maskvos į Rygą ke- 
buvęs dar labiau sustipo 
— vietos . garnizonas 

padidintas trimis naujo-

RYGA, Latvija, rugp. 13. — 
Maskvos Kremlius, kur daugu- 

’ma bolševikų komisarų gyvena, 
I laikomas stipriausia tvirtovė 
Rusijoj, dabar, pasak atvyks- 

Itančių 
leivių, 
rintas, 
buvęs
mis artilerijos kompanijomis ir 
vienu nauju politinės policijos 
(“čekos”) regimentu.

Areštai komisarų

Nors Maskvos Izviestija ir 
Pravda maža tepaduoda žinių 
apie Zinovjevo, Trockio ir kitų 
opozicinių elementų darbuotę, 
tie laikraščiai vis tik praneša, 
kad opozicija dar nesanti lik
viduota, ir kad areštai ir paša
linimai iš vietų kairiųjų komi* 
sarų ir jų sekėjų dar tebesitę
sia.

Ukraina reikalauja platesnės 
autonomijos

Izviestijų, Ukrainos

Charkovas, 
respublikos 
laiką buvęs

Pasak 
komunistų partija, naudodamos 
dabartiniu konfliktu Maskvoj, 
reikalaujanti savo kraštui pla
tesnės autonomijos. Izviestija 
sako, kad Ukrainoj pasireiškiąs 
stiprus separatistinis judėji
mas, kuris galįs privesti prie 
dar didesnio syskylimo komu
nistų partijoje. 
Ukrainos sovietų 
sostinė, jau ilgą
įtemptuose santykiuose su Mas
kva. Ukrainiečiai panaikiną 
dap-i rusų kalbą ir, kaip oficia- 
linę kalbą, įvedą ukrainišką. Vi
si valstybės tarnautojai, kurie 
nemoką ukrainiškai, šalinami 
iš vietų. Dauguma pašalintų
jų buvę asmens, . Maskvos pa
siųsti Ukrainos valdžiai kont
roliuoti.

Izviestija pareiškia, kad, se- 
likviduoti 

vizitą
paratistų judėjimui
Ukrainai padarysianti
“čekos” komisija.

Sirų giminės pasiduoda 
franeuzams

BEIRUTAS, Sirija, rugp. 13. 
— Franeuzų štabas skelbia, 
kad sirų giminės pradedančios 
pasiduoti franeuzų vyriaūsybei. 
Ahmed Bei Azam, vienas svar
biausių sukilėlių vadų padaręs 
taiką su franeuzų vyriausybe 
Damaske.

MOtERYS-POLICININKĖS
ARŠESNĖS KAIP VYRAI

WASHINGTONAS, rugp. 13. 
— Policijos teismo komisija nu
baudė dvi sostinės policininkes, 
Gladys Black ir Pearl Parker, 
pašauktas tiėson dėl neteisingų 
areštavimų ir žiauraus elgesio 
su areštuotaisiais. Abidvi mo- 
terėlės-policininkės pasimokėjo 
po $25 už savo “ilg umą.”
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Passaic, N. J., audinyčių streikierių būreliai.

Bėdinas reikalauja, kad 
aliantai pildytų tekamo 

prižadus

Baisi amunicijos eksplio 
zija Vengrijoje

Daug žmonių užmušta, 250 
vojtngai sužeista

pa-

Nestos į Tautų Sąjungą, kol ------------
Vokietijai neims užtikrinta! BUlJlĄPESTAS, Vengrija, 
vieta taryboj ‘ . Igpiučio 13. — Dunojaus upės

------- — Csepel saloj vakar įvyko septy- 
ekspliozijos, su-

ru-

BERLINAS, rugp. 13. — nios baisios
Vokietija žada nesidėti į Tautų. draskiusios valstybės amunici- 
Sąjungą tol, kol ji negausianti jos fabrikus. Sugriauti taipjau 
pilniausios garantijos, kad d6o- kiti arčiau stovėjusieji namai 
ti jai prižadai Ij.okarno ir Ge- ii- fabrikai.
nevos konfereučijpse dėl Reino t Supurtymas buvo jaučiamas 
krašto evakuavimo bus išpildy- per dvidešimt mylių aplinkui, o 
ti. ' .liepsnos buvo matyt per pen-

Vakar, laikytoje dėl to minis- kiasdešimt mylių.
teriy kabineto konferencijoj, į Dvidešimt keturi policininkai, 
užsienio reikalų ministeris sergėjusieji įmones, buvo vie- 
Stresemannas pranešė apie są- toj užmušti, šimtai žmonių bu
vo pasikalbėjimus su lordu D’- vo į orą išnešti, o Dunojuje ki- 
Abernonu, Anglijos ambasado- lo milžiniškos vilnys.
rium Berline, ir Vokietijos am- į Kiek iš viso žmonių užmušta, 
basadoriaus vou Hoescho per- dar nėra galimybės suskaityti, 
traktacijas Paryžiuje. Kabinę-pavojingai sužeistų kol Ras r 
tas nutarė, kad Vokiečių dele-’sta 250 asmenų, 
gacija į Tautų Sąjungą neva
žiuos į Genevą tol, kol Vokie
tijai nebus ofiiealiai pranešta/ 
kad jai bus suteikta nuolatinėj 
vieta Sąjungos taryboj, ir kad 
jokia kita valstybė nebus tuo

a-

Steigs paminklą La
manšo plaukikei

Ederle
i _--------------- .

BOULOGNE, Franci j a, rugp. 
13. — P-lė Gertrūda Ederle, 
kaip pirma moteriškė perplau- 

i sąsiaurį (La- 
’manšą), bus pagerbta pamink
lu, kurs jai bus 
Gris-Neze, taigi 

4. kur ji išplaukė į— Iš Murry Bay gauta praneši- n. _ 1 . . . [ , , . . . . _. Plaukikes biustasmas, kad vyriausias teisėjas . . , .
Williani 1 k>ward Taft, buvęs tes k“°’ . ....
Jungtinių Valstijų prezidentas. P®1”1“ 0 v®iy> .nK J'"1' 

. . . . V. .. statyto kapitonui Matthewsunkiai susirgęs širdies liga. .Vvebbui, kurs buvo pirmas 
riškis perplaukęs Lamanšo 
nalą.

pačiu kartu priimta.

Ex-prezidentas Taft ik'lsi. Ans*'jos 
sunkiai serga

QŲEBEC, Kanada, rugp.
Te IVTiivrv Wuv gyniiio nrui

pastatytas 
toj viętoj, iš 
Anglijos pusę, 
bus pastaty- 
kopijuoto nuo

vy-
ka-

dra New Yorke

Milionas pamišėlių Kinuose

KULING, Kiangsi provincija, I
Kinai, rugp. 13. Remianties Lietelis ir perkūnijų au- 
atsakymais į atklausiamus lak
štus, kurie buvo pasiųsti 350
^yt0jų,x-,!<in?z0se yra NEW YOBKAS, rugp. 13. -
600 pamiMlių. Kmuoęe nėra nfl Vakar New yt>,.ka atlankfi 
vienos valdiškos Įstaigos' proto smarkiausi kokia jį kada ma. 
ligoniams laikyti, ir tik penkios 
privatinės. *

Sukilimas Albanijoje Papos protestai prieš 
Meksikos valdžią

VIENNA, Austrija, rugp. 13. 
— Iš Belgrado praneša, kad Al
banijos valdžios kariuomenė, 
sukilėlių genama, perėjus per 
sieną į Jugoslavijos teritoriją, 
kame ji tuojau buvus nugink
luota ir internuota.

Sukilėlių jėgos, sako, suside
dančios iš nepatenkintų ' alba- 
niečių, daugumoj rekrutuotų 
Italijoje.

Pranešimai sako, kad stip
rios kautynės einančios Šilįjos 
ir Malesijos provinęijose.

Kapijos siunčiamos visiems Va
tikano atstovams • paskelbti 
katalikams visame pasauly

ROMA, Italija, rugp. 13. — 
Popiežius Pius XI įsakė išsiun
tinėti visiems nuncijams, apaš
tališkiems delegatams 
tiems šventojo sosto 
vams visuose kraštuose 
jas ilg*ų protestų prieš
kos prezidento Calleso valdžią. 
Tie protestai buvo išspaudinti 
popiežiaus organe Osservatore 
Romano, ir dabar Vatikano at
stovams įsakoma paskelbti juos 
katalikams visame pasauly.

ir ki- 
atsto- 
kopi- 

Meksi-

Išsigandus gyvatės, ne
bylė mergaitė ėmė 

kalbėti
ADF nenori tekstilės 

streiko vadu
13.— 
strei- 
buvo

ALLENTOWN, Pa., rugp. 13.
Prieš dvyliką ' metų, kai jj 

buvo dar dešimties metų mer
gaitė, Minnie Wisseriutė kartą, 
baisiai išsigandus, neteko žado 
ir nuo to laiko ji pasiliko neby
lė.

Praeitą sekmadienį ji, vaikš
čiodama su keliomis kitomis _ .
savo draugėmis skynymuose, of America centrą atsakė, kad 
staiga užėjo barškalinę gyvatę, ji sutinkanti organizuoti Pas- 
susiraįčiusią ir betykojančią saico tekstilės darbininkų uni- 
šokli. VVisscriutė iš išgąsčio su- ją, bet taja sąlyga, kad streiki

ninkų vadas Albertas Weis- 
board ar apie dvidešimt kitų jo 
padėjėjų nutrauktų visokius ry
šius su streiku.

NEW YORKAS, rugp. 
Passaico tekstilės fabrikų 
kuojan tieji darbininkai
kreipęsis į Amerikos Darbo Fe
deraciją su prašymu, kad jie 
nori būt priimti Federacijos 
nariais.

Dabar Amerikos Darbo Fede
racija per savo Textile Workers

riko: “Gyvatė!”
Kitos mergaitės, kurios nie

kados nebuvo girdėjusios Wis- 
seriutės balso, buvo gal ne tiek 
gyvatės išgąsdintos, kiek nu
stebintos savo draugės riksmu. 
Buvus nebylė dabar vėl kalba.

SUKILIMAS HONDURASE
MANAGUA, Nil$aragua, rug

pjūčio 13. — Gautais čia prane
šimais, IIoncKirase kilus vėl i’e- 
voliucija. Hevo’liucininkams 
vadovaująs žinomas generolas 
Gregorio Ferrara, buvęs karo 
ministeris.

Ku-kluxai nori laikyt pf.’Aidą 
Washingtone

WASII1NGTO>JAS, rugp. 13. 
— Ku-Klux-Klano organizacija 
kreipėsi į policijos viršininką 
prašydama leidimo Ku-khix- 
klaniečių paradui VVashingtonc 
rugsėjo 13 dieną.

Nori, kad Britų valdžia 
darytų žingsnių kasyk

lų streikui baigti
LONDONAS, rugp. 13. — 

Pasikalbėjime su spaudos at
stovais, Britų angliakasių fede
racijos sekretorius A. J. Cook 
pareiškė ge įdavimo, kad valdžia 
nekviestų angliakasių vadus 
sueiti su valdžios atstovais tar
tis dėl padarymo nacionalinės 
sutarties, nustatymo nacionali
nės minimum algos normos, g 
taipjau apsvarstyti klausimu; 
dėl visos kasyklų pramonės re
organizavimo.

Traukinio susikulimas
MOUNT VERNON, III., rugp.ATĖNAI, Graikija, rugp^ 13.

—r- Amerikos Archeologijos Mo- 13. — Louisville and Nashville 
kykla paskelbia, kad jai jau 
pavykę sukelti pakankamą fon
dą Parthenono kolonadoms at- užsimušė mašinistas Summers
steigti. ir jo padėjėjas Booth.

prekių traukiniui ištrukus is 
bėgių netoli nuo Woodlawno,

NUPIGINTAS PINIGŲ 
PERSIUNTIMAS LIETUVON

Naujienos ir vėl nupigino pinigų per
siuntimą Lietuvon ir dar labiau pagreitino 
išmokėjimą.

Telegramų už 60 centų ir 50 kitokių 
kaštų, Jūsų pinigai, sumoje 100 litų, bus 
pristatyti j nurodytą adrese miestą.

Tik pamislykit, už patarnavimą ir 
greitumą vertą 2—3 dolerių, Naujienose 
Jus mokėsit tiktai 50 centų!

Telegrafuokit pinigus per Naujienas 
Lietuvon.

tė, lietaus ir perkūnijų audra, 
laikinai paraližavusi visą mie
sto judėjimą. Gatvės patvino, 
namų rūsiai, geležinkelių tu
neliai ir subvėjai buvo pilni 
vandens, tuo tarpu kai perkūni
jos trankė bažnyčių bokštus ir 
skaiskrėpėrių kornizus.

pakartas paskilbęs kriminalia-1 Chicagai ir apielinkei federa-j Hightstovvne, N. J., perkūnas 
tas, Richard Reese Whittemore, linis oro biuraa šiai dienai pra- užmušė lauku ėjusį Stanley 

'Carpenterį, penkiolikos metų 
kartajs bernaitį.

PAKORĖ PASKILBUSJ 
MINALISTĄ

KRI

BALTIMORE, Md., rugp. 13. 
— Mary lando valstijos baudžia
majame kalėjime vakar tapo 
pakartas paskilbęs kriminalia-1

PARIS, III., rugp. 13. — 
nas Oaklando, III., pilietis, 
Charles Ballew, pastebėjo, kad 
jo namai griūva. Drūti Šulai, 
kuriais visa troba remiasi, ėmė 
stipriai trupėti. Ballew pasi
kvietė meistrus pataisyti, bet 
pasirodė, kad iš tvirtų šulų bu
vo belikę tik kevalai, kurie pa
liesti trupėjo, šulų vidus buvo 
milijonų baltųjų skruzdžių su- — Besimaudydamas čia prigėrė Ji 
naikintas. vienas chicagietis, Ross Beatty., Yorke areštuoti.

^ORR 4

Ai-

Chicagietis prigėrė

WOODLAND, Cal., rugp. 13.

mirties bausmei pasmerktas už našauja: 
užmušimą kalėjimo sargo, Holt Į Dalinai apsiniaukę, I 
mano. VVhittemore buvo žino- gali būt lietaus; nedidelė tem- 
mas kaip organizuotojas ir va- peraturos atmaina; 
das “$1,000,000 kriminalistų mainąsis vėjas, 
trusto,” kurs betgi 
kai praeitą žiemą Whittemore kai siekė 72° F.
ir keletas jo sėbrų buvo New-< šiandie saulė teka 5:56, let- mis granatomis 

džiasi 7:54 valandą. bulgarus.

susmuko, Vakar temperatūra

VIENNA, Austrija, rugp. 13.
• Pasak pranešimų iš Sofijos, 

vidutiniš- kuopa partizanų, įsiveržus iš 
Serbijos į Bulgariją, rankinė- 

' i sužeidus tris

vidutinis

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės į mus 
ar musų skyrius:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted SL 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St.

• NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, 111


