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Vokietija dar tęs
pnesmimąsi

20 žm. žuvo vėtroj
Daugiau degtinės užgriebė
Soc-demokratų areštai Rusijoj

Vokietija tęs pasyvį 
priešinimai '

Darbininkai už tęsimę pa 
šyvio priešinimos .

Valdžia negali panaikinti prie
šinimosi iki ji nežino tikrai, 
kad tai prives prie taikos, 
sako Cuno.

Ruhr unijų atstovai vienbal
siai nutarė tęsti pasyvį prie
šinimąsi okupantams.
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Užgriebė degtinę ant kito 
Anglijos laivo

šiandie paims degtinę iš trečio 
laivo.

NEW YORK, birž. 25. — Po 
trijų valandų darbo muitines 
valdininkai nuėmė nuo laivo 
užgriebtuosius ant Anglijos pa- 
sažierinio laivo Bcrengaria 
svaiginančius gėrimus.

Muitinė sako, kad užgriebto
ji ant laivo Cedric degtinė bus 
paimta ryto. Ant Cedric laivo 
yra 7,930 bonkų alaus, 60 ga
lionų 
vyno 
n ės.

spirito, arti (i galionų 
ir arti 7 galionų degti-

Anglai rūstauja dei degti 
nės užgriebimo

Prohibicija pasiliksianti
Hardingas sako, kad valdžia 

vykins jų visit griežtumu.

Vėl dideli areštai socialdo 
mokratų Rusijoj

The First and GreateatLithuanian Daily t n America

NAUJIENOS
The Ltthuantan Daily News

Publlshed by the Lithuanian Neivs Publishlng Co., Ine.
1739 So. Halstečt Street, Chicago, III.

• ________ Telephone Rooaevelt 8500___________________

Pirmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje
■ * 1 * t ’

10 žmonių užmušta New 
Yorke

ĮJJ—

Morris Hilquitas atvyksta 
Chicagon.

BERLINAS, birž. 25. — Sa
vo kallM)je atidarant agrikul
tūros parodą Karaliaučiuje, 
Vokietijos kancleris Cuno pri
siminė apie Ruhr ir kontribu
cijų klausimus ir parodė, kad 
valdžia yra mažai palinkusi da
ryti tame dalyke kompromisą.

Kancleris tvirtino, kad pasi
priešinimo dvasia tebėra la
bai tvirta tarp Ruhr distrikto 
gyventojų ir kad jis esąs įsiti
kinęs, kad ir neokupuotos Vo
kietijos gyventojai laikosi 
pačios dvasios ir kad jie 
kysis pat tvirtai.

Jis tikrino, kad Vokietija 
dariusi viską, kad išrišus kon
tribucijos klausimą. Vokietijos 
memorandumas atsiekęs tik 
tiek kiek buvo tikėtųsi, būtent 
tapę parodyta pasauliui, kad 
Vokietija nenori davinėti tuš
čių prižadų, kurių ji negali iš- 

k pildyti, bet 'kad ji tikrai nori 
taikos ir yra pasirengusi mo
kėti tiek kontribucijos, kiek 
tik ji pajiegia.

tos 
lai-

Betgi Francija dar nesanti 
prisirengus prie taikos ir rei
kalaujanti atsižadėjimo pasy
viu priešinimos. Tas priešini
mąsi nėra valdžios pagimdy
tas, bet yra pačių gyventojų va
lia. Jokia valdžia negalėtų to 
prie^linjmosd ^sustabdyti jir nė 
vienas vokietis to sustabdymo 
ir nenori iki nebus aišku, kad 
sustabdymais to priešinimosi 
tikrai prives prie teisingos tai
kos. To gi tikslo galima bus 
pasekti, greičiau, jei okiįpuoi- 
tojo krašto gyventojai pasiro
dys dar stipresniais ir jei ne
okupuotosios Vokietijos gy
ventojai parodys dar stipresnę 
valią.

Kas turit 
pardavimui 

automobiliy?
Gal kas iš tamstų turite var
totą automobilių, o neranda
te kupčiaus. Mes žinome, 
kad keletas desėtkų gerų 
kupčių laukia nusipirkt tokį 
automobilių kaip jūsų, jei 
atiduosit už prieinamą kai
ną.

Praneškit apie savo bargeną 
per NAUJIENAS Skyriuje 
AUTOMOBILIAI.

25. — 
atsto- 
Biele- 

kad

BERLINAS, birž.
Ruhr darbininkų unijų 
vų konforrttcija vakar 
felde vienbalsiai nutarė, 
pasyvio priešinimos sustabdy
mas tik tada, galės būti svars- 
tomas, kada “užsibaigs bruta- 
lė svetimos šalies militarinė 
priespauda ir kada bus sutar-, 
tos » teisingos sąlygos dery
boms.”

Toliau pareiškiama, kad pa
syvia priešinimasis nebus su- 
stalnlytas iki neapsistos “bru
talia neteiaingumas” belgų ir 
frantjiizų. siįoaraližuojant 
iežinkelius ir tuo pastatant 
vojun maisto pristatymą 
ventojams.

pa-

2O žmonių žuvo vėtroje
ST. PAUL, Minu., birž. 25.— 

Nepilnos žinios rodo, kad siau- 
tusiose smarkiose vėtrose ir 
lietaus audroje pabaigoj savai
tės šiaurvakarinėse valstijose 
žuvo apie 20 žmonių ir prida
ryta šiaip didelių nuostolių.

15 žmonių žuvoviesuloj 
šiaurvakarinėse valstijose

10 žmonių užimušta South Da- 
kotoj, o penki North Dako- 
toj; daug nuostolių prida
ryta.

ABERDEE, S. D., birž. 25.
— Dešimt žmonių liko užmu
šta ir desetkai žmonių liko su
žeisti viesulai septintadienio 
vakare perėjus plačia juosta 
Reeder apielinkėj ir tą turtin
gą ūkių aipielinkę nuteriojus.

Vėtra Wisconsihe.
SUPERIOR, Wis., birž. 25.

— Vėtra, • prilygsthnti viesulai, 
kartu su lietum perėjo dvie
jose vietose šiaurvakarėse, nu- 
teriodama didelius plotus že
mės ir pridarydama milžiniš
kų nuostolių.

Minon, Wis., apielinkėse vėt
ra sugriovė daug .mažesnių na
mų, išvertė ir | išlaužė daug 
medžių ir ’ daugelio namų sto
gus nunešė.

Penki žmonės užmušti.

FARGO, N. D., birž. 25. -^- 
Gautomis žiniomis, kiek žino
ma, mažiausia penki žmonės 
liko užmušti ir keturi sužei
sti viesulai septintadienio va
kare perėjus Adams paviete. 
Nuostoliai siekia mažiausia 
$100,000.

LONDONAS, birž. 25. — Vi
si Anglijos laikraščiai, visi gy
ventojai labai rūstauja ant 
Amerikos dėl jos užgriebimo 
degtinės ant Anglijos laivų, 
kurie atplaukia į
uostus. Valdžia betgi tyli, pri
pažindama, kad Amerikos elgi
masis yra pilnai teisėtas.

Anglai ketina atsimokėti 
Amerikai šią vasarą dar dau-

Amerikos

Ameriką. Esą dabar šmugel- 
ninkus rems stambus Anglijos 
interesai, •kurie netik atgabens 
degtinę į šmugebrinkams pa
togias vietas, bet ir duos jiems 
laivų įgabenti degtinę i Ame
riką.

Anglija neprotestuos
Amerika turi teisę atplėšti deg

tinės sandelius ant Anglijos 
laivų, sako Baldwin.

LONDONAS, birž. 25. — 
Premjeras Bakhvin atstovų bu
te, atsakydamas į paklausimus, 
pareiškė, kad Anglija visai ne
protestuos dėl Amerikos atplė- 
šimo Anglijos muitinės žymių 
ant degtinės sandelių ant Ang
lijos laivų, kada tie laivai pa
siekia Amerikos vandenis. 
Premieras sakė, kad tokis 
Amerikos elgimasis yra pilnai 
teisėtas ir kad tos žymės netu
ri jokios reikšmės svetimuose 
vandenyse ir reiškia tik tiek, 
kad tos žymės negali būti nu
imtos (pačios Ajngjlijos vande
nyse. Pati Anglija atplėšinėju- 
si kitų šalių žymes kada tam 
buvo reikalo.

Dar šeši žmonės mirė nuo 
karščio

Karščiau jau baigiasi.

GHTCAGO. —* Pereitą sep- 
tintadienį nuo karščio Chica- 
goje mirė dar šeši žmonės. To
kiu budu iki tai dienai nuo 
pradžios karščių 'pasimirė 23 
žmonės. Daugiau kaip šimtas 
žmonių susirgo.

Vakar gi dieną vienas žmo- 
giis mirė ir kelk žmonės su
sirgo nuo karščio.

Tečiaus karšiai jau baigiasi, 
Oro biuras pranašauja, kad 
šiandie jau bus vėsiau. Jau pe
reitą naktį lietus žymiai su
mažino karštį.

12 žmonių prigėrė
DETROJT, Mich., birž. 25.— 

Pereitą nedėldienį Miclngan 
ežere ir jo upėse prigėrė dvy- 
laka žmonių. Trys žmonės pa
gėrę Grand Rapids, o du Det
roite.

•DENVER, Cblo., birž. 25, 
— Prezidentas Hardingas, ku
ris važiuoja į Alaską, savo 
kalboje čia pareiškė, kad val
džia yra nurisprendusi vykin
ti prohibicijos įstatymus visu 
griežtumu, jei net valstijos ir 
atsisakytų nuo gelbėjimo fede- 
ralinei valdžiai tame įstatymų 
vykinime ir sukrautų visą na
štą ant Wastyngtono valdžios.

Daugiau to, prezidentas yra 
įsitikrinę^, kad prohibicijos 
priedas prie konstitucijos nelik 
nebus atšauktas, bet ir patys 
prohibicijos vykinimo įstaty
mai pasiliks ir jeigu jie bus 
kada pakeisti, tai tik taip, kad 
pagelbėjus vykinti prohibici- 
ją, o ne prohibiciją sušvelnin
ti, įvedant vyno ir alaus par
davinėjimą.

Hardingas sako, kad prohi
bicijos klausimas, virsta ne 
tiek kova tarp Slapiųjų ar sau
sųjų, kiek klausimu ar šalies 
įstatymai bus ir ajr galės bū
ti įvykinti. Jis yra tikras, kad 
fedei-efldne valdžia probibičiją 
vykins, bet jis tikisi, “ kad ir 
didelė didžiuma valstijų vald
žių irgi ją vykins, ar padės 
federalinei valdžiai ją vykinti. 

• Netiiesiogin/lai, . neminėda
mas valstijos vardo, preziden
tas užsiminė ir apie Ne'vv YoY- 
ko valstiją, (kuri' jjau atšaukė 
prohibicijos vykinimo įstaty
mus? Tai esąs naujas dalykas, 
kad valstija pažemina savo au
toritetą ir p^yeda didelę dalį 
savo galių ■' /fčderalinei vald
žiai. i

Iš areštuotųjų prievarta yra 
reikalaujama prižado nebe
priklausyti partijai.

BERLINAS, birž. 24. (“For- 
verts”). — Sovietų Rusijoj, su
lig gautomis iš Maskvos žinio
mis, prasidėjo išnaujo dideli 
persekiojimai ir areštai social
demokratų (menševikų). Ar- 
eštuojlam^ Ine tik socialdemo
kratų darbuotojai ir aktyvieji 
nariai, bet ir toki, kur jau il
gesnis laikas kaip nebedaly- 
vauja partiniame darbe ir ap
lamai politikos dalykais nebe- 
užsiima. Areštams bolševikų 
valdžia dabar vartoja socialde
mokratų partijos knygąs su na
rių sąrašais dar iš 1917 metų. 
Iš areštuojamųjų “čekistai” 
paprafetaS reikalauja, kad jie 
duotu raštu, savo rankos pa
rašu patvirtintą, pareiškimą, 
kad Jie išsižadą socialdemo
kratų partijos ir daugiau nie
kados jai nebepriklausysią. To
kį pareiškimą areštuojamieji 
dažniausiai griežtai atsisako 
duoti ir neduoda, nežiūrint vi
sų čekistų grūmojimų ir da
gi jų pavartojamų teroro Ir 
prievartos būdų.

Francuzai konfiskuos visus 
Ruhr anglis <

Elevatorius nusirito gatvėn.

NEW YORK, birž. 25. — 
Mažiausia dešimt žmonių liko 
užmušta ir apie keturi deset- 
kai žmonių sužeista dviejų va
gonų elevatoriui nušokus į gat
vę prie Fifth ir Flatbush gat
vių, Brooklyne. Iš sužeistųjų 
mažiausia penki mirs. Tarp už
muštųjų yra keturios mote
rys.

Vagonai buvo seni, medi
niai. Neoifidialiniai aiškinama, 
kad ašis pirmutinio vagono 
nulužo, kas sugadino bėgius ir 
vagonas nusirito gatvėn, nu
traukdamas paskui save ir ki
tą vagoną. Vagonai puldami 
nutraukė ir elektros vielas, 
kurios uždegė laužus. Abu va
gonai subirėjo į šipulius. Ug
niagesiai sustabdę gaisrą turė
jo rankomis plėšyti laužus, ka
dangi vartojant kirvius gali
ma buvo užgauti sužeistuosius.

Nelaimės vietoj veikiai susi
rinko keli tūkstančiai žmonių, 
kurie tik trukdė gelbėjimo dar
bą. Puolantys vagonai* sutriu- 
škino ir du automobilius, ku
rie stovėjo prie elevatoriaus.

Garsus Amerikos socialistų va- 
, das duos pranešimą apie 

Hamburge įvykusį Socialis
tų Kongresą.

• Šią savaitę iš New Yorko 
atvyks j Chicagą žinoinasai 
Amerikos socialistų vadas Mor
ris Hilųuitas. Ateinantį šešta
dienį, birželio 30 <1., vakare 
įvyks McWičkers Park salėj 
(North Avė. ir Robey St.) mil
žiniškas darbininkų susirinki

mas, kuriame Hilquitas, kaipo 
buvęs Socialistų Partijas dele
gatas į tarptautinį socialistų ir 
darbininkų kongresą Hambur
ge, duos sinulkmeningą prane
šimą apie to kongreso nuveiki 
tus darbus.

Du žmonės nušauti 
krikštynose.

SUMM.IT, N. J., birž. 25. — 
Krikštynose New Providence 
miestely vienas vyras ir viena 
moteris liko nušauti, o du 
žmonės pašauti. Nušovė juos „ 
svečias, kuris susiginčijo su 
nušautuoju*

? Kruvinos riaušės 
Saksonijoj Bankrutijo Šerų brokeriai.

Nelaimė Hardingo 
kelionėje

Du jo partijos* nariui užmušti, 
trečias, sužeistas. .

•DENVER, Colo., birž. 25. 
— Prezidento Hardingo kelio
nę į Alaską ištiko nelaimė. Du 
jo partijas nariai liko užmuš
ti ir vienas sunkiai sužeistas 
netoli jnuo Denver, automobi
liui, kuriuo jie buvo išvažia
vę pasivažinėtu Jpo a/plelinkes, 
nusiritus J 75 pėdų gilumo 
griovį.

Užmušti senas laikraštinin
kas Thomas F. Daweon -ir re- 
publikonų komiteto atstovas 
Sumner Curtis.i Taipjau užmu
šta ir Toomle Frech iš Den
verio, kuris vežiojo juos savo 
automobiliu. Sužeistas gi Do- 
nald A. Craig, manažeris New 
York 
biuro.

Herald Washingt»no

16 ŽJMONIŲ SUŽEISTA.

JAiGKSOiN, Mich., bfrž. 25. 
— įMotormanas ir apde pen
kiolika pasažierių liko sužeisti 
užmiestiniam gatvekarkii, ėju
siam iš Kalamazoo į Jackson, 
nušokus nuo bėgių ties Par- 
ma ir atsimušus | miestelio 
kalėjimą, \ . *

PINIGŲ KURSAS
Vakar birželio 25 A, užsienio

rus Mtalpi
Anglijos 1 sv. sterlingų 
Austrijos 100 kronų ___
Belgijos 100 markių .... 
Danijos 100 markių........
Finų 100 markių . ...... .
Francijos 100 frankų ... 
Italijos 100 litų.... ......
Lietuvos 100 Litų . 
Lenkų 100 markių ....
Norvegijos 100 kronų . 
Olandų 100 guldenų .. 
šveicarų 100 markių 
Švedijos 100 kronų ....
Vokietijos 100

prista 
anglių 
užmo

~ DUSSELDORF, biri 25. — 
Prancūzų gen. Degoutte išlei
do patvarkymą, pareiškiantį, 
kad talkininkų kontrolės ko
misija Ruhr $ėtril0e. turi tei
sės rekvizuoti dėl okupantų 
visus anglis kasyklose, dirbtu
vėse ir kitose Ruhr industrijo
se, kad tuo užtikrinus 
tymą kontribucijos 
taipjau kad užtikrinus 
k ėjimą'anglių taksų.

Tas patvarkymas yra pa
remtas VILI skirsniu Versailės 
sutarties. Taipjau jsakymas 
pareiškia, kad Vokietija per
žengė tą sutarties skirsnį, sa
vanoriai sumažindama anglių 
produkciją kontribucijos sąs
kaitai.

Patvarkimos seko, kad nuo 
dienos kontrolę® komisijoj 
pirmininko nuosprendžio nie
kas negalės paliest! anglių iš
ėmus tuos, kuriuos įgalios 
kontroles komisija. Tas įga
liojimas kontrolės komisijos 
galės būti duotas dirbtuvėms 
ir kasykloms.

12 ŽMONIŲ SUŽEISTA TRAU
KINIAMS SUSIDŪRUS. 

■ 

..............

iDANVILLE, III., birž. 25. — 
Wabash traukinis šiandie kryž
kelėj Danvdlly susidūrė su Chi- 
cago & Eastern Illinois trau
kiniu. Nuo 12 iki 14 žmonių 
liko sužeista toje nelaimėje, 
bet sunkiai sužeistų nėra. Abu 
traukiniai buvo pasažieriniai. 
Niekurle Wabash traukinio 
pasažierial pergyvo antrą ausi- 
daužymą, nes pirmas susidau- 
žimas (vyko Delphi, Ind. 
neitą naktį Ir buvo paimti 
traukinio. '

šio

. BERLINAS, birž. 25. . — 
iMušiai gatvėse tarp nacionali-..... ......... ............... .. ..... . .......
Jstų ir komunistų ištiko Eisle<|wa^ & coJ nąrys New Yor- 
>ben, Prūsijos Saksonijoj, 
dengiant paminklą dėl nužu
dymo Vokietijos užsienio rei
kalų mimsterio Dr. t Walter 
Rathenau. Du žmonės liko 
•mušti ir 25 sužeisti.

NEW YORK, birž. 25. — 
Šerų brokerių firma Einstein,

•ko biržos, bankrutijo pereitą 
šeštadienį. Per tūlą laiką fir
ma nebeveikė.

Keturi žmonės užmušti.

už-

STOOK.TON, Cal., birž.
;— Keturi žmonės liko užmu
šti persišaudime Tracy. Trys 
lik^ nušauti savitarpinėse peš
tynėse, o ketvirtą nušovė po
licija, jam ginklu pasipriešinus 
areštui.

25.
šiandie — apsiniaukę, vieto

mis lietus; biskį vėsiau.
Saulė/ teka 5:16 v., leidžia

si 8:29 v. Mėnuo leidžiasi 3:49 
valandą nakties.

SIŲSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

... 14.63 

..... 5.26 
.'$17.88 
... $2.78
... $6.21 
... $4.49 

... $10.00 

......  Uc
• s**? 

.. $89.20 
,. 817.90 
.. $26.52

Nušovė savo dukterį.

LOUISVILLE, Ky., birž.
Wm. 2Jinsmei»ter nuvyko į 
bažnyčios pikniką,, ten nušo
vė savo dukterį ir. dar vieną 
merginą, tris vaikinus pašovė 
ir kada nebegalėjo Ištrukti, 
pats nusišovė. Bešaudydamas 
jis paleido virš 20 šūvių, be to 
kišeiduoae pas rasta arii 70 
kulkq.
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