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SUOMIAI SPAUDŽIA Irusai-chinai pasi
rašė TARYBAS
KOMUNISTUS
Helsingfors. — Suomijos
seime priimta įstatymas už
dedantis griežtas bausmes
komunistams jeigu jie ką
nors bandys veikti, su tik
slu sulaikyti visą jų judėji
mą.
Komunistų veikimui uždaroma keliai, net turės iš
sisklaidyti komunistų gru
pė pačiame Suomijos seime.
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“Dirvos” Redakcija ir Administracija

linki visiems “Dirvos” skaitytojams,
Maskva. — Mandžurijos
ir sovietų atstovai susitikę
rėmėjams ir draugams
Khabarovske, Siberijoj, pa
sirašė protokalą sulyg ku
LAIMINGŲ NAUJŲ METU.
rio Chinų Rytinio gelžkelio
kontrolėj atgrąžinama se
novinė padėtis kaip buvo
iki susipykimo.
Pasirašius tą sutartį, abi
pusės atitraukia savo ka^DIDELI ŠALČIAI PA VOKIEČIAI ATMETĖ
riumenes nuo rubežių. Bus
YOUNG PLANĄ
SIEKĖ NET FLORIDĄ
paleisti visi kaliniai suimti
Berlinas. — Gruodžio 22
IR DARBININKŲ ŽINIOS
ŽIAURUS SENIO PA sąryšyje su šešių mėnesių
Dalyvavo apie 50 Veikėjų a) Galimiausiais buds
Chicago. — Pereitos sa d. įvyko Vokietijoj visuoti
SIELGIMAS
ginču už tą gelžkėlį. Chi- iš Nauj. Anglijos Kolonijų remkime finansiškai ok
VISO UŽMUŠTA 59
vaitės smarkiuose šalčiuose nas balsavimas už ir prieš
McAlister, Okla. — Perei Suv. Valstijose sušalo arba Young planą, kuris nusta Kansas City. — Vienas 53 nai prižadėjo nuginkluot
Gruodžio 1 d., Hartford, puotų Lietuvos dalių Liet
tos savaitės kasyklos- spro nuo «šalčių priežasties mirė to kiek Vokietija turi mo metų senis, susitikęs gatvė Rusus baltgvardiečius.
Conn., buvo Politinio Iždo vius. Lai tenaitiniai Liet
je 14 metų mergaitę, įsitem Maskvoj atsibus konfe
gime užmušta viso 59 dar apie 100 žmonių.
kėti aliantams karo atlygi
sušauktas Naujos Anglijos viai žino kad milijonas j
pė į savo namus grasinda rencija Sausio 25 d. galuti
bininkai. Pereitą savaitę Chicagoj mirė 26 ypatos, nimo.
Sandariečių ir tautiniai-de- merikos Lietuvių visuom
tikrų žinių. dar nebuvo ga daugybė susirgo nuo suša- To plano įvedimui galėn mas nerėkti nes kirviu su nam klausimo išrišimui.
mokratiniai
nusistačiusių su jais ir jų nepamiršę
lima paduoti.
reikėjo gauti 21,000,000 bal kaposiąs. Paskui nunešė ją
veikėjų suvažiavimas. Kon neapleis.
limo. S
į garadžiaus požemį, kur iš
b) Kiekvienos organiz
Šalčiai pasiekė net šiltą sų, bet gauta tik ketvirta
ferenciją su įžangine kalba
gėdino ir pririšo prie lovos SUNKI DARBININKU
Paterson, N. J. — Gręsia Floridą.
dalis, 5,782,000 balsų.
atidarė Polit. Iždininko pir cijos seimuose bei drauį
kad neišbėgtų. Ji išbuvo PADĖTIS VOKIETIJOJ
du dideli audėjų streikai.
Vidur-vakarinėse Gruod. Balsavimai praėjo ramiai
mininkas V. M. Čekanaus jų susirinkimuose išneši
Audėjų unija nuskyrė orga  18-19 snigo per 36 valandas tik Berline komunistai su skiepe visą dieną, iki paskui Berlinas. — Vokietija su kas. Kol mandatai buvo su me rezoliucijas padrąsina
nizatorius suagituoti audė ištisai, Chicagoj privertė kėlė riaušes, 35 jų areštuo užėję kiti išgelbėjo.
siduria su bedarbe. Šiuomi tvarkyti, Čekanauskas pa čias Vilniečius nepasiduo
Senis suimtas prie kaltės tarpu bedarbių yra 20 nuo
jus prie streiko.
sniego apie 15 colių storio. ti, kurie važiavo troke ap
kvietė A. B. Strimaitį pa Tokias rezoliucijas plači
prisipažino.
Norima iššaukti Paterso- Suvėlavo gelžkeliai.
šimčių daugiau negu metai kalbėti. Jo kalba buvo nu skelbkime spaudoje bei ta
kabintame komunistiškomis
no, Scranton ir Allentown, New Yorke laivai nega iškabomis.
atgal, išviso yra 2,200,000 kreiptą išaiškinimui apie tikras rezoliucijas kas m
DAR 15 UŽMUŠTA
Pa., ir Pawtucket, I. L, au lėjo išeiti nei ateiti, atsiti Balsavimuose viso daly
neturinčių darbo, iš kurių ruošimąsi prie D. L- K. Vy tai siųskime Tautų Sąju
dėjus.
ko mažesnių laivų susiduri- vavo 6,231,000 piliečių, vi Meksikoj, muš tynėj e tarp apie 600,000 negauna jokios tauto jubilejaus apvaikščio- gos plenumo posėdžiams.
'mas, nes per sniegą nieko sa daugybė visai susilaikė dviejų miestelių už vieną iš valdžios pašalpos. O ku jimo ir jo darbų minėjimo., c) Prie kiekvienos pr
Darbininkų organizato nebuvo matyt.
nuo balsąvimo. Balsuoti tu-| plotą žemės gulintį tarpe jų rie gauna ir tai tik po $1.50 Viso konferencijoj daly-’ gos pareiškim Lietuvių t(
rių suvažiavimas. Sausio \6 Daugelyj vietų graso ų- ri teisę 41,520,000 žmonių. Gruodžio 21 d/wel .užmušta iki $8/į. savaitę.
vavo 45 atstovai ir 4 veikė- sę į Vilnių čionaitinėj spą
15 žmonių ir keliolika sužei Keturiuose miestuose ko jai-atstovai.
d. šaukiama Amerikos Dar pių išsiliejimai.
doj.
sta. Savaitė pirm to už munistai buvo surengę su Konferencijos pirmininku d) Palaikykime kontak
bo federacijos organizato
“SAUSŲJŲ” AGENTŲ mušta 13 ypatų.
rių suvažiavimas Charlotte, ANGLIJOS ANGLIES BI
mišimus, keliolika jų areš išrinkta A. B. Strimaitis, su Gūdų, Rusų, Ukrainieč
AUKOS
N. C., mieste, išdirbimui
tuota.
.
pagelbininku J. Ambrazie ir kitų mums drauginį
LIŪS
Surinktos žinios apie nu SOVIETAI MINĖJO STA
planų organizavimui pieti-' Londonas. — Vos aštuoBedarbės padidėjimas pa jus, sekretoriais K. J. Pau tautų organizacijomis ir s
žudymus piliečių bėgyj proLINO SUKAKTUVES
nių valstijų darbininkų ir niais balsais virš opozicijos
jais bendrai dirbkime Vi
hibicijos periodo rodo kad Maskva. — Gruodžio 21 eina nuo to kad kas metai lauskas ir V. P. Jankus.
išstūmimui iš ten komunis balsų Anglijos darbo val
valdžios agentai, eidami sa d. Sovietų Rusija apvaikš Vokietijoj priauga po 400,- Konferencija išnešė šito niaus atvadavime.
tų organįzatorių.
000 naujų darbininkų, ku kią rezoliuciją reikale San Šie ir panašus Ameriki
džiai pasisekė pravesti an vo pareigas kaipo įstatymo
čiojo Stalino, 'sovietų caro, riems dirbtuvės neįstengia
čių Lietuvių žygiai teil
gliakasyklų industrijos bi- vykintojai nužudė 147 ypadariečių veikimo:
50 metų sukaktuves.
1930 metais bus darbų. liu ir išvengti visuotino ka
“Lietuvių Politinio Ižd j Vilniečiams moralės par
tas.
Pačių agentų nužudy Stalinas savo atsakyme į duoti darbų.
Pagal to kaip dabar daly syklų streiko.
ta 57, taigi viso bendrai ne syeikinimus viešai pareiškė Vokietijos bankai sutin sušaukta konefrencija, ap mos ir paskatins prie 'i
kai eina, spėjama kad se Antru skaitymu bilius at
ka paskolint valdžiai pini svarsčius Sandariečių ir tvermės;
kančiais metais industrijos stovų bute perėjo 281 bal teko gyvasčių 204 piliečiai, kad “kaip praeityje taip ir gų: 350,000,000 markių kad bendrai tautiniai-demokrakurie
butų
gyvi
jeigu
ne
ateityje aš pašvęsiu visą sa valdžia galėtų varyt viešus
Vytauto 500 Metų Sukakti
turės ką veikti ir darbij bus su prieš 273.
tiniai nusistačių Lietuvių
vių Minėjimas Amerikoj
užtektinai. Per Lapkričio Taigi tik 8 balsais Mac- prohibicija. Čia neįskaito vo spėką darbo klesai, pro darbus ir duoti bedarbiams
Amerikoje
veikimą
ateityje
mėnesį darbai buvo žymiai Donaldo vyriausybei tepa ma miestii prohibicijos a- letariato revoliucijai ir pa užsiėmimo.
tautiniame bei kultūrinia a) Pageidaujama kad t:
gentų nužudyti piliečiai — sauliniam komunizmui —
apmažėję.
sisekė išlikti nuo išvertimo. visų bendrai pasidarytų sume
darbe ir buvime sargy apvaikščiojimas Ameriko,
tam pašvęsiu visus savo ga
Lloyd George, Liberatų virš tūkstančio.
POLICIJANTO UNIFOR boje Lietuvos nepriklauso bendras visų srovių išvien
bumus, ir jei reikalinga viHondūre, Centralinėj A- partijos vadas, kuri palai
MOJ NUŽUDĖ 7 YPATAS mybės, pageidauja kad tau- Būtų traginga kad minii
Isą savo kraują, lašas po la
merikoj, cukraus dirbtuvės ko Darbo partiją valdžioje,
•Chicago. — Pereitą sa tiniai-demokratiniai nusi to didžio Lietuvių taute
JAPONAI
UŽ
MAŽINIMĄ
šo”.
aukštą kaminą valant nu išsireiškė: “bilius visiškai
vienytojo sukaktuves pan
KARIŠKŲ LAIVŲ
krito ir užsimušė penki dar netikęs, apima aršiausius
Bet dar nei lašo savo vaitę suimtas St. Joseph, statę laikraščiai bei veikė dytume pakrikimą. Page
jai
konsoliduotų
jiegas
ben

Mich.,
mieste,
už
nušovimą
New
York.
—
Vykstanti
bininkai.
daujama kad šiam reikah
socializmo ir individualizmo į Londono konferenciją Ja kraujo tas kraugeris ne- policijanto, Fred Burke pri dram veikimui.’.’
klausimus, be pagalbos vie ponijos delegatai išsireiškė praliejo, bet po jo įsakymais pažintas. tas asmuo kuris Politinio Iždo klausime visos musų tautiniai nūs
Suv. Valstijose per savai
išžudyta tūkstančiai nekal
nai ar kitai pusei.”
su buriu kitų banditų de nutarta galimiausiais bu stačiusios organizacijos si
kad jie sutinka ant sulai tų Rusijos žmonių.
tę iki Gruodžio 14 aliejaus
šimts mėnesių atgali Chica dais remti Politinį Iždą ir eitų į bendrą darbą.
kymo
didelių
laivų
budavoišimta 2,617,287 bačkų,, sep
Katė
išbalo.
Vienas
Ang

jimo per šešis metus. Lai Skruzdės suėda pinigus. goj e nušovė septynis savo per jį Vilnijos Lietuvių bei Dalyvavimas ApvaikščiO'
tyniais tūkstančiais bačkų
jime Lietuvoje
mažiau negu savaitė pirm lų mažas laivas po audros vai kuriuos dabar turima Filipinų salose yra sparnuo priešingos banditų gaujos Vilniaus atvadavimo dar
sugryžo į uostą visas ap reikalingi apsigynimui ir jų tos skruzdės, kurios ėda bi  vyrus: Jisai dėyėjo polici bą. Metinė mokestis į Po
to.
a)
Šis
klausimas gali i
daužytas, vos išliko nuo nu gali užtekti.
le ką kame yra medžio ce- janto uniformą laike tos litinį Iždą nustatyta $3.
sirišti ekskursijų pavidal
skendimo.
Laive
vyrai
tu

Essen, Vokietija. —Lokoluloizos. Vienoje šėpoje jos žudystės, per ką galėjo prie ■Suvažiavime metinių mo Amerikos Lietuvių laiv
kesčių ir aukų į Polit. Iždą
motivui užlėkus' ant pulko rėjo katiną, kuris sako bu
CHINŲ SUKILIMAS
suėdė $2,000,000 pinigų. Bu savo priešų prieiti.
korčių agentai jau suė;
sudėta $76.
darbininkų dirbusių ant ge vo visai juodas, bet iš bai
PASIBAIGĘS
vo apkaltintas iždininkas už
šiame reikale į bendrą da:
Nutarta remti New Yor-,
ležinkelio, šeši darbininkai mės laike audros visai liko Pranešimai iš Tokio, Ja pinigų žlugimą, bet susekta VOKIETIJOS SOCIALIS
bą. Pageidautina kad si
baltas.
ko-New Jersey veikėjų su
TAI SKYLA
užmušta, aštuoni sužeista.
ponijos,'sako jog Kai Šek, kad tai buvo kaltė tų skruz
sibendrintų ir politiniai m
Nuskendus vienam Ang
Berlinas. —Vokietijos so manymą rengti D. L. K. Vy sistačiusios partijos.
nacionalistų valdžios galva, džių.
Rensselaer, N. Y. — Alie lų laivui nugarmėjo $125,cialistų partijos' eilėje gre tauto 500 metų mirties su b) Pageidautina kad 1
jaus tanko sprogime užmuš 000 vertės dailos darbų-pie- pasekmingai padarė sutar
sia skilimas už dabartinę kaktuvių apvaikščiojimą. merikos Lietuviai bendri
tį
su
sukilėliais
generolais
Užsimušė
į
kaktą.
Nee

ta 3 darbininkai.
šinių. 146 pasažieriai išgel ir jie paliovė maištus prieš
nah, Wis. — Vienas ūkinin valdžios taktiką. Socialis Vilniaus vadavimo reika veikdami galėtų į apvaik
ARTISTAI PARYŽIUJE bėti.
centralinę valdžią. Sukili- kas vydamas bulių susilėkė tai turi pirmenybę valdžio le priimta plati rezoliucija, čiojimą Lietuvon apsius
Paryžiuje yra susituokę į
mo vadams reikėjo užmokė- su savo broliu ir kaktomis je ir jų partija stiprėja, bet kurios kopija nutarta pa oficialę atstovybę. Neab
40,000 piešėjų ir kitokių ar- Aukų, darbininkai! Bul ti $12,000,000.
taip susimušė kad galva ply už tai vadai pradeda nepa siųsti Tautų Sąjungai rei jotina kad tokia komisi;
tistų-menininkų iš visų pa garijoj 40 komunistų tapo
kalaujant grąžinti Vilnių
šo ir jis mirė. Antrasis iš sidalinti vietomis.
hutų širdingai Liętuyo;
saulio kampų.
Lietuvai.
atrasti kaltais konspiracijo . Tai koja! Austrijoj mirė liko sveikas.
priimta ir ji žymiai sua
je prieš valdžią ir tapo nu vienas Žydas su medine ko
Washington. Kūčių va Konferencijos Pastabos
tintų Amerikos Letuvii
New Yorko valstijoj šio teisti kalėjimo 326 metams ja. Jo giminės iš New Yor - 20 užmušta. Ispanijoj, ne kare prezidento Hoovero
Konferencija priėmė šias su Lietuva.
rudens medžioklės sezonu per visus. Jie taipgi pri ko pranešė tenai kad pa toli Gileda, traukiniui už raštinėj Baltajam Name ki
pastabas Amerikos Lietuvių Konferencij os Vedėj ai:
nušauta 24 ypatos, aštuo- teisti užmokėti 6,000,000 le žiūrėtų jo medinę koją, ku bėgus ant autobuso^uzmuš- lo gaisras, nuostolių pada
organizacijoms ir visai Lie
A. B. Strimaitis, pin
ryta
Už
$60,000.
Dokumen

niomis mažiau negu 1928 m. vų pinigais.
rioje rasta $86,000 pinigais. ta 20 žmonių.
tuvių visuomenei:
1
K. J. Paulauskas, sek
tai1 išgelbėta.

DARBAI

NAUJ, ANGLIJOS
KONFERENCIJA

