
-•^-•»«* - $•*•*•«• ^»7į,y,w4u*^**w- %- -v-.«V••h-«^-V^.*--I**V *#"«•#*» »»*»"*»»-*r *W-%- V * *••«**<«*• *.#v#-«•"•»«<* • »- 4.* ̂  »- «V • »*«•t "»*** ^--ty * *•»,--•*./ >-.,v.Wy. *.#S# •.*• -.'^- »»A * M» -V W •>**>< r ••' ,**>* . • w,, -, ., Ii: .- *»> -• V •• •••-•'•'-• X ••••,-«:.. • ,-.• . /»•»• f »• ..- •- - ,•' .4- - ,. 

•:« ~*¥ x*$?7 >k r">:> « 
^ 

v"-\) ^ <' i w ^ ̂  i . ,,-H f •» _ "*» . '* ^ - ' •*, 
't* > ^ r <" • -««• . h ' ' t >« 

** >'rf1 v, tJ* * * ,.. •v*-* , ' * - ' < 

As \-į** 4• • it- yį*4.»**-.--^r>.i'WJ-*****4 

^ s$įt ^ 

• r K  «-s W- 4 , 
Wr^t / , 

± r » **\ . 

s,... DIRVA (THE FIELD). 
LITHUANIAN WEEKLY 

Published every Friday in Cleveland bu tte 

"*". . Ohio Lithuanian Publishing Co. 
M20 Superior Ave. Cleveland, Ohio 

Subscription per Year in Advance 
In the United States $2.00 
In Canada $2.5C| 

j Entered as Second-Class matter Decent 
ber 6th, 1915, at the Cleveland Postoffic® 
^ under the Act of March 3, 1879. 

II] jimmmmm i i 

^ y ® f y r v ® t r < f t v S  
, v * V 't? ^ ',-« * fj \ : f, ** • t*- •*,.!. -r •> -J , - 7 J 

1 "'f " " x :v> ^ tA% 

, /', V Jt -v-'V -i.i;'.. % '-/ '^; ' «;J( . 

JW"l I I 'I' wi'li.i 
j./r si ̂  į hI ' - T 

DIRVA (THE FIELD)* . 
SAVAITINIS LAIKUASTlg 

' U leidžia Penktadieniais Cleveland# 

Ohio Lietuvių Spaudos Bendro*! 
Metini Prenumerata 

Suvienytose Valstijose $2X0 
Kanadoje (2.90 

The only Iv aonal Lithuanian Newspaper published in Ohio, reaching a very large majority of the 
80,000 Lithuanians in the State and 20,000 in Cleveland 

0 t R VA 
6820 Superior Ave. Cleveland. Ohio 

No. 19 KAINA 5c. CLEVELAND. OHIO GEGUŽĖS-MAY 7, 1943 

D A R B A I  
IR DARBININKŲ ŽINIOS 

Angliakasių Streikas 
Prasidėjo ir Baigėsi 
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Gegužės 1, John L. Le
wis, nežiūrint visų valdžios 
pastangų vengti angliaka
sių streiko, nes tuomi kliu
doma šalies karo darbai ir 
gelbstima priešui, streiką 
vistiek apšaukė — streikas 
apėmė 553,000 darbininkų. 

Gegužės 2 d., per radio 
i darbininkus ir visus ša
lies gyventojus kalbėjo S. 
V. Prezidentas Roosevelt, 
pasmerkdamas toki maine-
rių vado pasielgimą. . 

Valdžia paskelbė paima 
j savo rankas visas anglia
kasy klas ir jose, streikas 
turi^ baigtis. 

Lewis, 20 minutų pirm 
Prezidento kalbos paskelbė 
15 dienų paliaubas, įsaky
damas darbininkams gryž-
ti j kasyklas, o bėgyje 15 
dienų bus vedama derybos 
su kasyklų operatoriais — 
Lewis reikalauja darbinin-

, - ikams $2 dienai mokesties 
:*Y jdaugiau, bet kasykhį r>pe-

, ratoriai atsisako mokėti. 
Toliau angliakasių klau

simas priklausys nuo kuro 
administratoriaus, Vidaus 
Reikalų Sekretoriaus Ic-
kes. Jo globoje yra visos 
valdžios k o n t roliuojamos 
angliakasyklos. 

Ickes pataria kasykloms 
dirbti 6 dienas savaitėje. 
Tas reikalinga, sako užtik
rinimui pakankamo kiekio 
anglies pagaminimui. 

Angliakasiai tuo budu 
uždirbs daugiau savaitėje: 
iki šiol pagrindinis savaiti
nis uždarbis buvo $35, už 
5 dienų savaitę. Dabar an-
gliakasis uždirbs $45.50. 

Valdžia tyrinėja anglia
kasių pragyvenimo kaštus. 

Clevelande, baigėsi strei
kas 700 darbininkų Ameri 
can Stove Co., kur gamina 
ma karo reikmenys. 

Sustreikavo 350 darbi
ninkų Ferro Machinery & 
Foundry Co., sulaikydami 
visus darbus toje .lįu'ikuvė-
je. , 

Akron, O. — Goodrich 
Co. gumų išdirbystėje su
streikavo 400 unijistų dar
bininkų, sulaikydami visus 
darbus savo divizijoje. 

15 užmušta. Elkton, Md. 
* — Ištikus sprogimui para

ko ir šovinių dirbtuvėje už
mušta 15 darbininkų, kelio
lika kitų sužeista. Dalis 
dirbtuvės pastatų sugriau
ta. 

(28-ti metai :: 28th Yeaffi 

Amerikiečiai Bombarduoja Bizerte 
ATSTUMI VOKIE

ČIUS IR UŽĖMĖ 
MATEUR 

Amerikos Ir Prancūzų 
kariuomenės priėjo jau 8 
ir 10 mylių atstumo nuo 
svarbaus šiaurės Afrikos 
uosto ir tvirtovės Bizerte. 
Vokiečiai sako pasiryžę to
je srityje kautis ir laikytis 
iki paskutinos, susikaupę 
Bon iškyšulyje. Vokiečių 
ryžimąsi ten laikytis rodo 
šių dienų jų didelės pas
tangos atsikirsti Britų pir
mai ir aštuntai armijai iš 
pietų. 

Amerikiečiai užėmė Ma-
teur ir apšauto Ferryville 
pakeliui link Bizerte, ir iš 
didesnių kanuolių bei lėktu
vais atakuoja Bizerte. 

Kita Amerikiečių dalis 
apgulė Tebourba, kas jau 
skaitoma vartais į sostinę 
Tunis, pietryčiuose" nuo Bi
zerte. 

Viduržemio juroje Britų 
submarinai paskandino 10 
priešų laivų, kurie gabeno 
pagalbą ir reikmenis j Tu-

Didelį susirūpinimą su
kėlė Italams ir Vokiečiams 
šis alijantų pasisekimas ir 
jie tiki kad užėmus visą 
Tunisiją seks pasikėsinimai 
veržtis Europon skersai Vi
duržemio jurą. 

PRANCŪZAI kariauto
jai alijantų pusėje Afriko
je, Gen. De Gaulle ir Gen. 
Giraud, nors sutiko susiei
ti vienas su kitu pasitarti, 
nesusitaria del vietos kur 
jie turėtų susitikti. Gen. 
De Gaulle remia komunis
tai, todėl Gen. Giraud ne
nori vykti į Algiers, Gen. 
De Gaulle's vietovę. 

JAPONU PADĖTIS 
NETVIRTA 

Japonai pasiryžo užves
ti smarkų karą submari-
nais, trukdymui Amerikai 
ir alijantams Pietų Atlan-
tikę pristatyti karo-* reik
menis ir kariuomenes. 

Pati Japonų vyriausybė 
per radio skelbia jog Japo
nijos karo reikmenų rezer
vai, ypač lėktuvai, yra ne
gausus, jų užteks tik trum
pam karo laikui. 

Amerikiečiai užėmė Rus
sell salas iš Japonų, neto^-
iiese Guadalcanal salos. 

Amerika ruošia tvirtas 
savo bazes Alaskos salose, 
iš kurių bus bombarduoja-
nia Japonija, ir kai tas bus 
Įrengta, Japonai supranta 
ką tas jiems reikš. 

Amerikiečiai neliaujamai 
užpuldinėja Japonų įreng
tas bazes Aleutiškose salo
se, netoliese tų ką Ameri
kiečiai stiprinasi. 

9 Detroit, Mich.— Sustrei
kavo keli šimtai Ford Mo
tor Co. darbininkų Rouge 
dirbtuvėje. Del to turėjo 
buti paleista iš darbo 6000 
kitų darbininkų. 

Iš ISPANIJOS praneša 
jog Ispanai kariaus prieš 
bėnt ką kurie kėsinsis 
į jų žemę veržtis, ar tai 
butų Vokiečiai ar Italai. 

Eina gandai kad alijan
tams sumušant Vokiečius 
Tunisijoje, jie gali pasikė
sinti pultis šiaurės Afri-
kon per Ispaniją, Ameri
kiečiams iš užpakalio. 

PULS BRITANIJĄ? 

Per Ispaniją ateina ga;i-
dai *-kad Hitleris, daryda
mas paskutinį desperatišką 
žygį gali kėsintis pulti Bri
taniją, kaip tik apsitvar
kys ir nusistovės Rusijos 
fronte. 

Esą, Vokiečių karo šta
bas turi gatavus planus 
veržimuieį į Britų salas. 

. SKRIDIMAS per Atlan-
tiką virto jau visai papra
stu dalyku: iš Newfound
land© į Britaniją kariški 
lėktuvai nugabenami per 
6 valandas, 20 minutų — 
tokie padaryta greitumo 
rekordai pastaromis dieno
mis. 

ROOSEVELT SU
SITIKS SU STA

LINU? 

Britų-Amerikos Komisija Karo Tremtiniams 

Pranešimai sako kad Jo
seph E. Davies antru kar
tu išvyksta "gu misija" į 
Sovietų Rusiją. Jis vyksta 
kaip Prez. Roosevelto spe-
cialis atstovas su pasiuly-
mu Stallino pasimatuimii 
su Rooseveltu. . 

Davies aptars su Stalinu 
ir karo reikalus kuriuos 
Prez. Roosevelt jį įgaliojo 
aptarti. t 

Maskvon vyS's ir Sovietų 
ambasadorius Washingtone 
Litvino v. ?y 

RUSAI SMARKIAU 
VEIKIA KAUKAZE 

•»" ws»>sssr¥ ••mm 

Berlinas skelbia jog Ba
landžio mėnesį nazių sub
marinai ir lėktuvai nuskan
dino 84 alijantų laivus — 
pusiau mažiau negu gyrė
si nuskandinę Kovo na. 

Rusai praneša apie pasi
sekimus puolime Vokiečių 
linijų Kaukaze. Bolševikai 
palengva, didelėmis pastan
gomis veržiasi pirmyn at
siimti iš Vokiečių Juodųjų 
jurų karo lavų uostą Novo-

fr.osijską. 
Rusai naudojai Ameri

kos karo reikmenimis ir 
maistu Kaukaze, ką leng
vai gauna iš Irano, palygi
namai netoli. Irane užver
sta iš Amerikos sugabentų 
reikmenų, Rusai nespėja 
išsivežti del prastos komu
nikacijos tenai. 

Rusai naudodami Ameri
kos ir Britų bomberius už
puldinėja Vokiečių laiko
mus miestus Jaltą, Brvan-
ską, Gomelį, ir Lietuvių 
Brastą, buvusios Lenkijos 
ribose. 

Britų ir Amerikiečių konferencijos Bermudoje nariai. Jų 
užduotis yra išrasti budus teikimui pagralbos ir išgavimui žmo
nių iš Vokiečių užimtų žemių. Delegacijoje yra aukštesni val
džių nariai. 

UŽSIMUŠĖ ŽYMUS 
KARIŠKIAI 

Mussolini, ' sustiprinimui 
Italų dvasios, Geg. 5 kalbė
damas į 100,000 minią, pa
reiškė viltį jog Italija atsi
kariaus savo prarastas Af
rikos kolonijas.... 

USA Prezidentas pas Meksikos Prezidentą 

STALINAS, savo kalboj 
Maskvoje Gegužės 1 minė
jime, pagyrė kad ir alijan-
tai smarkiai kariauja, jau 
neskelbė buk tik vieni bol
ševikai karą neša savo pe
čiais. Jis taipgi paneigė 
gandus apie Hitlerio siūly
mą taikintis. 

• Geg. 4 iš Islandijos pra* 
nešė kad ten lėktuvu užsi
mušė Lieut. Gen. Frank M. 
Andrews, Amerikos lakū
nų komandierius Europos 
karo laukuose. Su juo už
simušė ir Metodistų vysku
pas Leonard, lankydamas 
kareivių stovyklas. 

Su jais kartu užsimušė 
12 kitų kariškių. 

ALIJANTAI gavo savo 
vadovybėn 220 karo laivų 
įvairių šalių kurias okupa
vo Vokiečiai, bet nepaspė
jo Jaivus užgrobti. Su tais 
laivais alijantų pusėn per
ėjo ir 26,700 vyrų. 

Daugiau neslepia. Sovie
tų spauda paskelbė pilną 
raportą alijantų suteiktos 
Rusijai karo reikmenų ir 
maisto pagalbos per pirmą 
šių metų bertainį. Bolše
vikai /daugiau paslėpti ne-
gali. 

Baltijos juroje Britii ka
riški lėktuvai mėto vande
nines minas trukdymui Vo
kiečių laivams veikiantiems 
tarp Danijos, .Lietuvos ir 
kitu uostu. 

Lenkai sutiko - atmesti 
savo reikalavimą kad Tarp
tautinis Raudonasis Kry
žius ištirtų Vokiečių palei
stą gandą jog Rusai nužu
dė apie 10 tūkstančių Len
kų karininkų prie Smolen
sko, kur atrasta jų kapai. 

KARO PASKOLA 
PERVIRŠYTA 

S. . Iždininkas Dėkoja 
Visai Spaudai 

S. V. Iždo Sekretorius 
H. Morgenthau, Jr. išlei
do visos šalies spaudai 
padėką už paramą antro 
Karo Paskolos vajaus. 

Sako, niekad pirmiau 
jokis reikalas negavo to
kios visapusės ir reikš
mingos paramos iš laik-

•raš.tijos kaip ši paskola. 
Antros Karo Paskolos 

bonų parduota už apie 
$16,500,000,000. nors bu
vo nustatyta 13 bilijonų. 

PREZ. ROOSEVELT iš 
savo kelionės gryžo Balan
džio 29. Jis pervažiavo 20 
valstijų lankant kariuo
menės stovyklas, karo dir
btuves, ir atsilankė Meksi
koje. 

Vasaros metu įvairiuose 
darbuose bus imama jauni
mas tarp 14 ir 18 metų am
žiaus. Darbas bus pilną 
laiką arba dalinai. 

DUOS DAUGIAU 
MAISTO 

Žuvo del Kangaroo 

Sudegė. Youngstown, O. 
Tėvai išeidami į teatrą va
kare užrakino namie šešis 
savo vaikus. Vaikai sukė
lė ugnį ir du vaikučiai su
degė. Tėvai už tokį pasi
elgimą apkaltinti. » 

Vaizas parodo Meksikos Prezidentą Manuel A. Camacho, 
kaireje, sveikinantį Ptez. Rooseveltą jų susitikime Meksikoje. 
Greta Meksikos prezidento stovi jo žjmona. Prez. Roosevelt, ku
ris turi nesveikas kojas, laikosi pa ranka savo palydovui Brig. 
Gen. Watson. 

/ *  

ĮGį Amerikos jau išgaben
ta alijantų pagalba reikme
nų už apie 10 bilijonų dola-
rių. 

Dabar praneša kad labai 
daug maisto buvo išgaben
ta alijantams, daugiausia 
Rusijai, pirmą šių metų 
bertainį. 

Maisto gabenimas toliau 
bus dar padidinta. Rusijai 
maistas labai reikalingas, 
atsvėrimui nuostolių kokie 
Rusijoje pasidarė netekus 
derlingų laukų, kuriuos, už
ėmė Vokiečiai. 

Iš Amerikos išvežta 10 
nuošimtis mėsos alijantams 
maitinti, daugiausia bolše
vikams, r 

Britanijoje ligon i n ė m s 
reikalinga 10,000 daugiau 
slaugių. Ligoninės užpil-
dvtos sužeistais kareiviais. 

Baltimore, Md. — Gegu
žės 4, miesto may or o rin
kimus laimėjo Republiko-
nas Theodore R. McKeldin. 
Iki šiol buvęs keturis ter
minus Mayoras Howard 
Jackson pralaimėjo. 
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Maj. Kenneth Medullar, 27 
m., žuvo savo lėktuvo nelaimė
je! Naujoj Guinejoj keistu bu
du. Jam keliantis į orą su 
bombomis, iš krūmų į kelią iš
bėgo gyvūnas kangaroo^ lėktu
vas į tą gyvūną atsimušęs su
sprogo ir žuvo šis lakūnas. 

Syti niekados nėra perdaug. 
Kiekvienas Lietuvis privalėtų 
atmhiti kad Amerikos Lietuvių 
spauda vienintelė laisva spau
da pasaulyje. Ji organizuoja 
Lietuvius kovai už tautos lai
svę, reiškia, už brangiausį žmo
nijos istorijos dalyką, Tavo ir 
tavo brolio, kito Lietuvio, pre
numerata Dirvai šiuo metu 
tai ginklas už tavo tautos lai
svę. Ar tu nukalsi tą ginklą? 

Mirgu Marga 
Rašo Kūgis Mugii, 

MASKVON, sakoma, nettfflK 
is vyksianti Amerikos misija 

nurtut, buvusio Amerikos am
basadoriaus Davies vedama) 
utiesti kelią Prezidento Ro©» 

suvelto pasimatymui su Statt- ^ 
n i. Aišku, to pasimatymo Sta*> > 
imas vengia, kaip vengė ChuP* 
( hill'o - Roosevelto konferenci- ^ 
jos Cassablancoj. New York 
Times sako: "Pasimatyme ne-
!>us galima išvengti Pabaltij* ; 

valstybių klausimo, jei bus jie-; ; 
s koma kooperavimo tarp Ame- > 
i ikos ir Rusijos". Visa maži§-^ • 
jų valstybių viltis gludi Amė- ' 
rikos sugebėjime prikalbinti ; 
Staliną pagerbti "kolektyvinio 
saugumo" principą, kurį bol
ševikų auksaburniai taip smar
kiai pirm karo visur kišo, bffc 
apie kur| dabar, imperialistini©* -4 

šišo pagauti, mirtinai tylL 
• 

ROOSEVELTO-Stalino pasi
matymui artėjant, tenka sušukt' 
tris syk valio Lietuvių Kunigų 
Vienybės pirmininkui, Kun. J. 
A. Karaliui, nes Balandžio 15 
jis--pasiuntė, kaip Draugas al
ko, "Prezidentui Roosevelt tilt* 
ra i puikų laišką". Laiške fak
tais įrodoma Rusijos neturėji
mas jokių teisių Lietuvą sa
vintis, nes Lietuviai ne Slavai, 
bet Vakarų Europos pažiūrų 
ir dvasios krikščioniška tauta, 
kuriai nazių filosofija tiek pat 
nepriimtina ir nekenčiama 
kaip komunistų. Laiškas bai
giamas pareiškimu pasitikėji
mo kad Prezidentas Roosevelt 
ras budus apsaugoti Lietuvą 
nuo inkorporavimo nenorimoji 
Sovietų Sąjungon, nes tas in
korporavimas reikštų trijų mi
lijonų Lietuvių tautos dvasia# 
ir medeginę mirtį. 

Dar neteko girdėti ką "pusfe 
Amerikos Lietuvių milijontf* 
vardu Amerikos Lietuviu Ta
ryba Prezidento Roosevelto Ir 
Stalino konferencijos metu da
rys. Nejau pasiklos minkštes
nį čiužinį saldžiau miegoti? 

• 
LIETUVIŲ Tautines Tary

bos Angliška kalba biuletenio 
pirmas numeris daro gražų įs
pūdį savo pirmu puslapiu, kur 
įdėta reikšmingi Lietuvos-So-
vietijos taikos sutarties (1920 
metais) turinys, Atlanto čarte-
rio principų dalis ir LTT pa
reiškimas. Bet kituose pusla
piuose, kur dedama žinių apie 
nazių okupantų veiklą Pabalti
jyje, Amerikonas pasigestų ži
nių apie kovingą Lietuvių, La
tvių ir Estų pasipriešinimą 
okupantams. Tikimės, redak
toriai ateityje trukumą praša
lins. 

• 
K. DĖMIKIS, iš New Bri

tain, Conn., vertas musų visuo
menės pagyrimo: jis Lietuvos 
25 metų Jubilejų pažymėjo $25 
auka Lietuvai Vaduoti Sąjun
gai ir $5 prenumerata Norem'o 
knygai. Daugiau tokių tėvy
nainių J \ 

Džiugu kad Lietuvai Vaduo
ti Sąjunga, tyliu savo darbu, 
jau sutelkė $2,000 nuo Liepos, 
1942, iki Balandžio, 1948. Jos 
įregistravimas Wash ingtone, 
taip pat didelis šuolis pirmyn. 
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