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KIBIRKŠTYS 
Rašo Titnagas. 

KAIP ir buvo galima tikėtis 
kad Detroito rasinių riauš'ių 
šaknys veda j kokią' nors ko
munistinę organizaciją, taip ir 
buvo. 

Laikraščiai praneše apie ty
rinėjimus, kurie parodė kad tas 
riaušes pradėję negrai, ir ge
rai organizuotai, nustatytu lai
ku ir vietoje kuri išank
sto parinkta. 

Tų riaušių šaknys sifekė į tū
lą organizaciją "National As
sociation for the Advancement 
of Colored People". O į tą or
ganizaciją priklauso balti ir 
juodi tavorščiai, reiškia komu
nistai, nes balti žmonės kurie 
nėra užsikrėtę komunistiniais 
perais tokioj organizacijoj ne-
priguli. 

NEŽIŪRINT kad tyrinėtojų 
rąportuose sužeistų skaitlinėse 
yta 222 balti, o tik 110 negrų, 
musų Bimbiniai komunistai 
kaltina baltuosius ir juos go-
v«dom vadina, o negrai jų aky
se yra nekalti angelukai. 

Negalima kaltinti nei vifų 
negrų, jų irgi yra gerų žmo
nių, tačiau netrūksta nei huli-
ganų, į kuriuos komunistai sa
vo agitaciją ir taiko, nes to
kius yra lengva sugundint. 

NEW YORKQ priemiesčio 
Hfcrlem rasines riaušes irgi su
kėlė negrai hulikanai, jie pir
mutiniai pradėjo mušti baltą 
policininką kam tas drvso areš
tuoti nusikaltusią negrę mote
rį 

KADA naziai, fašistai ir ko
munistai be jokio pasigailėji
mo žudo visus savo oponentus 
nekreipdami domės į tai kokios 
pakraipos ar partijos jie be
būtų, tai socialistiškos Naujie
nos tik taip sau lengvu pasipik
tinimu aprašo tas žudynes. 

Tačiau kai krinta tų tironų 
auka kokis įžymesnis socialis
tas, Naujienos tuoj sušunka— 
"vienas ir baisiausių fašistų 
piktadarybių buvo nužudymas 
socialistų vado". 

Reiškia, Naujienoms yra dvi 
piktadarybės: viena baisiau
sia piktadarybė, o kita tik taip 
sau piktadarybė. 

KAZ. RIMVYDZIUI susigin
čijus spaudoje su Adv. K. Jur-
gėla apie bendradarbiavimą su 
Lenkais, Jurgėlai į talką pri
buvo Laučka ir Tysliava. 

I^aučka gindamas savo kole
gos Jurgėlos Lietuvai žalingas 
mintis, per Ameriką išdavė vi
suomenei Rimvydžio tikrą pa
vardę, manydamas kad jam su 
Jurgėla bus lengviau sumušti 
Rimvydžio teisingus faktus. 

O Tysliava viename susirin
kime visai niekend neprašomas 
pasakojo kas yra tas Rimvy-
dis kuris dry so spaudoje ap
ginti Lietuvą nuo pro-Lenkiš-
kos propagandos.. 

'Laučkai išdavus Rimvy
džio vardą per spaudą, dabar 
nereikės nei senukui Grigai
čiui sukti savo seną galvą kas 
yra tas jo taip labai neapken
čiamas Rimvydis, kuriam Gri
gaitis iki šiolei niekaip negalė
jo pritaikinti tikrąjį vardą. 

Kas šaukia tą Konferenciją 
ir Kokiam Tikslui? 

Kas platina Dirvą — tas 
platina apšvietą. 

Ar Jums vel Prisireiks 
RANKOMIS TRINTI? 

Jums nereikia rūpintis _ apie gryžimą prie senoviško 
skalbimo budo — visai ne — jusų Elektriškas Skalbtu-
vas ir toliau jums tą darfc$ atliks, jeigu jus "tinkamai 
ir rimtai jį prižiurėsit. 

Jųs negalėtumet apsieiti be savo skalbtuvo —* ne šio
mis dienomis,— kuomet tiek daug skalbimo namuose 

reikia atlikti. Taigi neduokit jam nukentėti nuo ap
leidimo ir netinkamos priežiūros, nes kito negalėsit i 
jo vietą gauti iki po Pergalės. 

PSiSfLAIKYKIT ŠIŲ PATARIMŲ-
j. Vengk perpildymo. Kada skalbtuvas 

prileistas iki vandęns linijos, dėk vaifc 
. dens minkšlytoją ir muilą. Paleisk mai

šytoją, ii kada putos sutirštės, sudėk 
skalbinius, po šmotą paskirai, iki skal
biniai gali reguliariai viduje vartytis. 

2 . Per gręžtuvą leisk skalbinius po vieną 
šmotą antsyk, ir vengk stūmimą viską 
ties viduri vclukų. Sumažink volukų spaudimą kuomet 
gręži storesnius skalbinius. Žiūrėk, kad guzikai ir ka
bės nesugadintų guminių volukų. 1 

i. Baigus naudoti skaLbtuvą,. paliuo:aw>k. gręžtuvo spau
dimą, išvalyk skalbtuvą viduje, ir uždengk gręžtuvą 
ir skalbtuvą kada jie buna sausai nušluostyti. 

[. Cerai prižiūrėk skalbtuvo elektros vielą, ir tuoj gauk 
kitą jeigu ji kur nors pasirodytu pertrukus. 
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Lietuvių konferencija Pitts-
bujghe šaukiama politinių ka
talikų, socialistų, ir liaudinin-
kų-sandariečių grupių vadina
mos tarybos. Tačiau susidarę 
aplinkybės rodo kad mintis to
kią konferenciją tik tų trijų 
i n t e r n a c i o n ą l i s t i n i ų  g r u p i ų  
šiuo momentu šaukti yra kilus 
ne iš Lietuviškų galvų ir šal
tinių. Paanalizavus keletą su 
tuo surištų reikšmingų faktų 
kiekvienam bus tas aišku. 

Pirmiausia, tai laiko klausi
mas. šiuo momentu nei vie
na iš virš tuzino okupuotų tau
tų jokių panašių žygių neda
ro, dėlto kad tam laikas dar 
nepribrendęs. Toliau, pats ti
kslas labai miglotas, šaukėjai 
sako kad jų tikslas yra padi
dinti Lietuviuose pastangas 
Amerikai karą laimėti. Ar 
tam reikalinga konferencijos? 
Argi tam galiaus reikalingas 
kokios nors politikierių grupės 
paraginimas? 90 nuošimčių 
Amerikos Lietuvių nieko ben
dro neturi su tais politikie
riais ir jų mierių nepažysta, 
bet karo pastangose Amerikos 
Lietuviai yra pirmoje vietoje. 
Jokio slekerio nei su žiburiu 
nesurasi. Visos Lietuvės mo
tinos išleido ir priaugančius 
sunus (net po kelis) j įvairias 
kafo organizacijas ginklu ko
voti. Tai darė tinkamiausiu 
nusiteikimu ir dvasia kokio ga
lima tikėti iš pavyzdingo Ame
rikos patrioto. 

Lietuviai kai kurie baigia ir 
kai kurie jau pabaigė visas sa
vo sutaupas sudėti i karo bo
nus. Lietuvaitės palikę gerus 
darbus stoja į WACS ir WA
VES. Biznieriai palikę biznius 
stoja į karo darbus, šeiminin
kės moterys taip pat neatsilie
ka. žodžiu, kam ne kam bet 
Lietuviams paraginimas dėti 
daugiau pastangų karui laimė
ti tikrai nereikalingas. 

Ir Pittsburgho konferencija 
Lietuvių karo pastangų tikrai 
nepadidins nei vienu svaru, bet 
suaikvos daug laiko ir dešimtis 
tūkstančių dolarių, taigi vieto
je padidinti, pastangas suma-
žjns. Tą žino Amerikos vy
riausybė, tą žino ir patys kon
ferencijos šaukėjai. 

Antras tikslo punktą* tad n©-! 
va pastanga pagelbėti Lietuvai 
nepf-iklausomybę po žio karo 
atsteigti., Reiškia, jie mano 
savo rezoliucijomis erzinti: "VVa-
shingtoną ir prirodinėti kad 
Lietuva nori buti laisva. 

Bet ir tas jų numatomas sa
vo rūšies diplomatinis spaudi
mas yra labai netikslus. Ame 
rikos vyriausybė paties Prezi
dento Roosevelto lupom atkar-
totinai yra pabrėžus kad Ame
rika kraują lieja VISŲ paver
gtų tautų išlaisvinimui, nežiū
rint kuriame pasaulio krašte 
jos randasi. Akivaizdoje to
kio pareiškimo dar lysti Wa-
shingtono vyriausybei į akis ir 
valdžios laiką gaišinti karto
jant reikalavimą, ar ir dėkoj i 
mą tai diplomatinis afrontas. 
arba valdžios žodžiui nepasiti
kėjimo reiškimas. 

Šiuo klausimu Amerikos Lie
tuviai pareiškė pilniausią pa
sitikėjimą Amerikos prezidento 
pažadams iš peties prisidėda
mi prie karo pastangų. Bet 
musų politikieriai visų Lietu
vių vardu drysta bludyti, Lie
tuvių vardą gadina ir tuomi 
Lietuvos išlaisvinimui teikia 
meškos patarnavimą. 

NE VISŲ KVIETIMAS. — 
RYŠIAI SU LENKAIS 

Bet tas dar galėtų buti jų 
politinio nesubrendimo išdava, 
klaida, jei kiti reiškiniai ne
mestų daug blogesnę ant jų 
šviesą. Pavyzdin, savo propa
gandoje spaudoje ir laiškuose 
jie kalba apie Lietuvių "į vie
ningumą traukimą".* Tačiau 
tautininkų grupės, nei jų vei-

apie tokios konferencijos rei
kalą ir jų visai nekvietė, igno
ravo. Patį Lietuvos Preziden-, 
tą A. Smetoną, kurį Preziden
tas Roosevelt laiko Lietuvos 
tebebuyimo simboliu jie ne tik 
ignoruoja bet» nei prezidentu 
nepripažysta! Tuomi jie Lie^ 
tuvių vardu Prez. Rooseveltui 
trenkia per veidą ir kartu dik-
čiai pasidarbuoja suardyti Lie
tuvių vieningumą, dėlto kad. 
didelė dauguma Amerikos Lie
tuvių yra tautininkai. Jie pa
sitiki Prezidentu Rooseveltų 
ir pripažysta p. Smetoną Li%. 
tuvos Prezidentu. 

Bet vienas labai reikšmin
gas dalykas tai tas kad sumi
nėtų internacionalistų srovių 
vadai siuntinėja slaptus laiškus 
savo patikimiems žmonėms į 
kolonijas, kuriuose įsako pra
vesti organizacijose nutarimus 
siųsti ko daugiausia delegatų 
i tą konferenciją ir pasisteng
ti kad delegatais butų išrinkti 
konservatyviai žmonės, taigi 
ne kokie revoliucijonieriai. 

Kokių "revoliucijonierių" bi
jo kitados save "revoliucijo-
nieriais" titulavę socialistai ir 
liaudininkai? Ir kokius "re
voliucionierius" tikisi rasti 
katalikai gyvojo rožančiaus se-
saidėse ? 

Paskaičius tuos slaptus laiš
kus atrodė keista ir juokinga. 
Bet tie "revoliucijonieriai" pa
aiškėjo * New Yorko Lietuvių 
tarybos posėdyje, sušauktame 
išrinkti delegatus į konferen
ciją, kada išrinkta trys kata
likų srovės delegatai. Išrin
kus delegatus, socialistas kei
kūnas Januškis kaip yla iš mai
šo išlindo su pasiulymu kad iš
rinkti delegatai butų instruk
tuoti konferencijoje pravesti 
rezoliuciją bendradarbiauti su 
Lenkais. Tas incidentas . ati
dengia visą slaptybę, parodo 
kas ir kokiam tikslui konfe
renciją šaukia. 

Konferencijos šaukėjai ma

tomai žino kad su Lenkais ben
dradarbiavimas pas Lietuvius 
labai nepopuliarus. Kadangi 
tos konferencijos tikrasis tik
slas matomai yra Lietuvos par
davimas Lenkams, Lietuvius 
įtraukiant į pavojingą avan-
turą, tai rengėjai išanksto pa
sirūpino kad suvažiuotų jų par
tijų ištikimi pakalikai", kurie 
visus Grigaičio, šimučio, Vini-
ko pasiulymus aklai remtų. 

Kad užtikrinti savo skymo 
pasisekimą, jie įsako kad išrin
ktų iš organizacijų delegatų 
mandatai butų skubiai siun
čiami Grigaičiui. Reiškia, jie 
nori išanksto žinoti koki žmo
nės atvyksta. Vadinasi, jie 
yra "demokratiškai" pasiruošę 
žmonių valią kontroliuoti po
žeminiais budais, slaptomis sa
vo agentų priemonėmis.. 

Lenkijos klausimu jie "revo
liucijonierių" tikisi net ir sa
vo srovių žmonėse. Tiesa, la
bai daug katalikų visuomenės 
veikėjų Lenkijos klausimu tik
rai keltų revoliuciją jei jie to
je konferencijoje patektų, kuo
met tas klausimas bus bando
mu pravesti. 

Socialistams šiuo klausimu 
saviškių bijoti nereikia. Mark
sistai visada stovi už «avo tau
tos pardavimą, o kadangi mū
siškiams šiuo momentu kito 
kupčiaus kaip Lenkija sąlygos 
neleidžia gauti, tai Lenkija yra 
vienatinis kupčius. 

Iš to tenka padaryti išvadę 
kad ta konferencija • yra su
galvotu ne Lietuvių bet Len
kų. 

Ukri Liettivos draugai Lie
tuviai turėtų nuo tos konferen
cijos,, laikytis nuošaliai. O ku
rie1 Jau liko suvedžioti ir tapo 
delegatais, tie turėtų sulošti 
tų revoliucijonierių roles, ku
rių tie Lenkų tarnai bijo — 
nepraleisti Liublino unijos re
zoliucijos. Turėtų ^neklausyti 
Lenkų tarnų agitacijos ir ne
siduoti jiems suvilioti humbu-
gu kad Lietuvą nuo kokių nors 
priešų Lenkai gali apginti. Jie 
tiek Lietuvą "apgins" kiek sa
ve apsigynė. Po šio karo tik
renybėje Lenkijos likimas pri
klausys daugiau nuo Lietuvos 
negu Lietuvos nuo Lenkijos. 
Lenkai tą žipo. 

Iš to kas paaiškėjo reikia 
laukti kad tarybininkai, išank
sto žinodami konferencijos są
statą, jei ir nedrys atvirai tai 
stengsis bent tarp eilučių ko
kioje nors nekaltoje rezoliuci
joje naują Liublino uniją Lie
tuviams iškepti, jei neatva
žiuos pakankamai tų revoliuci
jonierių kurių rengėjai slapto
mis instrukcijomis savo paka
likams kolonijose įsakė nepra
leisti delegatus. I?. Klinga. 

JAUTI BLOGAI? 
VISI6KAI P A L E N G V I N S I T E  SAU 
—ŠILO MODERN IšiOi iV EL$IU 

BUDU 
f Kuomet kankinatės vidurių 
darnos neveiklios, skauda galvą, nėra ener
gijos— palengvinsite sau šiuo moderniiku 
hudu—kramtykite FEEN-A-MINT. Si sko
ninga kramtoma guma vidurius, liuosuoja 
švelniai ir tikrai. Milijonai žmorfių naudoja 
FEF-N-AM.INT. Tik pakramtykite FEEN-A-
MINT einant gulti, naudokite tiktai pagal 

į nurodymus ant pakelio. Sekanti ryta ma
lonus palengvina*s jums papelbžs vėl jau
stis puiktai. 

NUŽUDĖ TftVĄ 
Columbus, O. — Fred Hen

ry, 73 m. amžiaus buvęs gele
žinkelių inžinierius, tapo savo 
sūnaus nušautas, kai jiedu su
sibarė už paprastus dalykus. 

JONAS G. 
POINTER 

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas, 
PopieriuotojjĮt 
Dekoratorius 

Turiu pilną apdraudą tos rūšies 
darbų kontraktoriaus. 

495 East 123rd St. 
Telefonas POtomac 6899 

T) Y K A I 
PAGALBA NUO 
REUMATIZMO 

Jei kenčiate kūno skausmus; jei sąnariai 
Jauslus; jei užeina skausmai oro permaino
se, atariam jums bandyti KOSSE Tabs ba 
nokesties ir obligacijų. Naudojamos tūks
tančių per virš dvidešimts -metų, gavimui 
greito paliuosavimo skausmų Reumatizmo, 
Arthritis, ir Neuritis. 

DYKAI šio Laikraščio Skaitytojams 
Jeif^u niekad nenaudojote ROSSE Tabs, 

prašom jus BANDYT juos—išbandvkit mu
sų kaštais. Pasiųsime jur.-.s pilno dydžio 
pakelį—sunaudekit 24 tabletes DYKAI. Jei 
neduos greito paliuosavimo nuo skausmo ir 
(i)9 busit nepatenkinti pasekmėmis ir to pa
kelio žema kaina, gražinkite nesunaudot4 
dalį, ir jums nieko nekaštuos. Nesiųskit pi
nigų, til: saw. ir adresą į: 

ROSSE Products Co., Dept. X-3 
2707 W. Farwell Ave. Chicago 45, 111. 

VISOKIA APDRAUDA 
''Mes esam pasirengę suteikti \isiems pilnas musų pa-

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale Viso
kios t Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl 
šaukite mus negu ugniagesius (fare-monusJĮ/r 

ir Apdraudos Agentūra. 

P P. M U LI O LI S 
Vienatinė Vietine Pastovi Lietuviška Real Estate 

6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 

Amerikos Uniformuotos Moterys Afrikoje 

Moterų Armijos buris Afrikoje, kuris virš pusę metų jau at
lieka nekariaujančias kareivių pareigas. ųGenerolas Eisenho
wer, vyriausias ąlijantų vadas, atlieka inspekciją. 

Amerikiečiai Purvyne Netoli Munda 

Nedrebtelk Proso! 

i 

Amerikiečiai užėmė Rendova salą, netoli Japonu oro bazė? 
Munda, Pacifiko salose. Viršuje, Amerikos kareiviai neša savo 
pabūklą par dumblą apšaudymui Munda. Apačioje, du marinai 

kėjų, nei i*ą&3|frlauąę • • lauki* prieit** 

Suprantama, niekas tyčiomis nenumeta Elektriško Pro
so, bet nelaimes pasitaiko ir toks sukrėtimas tikriau
sia sugadina jo thermostatą ir šildymo elementus. 

šiomis dienomis, turėdamos tiek daug prosymo atlikti 
namie, jus tikrai .negalėtumėt apsieiti be savo Elektriš
ko Preso—ir j-eigu kas su juo atsitiktų, jųs turėtumėt 
labai daug bėdos gauti naujas dalis. Taigi, ypatingai 
prižiūrėki! ši savo nepavaduojamą pagelbininką. 

Caip Prižiūrėti Savo Prosą 
Prijunjęk prose vielą prit r-lektros sagties, 
NE prie lempos, šviesos prietaiso ar prie pratęsiamos vielos. 
Neperkaitink proso; nepalik ji prijungtą jeigu pasitaiko bu
ti pašauktai šalin nuo prosijamog lentos, 

• Užlaikyk prc3o - apačia- švariai ir liuosą nuo plėtmę. Trink 
apačią druska pabrrta tnt popieros, arba parink su švtlniu 
šveiotuvu. p&pkui ^įtvaškuoJv. - ' * 

Sujungi- arba ifjunkt vielą, paimk už plug. Gerai prižiūrėk 
pro4o vielą (cord)—ji juk didumoje \H GTTMO. 

Kaslink jusų prosytojo 
Pror>;,'k baltinivs turinčius guzikus, už-
sagas, kabes ir kitus Kietus dalykus nu
vergiant juos i apačią, kad nenuraižius 
viršutinio gaubtuvo. 

Užlaikyk viršutinį gaubtuvą šiariai. Ištrink drėgnu skaru
liu kai atvėsta. Paiiuosuok nuo volo kada nenaudojamas. 
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