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Genocido parodą jau aplanke 178,000 žmonių 
Tai buvo Brocktone, Massachusetts 

Suruoštoji genocido paroda, 
kuri buvo atidaryta nuo rugsėjo 
9 ligi 16 dienos, praėjo dideliu 
pasisekimu. Ji vyko "Lietuvių 
Bakūžėje", kuri prieš kelioliką 
metų pastatyta dideliame Brock
ton Fair plote. Parodos laikui ir 
vietai sutapus su kasmetinės že
mės ūkio ir pramonės gaminių 
parodos (Brockton Fair) laiku ir 
vieta, ją aplankė pasakiškas 
žmonių skaičius. Pagarsėjusi 
ankstyvesniais metais lietuvių 
liaudie® meno parodomis "Bakū
žė" per visą parodos laiką buvo 
kimšte užkimšta lankytojų. Bū
dama prie pat įėjimo į parodą, 
ji magnetiškai įtraukdavo kiek
vieną bendros parodos lanky
toją, einantį į parodą, ar iš jos 
išeinantį. Ir todėl galima tvir
tinti, kad genocido parodą ap
lankė beveik visi 178,677 asme
nys, kurie lankėsi bendroje pa
rodoje. Tai gražus vietos lietu
vių prisidėjimas, išnešant Lietu
vos kančių ir laisvės šauksmą' į 
platųjį pasaulį, panaudojant tam 
labai gerą progą. 

Parodoje buvo pavaizduotas 
bolševikų ir nacių teroras Lie
tuvoje per tris okupacijas. Joje 
parodytos nuotraukos atskirai ir 
masiniai įvykdytų žiauriausių 
žudynių, autentiškų dokumen
tų, iš kurių matyti, kokiu rafi
nuotumu ir planingumu siekia
ma lietuvių tautos sunaikinimo. 
Dauguma eksponatų vaizdavo 
bolševikų žiaurumus, kuriems 
pagrįstai skirta daugiau vietos 
ir dėmesio ne tik todėl, kad tie 
žiaurumai dar tebetęsiami Lie
tuvoje ir gresia visam laisvajam 
pasauliui, bet taip pat ir todėl, 
kad jie gerokai prašoka nacių 
vartotus žiaurumus. Teisingai 
parodoje buvo atskiru plakatu 
nurodyta, kad tai tik mažoji 
dalis to teroro, kuris bolševikų 
vykdomas Lietuvoje ir kituose 

pavergtuose kraštuose. Riekiant 
ko pilniau pavaizduoti genocidą, 
lietuvių liaudies menui — droži
niams, audiniams ir mezginiams 
— skirta tik atliekamoji vieta. 
Tuo būdu mūsų tautos kančios 
ir aukos pilnai atsispindėjo jos 
kūrybinės galios kontraste. 

Susidomėjimas paroda buvo 
nepaprastai didelis. Daugiausia 
dėmesio susilaukė nacių ir bol
ševikų bei jų teroro priemonių 
vaizdai. Daugelis lankytojų nesi
tenkino paruoštais po ekspona
tais paaiškinimais lietuvių ir 
anglų kalbomis, o kreipėsi į bu
dinčias lietuvaites, prašydami 
platesnių informacijų apie da
bartinę padėtį Lietuvoje, apie 
rezistencinę veiklą ir tt. Net ke
lios organizacijos prašė pasko
linti genocido eksponatus paro
doms, kurias jos norėty suruošti 
savo nariams, . 

Paroda būtų būvtiši dar vaiz-
dingesnė, jei joje būtų parodytos 
diagramos, vaizduojančios lie
tuvių tautos nuostolius trijų 
okupacijų laikotarpy j ef, palygi
nant juos su kitų tautų turėtais 
nuostoliais žmonėmis paskutinio 
karo metu. 

Parodos atidarymo proga pa
sakytoje P. Viščinio kalboje tai 
buvo nurodyta, bet tatai girdėjo 
tik tie, kurie dalyvavo to ati
darymo programoje. 

Parodą plačiai aprašė vietin? 
amerikiečių spauda. Tik bos\o-
niškė lietuvių spauda (Darbi
ninkas ir Keleivis) kažkodėl apie 
ją nieko neparašė tuo metu, ka
da paroda vyko, nors parodos 
atidaryme teko matyti net vie
ną iš tų laikraščių redaktorių. 

Parodos atidarymui paruoš
toje programoje nurodyta, kad 
atidarymas jungiamas su Rug
sėjo 8 d. minėjimu. Tai graži 
idėja, kuri, tačiau, realizuota 

nelabai vykusiai. Išskyrus kun. 
Pr. Strakausko ir P. Viščinio 
kalbas, kurių pirmoji buvo an
gliškai, o antroji lietuviškai, ki
ta programa buvo persilpna tiek 
parodos atidarymui, tiek Rug
sėjo 8 d. minėjimui. Mažos su
dėties parapijos choras ir ke
turių porų tautinių šokių grupė 
— buvo silpnas pasirodymas at
virame ore. Bent tautinių šokių 
grupę galima buvo sudaryti žy
miai stipresnę. 

Su parūpinta literatūra anglų 
kalba išėjo irgi nekaip. Vietoje 
platinimo, toji literatūra buvo 
taip užkišta, kad tik parodos 
paskutinėmis dienomis atrasta. 
O jos; kaip Raudonoji žvaigždė, 
Genocidas ir kt., galima buvo 
daug išplatinti. 

Nepaisant šių ir kitų smul
kesnių trūkumų, kurių galima 
buvo išvengti prie bent kiek 
didesnio darnumo ir rūpestin
gumo, vistiek paroda atliko mil 
žinišką darbą mūsų kančių ir 
siekių išpopuliarinimo srityje. 

Dokumentacijos medžiaga bu
vo gauta iš Martirologijos sky 
riaus (J. Rimašausko), Cleve
land. 

Gerai, kad 'lietuvių Bakū
žės" valdytojai susiorientavo ir 
išnaudojo tokią puikią progą 
Tai gražus senų ateivių ir trem
tinių glaudaus bendradarbiavi 
mo rezultatas! Vėlutis 
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GUDRŲ BŪTI MODERNIA! 

GUDRU BŪTI TAUPIA! 

JŪS galite 

ĄBEJĄ su 

N A U J Ą  

QAS6 
VIRTUVE 

Tad būk moderni! 

Virk, kaip verda 
gudrios, jaunos ir 

modernios virėjos •*. 

QASV 
T E L E V I Z I J A !  

'The Women's Window' 
DALYVAUJA LOUISE WINSLOW 
Nuo pirmad. iki penktad., 2:30 v. p. p. 

WEWS — Channel 5 

žinoma, jūs norit būti moderni! Jūs norit, 
kad viskas jūsų namuose būtų skoningai mo
dernu ... kad galėtumėt džiaugtis modernaus 
gyvenimo patogumais... ir kad jūsų biudže
tas būtų suderintas su modernia ekonomija. 
O šiais laikais kaip tik YRA modernu būti 
taupiam i 

Jeigu jūs pasirenkate gasinę virtuvę, jūs 
visa tai gaunate! Jūs atliekate virimą per 
rekordiškai trumpiausią laiką, nes gasas 
jums per akimirką duoda karštį, yra pasiruo
šęs veikti tuo pačiu momentu, kai tik jį at
sukate. Jis leidžia jums pasirinkti tūkstan
čius įvairių karštumų — jums niekad nerei
kalingas kompromisas nei į vieną nei į kitą 
pusę... visada turit lygiai, kiek reikia! 

O kai ateina laikas subalansuoti jūsų biudže
tą — jūs visada atrandate, kad gasas yr* 
labai pigus, kad nuo jo jums dažnai liek# 
pertekliaus fondas, kurį galite sunaudoti ki
tiems dalykoms! 

T OHTD GAS 

SENA MADA 

SAKAU NUMERĮ! 
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* DIRVOS SKYRIUS SVEIKATOS KLAUSIMAMS | 
•H-H-H-H"M* Veda dr.,D. Degesys, Cleveland j 

SVEIKATA -- DIDYSIS mm 
Kodėl į druską deda jodei? 

f olimo atstumo sujungimas gauna
mas dukart greičiau, jei pasakote tele-
fonininkei užmiesčio šalies numerį. Tai 
yra modernus būdas gauti greitesnį ir 

geresnį patarnavimą. 

THB OHIO tlLLTILBPHONI COMPANY 
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Artimiausi IR 0 planai 
Rugsėjo 29 d. Muenchene įvy

ko IRO spaudos konferencija, 
kurios metu Mr. Philips E. Rra-
yn, IRO amerikiečių zonos di
rektorius tremties spaudos at
stovus painformavo aktualiai
siais klausimais. 

Spalių vidury įvykstančioje 
IRO konferencijoje bus, be visos 
eilės kitų klausimų, svarstomas 
ir IRO veiklos pratęsimo klausi
mas. IRO veiklą pratęsti reika
lauja viena iš svarbiausių aplin
kybių, būtent, reikalas išpildyti 
emigracijos programą, kuri iki 
1951 metų kovo mėn. jokiu būdu 
nebus galima išpildyti. 

D. Kingsley pareiškimu, šiuo 
metu Vokietijoje ir Austrijoje 
dar tebėra apie 240,000 tremti
nių, turinčių teisę emigruoti. Iki 
ateinančių metų kovo mėn. jokiu 
būdu toks' skaičius negalės iš
emigruoti. Tegul iš esamo skai
čiaus išemigruos 175,000 — 200, 
000. Ir toks skaičius per likusius 
6 mėn. negalės spėti sutvarkyti 
bylų ir išemigruoti, ši aplinkybė 
ir esanti svarbiausia priežastis 
IRO veiklai pratęsti iki 1951 m. 
rugsėjo pabaigos. 

Jau buvo pranešta apie DP 
iComisijos Washingtone nutari
mu panaikinti suvaržymus buv. 
pabaltiečiams kareiviams emi-
gruoti f JAV. Pastarojoj spau
dos konferencijoj šis klausimas 
buvo plačiau paaiškintas. IRO 

dir. amerik. zonai, P. E. Rayn, 
pareiškė, jog nuo šiol pabaltie 
čiai (lietuviai, latviai ir estai), 
tarnavusieji vokiečių kariuome
nėje, jau turi teisę registruotis 
emigracinėse įstaigose užvesti 
byloms emigracijai į JAV. Iki 
šiol tarnavusių vokiečių kariuo
menėje pabaltiečių, kaip ir kitų, 
bylos iš viso nebuvo priimamos. 
Kadangi yra išaiškinta, kad pa-
baltiečiai buvo vokiečių kariuo 
menėn imami prievarta, tad da
bar buvusieji varžymai atšaukti. 
DP komisija pabaltiečių, buv. 
vokiečių kariuomenėje, pareiš 
kimus emigracijai pradėjo imti 
nuo rugsėjo 14 d. 

čia pat spaudos atstovų buvo 
iškeltas klausimas, ar nuo šiol 
galės dėti pastangų į JAV emi
gruoti ir tie pabaltiečiai buv. vo 
kiečių kariuomenėje, kurie per 
buvusius UNRRA ir IRO skry
ningus yra išskryninguoti ir da
bar neturi statuso* 

i-H Kurie neturi statuso, t. y. 
tie, kurie buvo išskryninguoti, 
dabar negalės pasinaudoti esa
momis lengvatomis. DP komisi
jos nuosprendis nenumato tokio 
klausimo, kad IRO padaryti 
sprendimai būtų panaikinti ir 
reikalas pradėtas iš naujo aiš
kinti. Taigi esamu palengvinimu 
galės pasinaudoti tik tie pabal
tiečiai, buvę vokiečių kariuome
nėje, kurie turi DP statusą. 

! žmonės, kurie yra gerai nu
augę, gerai išsivystę ir jaučiasi 
sveiki, turi būti dėdingi jodui. 
Daug kas nei nežino, kad kiek
vieną dieną su maistu jis paima 
tam tikrą kiekį jodo, nes jo yra 
visur: žemėje, augaluose ir mais
to produktuose. 

Jeigu atimtume iš maisto jo
dą, vaikai sustotų augę, o su
augusieji pradėtų sirgti. Saky
sim kalnuose, kur jodą nuo že
mės paviršiaus nuplauna lietus, 
visi augalai jo turi mažiau. To
dėl Alpių Pyrinėjų arba Hima
lajų kalnuose gana dažnai ga
lima matyti neužaugų žmonių, 
kretinais vadinamų. Jie turi keis
tą išvaizdą: maži, kreivom ko
jom, turi didelę atsikišusią kak
lo liauką — gužiu vadinamą, 
keistą veido išvaizdą ir yra pro
tiškai atsilikę nuo normalių žmo
nių. 

Kodėl? Todėl, kad jie, varto
dami kalnuose augantį maistą 
ir kalnų vandenį, negauna pa
kankamai jodo. 

Kiekvienas žmogus turi taip 
vadinamą thyroid gland — kak
lo liauką, kuri gamina tam tikrą 
medžiagą, vadinamą hormonu, 
kuri turi nepaprastai didelę įta
ką žmogaus ir kito gyvio išsi-
vystimui ir augimui. O to hor
mono svarbiausią dalį sudaro 
jodas. Jeigu jodo žmogus gauna 
per mažai, liauka pradeda aug
ti ir žmogus gauna taip vadina
mą gūžio ligą (goiter). 

Manau, kad beveik visi matė, 
kaip ta padidėjusi liauka atrodo. 
Bet įdomu, kad tie gūžiai atsi
randa ne tik kalnuose, bet ir 
lygumose arba slėniuose, kuriuo
se yra permažas jodo kiekis že
mės paviršiuje. 

Akron, Ohio, buvo darytas 
bandymas su mokyklinio am
žiaus vaikais. 2,305 mokiniai 
buvo maitinami reguliaria dieta, 
bet neduodant papildomai jodo. 
Po trijų metų iš šito skaičiaus 
apie 495 mokiniai gavo tą ne
lemtą gūžį. Kitam tokiam pat 
mokinių skaičiui per 3 metus 
buvo duodama jodo mažais kie
kiais (kiekvienais metais 2 gra
mu jodo druskos) ir iš šito skai
čiaus tik 5 vaikai susirgo, kurie, 
padidinus jodo kiekį, irgi visiš
kai pasveiko. ' 

Taip pat buvo pastebėta, kad 
jeigu nėštumo metu motina ne
gauna pakankamai jodo, tai vai
kai gimsta nepilnai išsivystę. Sa
kysim, taip vadinama kiškio lū
pa, vandeningi smegenys, arba 
atviras stuburo kanalas gali bū
ti dėl permąžo jodo, kiekio mo
tinos krauju j e. 

Kartais nėštumo metu pas kai. 
kurias moteris pradeda augti 
tas nelemtas gūžys. Tai yra 
ženklas, kad jinai gauna perma-
žai jodo, arba jos jodo pareika
lavimas padidėja. Tokiu atveju 
nereikia stabdyti to gūžio augi
mo kokiais nors nežinomais vais
tais, bet reikia duoti didesnį 
kiekį jodo. žinoma, čia jau yra 
gydytojų dalykas, kaip ir kokiu 
atveju tą jodą paskirti. 

Miniu čia šitą faktą todėl, 
kad tokių neišsivystymo žymių 
teko matyti ligoninėse didelį kie
kį, ypač tose šeimose, kuriose 
buvo pastebėta gūžio liga. 

Labai įdomus bandymas yra 
su vadinamu axolote gyvūnėliu. 

šitas gyvūnėlis gyvena Meksi
kos vandenyse ir yra labai pana
šus į mums gerai žinomą bu-
žungalvį. Jis priklauso tarpinei 
giminei, kuri yra tarp varlės ir 
žuvies. Jis dažnai pasilieka žu
vies formoje ir gyvena tik van
denyje. Jeigu į tą vandenį įdeda 
jodo arba thyroi^ hormono, tie 
gyvūnėliai visiškai pasikeičia ir 
išauga kitokie. Jiems pranyksta 
žiaunos, atsiranda plaučiai, jie 
išlipa iš vandens ir gyvena že
mės paviršiuje. 

Todėl suprantama,' kad svei
katos skyrius, susitaręs su Nu
trition Board of the National 
Research Council, įsikišo į žmo
nių maitinimą ir nutarė duoti 
visiems gyventojams jodo jiems 
žinoma ar nežinoma forma. 

Kadangi vienas iš daugiausia 
vartojamų prieskonių yra val
gomoji druska, tai ir buvo įsa
kyta druskes fabrikams, kad į. 
parduodamą valg. druską būtų 
įmaišyta tam tikra dalis jodo/ 

Dėl vietos stokos negalima stL 
minėti visų jodo gerųjų savy
bių. Pvz., kaip jis padeda aukšto 
kraujo spaudimo ar reumato 
atvejais, bet apie tai gal bus 
progos pakalbėti kitą kartą. 

PADĖKITE SURASTI 
Ieškomieji ar apie juos turin

tieji bet kurių žinių prašomi at
siliepti Lietuvos Generaliniam 
Konsului šiuo adresu: 

CONSULATE GENERAL Ol 
LITHUANIA 
41 West 82nd Street 

New York 24. N. Y. 

Balčiūnas Jonas, ir dukterys Antani
na ir Ona, kil iš Paraišupkos km., 
Sasnavos vl., Marijampolės ap. 

Baleišytė Laima, kil. iš Panemunėlio, 
Rokiškio ap., gyvenusi Panevėžyje 
ir Kaune. 

čižauskas Izidorius, dr. 
Dzindzeleta Aleksandras 
Gabrėnas Romualdas, iš Miegonių lc., 

Kupreliškio par. 
Kairaitis Pranas, iš Voverių km.. 

Sintautų vl., šakių ap. 
Keršulytė Uršulė, iš Raugališkio vien

kiemio, Subačiaus «vl., Panevėžio 

Kulikauskas Vincas, iš Padusčio km., 
Antalieptės vl., Zarasų ap. 

Kurkauskaitė - Matukaitienė Uršulė, 
iš Rutkiškių km., Alvito' vl., Vil
kaviškio ap. 

Kurkauskas Petras, iš Rutkiškių k., 
Alvito vl., Vilkaviškio ap. 

Lekešys Juozas, iš Vilkaviškio ap. 
Matukaitienė - Kurkauskaitė Uršulė, 

iš Rutkiškių km., Alvito vl.; Vilka
viškio ap. 

Meliauskas Juozas, iš Gižų vl., Vil-
kaviškio ap. 

Mickevičius Juozas, ii Kybartų 
Mikalkevičius (ar Mikelavičius) Jo

nas, iš Truskavos m., Kėdainių ap. 
Mikelavičius (ar Mikalkevičius) Jo

nas, iš Truskavos m., Kėdainių ap. 
Miknis Pranas, ifi Pašeršnės km., sū

nus Izidoriaus. 
Pautieniūtė - Stankevičiene (Stan-
Noreika Juozas, brolis Aloyzo. 

kienė) Magdė, kilusi iš Skerpiejų 

km., Lankeliškių vl., Vilkaviškio ap. 
vyras Stankevičius (Stankus) Ado
mas, ir . dukterys Marijona ir Ve
ronika. 

Petkus Pranas 
Petrauskas Jurgis ir Vincas ir sesuo 

Agota, iš Gražiškių par., Vilka
viškio ap. 

Punkris Motiejus, iš Papiškių Iety,, 
Pušaloto v)., Panevėžio ap. 

Sakalauskas Simonas, iš Gudelių 
Vilkaviškio ap. 

Siaustas Albertas, gyvenęs Papilės 
m., Šiaulių ap. 

Stankevičius (Stankus) Adomas, žmo
na Pautieniūtė Magdė, kilusi iš 
Skerpiejų km., Lankeliškių par., 
Vilkaviškio ap., ir dukterys Mari
jona ir Veronika. 

Stankus (Stankevičius) Adomas, žmo
na Pautieniūtė Magdė, kilusi iš 
Skerpiejų km., Lankeliškių vl., Vil
kaviškio ap., ir dukterys Marijo
na ir Veronika 

Stankus Vincas, iš Vaisiūnų ar Jas-
nagūros dv., žaiginio par., Šiluvos 
vl., Raseinių ap. 

Urbakonis Petras, iš Militinų kw»,, 
Suvainiškio par. 

Venslovaitis Jonas, iš Gelgaudiškiu 
dv., Šakių ap. 

Žemaitaitis Jokūbas, iš Biukiškės k., 
Vainuto vl., Tauragės ap. 

žemantauskas Jurgis, i ši Vainuto vl., 
Tauragės ap. 

Zubrickas Juozas, iš Braškių km., Sin
tautų vl., šakių ap. 

Aš LAIKIAU PAMALDAS Už 
Į T A L I N 4  

Įdiomus stačiatikių dvisiškio 
pasipasakojimas. 450 puslapių 
knygelė. Kaina — 50 centų 
Galima užsisakyti {Dirvoje, siun
čiant' 50c pašto ženklais, arba 

$1.00 už dvi 
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