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Teisingai indėnai Sf miestą pa
vadino Toronto vardu, žodis "to-
ronto" indėnų kalboje reiškia 
"susirinkimo vietą". 

Gilioje senovėje prie Toronto 
esančiose salose indėnų genčių 
vadai turėdavo susirinkimus: jie 
ten rūkydavo "Taikos pypkes" 
ir užkasdavo "Karo kirvius". 

Jau daug laiko praslinko, in 
dėnai baigia išmirti, tačiau To
ronto lieka ištikimas savo sena
jam pavadinimui. Nei vienas 
miestas neturi tiek svečių iš 
svetur, kaip šis. Jo svetingu
mu dabar naudojasi tūkstančiai 
tremtinių, kurie, baigę miško 
kirtimo darbų sutartis, iš visų 
Kanados kampų renkasi Toronte. 
Kiekvieną šeštadienį minios JAV 
gyventojų važiuoja Torontan ap
lankyti savo artimųjų bei pažįs-

RugsSjo pirmomis dienomis 
miestas buvo ypatingai užplūs
tas svečių iš įvairių pasaulio 
kraštų. Mat čia buvo garsioji 
"Toronto mūgė". 

Vos įvažiavus į miestą, jau
čiasi šventiška nuotaika: didelis 
automobilių judėjimas, plakatų 
gausumas ir daugybė tramvajų 
su užrašais "exibition", nešančių 
tiesiai į parodos vietą. Pirmu 
pasitaikiusiu tramvajum pasie
kiu mūgę, esančią rytinėje To
ronto miesto dalyje prie pa* 
Ontario ežero. 

Didžiulės parodos halės yra 
apstotos įvairiausių smulkesnių 
priestatų, kuriuose vyksta tik
rai amerikoniškas biznis. Parda
vėjų šūkavimai giriant savo pre
kes, karuselių muzika ir publi
kos klegesys lankytoją pradžio
je apkvaišina ir yra labai sunku 
susigaudyti, nuo ko pradėti pa
rodą žiūrėti. Vaikai eina įsika
binę į vyresniųjų skvernus, bi
jodami pasimesti. Per vieną die-
tįą parodoje buvo pasimetę įjun
giau kaip tūkstantis vaikų,bu
riuos surinko į specialią surinki
mo vietą ir vėliau grąžino tė
vams. 

Reikia pasakyti, kad paroda 
parengta gana neplaningai — 
kam kur patiko, ten ir įsirengė 
savo pavilioną. Norint ką nors 
surasti, ~yra tiesiog neįmanoma. 

P u b l i k a  
Dauguma lankytojų yra pa

tys kanadiečiai iš įvairių Kana
dos vietų, tačiau labai daug ma
tyti ir iš JAV. 

Publikoje girdėti įvairiausių 
kalbų: kiniškai, lenkiškai, ita
liškai, na, ir lietuviškai. Lanky
tojų tarpe teko matyti svečių iš 
Indijos, kurie savo turbanais ir 
ilgais rytietiškais rūbais traukė 
aplinkinių dėmesį. 

Teko matyti net ir indėnų, 
atvykusių iš tolimesnių vieto
vių į savo senąją susirinkimo 
vietą. 

Parodoje dalyvauja visa sun
kioji ir smulkioji Kanados pra
monė bei žemės ūkio įvairios ša
kos. Taip pat daug įvairių fir
mų iš Anglijos ir JAV bei kitų 
kraštų dalyvauja sst savo gami
niais. 

žemės ūkio skyrius — nepa
sakysiu, kad būtų labai turtin
gas ir įvairus; tiesa, gyvulių 
irt paukščių privežta gana daug, 
bet jie daugumoje vienodos veis
lės ir ypatingų egzempliorių ne
teko matyti. Bendrai ir parodos 
lankytojai, kurie daugumoje iš 
miesčionių, mažai tesidomi že
mės ūkio skyriumi. 

Didžiausia žmonių spūstis yra 
smulkiosios pramonės pavilio-
nuose. O didžiausias pasiseki
mas ir namų apyvokos ir baMų 
t>ei medžiagų skyriuose. 

Turtingiausiai įrengtas auto
mobilių firmų pavilionas. čia bė
gamieji laiptai lankytojus užke
lia į antrą aukštą, kuriame yra 
anglų gamybos automobiliai. 

Mane stebino tas, kad ameri
kiečiai, būdami tokie abejingi 
menui ir daugiausia dėmesio 
skirdami praktiškumui, automo
bilių gamyboje taip daug skiria 
formų ir linijų grožiui; tuo tarpu 

- svečių 
Vytautas Raulinaitis 

Miglų gamybos automobiliai iš 
paviršiaus yra labai negražūs 
ir nestilingi. Visa jų konstrukci
ja yra paremta vien tik praktiš
kumo sumetimais, nesirūpinant 
išoriniu grožiu. 

čia pat antrame aukšte yra 
aviacijos skyrius, kuris, nors 
ir negausus, bet labai įdomus 
tuo, kad ten gali pamatyti patį 
moderniausį sprausminį (jet) 
lėktuvą. "Net ir lėktuvo stiklinis 
motoro modelis čia pat padėtas, 
kad kiekvienas galėtų suprasti 
to naujo motoro veikimo prin
cipą. ® 

Radiju vairuojamas 
vežimas 

Po nedidę salę lėtai važinėja 
vaikų vežimėlio dydžio vežimu
kas, niekėno nevairuojamas. Vi
si stebisi, kaip jis sukinėjasi ir 
net atbulas važiuoja ir nieko ne-
užkliudo. Aplinkui besidairyda
mas salės kampe pastebėjau sto
vintį Kanados uniformoje karei
vį, kuris rankoje laikė kaž kokią 
dėžutę su rankenėle (vairolaz-
de). Pasirodo, kad jis radijo 
bangų pagalba ir vairavo šį ve
žimėlį. 

Hitleris dalyvauja parodoje! 
Parodos aikštės viduryje stovi 

nedidelė platforma, apvesta dro
bės tvorele. Aplinkui daug žiop
lių stebi ant sienų iškabintas 
fotografijas. Prisigrūdęs paste
bėjau, kad tai esama Hitlerio se
nų laikų nuotraukų, čia jis ma
tyti dar Vienos mieste, čia jis 
savo automobiliu j e, kitur vien 
tik tas automobilis, pakabintas 

ant laivo keltuvo... 
Smalsumo verčiamas ir aš sto

ju eilėn. Tačiau norint pamaty
ti, kas yra viduje, reikia dar pri
mokėti 25 centus. 

Pasirodo, — Adolfas išstatęs 
parodoje savo automobilį, ku
riame jis tiek daug triumfo ir 
nepasisekimo valandų yra pra
leidęs. 

Lankytojai čiupinėja mašiną, 
krapšto nagais, beldžia ir visi 
stebisi jos neperšaunamais šo
nais : "Tai čia tas pasaulio pabai
sa Icleris sėdėjo!!..." 

Kam tie pinigai už mašinos 
pažiūrėjimą eina — taip ir nete
ko sužinoti. Gal kartais pats 
Hitleris kur nors slapstydamasis 
pritrūko pinigų ir metėsi į biznį ? 

Karalienės kilimas 
Visos parodos susidomėjimo 

centras yra karalienės Elžbietos 
austas kilimas. 

Kiekviename parodos kampe 
yra išlipinti plakatai su krypties 
rodyklėmis, rodančiomis, kur tas 
nepaprastas kilimas randasi. Pu
sę valandos besigrūsdamas per 
minią, atsidūriau žemės ūkio 
mašinų pavilione. čia pat paste
bėjau ilgiausią virtinę žmonių. 
Virtinės mums yra priprastas 
reiškinys ir aš, ilgai negalvoda
mas, stojau prie galo ir tučtuo
jau pasiteiravau, ką čia galima 
gauti... Pasirodo, čia galima 
pamatyti Jos Didenybės Angli
jos karalienės Marijos kilimą. 
Dar visą pusvalandį pastovėjau 
ligi prisigrūdau prie paviliono, 
kur dar reikėjo primokėti 25 c. 
kažkokiai karalienes kilimo fon
do kasai. 

Lietuvos piliečiams žinotina 
* šio karo pasėkoje į JAV ikįi 

šiol jau atvyko apie .24 tūkstan
čiai lietuvių tremtinių. Iš ieš
kančiųjų darbo darbdaviai daž
nai reikalauja bent taip vadi
namųjų "pirmųjų popierių", at
seit, kad darbo ieškantis būtų 
pareiškęs intenciją tapti JAV 
piliečiu. Tik po tokios intenci
jos pareiškimo, praėjus nema
žiau dviems metams, bet išgyve
nus nemažiau kaip penkerius 
metus J. A. Valstybėse ir ne
daugiau kaip septynerius metus, 
daromi žygiai gauti "antruosius 
popierius", t. y. šios šalies pilie
tybę. 

Gavę "pirmuosius popierius" 
ir toliau pasilieka Lietuvos pi
liečiais iki jie taps JAV pilie
čiais. Todėl ir keliaudami į ku
rią nors kitą valstybę jie priva
lo turėti galiojantį Lietuvos už
sienio pasą, kuris gaunamas Lie
tuvos Konsulatuose New Yorke 
ir Chicagoje, kad galėtų gauti 
atitinkamos šalies vizą. Keliau
jant į Kanadą užtenka turėti tik 
sugrįžimo liudijimą (Permit to 
Reenter the United States). 
Prieš prašydamas pasirinktos 
kelionei šalies vizos Lietuvos pi
lietis privalo gauti iš savo apy
gardos Imigracijos ir Natūra
lizacijos įstaigos (Immigration 
and Naturalization Service) lei
dimą nekliudomai sugrįžti į JAV 
(Permit to Reenter the United 
States). 

Intencijos pareiškimas tapti 
piliečiu surašomas ant atitinka
mos anketos (Form N-300 — 
Application for a Certificate of 
Arrival and Preliminary Form 
for a Declaration of Intention), 
kuri, pareikalavus, gaunama iš 
artimiausios imigracijos įstaigos 
(District Office). Iš tos pat įs
taigos gaunami ir sugrįžimo lei
dimai pristačius tris paso foto
grafijas ir užpildžius reikalingą 
anketą. 

žemiau paduodame imigraci
jos įstaigų adresus, į kurias rei
kia kreiptis pilietybės intencijos 
pareiškimo ir sugrįžimo leidimų 
reikalais: 
Immigration and Naturaliz. Service 
45 Kingman Street 
St. Albans, T 

Immigration and Natūrali*, 
70 Columbus Avenue 
New York 23, N. Y. 

Immigration and Naturaliz. Service 
341 U.S. Post Off. & Courthouse BMg. 
Calvert and Fayette Sts., 
Baltimore 2, Md. 

Immigration and Natūrali®. Service 
220 Delaware Ave., 
Buffalo 2, N. Y. 

Immigration and Naturaliz. Service 
Post Office Bldg., 
Van Bur en and Canal Sts., 
Chicago 7, 111. 

Immigration and Naturaliz. Service 
73 Tremont Street 
Boston 8, Mass. 

Immigration and Naturaliz. Service 
Lafayette Bldg., 
5th & Chestnut Strgift; 
Philadelphia 6, Pa. 

Immigration and Naturaliz. Service 
3915 Biscayne Bldg. 
Miami 37, Fla. 

Immigration and Naturaliz. jService 
3770 East Jefferson Ave. 
Detroit 7, Mich. 

Immigration and Naturaliz. Service 
819 U. S. Courthouse 
811 Grand Avenue 
Kaltsas City 6, Mo. 

Immigration and Naturaliz. Service 
1060 Broad Street 
Newark, New Jersey 

Immigration and N at u r alii. Service 
815 Airport Way 
Seattle 4, Wash. 

Immigration and Naturaliz. Service 
U. S. Courthouse, P. O. Box 2539 
San Antonio 6, Texas 

Immigration and Naturaliz. Service 
458 South Spring Street 
Los Angeles 13, Calif. 

Immigration and Naturaliz. Service 
Appraisers Bldg., 630 Sansome St. 
San Francisco 11, California 

Immigration and Naturaliz. Service 
D. S. Courthouse, P. O. Box 106# 
El Paso, Texas. 

Immigration and Naturaliz. Service 
P. O. Eox 461 
HHonolulu 9, T. N. . 

Kitokiais reikalais, kaip tai 
giminių, sužadėtinių ar šeimos 
naritj atsikvietimo reikalais krei
piamasi į centralinę įstaigą: 

Commissioner of Immigration 
and Naturalization Philadelphia, 
Pa. : r 

Lietuvos Generalinis 
r Konsulatas New Yorke 

Pavilionas (įrengtas tikrai ka
rališkai: visur herbai, vėliavos 
ir... daug tuščios vietos. Ant 
sienų yra fotografijos — Jos Di
dybės ir jos nepaprastojo kili
mo. Kitoje vietoje pakabintos 
fotografijos ir ta adata, kuria 
karalienė siuvinėjo šį kilimą, 
trečioje žirklutes su gervės sna
pais, kuriomis ji karpė siūlus 
ir tt. ^ ; 

čia pat stovi tipingos aukštos 
anglų ponios ir siūlo pirkti Jos 
Didenybės ir jos kilimo nuo
traukas. 

Viena, kas drumste Jos Di
denybės karališkojo kilimo rim
tį, tai viršuje, balkone įrengta 
paukštydė, iš kur plūdo gaidžių 
giedojimas, vištų kudakavimas, 
bei žąsų girgsėjimas. 

Pats kilimas kabojo salės gale 
ant ietės koto. žmonių tarpe, 
ypatingai moterų, matėsi daug 
karalienės gerbėjų, kurie, lyg 
prie komunijos stalo, nuolan
kiausiai stebėjosi .'savo valdovės 
darbu. Buvo daug ir smalsuolių, 
kaip ir aš, kurie stebėjo ne vien 
kilimą, bet ir anglų sugebėjimą 
atrasti žmonėms *ką nors kita 
šventa, ne vien dolerį, čia ir 
glūdi anglų sugebėjimas iškelti 
savo valstybės galią aukščiau už 
daugumos kitų valstybių. 

Kilimas yra sudarytas iš 9 
gabalų, kuriuose yra išsiuvinė
tos gėlių puokštės. Darbas nieko 
ypatinga. Kiekviena mūsų rank
darbių mėgėja panašių dalykų 
prisiuvinėja. čia pat iškabinti 
raštai skelbia, kad karalienė šį 
kilimą siuvinėjo nuo 1941 iki 
1949 metų ir per tą laiką padarė 
apie milioną dygsnių. Kilimas 
yra maždaug 10 -pėdų ilgio ir 
6 pločio. 

Lietuvių kampelis 
Išėjęs, skubu rąsti lietuvių 

skyrių, kuris yra prisiglaudęs 
"Women Buildingij^pavilione. Il
gokai ieškojęs, pagaliau pama
tau spalvingiausią parodos kam-
pelį. 

Ir tikrai. Pėrėju#Višą parodą, 
lietuvių kampelis #ra tarytum 

MUSŲ KALBA ftedagėtoja 
Pranas Skardžius 

18. AR GALIMA PADENGTI 

SĄSKAITĄ? 

Šis posakis sutinkamas spau
dos kalboje ir viename kitame 
vėlyvesnių laikų žodyne; pvz., 
Niedermanno, Senno ir Brende-
rio "Liet. rašomosios kalbos žo
dyne" (II 358) veiksmažodžiui 
padengti šalia pagrindinės reikš
mės "(be)decken, zudecken" dar 
duodama ir antroji reikšmė 
"decken, sicherstellen, aufkom-
men fuer": nuostolius padengti 
"die Verluste decken" ir kt. Taip 
pat V. Pėteraitis savo "Lietuviš
kai angliškame žodyne" (285 
psL) šalia skolą padengti rašo ir 

išlaidas padengti "to cover the 
the costs", nuostolius padengti 
"to make good a loos" ir kt. Vie
nas kitas gal mėgins šią varto
seną ir reikšmiškai (semasiolo-
giškai) pateisinti: jeigu mes ką 
nors (stala, puodą...) galime 
kuo padengti (plg. staldengtė, 
puoddengtė), tai panašiai perkel
tine reikšme, sako, galime ir sko
las bei nuostolius padengti. Bet, 
deja, ši panšybė nėra pagrįsta 
aiškiais lietuviškais pavyzdžiais. 
Gyvojoj žmonių kalboj paprastai 
nuostoliai, yra atlyginami, sko
los sumokamos arba atlyginamos 
ir tt. Išlaidu, nuostolių arba skolų 
padengimas veikiausiai yra ver-

vaivorykšte -savo spalvingais 
tautiniais raštais bei kilimais. 

Šį kartą lietuviai yra vienin
teliai iš visų kitų tautų, gavę 
tokią puikią vietą ir taip gra
žiai sayo kampelį papuošę. 

Ant paaukštinimo stovi dvi 
lietuviškos "princesės" — taip 
publika vadina dvi lietuviškais 
tautiniais rūbais aprengtas ma-
nikenes. Fone kabo trys Tamo
šaitienės kilimai, kuriuos ji jau 
spėjo Kanadoje išausti, čia pat 
prie staklių sėdi ir pati Tamo
šaitienė ir rodo publikai, kaip 
paprastai ir greitai galima išaus
ti gražiausius raštus, tik reikia 
vikrių pirštų ir lietuviškos šir
dies. 

J. Bakis išstatęs parodoje savo 
fantastiškuosius keramikos dar
bus. Gaila, kad spalvingieji tau
tiniai raštai užmuša jo darbu 
spalvas ir jis šį kartą galėjo 
gana blankiai, kaip menininkas, 
pasireikšti. Taip pat gaila, kad 
J. Bakis Kanadoje neturi gali
mybės dirbti savo parbėgtoje ke
ramikos srityje į ir turėjo pasiten

kinti išstatęs savo senuosius, dar 
Freiburge sukurtus, kūrinius. 

Išsikalbėjus su Tamošaitiene, 
patirta, kad ji nutarusi visiškai 
pasitraukti iš miesto (Monti^a-
lio) į kaimą, kad galėtų niekeno 
netrukdoma austi lietuviškuosius 
rūbus "bei kilimus. 

A. Tamošaitis dabar metėsi į 
tapybą ir nori surengti ateinan
čiais metais savo kūrinių parodą. 

Sveikintina, kad šie meninin
kai taip atkakliai, atsisakydami 
miesto malonumų, ryžtasi savo 
gyvenimą aukoti užsibrėžtam 
tikslui — Ugdyti lietuviškąjį 
meną. 

Apleidau lietuviškąjį kampeli 
su maloniu jausmu širdyje, kad 
mūsų brangi tėviškėlė čia, To
ronte, yra, nors ir kukliai, bet 
skoningai atstovaujama. 

Neturėdamas daugiau laiko Ir 
nespėjęs pamatyti įvairiausių 
kitų pasirodymų, kaip koncertai, 
teatrai ir regatos, kurių čia pa
rodos metu taip daug buvo, ap
leidau parodos aikštę. Tikrai ne
veltui buvo praleistas laikas. 

timo keliu atsiradęs iš kaimyni
nių kalbų, plg. rusij pokryt' dolgi, 
vok. die Verluste decken, taip 
pat anglų to cover the costs ir kt. 
Bet mūsų bendrinei kalbai šis 
vertimas nėra būdingas ir būti
nai reikalingas, — mes visiškai 
ramiai ir toliau galime ne tik 
skolas, bet ir nuostolius bei iš
laidas sumokėti arba atlyginti, 
o tuo keliu eidami, be jokios sun
kenybės galime ir sąskaitas su
mokėti. Tai yra visai paprastas 
ir aiškus nusakymas, pvz%: jis 
sumokėjo visas sąskaitas, 
š i t o s  s ą s k a i t o s  j a u  s u m o k ė 
tos ir kt. 

Visai kas kita yra valiutos pa
dengimas: čia mes be padengi
mo jau nebegalėsime apsieiti, nes 
šiai sąvokai nusakyti netinka nei 
atlyginimas, nei sumokėjimas. 
Valiuta, kad būtų tvirta arba 
tvirtesnė, yra paremiama, arba 
kitaip, perkeltine reikšme sa
kant, padengiama auksu ar ki
tokiomis vertybėmis. 

Seniausias ir gražiausiai ilius
truotas lietuviškos minties žur

nalas. 

MARGUTIS 
Įsteigė kompozitorius 

A* VANAGAITIS 

Kaina metams $2.00 
Susipažinti siunčiamas 

dovanai. 

6755 So. Western Ave. 
Chicago 36, 111. 
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i} GREETING and BEST WISHES 

To Our Many Friends and Patrons 
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Sam-FlusĮ 

For 
„Cleaning 

toilet 

of® wth0!L 

Visi Moderniniai 
Patogumai 

AR JUMS VISADA prireikia šveisti savo toiletą kada 
pasitaiko atsilankyti svečių, prieš jų atvykimą? 

Tam patogus pagelbininkas šiądien yra SANI-FLUSH, 
geriausias disinfektantinis toileto įtalpas valytojas. Jis 
toks moderninis kaip ši minuta. 

SANI-FLUSH išvalys jusų toileto įtalpą chemikališkai, 
prašalins plėtmus ir nešvarias susidėjusias gliaumes, už
tikrins toileto įtalpą visai švarią, taipgi prašalins visp" 
kius kvapus,.o tam nereikia pridėti jokio darbo. 

įa Visiškai saugus visokioms toiletų 
minkštame ar kietatne vandenyje. 

PARSIDUODA visur dviejuose p&togiuoše didumuose. 
BANDYKIT mūsų išdirbamą MEL'O CLEANER ir van-
dans minkštytoją, tinka voniai, virtuvei ir skalbyklai. 

Tbe Hygienic Products Co. 
s 

CLEANER \S MER SOI T E Vi C 

AU CLEANING EASie* 
DISSOLVES DIRT CUTS 


