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Švedijos vyskupų siunčiamas 
tremtiniam pagalbos ir įsikūrimo 
reikalais, kun.Juozas TADARAUSKAS 
apkeliavo Kanadą ir pateikė šį ra
portą.

I. Kanadaapskritai
Kanada yra didelis žemės ūkio kraštas; jame apie 12 milijonu 

gyventoju. Ploto atžvilgiu yra daug, didesnis už U.S.A., nors gyven
toju skaičius yra apie 12 kartu didesnis U.S.A, už Kanada. Iš to 
galime suręsti, koks dar "žalias" kraštas yra Kanada, kaip mažai 
dar yra apgyvendintas ir kiek gali emigrantu priimti.

A. Klimatas. Klimatas lietuviam Kanadoj yra labai.geras, pa
našus. į Lietuvos“Klimatu; tik vasaros karštesnės ir žiemos kaltesnės. 
Kadangi plotas yra didelis, tai ir klimatas .yra nevienodas. Gyvūnija 
ir augmenija yra irgi panaši į Lietuvos, tik čia yra tokiu gyvuliu
ir. augalu, kuriu Lietuvoje dėl tam tikru priežasčių jau nėra.'

B. Gyventojai. Kanadoje gyvena įvairiu tautybių, rasiu žmonėą. 
®ia gana daūg"negrū7 prie mišku ir miškuose atskirai kaimais gyvena 
indėnai, kurie gyvena primityviu gyvenimu, bet. jau yra“ir sukultū
rintu indėnu, kurie veda pavyzdingus ūkius, kai kurie'yra baigę' 
aukštuosius mokslus. 0 šiaip galima pamatyti.įvairių tautybių.

C. Kalba. Kanadiečiai kalba daugiausia anglu kolba, bet ji",, 
šiek tiek skiriasi nuo tikros .anglu kalbas; ?jįe turi savo akcentą.: ■■ 
Montreal ir apylinkėse yra didelės prancūzu kolonijos,. kur kalba .' 
vien tik prancūziškai ir nelabai mėgsta anglu ir jų.kalbos/ Gatvėje 
sutiktas prancūzas ir užkalbintas angliškai, -nieko neatsakys, tik 
nusišypsos, tardamas, aš angliškai nemoku,kalbėk prancūziškai.

L. Turtingumas. Kanada turi labai daug turtu ant žemės ir ..' 
po žeme.

a) Ant žemės turtai yra didžiausi miškai, šimtais'kilometrų
besitąsiantie ji. Aplankiau lietuvius, dirbančius-miškuose maždaug' 
nuo Toronto apie 1600 km. Beveik visą, laikę teko- važiuoti mišku. 
Pasakojo lietuviai, kad pas„juos dažnai ateina rudi lokiai, kurie 
žiūri, kaip darbininkai valgo, ir jie seilę-ryja. 0 stovyklos vir
šininkas (į>aip jie vadina bosas) papasakojo kaip lokiai vieną naktį 
apvogė '?■ maisto sandėlį. Yra dar tokiu vietų,.kur jokia
civilizuota žmogaus koja nėra-'įžengusį; kalnai apaugę miškais, me
džiai sugriuvę vienas ant kito; ant jų kiti maži auga., ;. .

Žemė yra labai derlinga. Viena žemės rūšis tinka kviečiam, 
kita tabakui , trečia vaisiam. _Pagal žemės tinkamumą ir gyvena" gan 
retai išsiskirstę ūkininkei'.. Ūkiai paprastai, dideli: 100-600 hekt. 
Ūkininkas turįę JO hekt. žemės laikomas . nętur bingu -ir mažažemiu. 
Valdžia darbštiem_ir sąžiningom ūkininkam ja deda, suteikdama paskolų • 
lengvom sąlygom. Ūkininkai labai gerai gyvena, turi moderniškus namus. 
Nors toli nuo miesto ūkis, bet ūkininkas.'naudojasi visais patogumais, 
kuriuos pats yra įrengęs, pav.t,elektra,virtuvėje šiltas vanduo, kū
rena dujom. Daugelis turi "karu".' '

b) Turtai po žeme. Kanadoje, yra gana daug atrasta aukso 
kasyklą, o kiek yra cjar neatrasta. Pasitaiko, kad žmogus nusiperka
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'“—žemės, pasistato namelius, tik vėliau pastebi, kad čia yra auka; .

kasyklos. Taip atisitiko su vil.nu lietuviu. KsdfTprddėjO' Žemę----------
dirbti, pamatė kažkokius nuostabius akmenis, labai blizgančius.
Atvykę inžinieriai, padarė tyrimus, ir konstatavo, kad toje vietoje 
yra didelės aukso kasyklos. Lietuvis tapo milijonieriumi.

E. Miestai. Kanadoje yra daug moderniškų miestu, kuriuose 
stovi keliollfčoš-aukštų pastatai. Didžiausi miestai yra šie;
OTTAVA - sostinė, TORONTO, MONTREAL, KINGSTON BONIFACE, ALEXuKDRU, HAMILTON, HEARST, LONDON, PEMBROKE, PETERBOROUGH, TIMMINS. 
Daugiausia gyventoja yra susispietę miestuose, todėl yra sunku 
su butais, valdžia nelabai nori leisti apsigyventi atvykusiem 
miestuose

II. Kaip patekti į Kanada
A, Kanados_valdžios_reikalavlmsi, Anksftlau, tai yra prieš 

6 mėnesius,‘“6ūv6~3aūg~lengvlaū patekti-! į Kanadą. Į miestą pa
kviesti galėjo tik savo gimines; kvietėjas turėjo būti turtingas 
tiek, kad galėtų duoti atvykusiam laikiną išlaikymą ir aprūpinti 
butu. 0 1 ūki galėjo pakviesti ir ne gimines, tik taip pat buvo 
reikalinga išlaikymo ir buto garantija. Šiandien įvažiuoti Į Kanadą 
kiek pasunkėjo. Atvykti 1 Kanadą reikia pirmiausia surasti ūkininką 
(farmer!), kuris duotų garantiją, kad jis duos darbą, aprūpins 
butu ir išlaikys. Kada pasirašo penkias anketas ir pasiunčia į emi
gracijos biurą, kuris yra TORONTE, Front Street, 122, tada tas 
anketas pasiunčia į Ottavą, Vėliau iš Ottavos atvyksta inspektorius 
apžiūrėti ūkio ar iš tikro reikalingas darbininkas, ar jis, tas 
ūkininkas, turės kur ji patalpinti. Po tokio ištyrimo jau galima 
laukti vyžos. Šiuo metu dėl Kutų stokos i miestą negalima pakviesti 
tetusato giminių, o į ūkius galima kviesti ir negimlnes. Todėl 
šiuo metu visi ieško tik pas ūkininkus kvietimų. Labai turtingi 
miestelėnai, norėdami savuosius pakviesti į miestą, turi prašyti 
ūkininkus garantijos. Praktikoje atvykęs kviestasis iš Europos į 
Kanadą to ūkininko garantuotas gali ir mieste apsigyventi, niekas 
jau taip nežiūri, jeigu t as ūkininkas nereiškia pretenzijų. Papras
tai tokių pretenzijų nesti. Jau tokiu keliu yra atvykusių lietuvių 
iš Euvjpoe, o miško darbam yra atvykę lietuviai Pacific Kompanijos 
dėka, jie padaro sutartį dešimčiai mėneslųj kad dirbs miške, o 
vėliau eik kur nori darbo ieškoti. Tokiu budu esu pasiuntęs į Eu
ropą apie 3Q kvietimų Ir atrodo reikalas tvarkosi. Greitu laiku 
kai kurie atvažiuos.

III. įsikūrimo sąlygos
A, Butai, atvykęs kviestasis pas ūkininką gauna keletą 

kambarių sū-pafogumais. ..š esu tuos atvykusius DP aplankęs, kurie 
dirba pas ūkininkus arba mieste fabrikuos. Valgis labai geras. 
Ūkininkai skaitosi ne taip kaip su žemesniu, bet kalį su broliu, 
žinoma jeigu tas yra geras sąžiningas darbininkas - ne tinginys.

B. Uždarbis. Jeigu pas ūkininką atvyksta vienas asmuo,tai 
gauna mėnesiui"apie šimtą dolerių ir visą išlaikymą, o darbo va
landos yra 8, darbas nesunkus. Jeigu dirba pas tabako farmer!, 
tai darbas buna vietoje - dėlioti reikia tabako lapelius ir dėti 
į presą. 0 jeigu pas kviečių farmer!, tai viskas su mašinomis. 
Kartais net daugiau moka kaip šimtą dolerių su visu išlaikymu. 
Jeigu atvyksta su didesne šeima, tai pagal susitarimą su tuo fer
meriu. Bet paprastai farmeriai neskriaudžia, duoda gerą pragyve
nimą, vaikus leidžia į mokslus.
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Pragyventi, mieste vieniem geriau pasiseki; - 
kitiem'Slogiau. VlsEas' priklauso nuo to, kokios yra specialybės, 
už kokią specialybę daugiau moka. Imsiu vidurkį: paprastas darbi
ninkas daugiausiai gauna valandai fabrike 70 cent, - jj 1,3.5, Už 
kambarį moka vidutiniškai apie į, 15-20 mėnesiui su šeima daugiau 
mbka, mat, duoda kambarį, su baldais. Su vaikais sunku Seimai gauti 
butą ir net kambarį, niekas nenori-šeimos priimti. Darbo gauti 
visur galima. Lengviausiai galima darbą gauti siuvėjams, elektros 
monteriams; mechanikams ir t,t. Visas dirbąs asmuo gali lengvai 
pragyventi, o su šeima, reikia jau dviem dirbti. Pradžia- esti 

sunkis bet vėliau įsigyvenama, Miške dirbantieji darbininkai, už
dirba daugiau. Dienai vidutiniškai $,’5-1.0. Maistas ir kambarys die
nai apie $3: nes kitą dalį užmoka Kompanija. Kambariai tik bara
kiniai, viename kambaryje miega iki 20 asmenią. S.et maistas yra 
labai geras. Gauna šešis kartus dienai valgyti.'Aš,, ten nuvykęs 
,pas lietuvius per Naujus Metus, maniau, kad tik šven.čią proga 
toks maistas, bet pasirodė, kad kasdien taip, valgo. .Mat’-Kompanį ja 
daro taip sąmoningai, nes pavalgęs žiogus’ gali daugiau dirbti. 
Tik, žinoma, labai nuobodus-gyvenimas.. Tačiau yra ir praktiškos 
naudos:'būtent; gali daug susitaupyti, nes nėra kur išleisti. Deg
tinę į stovyklą-įvežti griežtai draudžiama. Kai!kurie yra.susi
taupę nat iki į 1.000. Pirmiau nebuvo galima’anksčiau kaip po 10 
mėnesiu mesti miške darbą ir kitur dirbti. Neseniai iš'Ottavos 
buvo atvykęs- darbo inspektorius ir atleido nuo darbo sutarties, 
kas nori gali išvykti į kitą--darbo vietovę. Lietuviai ’’stengiasi 
išbūti iki galo, kad kitiem nepakenkti. Lietuviai malką kirtime 
užima pirmąsias vietas. Viršininkai lietuviais, patenkinti. Lietu
viai kultūringiausiai gyvena stovyklose: jie moka, savo monotonišką 
gyvenimą paįvairinti chorais, muzika, duetais, kas dažniausiai 
kitą tautybių žmones nustebina. Tuose miškuose apskritai nelabai 
kokia publika, dažnai girtuokliai, komunistai, menko išsilavinimo 
žmones. Uždirba šiek tiek pinigą, pabėga nuo darbo, geria, nakvoja 
stotyse, kada pinigai pasibaigia, vėl ieško darbo miško distrik- 
tuose. Važiavau pas lietuvius maždaug 1600 km nuo Toronto per 
Naujus Metus, mačiau stotyse pilna girtu žmonių, kurie guli ant 
suolą, juos geležinkelio policija varo lauk,, jie vėl ateina. 
Tvarka stotyse tiesiog pasibaisėtina, žiūrėk, dairykis, kad-tave 
neapvogt# ir neužmuštą. Stotyse girtu mačiau lenku, ukrainiečiu 
vokiečiu, kanadiečiu, kurie kalbėjo įvairiomis’kalbomis, tik ne
girdėjau lietuviškai. Grįždamas ir vėl tuos ■ pačius-, girtus apsivė- . 
nusius mačiau. Su lietuviais labai gražiai ir kultūringai pralei
dome Naujus Metus . ?..- ■

IV. Ž y g i a i į m i g r a c i j o s r e 1 k.a 1 u .
Kanados kataliką bažnyčia labai rūpinasi emigracija.

Tam tikslui yra sudaryti iš vietiniu kanadiečiu komitetai., kuri u 
priešakyje stovį vyriausias Toronto Kataliku Bažnyčios Ganytojas. 
Kardinolas Mo Guįgen. Jis yra paskyręs vieną kun.-Monsignor Basil 
Markle, Ottawa 249 Main Street, Ontaario, Canada, kuris yra vyriau
sias direktorius tos emigracijos, jis rūpinasi tik katalikais.
Jam esu reikalą išdėstęs dėl emigracijos lietuviu, kurią yra Vo
kietijoje, Švedijoje, Danijoje, Prancūzijoje, Belgijoje ir kt. 
Jis visa tai išklausęs, mane nuvezeė ga.s Šv.Tėvo Delegatą Ottawoje 
arkivyskupą Antoniuti, kuris_irgi suprafo“svafbą ernigra’cljoš" " 
Jis pafel’sEė “visas pas€anges“dSsi’ąs. emigracijai, “Jis labai “gerai 
suprantąs ir tuos pavojus, kurie gresia DP. Vėliau buvome su tuo 
pačiu monsignoru pas kardinolą. KardinolaSs pareiškė: "Aš.visas ’ 
pastangas jau seniai dedu emigracijai, bet sunku yra su valdžia
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susikalto!-ti". Tuojau parašė raštą apie visus emigracijos reikalu.: « 
Šv.Tėvo -delegatui ir kardinolui ir monsignorui daviau mintį lietu
viam įs;: igtl viešą emigracijos biurą Kanadoje. Po to sušaukiau 
kanadiečių lietuvių, susirinkimą, painformuodamas, ką girdėjau iš 
bažnytinės vyriausybes. Ir čia buvo pritarta emigracijos biuro 
idėjai, pakviečiant visų, organizacijų atstovus, kaip dabar padarė 
Amerikoje, Panašiai projektuojama ir Kanadoj eTik šiuo metu lau
kiamas paskutinis žodis iš Bažnytinės ir Pasaulinės Vyriausybių, 
Kanada mano su laiku daugiau įsileisti -emigrantų, todėl emigracinio 
biuro sudarymas būtų itin svarbus.

Visi dalykai šiom dienom paaiškės. Vėliau daugiau bus pra
nešta ir painformuota.

V. Lietuvių skaičius Kanadoje
k. Seni lietuviai kanadiečiai(prieš didijį karą ir po di

džiojo karo“stvyką).'XIėfūvlū"Kanadoj& yra priskaitoma maždaug apie 
13.000, kurie yra išsiskirstę po visą Kanadą. Didesnės lietuvių 
kolonijos yra; Montreal apie 6.000 lietuvių, Toronte apie 1.500, 
Delhi maždaug apie 600, V/inipege, Londone, Hamilton ir kitur.

B. Turtingumas. Visi šie lietuviai pradžioje labai vargo, 
nes buvo užėJą“ErIžėš metai - nedarbas maždaug nuo 1928 m. Tik šio 
karo metu daugiausia praturtėjo, Šiandien jau daugelis iš lietuvių 
turi po du,tris hotelius, turi po kelias farmas. Netrūksta ir ne
turtingų žmonių. Visi labai dirbą, Net 70 motų seneliai dirba fab
rikuose.

C. Jų_liatuviškumas. Po didžiojo karo arba nepriklausomybės 
metais atvy£ą-llefūvlaf~JTanadą krizės prispausti, vertėsi kaip 
kas išmanė. Tada sugebėjo komunistai prisivilioti, žadėdami žmoniš
kesnes darbo sąlygas. Nebuvo inteligentų, kurie būtų juos subūrę
į lietuviškas patriotines organizacijas. Šiandien Kanadoje■daug yra 
lietuvių komunistų, kurie bendrauja su Maskvos teroristais, prane
šinėdami apie lietuviškų veiklą Kanadoje, Reikia stebėtis, kad tur
tingi lietuviai yra komunistai, kurie turi po dvi farmas, po du 
hoteliu. Jie labai vieningai laikosi, stengiasi žvejoti į Savo būrį. 
Senieji lietuviai dar kalba.lietuviškai. Bot jaunieji mažai moka 
lietuviškai, o kiti visiškai nemoka. Išmirs senoji karta ir.Lietuvių 
nebebus jau. Jaunimas nenori prisipažinti, kad tėvai lietuviai, 
nieko nežino apie Lietuvą. Tik dabar,-kada atvyko DP vyrukų, mergaitės 
prisipažįsta esančios lietuvaitės, pradeda kalbėti lietuviškai, 
nors vis kartoja frendoti ir baigia šiur...

D. Visuomeninė_įr_poįitinė veikla.. Lietuviai neturėdami ge
rų vadų inteligentų",jį'a^yš fcalp"Išmaną-ofganizavosi į katalikiškas 
ir politines organizacijas. Pagal tokias pajėgas, reikia pasakyti, 
kad daug nuveikta: susikūrė ėv.Jono Draugija, kuri daugiausia rū
pinosi ir dabar rūpinasi šalpa. Lietuviai organizuotai pastatė iš 
savo sunkiai uždirbtų pinigų gražią bažnyčią, pavadinta Sv.jono 
Krikštytojo vardu, apačioje įrengė salą, kurioje vyksta lietuviški 
susirinkimai, mitingai, choro repeticijos, patrijotiški vakarėliai, 
pastatė didelę modernišką kleboniją B.J’r.Motiejūno dėka, Toronte 
per 20 metų egzistavo choras, kuris iš. menkų pajėgų labai gražiai 
pasirodydavo net Amerikoje, Šis c,h,oras turi "Aušros" vardą.

Kada ištiko mūsų tėvynę katastrofa, lietuviai kanadiečiai 
būrėsi i patriotines organizacijas: kaip.Taryba, kurios centras 
yra Amerikoje, į šalpos, kaip BaLF, kurios centras irgi Amerikoje, 
, visur kėlė ir kelia balsą prieš okupantų smurtą. Tremtinius, lie
tuvius Vokietijoje ir kitur gausiai šelpia rubais ir pinigais.
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Kita lietuviu dalis dirba ne Lietuvos naudai, o komunistam' 
Ją tarpe Baugiau yra praturtėjusiu, turi salę, dirba su rusu pasiun
tinybe : Ottawoje.

Atvykusius lietuvius iš Europos vadina įvairiais vardais, 
nacistais, fašistais. Turi savo chorą "Banga", vadovaujamu vieno 
komunleto ukrainiečio. Dabar, kada komunizmas Kanadoje yra nepopu
liarus, kada santykiai yra Įtempti tarp rusą , Anglijos, Amerikos, 
jie šiek tiek darosi "baltesni", jau po mitingu gieda tautos himnu, 
KoOuailffiftu* KasAdoje turi "Sfiną ir Dukterų" pašalpinę Draugiją sir 
700 nariu, kurios tikslas - pašalpa narius verbuoti.

E. Snauda, Kanadoje yra leidžiami du laikrAššiai; patriotiš
kas laikrasfIš-'TNepriklausoma Lietuva", leidžiamas jau 7 metai. 
Pirmiau buvo leidžiamas rotatorium, o šįmet padidėjus lietuviškom 
jėgom spausdinamas Montreale'spaustuvėj. Sis laikraštis jungia vi
sus lietuvius patriotus, adresas; 6642 Third Ave. Rosemount,Montreal 
36, Quebec, Canada, Antras laikraštis Leidžiamas Toronte - komunis
tą "Liaudies Balsas" spausdintas. Pirmiau ėjo kaip dienraštis, mažo 
formato, dabar irgi savaitinis, 12 puslapiu. Didžiausias šulas to 

'* laikraščio yra Yla. Neseniai komunistą "Bangos" chorui buvo už
drausta keliauti su gastrolėm. J Ameriką neįsileido, tai buvo dide
lis smūgis

VI. DP Lietuviai
1947 m, liepos, rugpiūėio, rugsėjo, spaliu mėnesiais atyyko 

pirmi transportai iš Vokietijos DP lietuviu- Vieni iš ją buvo at-' 
vežti miško darbams, kiti'pas• savo giminės, treti į fabrikus.'Mer
gaitės daugiausia į ligonines pas seseles-vienuoles, Nemažai dar 
atvyko pa:s ūkininkus. Senieji Lietuviai patriotai su ašaromis juos 
sutiko.'Nebuvo matą.jaunimo nepriklausomybės metais išauklėto. Se
nieji lietuviai kanadieėiai suteikė pirmąją pagalbą, pavis p.Cirūnai, 
985 Dundas Street ^.Toronto Ont Canada, atvykusiom mergaitėm daug 
meilės parodė. P. Cirūnienė atidavė net savo šventadienius drabužius, 
maitino lietuvius net po keliolika " „ ’ ' ' ’dieną. Kūčias
padarė visiems pabėgėliams be išimties, kurie niekur kitur neturįj o 
pakvietimo į Kūčias. Ir daug buvo tokią Šeimą, kurios paroje lietu
višką širdį,

Atvykę lietuviai 1 Kanadą neapvylė senąją lietuvią kanadiečių, 
taip pat tą, kurie juos atvežė, Kurie dirba miške, rekordus ima, kon
kuruoja su svetimtaučiais. Atvykęs jaunimas daug yra simpatijos įsi
gijęs kanadiečių tarpe., ją tarpe yra minininką, poetą, inžinierių, 
miško specialistą, karininką, studentą, moksleiviu. Reikia pasakyti, 
kad atvykęs jaunimas yra labai doras, nėra jokią nusiskundimą, jokią 
išsišokimą. Pav,, per Naujus Metus buvau nuvykęs į keletą stovyklą. 
Naują Metą išvakarėse Valoros 305 stovykloj, kuri yra grynai lietu
viška, girdėjau lietuviškas dainas. Chorui vadovauja Vilniaus operos 
chor'o ŽAri^oyas P.Varikaitis, kuris lankė Vilniuje konservatoriją.'

Jau daug iš miūką atvyksta į miestus; Toronto, Montreal. 
Toronte yra apie 200 lietuvią DP. Čia ypatingai pasižymi savo veikla 
dr lietuviškumu. Daugiau yra inteligentą, lengvesnė kova su komunis- 
tais-liet'uviais. Jaunimas daro daug įtakos tiem lietuviam komunistam. 
Nuotaika darosi Kanadoje daug lietuviškesnė, daug komunistą pradeda 
abejoti savo idėjom, savo.vadais,

t Torontą atvyko iš miško darbą muzikas-dirigentas P.Adolfas 
Narbutas, kuris su nepaprasta energija organizuoja chorą. Net žymus 
Kanados laikraštis parašė : straipsnį; "Lithuanian DP is talented,
muscian, hands that waved baton now wielding axe In bush, Pirmieji 
DP atnešė naujos dvasios. Kanadiečiai laukia daugiau nuoširdžią lie
tuvią.

5



- 6 -

VII. Religinis gyvenimą lietu viu t a r į1'e
Toronte, kaip jau anksčiau esu minėjas, yra lietuviu kataliku 

bažnyčia.‘ Lietuviai patys savo kukliom aukom j? pastatė, pastatė 
klebonija Ir po bažnyčia padarė sale. Toje parapijoje klebonavo kun. 
Baronas, vėliau kun,Garmus, kun. Gervickas, pagaliau vėl kun,Baronas 
Salia lietuviu toje parapijoje buvo kitu tautybių kataliku. Dėl tam 
tikru priežasčių turėjo Toronto arkivyskupas paskirti anglu kunigu 
Rev.Mc Givney, kuris klebonauja iki žios dienos. To anglu kunigo 
klebonavimas nepalankus lietuvybei. Bažnyčioje mažai lietuvybės; 
giedama šiek tiek lietuviškai, bet daigiausia angliškai. Pamokslai 
visuomet sakomi angliškai. Daugumas nesupranta pamokrtlo, todėl ir. 
i bažnyčią neina. Bot kada atvyksta lietuviai kunigai į Torontą, 
tada esti pilna bažnyčia lietuviu.

..ntroji lietuviu bažnyčia yra Montreal, kur klebonauja kun. 
Bobinas. Šiuo laiku Montreale yra trys kunigai; klebonas kuh.Bobinaš 
tėvas Rulbys, kun.Vilkaitis, atvykęs iš DP. •

VIII. Žymesniu veikėju ir asmenų adre sai 
Generalinis Lietuvos.Konsulas (tautybės anglas) '

Honorable G,L.P. Grant-Šuttie, Consul General of 
Lithuania, 110, Str. St.George, Toronto 5> Ont., Canada.

Lietuviu kataliku Sv.Jono Krikštytojo bažnytinių Komiteto 
pirmininko adresas; p.Ant.Cirūnas, 985 Dundas Str., W,Toronto Ont.

"Dainos" Draugijos moterų valdybos adresas;
Mrs.O.Indrelienė, 202 Str. Claurens Avė,Toronto, Ont., Canada

Sv.Jono-Draugij as valdybos pirmininko adresas:
Mr,Jarašūnas, 51, Gorevale Ave, Toronto Ont., Canada,
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