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Biuletenis nauju vardu,, ■■
,V:' '\
Kada Vidaus ir Užsienio žinių-Biuletenis buvo pradėtas leisf , ti, jo tikslas buvo trumpai informuoti, angliškai nemokančius lietu/■ yius.su žymesniais įvykiais Anglijoje ir kitur.Laikui bėgant jis
■ ■
pamažu! didėjo ir, tikimės, tobulėjo kiek sąlygos leido,Kiekvienam ••
■ .numeryje dabar telpa svarbesnių įvykių savaitės bėgyje komentarai,
korespondencijos iš skyrių,trumpos žinios iš visur,įvaitūs praneši
,mai ir straipsniai lietuviams rūpimais klausimais,Dėlto esame nuoį. ..;-.--nonės,kad iki šiol vartojamas rtBiulotonio” vardas šiam leidiniui
. ; •, , yra per siauras ir nepraktiškas,ir nutarėme-jį pakeisti.Iš kelių
.... .. pasiūlytų vardų.- Vyr.Komitotas savo posėdyje spalio mtn. 20 d. pri
; ėmė'vardą "Britanijos lietuvi s", kaip charekterinv.'.'. :.o gą :Britani jos lietuvių laikraščiui.
,.
. -,.. ' 2
Norime, kad "Britanijos lietuvis" ir toliau tobulėtų ir didėtų ir pasidarytų tikru Anglijos lietuvių organu,Tas pareis ne vier
‘ '
nuo mūsų,bot ir nuo visų lietuvių pritarimo,Kviečiame visus siųs
ti sumanymus ir pastabas dėl jo pagerinimo.Pagal skaitytojų atsili
pinus mos stengsimės keisti ar paįvairinti turinį,
■ •
Nemažiau reikšmingas yra ir naujų prenumeratorių suradimas.
Kaip jau ankstyvosniane biuletenyje buvo minėta,spausdinto laikraŽ
šio klausimas pareis nuo prenumeratorių skaičiaus.Malonu pastebėti.kad tautiečiai entusia stinga! reagavo į mūsų paskutinį kreipi'
nosį ir prenumeratorių skaičius pašoko iki 500,Tačiau,kad laikraš
tis galėtų ekonomiškai išsilaikyti,reikalinga sį skaičių padvigu• binti.Manome,kad tas yra galima pasiekti ir kad skaitytojai supra
tu tokio žygio svarbą mus paroms.Taip pat jau pradėjome tartis su
spaustuve ir tikimės greitu laiku pranešti skaitytojams tikrų tuo
(rcikalu žinių,.
Nėra reikalo aiškinti lietuviško laikraščio svarbą,nes tai
. visi gerai- supranta.Laikraštis ne tik tarnauja kaip žinių šaltinis
. bet taip pat. eina.; laiškanešio pareigas.Tas ypač svarbu gyvenant
taip išsiskirsčius po visą kraštą.Iškyla įvairių reikalų,kariuos
tik laikraštyje galima, iškelti ir-išgvildenti.
, .Kviečiame visus talkon ir tikimės,kad bendromis jėgomis nu
galėsime visas kliūtis ir pajėgsime leisti kultūringą laikraštįlietuvių kalba DeBritanijoje.
Redakcine Kolegija
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De Gaule laimėjo rinkimus.
•
. ..
.
Generolo Do Gaule pergalė pereitą sekmadienį įvykusiuose
Prancūzijos savivaldybių .rinkimuose yra.vienas isį reikšmingiausi
įvykių pokarinejo Europoje,kurio svarba gali apsiriboti ne vien
Prancūzijos sienoso.Dc Gaule partija susikūrė tik prieš kelis
mėnesius ir ji neturi parlamente nei vieno atstovo.Per trumpą la
kotarpį generolo parti ja išaugo į stipriausią ir skaitlingiausia
partiją Prancūzijoje ir savivaldybių rinkimuose laimėjo apie 40$
visų paduotų balsų /galutini rezultatai dar nežinomi/.Iš suskail
tų balsų De Gaulle partija (H,P,F.) gavo 1,9 milijonus,o komuni
tai irk 1,4 milijonus.Net Paryžiuje iš 90 atstovų,R.P.F. gavo
52 atstovus,komunistai tik 25,Skaudžiausiai rinkimuose nukentėje
kaip buvo numatyta,vidurio partijos - M.R.P. ( uzs.reik.ministei
Bidault pažangiųjų katalikų partija) tesurinkdama tik 9% balsų
ir..Socialistų (premjero Ramadier) partija - 19/>.Gen.De Gaulle d:
ginusiai balsų paveržė iš M.R.P;,kuri antra didžiausia partija
parlamen te.Komunistai palyginamai nedaug balsų nustojo.Gal ir
pats generolas nenorėjo konkuruoti su M.R.P., kuri yra jam šimpa,
tingiausia partija,ir būtų mieliau suardęs savo,didžiausį prieš
*• komunistų parti ją.Rinkimai aiškiai parodė, kad antikomunistini;
elemantai.kurię buvo susiskaldę į kelias grupes, dabar susi vieni,
■ į-:vieną bloką.Generolo laimėjimą palengvino' kominterno sudarymai
ir taip pat Paryžiaus transporto darbininkų streikas,kurį orga.nizavo komunistai ir kuris labai įpykino prancūzus.
Prancūzija aiškiai pasidalino į du priešingus blokusiantiko
munistinį (už JAV ir prieš Rusiją) ir komunistinį -prorusišką.
Vidurio partijų beveik neiiko,Komunistai nors ir būdami mažumoj
yra labai, drausmingai susiorganizavę ir kontroliuoja prof.sąjun
gas.Be to savo žinioje turi žymius kiekius ginklų ir amunicijos
-užsilikusių iš karo laikų ir laikomų paslėptų įvairiose Prancū
zijos vietose.Gen. Do Gaulle,kuris gali greitų laiku prieiti pi
valdžios vaito tikisi gauti daugumos gyventojų pritarimą.Karius
menę jį taip pat remia.Kartu jis supranta,kad komunistai stengs
,daryti jam nemalonumų.
' Pirmasis.Do Gaulle žygis būsiąs konstitucijos reforma šute
kianti-daugiau-tąisių vyriausybei ir prezidehtui...
Diplomatiniai sluogsniai mano,kad paėmęs valdžią,generolas
turėsiąs suareštuoti komunistų vadus ir suvaržyti komunistų vei
Gon.Do Gaulle yra žinomas kaip stipri asmenybė trokštanti
galybės.Net ir rimtesnieji prancūzai,ne komunistai,prisibijo,te
generolas galįs pasidaryti Prancūzijos diktatorium.Pats general
tai. paneigė pareikšdamas,Ijad jam terūpi tik Prancūzijos reikal;
ir jos žmonių gerovė.
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Po vasaros atostogų ;D.Britanijos parlamentas susirinko nau
jai sesijai,kurią tradiciniu būdu antradienį-atidarė Karalius
Jurgis VI.Atidarant Karalius perskaitė savo kalbą,kuri yra patie
kiama kiekvienos naujos sesijos pradžioje ir kurioje vyriausybe
išdėsto darbų programą tai sesijai.Iš svarbesnių šios sesijos da
bų yra pažymėtini!
4 >,?'<;naujas biudžetas rudenyje,... .! 'j
.
i*
:--'J■' -Menobiliznci jos pagreitinimas,"
:
pakeitimas 1911 motų parlamneto akto,
kriminalinio statuto reforma, (manoma panaikinti
mirties bausmę),
. •
geresnė benamių veikų globa.
Normaliais laikais būna tik vienas biudžetas metuose (balan
džio mėn.),bet šiemet,dėl grosiančios infliacijos,atsirado būti
nas reikalas sudaryti antrą biudžetą,kuriuo norima sumažinti pi
nigų kiekį apyvartoje.Net kalbama apie priverstiną taupymą ir kį.
' X v- x . >
'
- 1
įdomiausias ir daugiausiai ginčytinas pasiūlytų darbų prog
ramos punktas yra parlamento akto pakeitimas,kuriuo siekiama su
varžyti Lordų Rūmų toises ta prasme,kad lordai galėtų nuvilkinti
Žemuose Rūmuose, priimtą įstatymą tik vienus metus vietoje dviejų
ką,,.ji'c iki šiol turėjo teises padaryti.Kadangi Darbo partija yra
mažumo je-AukštuosiuosevRūnupse., pastarieji gali bot kokį įstatymą
nepriimti ir grąžinti Žemiesiems Rūmams persvarstyti,Tokiu būdu,
įstatymo priėmimas gali būti nutęstas du metus,o po to.laiko toks
įstatymas,nežiūrint Aukštųjų Rūmų priešingumo,įsigalioja.Iki šio]
Aukštieji Rūmai neatmetė nei vieno įstatymo,bot Darbo partija
bijo,kad lordai gali pasipriešinti plieno ir geležies suvalstybi
nta o įstatymui,kurio svarstymas dėl laiko stokos atidėtas kitai
sesijai,Jei lordai • to įstatymo nepriimtų (konservatoriai,kurie
turi didelę daugumą Aukštuosiuose Rūmuose,yra tam įstatymui labai
priešingi) jis gali būti visai palaidotas,nes iki dviejų metų
terminas pasibaigs,turos įvykti naujo parlamento rinkimai.Dėlto
Darbo partija ir nori tą vilkinimo laiką sutrumpinti iki vienųmotų.Be abejo,konservątoriai smarkiai priešinasi ir reikalauja,
kad visa tauta būtų tokiu svarbiu konstituciniu klausimu atsiklau
ta,kas reikštų naujus rinkimus.
'
■?
Po Karaliaus kalbas-sekė,.debate i dėl. toje kalboje iškeltų
klausimų.
•
■•
Naujoji parlamento sesija prasidėjo labai sunkiu laiku,kada
ekonominiai sunkumai spaudžia kraštą ir kada nauji suvaržymai
ką tik buvo paskelbti.Bekono norma sumažinama pašiau,sumažintos
■pieno ir sviesto normos,ir sąryšyje su bulvių trūkumu,jų pardavi"mas numatoma suvaržyti,Kalbama ir apie mėsos normos sumažinimą
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iki 8 penų savaitei.Įvairūs streikai daro daug žalos krašto gri
zinai prie normalaus gyveninio.Darbo jėgai sutaupyti Namų Laivy
nas sumažintas iki penkių laivų!vienas karo laivas ir keturi nai
■ kintojai.To Anglijos istorijoje dar•nebuvo ^atsitikę.Normaliai
Namų .-Laivynas susideda iš virš 100 laivų ir 20.000 jūrininkų ir
.sudaro pirmąją: Britanijos apsigynimo liniją.Taip pat laivyno
rudens; manevrai buvo panaikinai, kad. sutaupius kuro,Vyriausybė
pažymi,kad tai tik laikinas žygis ir yra nuomonės,kad stipri kre
to ekonominė padėtis yra geresnė saugumo garantija,negu didelis
skaičius kariuomenės ir laivų,kuriuos nebūtų galima tinkamai iš.laikyti;ir apginkluoti prie susidariusių sunkių ūkinių sąlygų.
m
Pridėjus prie to didelį patalpų ir medžiagos rūbams trūku
mą ir maisto produktų monotiškumą,galima suprasti,kad darbiečių
vyriausybė turi daug, įvairių problemų, kurių išsprendimas yra su
sijęs su dideliais sunkumais,ypač turint dėmesyje opozicijos ntt
kas,Konservątorių partija tvirtina,kad vyriausybe esanti nusto‘ jusi gyventojų pa s,i tikėjimo ir reikalauja naujų rinkimų. Vyriau
sybė vargiai su tuo sutiks nebent jei ekonomine padėtis pasida
rytų nepakenčiama ir krašte kiltų reikalavimas sudaryti naują
vyriausybę.
' '
Sąryšyje su tuo,teikiama ypatingo domesio lapkričio 1 die
ną. įvykstanti oms savivaldybių rinkimams,kurie šiemet bus daugu
moje vedami partiniais sumetimais.Parti jos eina apsišarvavusios
partinėmis programomis ir nori sužinoti,kiek atskiros partijos
■turi šalininkų.Jei Darbo' partija rinkimus pralaimėtų, tada tik
riausiai dabartinis parlamoptas būtų- paleistas ir paskelbti nat
ji rinkimai.Jokia vyriausybė,kuri jaučia neturinti krašte pasi
tikėjimo nesutiks likti savo pareigose,nors pag&l teisę ji galt
tų tai daryti,Dabartinis parlamentas buvo išrinktas 1945 metais
penkiems metams,ie normaliai naujų rinkimų nebūtų iki 1950 m,
Anglijos demokratijos tradicijos'yra reikšmingesnės negu teises
vienos ar kitos vyriausybės.

Voki eti ja.
Vokietijos klausimas vėl iškilo aikštėn šią savaitę sąry
šyje su reparacijos klausimais, Potsdamo konferencija jo buvo s Ei
si ta r ta išmontuoti apie 800-900 vokiečių fabrikų anglų-amerikie
čių zonose ir juos perduoti kitoms valstybėms (25$> Rusijai) kai:
reparacijas.Taip pat buvo susitarta Vokietiją skaityti vienu ek
neminiu vienetu.Tačiau dėl Rusijos sabotavino ekonominės vieny
bės: Vokieti jo jo nebuvo galima pasiekti,ir-jei reparacijų planas
būtų pravestas visoje pilnumoje,Vokieti ja negalėtų ūkiniai išsi
laikyti ir Anglija su Amerika turėtų pačiai Vokietijai mokėti
reparacijas ilgą Laiką pavidale maisto produktų ir kitų gyveni- mo minimumui palaikyti reikalingų reikmenų,kuriuos Vokietija pi
karą gaudavo iš rytinės Vokietijos dalies.Dėl to JAV ir D.Brit
nija planą žymiai revizavo ir reparacijai paskyrė žymiai mažesn
pramonės įmonių skaičių.Tik apie 600 fabrikų paskirta tam reiks
lui, kurių 25/o eis Rusijai ir Lenki jai. Tų fabrikų dalis yra kai
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nio.pobūdžio o kita dalis dėl žaliavų trūkumo ir kitų kliūčių
visviena jokio įnašo Vokietijos ūkiai negalėjo padaryti,ir sako
ma, kad paliktos įmones galinčios patenkinti Vokietijos taikos
neto reikalavimus.Reparacijos plano įvykdymas truksiąs apie pen
kis rietus,o per tą laikotarpį dar gali būti įvairių pasikafctimų
didžiųjų valstybių santykiuose.Jau Rusija apkaltino Angliją ir
Ameriką už tai,kad šios esą montuojančios taikos metui reikalin
gas 'pramones įmones,kad pasalinus konkurenciją Anglijos ir Anerikos pramonei,bet paliekančios karinio pobūdžio įmones.
Nors ir sumažintoje formojefšios reparacijos skaudžiai palies Vokietijos'ūkį ir sulauks pasipriešinimo'iš vokiečių pusės.
• Anglų ir amerikiečių zonų kariniai gubernatoriai deda pastangas
nuraminti vokiečius ir juos įtikinti,kad bent kuo Vokietija tu
rinti kompensuoti jos padarytą žalą kitoms valstybėms,

Graikija.
J.T. pilnaties sesija daugumos balsų nutarė sudaryti Balka
nų komisiją Graikijos sienų saugumui prižiūrėti.Tik Rusijos blo
kas balsavo prieš rezoliuciją ir pagrąsino komisiją boikotuoti.
•Rusijos pasiūlymas,kuriame Graikija apkaltinama dėl neramumų ir
reikalaujama sudaryti komisiją JAV pagalbą Graikijai prižiūrėti,
didele balsų dauguma buvo atmestas.
Atvirai kalbant,

a
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Tokia antrašte-Mr.James Byrnes,buv. JAV valstybės sekreto
rius išleido knygą,kurioje detaliai aprašinėja didžiųjų valsty
bių konferencijas Yaltaje,Potsdame ir taikos konferenciją Pary
žiuje. Jis pats dalyvavo tose konferencijose ir pasinaudodamas
stenografijos žinojimu padare smulkius ten padarytų
nutarimų
ir pasikalbėjimų aprašymus."Daily Telegraph" davė kelias tos
knygos ištraukas,kurios yra labai įdomios ir iki šiol plačiam
"
pasauliui nežinomos.Yaltaje Stalinas buvo labai priešingas Pran
cūzijos priėmimui į didžiųjų valstybių pasitarimus lygiomis tei
sėmis. Jo nuomone,Prancūzijos įnašas pergalei kariniu požiūriu
būvąs labai mažas,o Stalinas tik divizijas pripažįsta.Tačiau Ang
lija griežtai stojo ginti Prancūzijos teisių.Ta pačia proga Sta
linas davė pažadą Lenkijoje pravesti laisvus,nesuvaržytus rinki
mus,kuo Anglija ir Amerika patikėjo ir kas tapo vienu-iš svarblausių ginčytinų klausimų tarp Rusijos iš vienos pusės ir JAV ir
D,Britanijos iš kitos.Dabar jau žinoma kokie tie laisvi rinkimai
_ .
_buvo.Savo išvedžiojimuose Mr,Byrnes didžiausiu kaltininku laiko
Molotovą.Su Stalinu dar kartais būvą galima susikalbėti ir jis
įj
dažnai sudrausdavąs Molotovą.
Mr.Byrnes yra nuomonės,kad būtų reikalinga pavartoti ir jė
gą,’ jei kitos priemonės neduos norimų rezultatų,kad išvarius Rusi
ją iš Vokietijos,
Potsdamo konferencijoje Stalinas pareikalavo perleisti Rusi
jai vieną iš Italijos-kolonijų Afrikoje,Churchill’is į tai griež
tai reagavo;sakydamas,kad Britanija,nors ir skaudžiai nuo karo
nukentėjusi,neprašanti "jokio teritorinio padidinimo-jokio Kara
liaučiaus, jokių
Baltijos valstybių,nieko.”
»

Trumpai
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visur,

Berlynas,16,X.
- .Anglų-ąmorikicčių okupacinė valdžia Vokietijo
je .paskelbė .-.692 pramonės. įmonių,kurios turės būti’iįmontuotos ir
padalintos reparacijoms tarp atskirų valstybių,sąrašų.
Yra požymių,kad vokiečiai įvairiais būdais stengsis kliudyti
darbui,bet anglų--amerikiečių valdžia yra nusistačiusi planą įvykdyti.
■

Londoną s. 17., X.
- Maitinimo Ministerija praneša,kad nuo š.m. laj
kricio 9 dienos cukraus kaina pakeliama iki 5-penų už svarą(buvo

>

Bukareštas♦ 17,X,T,g ..ValstĖėčių partijos lyderio Dr. J.Maniu byla,k
ri turėjo būti šiandien pradėta svarstyti,yra’atidėta neribotam
laikui,Jis yra kaltinamas "provokavęs prieš-sovietinį karą" ir "i
ganizavęs užsienių valstybių įsikišimą į Rumunijos vidaus roikali
Britų ir JAV-bių vyriausybės,kurios prašė leisti jų stebėtojams dalyvauti teismo posėdyje,lig šiol negavo jokio atsakymo,
■
"The Observer" rašo,kad teismo posėdis buvo atidėtas ryšium
su Rumunijos ūkininku streiku,Ūkininkai atsisako parduoti žemės
ūkio produktus, i į1:.-,
I Paryžius. 13. X.
- Mr.Churchill’ s' sutiko pasakyti kalbą "Jungtini
Europos Organizacijos “ susirinkime Paryžiuje,Velodrome d’Hiver
š„me lapkričio 12 dieną,Susirinkime dalyvaus visų prancūzų polit
nių partijų atstovai, išskyrus komunistus, .■

•

.

Jeruzalė.17.X, - Žydų vadovai iškabino miestuose skelbimus,ragi
none i us "žyd us "ra š y t i s į- "liaudies miliciją^/“’''
Palestinos arabų karo organizacijos vadas Mohamed Havan,pa
kelbė' arabų jaunimo registraciją karo tarnybai,ginti savo tėvynę
i
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' Kairas.
- Keli 'kariški daliniai su artilerija bei pioneriais t
vo perkelti iš Kairo bei Aleksandrijos į Palestinos pasienį,su
stiprinimui esamų įgulų,
’ "7

Londonas. 17.X. - Vakar pasirašyta Anglijos ir Burnos vyriausybių
sutartis apie santykius tarp šių valstybių,suteikiant Burmai nej
klausomybę.Sutarties tekstas nebus paskelbtas iki Britų Parlamen
tas priims atatinkamą įstatymą.

Kairas,22.X, - Per paskutines 24 vai,užregistruota 561 mirties
ir 1022’nauj’ų susirgimų atsitikimų dėl choleros epidemijos.
'

- v

Varšuva.20.X. - Britų ir Amerikos Ambasadų Varšuvoje du tarnauto
• jai buvo suimti ir lenkų Saugumo Policijos Tardomi.Vianas iš jų
dar nepaleistas,Britų ambasadorius įteikė lenkų vyriausybei pro
testą,

Vašingtonas,21.X, - JAV-bių Valstybės Departamentas.yra neriboto
laikui atidėjęs forJ^ti iš korinės valdžios Vokieti jos,Austrijos
Japonijos ir Korė jos:
r °i jos administraciją. .

7

Triestas,21.X. - Sąjungininkų valdžios organai paprašė p.Rudolfą
Kurelič,Jugoslav!jos Ekonominės Delegacijos atstovą neatidėliojan1
apleisti Britų-amorikiečių zoną.Jis kaltinamas politine agitacija,
i.
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Santiago,22.X,.- Čilės vyriausybė nutraukė diplomatinius santykiu;
su Rusija ir Čekoslovakija. •
«
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Riode Janeiro. - Brazilija nutraukė diplomatinius santykius su
Rusija už rusų spaudos atakas prieš Brazilijos Prezidentą ir kari
ones pajėgas.Rusai, neatsakė į Brazilijos protesto notą,
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Teheranas. - Persų parlamentas didelę balsų dauguma uždraudė Vy
riausybei pasirašyti sutartį sU Sovietais dėl žibalo koncesijų.
Laukiama,kad sovietai tuo reikalu padarys griežtą protestą ir
net imsis’tam tikrų represijų pbioš Persiją.
Vašingtonas. - Reprezentacinių Rūmų Komitetas sudarytas tyrinėti
prieš-amerikietišką veiklą JAV-bėse,pradėjo svarstyti komunisti
nį .aktyvumą Holywood’e ir komunistų įtaką filmų gamybai.EiImu
artistas Adolphe Menjou,pakviestas liudininku,pareiškė,kad Holywwod’as'esąs svarbiausias komunistų veiklos centras Amerikoje.
Jis apkaltino komunistus dėl streikų organizavimo,pro-rųsiškų fil
ųu gamybą ir nurodė kelias komunistines organizacijas.Carlie
■Čaplinas laikomas vienas iš aršiausių komunistų filmų pasaulyje.
Panašius-apkaltinimus padarė ir artistas Robert ffiaylor.

Paryžiaus - Sąryšyje su įvykusiais Prancūzijos savivaldybių rinki
r mais,kuriuose didžiausiu laimėtoju išėjo generolas De Gaulle,Prar
cūzijos ministerių kabinetas vadovaujamas socialisto M.Ramadier
atsistatydino.Tikimasi,kad naujas kabinetas bus sudarytas iki šie
buvusiais koaliciniais pagrindais t.y. iš socialistų ir katalikų
partijų.

Redakcinės Kolegijos priminimas.
Primename,kad medžiagą vienkartiniam leidiniui,kuris
; bus išleistas S-gos suvažiavimui paminėti,norime gauti iki lapkrj
šio 1 dienos.Leidinys bus spausdintas spaustuvėje ir bus iliustri
tas.
Sąjungos suvažiavimas.
Kaip jau buvo anksčiau minėta S-gos skyrių atstovų suve
žiavimas įvyks lapkričio 22-25 dienomis,Londone.Pradžia šešta
dienį, 3 v.v. ir pabaiga sekmadienį 6 v.v.
Tuo reikalu instrukcijos skyriams jau išsiuntinėtos.
Aukos Sąjungos reikalams..
Mrs.J.Dunolly

£25.0.0
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Gauti laiškai Vincui /pavardė nežinoma/ -nuo žmonos ie vaikų ■
■'• ■ U'; (,N. Lapienės/.-) Giminių adresas Amerikoje -Uršule
Zicnicnė.Asmuo,kuriam šie laiškai-priklauso.,prašo
mas kreiptis į DBLŠ 'centrą*
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Londono kolonijos lietuviams.
.--r ............
! - - a/’Londono Lietuvių parapijiniam giesmių ir dainų cho
rui iki šiol su dideliu ątsidėjimu ir pasiaukojimu
vadovavo J.Pumeris ir U. Černiaus kas *paba.r minėtam
. chorui toliau vadovauti sutiko V. Mainai tiši
'■
■ ■Lietuvių bažnyčios-rektorius ir choristai,sv«
.kindami naują dirigentą,reiškią nuoširdžią padėką
savo buvusiems chorvedžiams.
Naujasis chorvedys kviečia visus senosios ko
lonijos ir naujai atvykusius choristus,buvusius ii
pradedančius,prisidėti prie choro.Pirmasis susipažinimns ir repeticija bus spalio 30 d./ketvirtadie
nį/ 8.30 vai., vakaro Lietuvių bažnyčios zokrastijoj
■■- 21,The Oval,Hackney. Road,London, E.2. Prašomi vlj
<
. .si giesmininkai ir daininkai atsilankyti.
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S-gos^centre1galima gauti‘knygų
Sv.IŠTIKOJA. .
'•
>
Sv.KZiZIMI.ER/iS,Simo Sužiedėlio.
I
•' TĖVŲ NAMELI AI, V. Nemunėli o
•
SPINDULIAI,
Švedijos lietuvių žurn.
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS
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