
DARBĄ PRADEDANT

Lietuvių, kolonijos po.dėtis 
ivusi, kad teko pradėti galvoti ir 
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Teatrus

\ vol 
blokšti.nuo šavĮ-gimto jo 
to,'visada labai mielai, 
pasigėrėjimu prisimename kul- 
tūrinięr-nokSliuio darbo pa
žangų Nepriklausomoje Lie
tuvoje. iictuviŠkas 
prasidėjęs sodž
ių šiaudinėse p 
go į kelis diuž 
kurių meniški p 
keldavo didėlį'susidomėjimą . 
ne vien'-mūsų; " 
niežiu tarpe 

Iio liet

Has per 25 rietus 
didžiulius univer-

.vi'škų non- 
buvo, gro-

spaus, c

e ai j

po s mousla.
ė pažanga buvo paua-

ja S

darbo talkininku,- turėjo ap
leisti savo kraštu ir basty
tis svečioj žemėj Z-Čia, žino- 
mo.r kasdieniniai, rūpesčiai, 
nuolatinė 'kova už savo egzis
tencijų, užėmė pirma‘vieta nū- 
sų tautiečių kasdienybėje. 

Tačiau atsirado•nemaža 
.feęniu,
ir išeivijos tarpe organizuo
ti kultūrinę-mokslinė veiklų 
ir rūpintis, kad sukurtos mū- 
sv. dvasinės (Vertybės bei išug- 
dytos tradicijos' būtų saugo
jamos .ir kiek galima tęsiamos 
ners ir'mažo j--lietuvių sauje
lė j,'atskirto j toli nuo savo ■ 
tėvynės'.' Jau karo lietu įvai-' 
riose-Vokietijos vietose, kur . 
susibūrė'daugiau lietuvių, bu
vo organizuojami žieminiai pa- 
sivodyjiiai,' steigiamos mokyklos

Praūžus karo;audrai. 
tūrinis lietuvių išeivių dar
bas ,dar labiau pagyvėjo, nes- 
daugumai atpuolė kasdieniais 
rūpinimasis duonos kąsniu,

■ nuolatiniai sėdėjimai slėptu-*-. 
•vėse, pranyko Gestapo sauvalė, 

' o naujo gyvenimo viltys sukė
lė visuose darbo entuziazmų . 
ir reikalų, tobulintis,.pakil
ti dvasioje ir.ruoštis atei - 
Šiai. ' . ■

.Nuo šio jedėjimo, neatsi
liko ir Salzburgo lietuviai .

molįslini, sporto.ir spaudos 
darbu 5T m. rugpiūčic n.'5 d.' 
buvo *įsteigta Salzburgo Lietu
vių Kultūrinio Darbo Drugija.

: Draugijos pirmininku išrinktas ' 
dipl« agr. Daugėla Jonas, val
dybos nariais .- A.V-ientinaitė , 
A.StikLiūtė, J, Baltakysir <fipl

A,KuSys 
dipl 0

as

o j dalyvavo lie tuvių 
danas ANako,-tauti

nių šokių grupė, ved. J. Aksti- 
nc^’. aktorius H ^Kučinskas, daiš 
nlninkcii J. Krist olai tytė, J tAk- 
stine.s, V.Bražėnas, J.,Endrin-.

tienaiTie 
kas, proi 
tiekaitis mninmai A

-A. Tano Šaižiai. Koncerto retu 
buvo parodytas E .Kačinsko pa
ruoštas montažas "TŠVįlIĖS GAR
SI I!i, kuris .paliko žiūrovams • > 
jaudinantį. įspūdį-.Aplamai kon
certo programa ir vakaro;tvar
ka' paliko visiems gerą įspūdį..

into paruoš-
ti 'ir daug 
paruošimų. . ,
. JSalzbųrge .ešentiems lietuviu 
vaikams nokyti įsteigta pradžios' 
mokykla, .osaugusių švietimui

universitetą,kuriame bus. -ruo
šiamos paskaitos iŠ įvairių . 
mokslo, sričių. Taip pat jau .

• •: A.*.r;*.’. ‘.i-t.'i

y.
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-vėikiu anglu kalbos kursai, ve- 
- darni A.ČeiSi'o, ir neužilgo pra
dės veikti šoferiu'kursai. Spoi4-

ir; G-. Subatniekait§- .

kultūrinio lygio pakėlimo,Jkuris 
bus tikrai labi i reįkalmgcE 
-jnnt dirbti i eile tu, kurie 
nauM tautos'gyvenimu.
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m o f

[etų adresatą, p;

—c. a. te te. Rašyti galini ti 
pr uicCmu ir vokiečiu k.

ir; iieezi

t Ko
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o 0 e

Jčių, angliui 
"cgj Austrijoj paste 
yrą laisvos. Tačiau 
it." i ko, kad nemaža

Lietuviu Komitetui

Į Vokietijų ir į kitus kr 
irn parašyti tik po 25 žo 
er Tarptrūtinį R'udonųjį 

-H? užpildant tin tikrus bla:

t g'ū Ž i n i - o .

/Lietuvių Liaudies Universitetas

Kultūrinio
Burbo. Dr—ja, ■ noraaaiąi pakelti n 
•šų tautiečių bendrą išsilavinin 
bei suteikti žinių aktualios te 
soil, prganizuc ju< Lietuvių Liaudis 
dies- Universitetų. Universitetas • 
.žada pirmoj eilėj reguliariai, 
ne rečiau irai p du kart į savaitę, 
duoti paskaitų ciklų iž "filosofi
jos, .religijos, literatūros, "meno, 
sociologijos, teisės, ekonomikos,- 
•geografijos-, gautos, higienos ir 
kitu sričių. Liaudies.Universite
tui vadovauti pakviestas p. G.Gri- 
-cevičius. Universitete maloniai p 
pasižadėjo bendradarbiauti visos 
uūsų kolonijos' jėgos, kaip prof. * 
V.Krėva-iiickevicius, prof. J.Mo
tiejūnas', :doc. I’.Gruodis, dr.

.s, prof. V. Moti akai tis , 
Tamošaitis, da.il,. A.Ta
ne ,. inžinieriai:'Z.BaČe- 
argasas, T.Mošinskis, 
irius,. R. Šiaudikis, V. 7į_
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Liet'

aidui ,

c.ip 
Raudo

be-vruitis 'ir J
ir V.Lušk____ ,
^.navičius, Č. Gri
Iš numatom

linija ne.priklaus 
etų ir ateities

er im

bClogiųiai; reiškiniai, -.Stilių,'
5ini. '.as,, Urt anistįka- ir kt.

paskaitas galės'lankyti" visi 
tautiečiai laisvai.. rimo j 
•kaita, numatoim surengtieji

1 tolinu j ateity, paskaitos daž- . 
. -ųiausiaį vyks .Ttauchenbichla’ id 

lagerio salėje.

logine
Salzburgo Lietuvių 
ud ko:.;it.etu suėjo i 

r paprašė- čn .' k. Tur aus k: 
s .gen, ’ konsulų Ztirįęhe 
fovauti Sa.lzbūrgc. lietu
mi; Iš šios .naujos ergą- 

acijos yru kiek daugiau vilčių 
ėtis realios paraišo's.
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Linzas ..
--v- —, „vaikų; vemia anglu kalbos kur- 

Linze lietuvių to.-fl.teto nr-; g£i dv-ien panaino-;/ Svarstomas, 
.nkas p. Vytautas mariuosius _ gaudies universiteto klausimas, 

malonus mus paxaioryuc bi^apį^s^?,p: siepOg* reikalais rūpinasi 
žun. žiūraitisSekmadieniais 
laikomos lietuviškos pamaldos.

Atskirai nuo’ yoniteto veikia 
ir liet. Raudonojo kryžiaus sky-

buvo
-tenykštės lietuvių kolonijos.gy
venimą.-.- —

Daugiur. lietuvių Linze gyve
na-stovykloje drauge su latviais 

- ir estais. Lietuviu yra apie 34o 
asmenų. §ipkvtiek ėXvena ir Pri“

ninku -yra iminėtas p. Vytautas Ka
ri-jošius ir nariais p.p. Stepai- 
tis Herbertas, Baranauskas Benom_ 
nas, Baliutuvičius Mečys ir Šimo
ni ūks ti s Ričardas.

■ Komitetas turi savo įgalioti
nius kiele prof. Balį Vitkų ir
Brguhau stud. Vesėli. Riedo 
linkėse gyvena apie*’15o iiet 
ir Braunau apie 60.

Kultūrinėj dirvoj taip.-p 
dirbama-. Nuo. rugsėjo pirr.es . 
prideda darbų pradžios mokyk 
su dviem skyriais.- Dėl pagei 
■jaučių vaiku yra sudaryta gali
mybė lankyti ir austrų pradžios

v 
ien.

.cmymlą;

Dalis lietuvių dirba pas., am 
rikiečius, ir pas' ūkininkus. Pri
vačiai gyvenantieji gauna, tik - . 
austriškas'korteles, gi stovyk
loj .gyvenantieji -gauna iki 22o'o 
kolcrijų mąisto norma dienai. 
Kaitinamaši iš bendros virti vės.

InsJjrųkz^s^ ...
Veikia komitetas, pirminin

kas Antanas Kalvaitis. Lietuviai 
gyvena privačiai. Gauna norma
lias maisto korteles ir -iki Šiol
g^uuave po viena raudonojo į 

" žiąus pakietėlį i savaitę. . 
•tegausiu kas dvi"savaites;

Kultūrinės veiklos nėra 
gelis išvežimo jai Bevaliją 

O--ieti .i a. ,

d i -r b

r T .1 tūrini o D.
s ruošr 
d ė 1 n i Ir us 

toriams. Ta 
bus tuojau tęsiami

isv .S
yr

S

. jos v
Gi • ..na ai j a£r augi- 
usTt.aiusi.su Linze 

ų komitetu, brgaųįzubj;.' 
ge o-V kl. nokiniams gim- 
^7-E.kl. no kiniams norima 

sudaryti galimybę, šios žie; ns' 
bėgyje•įsigyti.brahdosj atestatą. 
Gi’nuzijai vadovauti paJoviestąs 
prof-. —V. Kr -iv S-Kici&viSįūš ... In- 
forr.ę.oijas tuo reikalu teikia 

chuntų tarnybas. įnų pusi 
’ TalVvavo' T2" ’Žaidėjų, ku 
siskirsti šii eile: I-7i 
(22 t.) Il-durašas ;'.d-,5

it

cius (<2;5} v-VlII-Dcpsys, Redi- 
‘ kis, lacRus,- Patamsis^ (po J2) . ,

IK-K-Ba^eįis ir Narvilas' (po /6)ų ' 
pl-SuVrtniekaitė (3) KlI-Daugėla 
(1) • I s-tcvykla surinko 79 taškus.
° - 53 taškus . ■ . ' ■ ' ■ :

. . Tautinių šokių;^rūpė,. vado- \
"■VfūjaSrgTVokietaityt’ės ir J.Aks--

» -tėsiėi darbą, ir dirba savaįĮ. 
K tėję dvi dienas, po" 2,'Valandas. - f

Pri-iromi nauji šokėjai. ’,. ■ '

7

pirr.es
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-•’d'ovaūjaū.'as 'skt„ H.-Kačinsko, 
>rn de j o. ' s tudi jinį darbą. Ra te-. 
■yje 'dalyvauja 14 jasneau.

Inž. -Rickevičius,kaip' .pir-' 
--s kandidatas, palr'.’-i'c’stas i vai 
iyba* iki gris laikinai išvykęs . 
valdybos iždininkas J Bsltakys. .

Baltijos vakaras yra numi- 
įcnas-’ suruošti \|į~ pusmeti. Va- 
-aro programa užpildytu lietu-. . 
pį-iį, -latviu, estu nenininkai 
bei meno 'ansambliai. Vakaro ruo- 
siiao ir kitus kultūrinio bendra- 
tarkavimo klausimus šiuo ne tu 
svarsto visų trijų tautų kultū
rinio darbo draugijų ar ’sekci
jų ■pirmįu.inkS'į.

ITorinti ens landyti Salzbur 
~o konservątori j ą.~ Šiomis dieno
mis' draūgijos'"valdybos pirminin
kas lankėsi konservatorijos va—
čcvybėje ir sužinojo, kad. konr- 
servatoriju šiemet pradės veik
tu f tačiau ciar tiksliai nežino— 
ras nuo kurio laiko. Konservato
rijoj veiks visi skyriai ir kla
sės. J konservatoriją bus -pri- 
iimi ir užsieniečiai, išlaikė 
patikrinamuosius egzaminus. He
bes tis ca 200 -. 500. Ra. ser.es- - 
trui. Užsieniečiams stipendijos 
—-epus due d“ r.io s• Kac-.a bus pr;-. sė
ti priimti prašymai, bu? paskel

ta laikrc sdiuo.se, c nes p?.in- 
fcr_uosiai© ” Mūsų žiniose ". 
--i'... pat veiks Salsburge ir 
'muzikos mokykla, kurią bus ga
li--'. trip pat visiems lankyti.

-/ lietuvių' klubas veikia 
kas sestadienų nuo 15 ’val.drau ■

■ gijos patalpose ( Ghsthause -b. 
•Įag-erv/irt" ). Klube žaidžiama.

, šachmatais,' šaškėmis, .daromi 
pasikalbėjimai..Draugijos-nariai

-, prašomi'1 lankytis klube/.

* -liūs o lie tuviu Komi t e- .
■ W5. e takelis. drHugij'os' 
menininkus talyvauri s.?.. rug
sėjam. 15 d. -ruošiamame lie - 
tuviškame koncerte linze.

Anglu -kolbos konspektai 
yra 'spausdinami atskiromis pa- 

•- mokomis. Surinkus visas pamo
kas susidarys trumpas anglų kal
bos .vadovėlis.

-• ‘ • Konspektus gali Įsigyti
-ir kursus nelankantieji. Kaina • 
o.,5b RK. už viena lapų (1 pan.) 
Konspektus galina įsigyti pas 
0. Stikliute (komitete), A. Stik
linto (II Stovykloje) ir SeJan
kauską ( I Stov. ) Užsisakiusiems 
naujai spausdinamos pamokos bus
rezervuojanę-s ir iteikianes. '

Provine i j o j e g v venantĮė
ji gali užsisakyti paštu ir pa
mokos bus rezervuojamos iki jas 
atsiims. Draugijos adresas: Salz
burg f Rainerstr. 4, Ditani sche 
Kc-...itee, Kultūrinei Draugijai.

Sportas. S. nėn. 4 d. Hel- 
Ibrune-lenkų stovykloje įvyko 
orinio žaidynes tarp. Įsakų ( vV_ 
rų ir moterų ) rinktinių ir Pa
baltijo tautų,.rinktinių? Žaidy
nes tlaimėjo Pp.haltijf tautu rink
tines .

---o 0 o---

RADI C • E A H S 0 21 IS PR A_K B- S T A

^Lgg^York, rugp. 26 do- UMBRA ge- bųziai bus tr.ap pat per UMBRA 
n-erali-iis' direktorius' pranešė, išdalinti karo paliestiems Eu-
''»b^-?yr- užpirkta-25 nil. drabu— ropos žmor.En.są,’ ■ ■ . ..
ni14,. kurie" dar prieš žiemos pra- - Austrija, nors ji ir pri —
^2ių hus išdalinti iš vokiečių skirta prie UMBRA, paramos plano? 
jungo- išvaduotų “tautų žmųnens, greitai negalų tikėtis sušilau— 
^ikalingiems. paramos. Be tž, to kti paramos. Birioje eilėje, kaip -. z 
Įiau pareiškė UITRRA generalinis ■ pareiškė generalinis direkto- \-

■ ^rektorius, dvašiškija ir ata- - rius, UMBRA perins-Austrijoje gy- 
AĮ^-'-V-.cs . labdaringos .organiza -v venancių svetimšalių selpįną<> 
pĮjcs šiuo metu daro drabužių' ' ------ pe-jig—
£įrRĮiayas viso j ę. Amerikoje. Ra- . vsius specialioje ųudijencij^e _•
-radone ir Australijoje0: Šie dra-, - . .1 ■ : . - -

8
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' ’Mi ū s ū Z i n i o b' .”

priėmė kelis UAB’ senatorius,at-» 
vykusius Italijon ir jiems sh- 
vo kalboje, tarp kitko,, pasakė, 
kad kovė mušiu laukus s.e ' jau pa— 
sibo.igė, bet dabar .atėjo valsty
bių vyr-'.rfs diplomatines kovos 
fazė. Laikas.yrą kovoti prieš ' 
neapykantą,' kuri neleidžia žmo
nijai susibroliauti.- Dabar ko
va'turi, būti vedama pries na - 
terialistine raso.ulėžiūra, ku-..

. -'Dondon, rugsėjo 3.. d. Pranertai jos " 
proTesinių s’-jungu kongresas šiuri'- 
te savo presidiums su ‘.■'.ti tinkamu 
memorandumu pas -gen.,.dė Gaule, 
kuriam norėtą pareikšti.savo nur 
sis.tr.tymą dėl Bransucijos vi -

■ daus politikos padėties. Tačiau 
gen. dė Gaule atsisakė ^kongreso

rį kovojo, prieš Dievą ir py.grin 
dini*s teisingui'-C dėsnius. Šiuo 
šaukiu aš, pareiškė Šventasis Tė 
v?.s, nugalėto jas tautas, kad jos 
■teisingai višnaudotu, savo pergalę 
—---- Beograd’, rugp. 31 d. Kar
ėsiąs Tito paskelbė,, kad Jugo- 
slavijos parlamento rinkimai' 
Įvyks šių ne tu lapkryčio 11 d. > 
- ------ - London, rugr. 31d.Kroatu

kad Prancūzijos profesinių sąjun
gų 1 .si t? tyra" s neduoda profesinėms 
sąjungoms teisės svarstyti poli- 
tinius ofLaueVmųs. Kai kurie pran
cūzų laikraščiai toki gen. de 
Gaule veiksmą aštriai kritikuoja. 
----- 1_ Lo ne on, rugs ė j o, 5 d. * Ru-

.inisteriu

ūkininku, ’par t: 
cek pareiškė '

~dr. Ite- 
tstovui,

su užsi___ - _. ___ ... ... . .
ir alijuntu kontrolines komiai jos 
Pir.-H±ni joje pirmininku. (JAV"* iš
skrido į“ Maskvą tartis su Stalinu 
dėl Rumunijos- padėties,
-------- York,_ rugs.. 6. Kroatu

parlamento rinkimai Jugoslavi
joje negali būti leisti.
—-----Stuttgart rugsėjo 2d. „
Keli JAV senatokiai"atvyko i So
vietu 'Sąjungą, kurie, be Kas - 
lovos , dar aplankys Leningradą, 
Stalingradą ir Baku.
--------Maskva, rugsėjo.-2 d. Uz- . 
sienių reikalu ninisterių kon
ferencijoje, kuri įvjdcs rugsėjo 
10 d. Londone, bus svarstomi 
Italijos, Jugoslavijos’, Bulgari
jos, Rumunijos, Vengrijos ir Šuo 
mijos klausimais. Be to, kaip pa 
skelbe Maskvos radio, toje kon
ferencijoje bus paliestas ir Len 
kijos sienų klausimas , 
•--------Berlin, rugsėjo 2 d.
salas’ Žukovas' paskelbė', k c' 
vietų zonos Vokietijoje yr 
daryta vokiečių vyriausybė 
kurią Įeina 12 ministerių. Vo
kiečių vyriausybė turės^tara- 
priai bendradarbiauti su Sovie
tų karine valdžia, . .
—-----JiSndon. rugsėjo 3 d. Mi_

histopiū. pifmininEūs savo nul-^ 
boję Žemuosiuose Rūmuose pareis 
kė, - kad Anglija 'yra priversta ir ' . savybe 
toliau laikyti Europoje didesni 
kariuomenės kontingentą, nes iš
vaduotoms Europos- tautoms tebe
grosią diktatūros pavojus. Angli
ja, pareiškė A-tleę, kuri ištbjo 
i kara. ųz demokratiją, -turi da
bar laimėjus -karą uztikfinti^ s^

so

a.jj’iu partijos vados cr* Mace 
dabar gyvena emigracijoje, 

iuje, pareiškė vieno JAV žy 
Iri.krašdio korespondentui-,

vi jo je- yra' totalinis ir 'teroristi
nis ."sir0 petu, kaip toliau pareis- - 
kė dr. Macek, Jugoslav!joje_yra ne 
tik politinis, bet ir religinis 
persekiojimas. . - .
--------York, rugsėjo 6 d. JAV

Byr-užsieniu reikalu^ ministęrx 
nes, prieš išvykdamas į už 
reikalu Liinisteriu Tarybos

Jos konferencijoj, kurioje pv.li 
daugybę klausimu, rymos tarp 
ko pareiškė, k?.d Londono konfe
renc

;?.v>

■'Atsakydamas i klausimą dėl. 
sumanymo perduoti stoninės' bon
zos paslapty visoms sąjunginėms 
tautoms, Byrnes pareiškė, kad So 
vietų Sąjunga iki Šiol, dar nėra- . 
oficialiai paprašiusi perduoti 
jąi atominės bombos paslapty. 
Atominės bombos paslaptis ir to
liau lieka JAV ir Anglijos ,nuo-

...... ..... S tuttgartj, ru£s e j o_JĮ d
Anglų/ferine valdžia,uždraudė buv.' 

■ vokiečiu kąrians dėvėti kariškus 
mundurus'. Sis Įsakymas liečia iš 
belaisvės paleistus karius.

o o.
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•• ĮS1UM u, 
S • a1 ?>• ‘

,-../-/- w m ■...- - - ss® ■ ■ -f SS • -
iįaį vaisiu.- Jos .iniciatyva 'A ■'zmbilĖms -būti savistoviems eiiir- / 

grasiądj ,*-o grįžus į Lietuvą, ”". 
greičiau atkbrti sugriautu ūkį, •iė .mokykla, anglu, kaltos kur-- 

in'i,. drąii’os' nėgė ju. ratelis, pra 
.ėdama? leisti periodinis in- 
'orbacijv, leidinėlis, "surengtas 
ražus koncertas, kelios sp'orto •’ 
■uhgtynės. Dar b'r gani šuo j ana.

as ir kt

Suminėti Kulturihio Darbo . 
raugijos darbai -apima, kaip 
bs pavadinimas- sako," dvasini 
arba sektorių.. Trūksta dar

ori nemažą skaiuiu, ispokslin- • 
u ir patyrusią anatininlcų, kva • 
ifikuctu darbininku ir. su s ta-- 
u organizatorių. Jei ir amatį- 
inkai susiorganizuotu gamybi- 
ians darbams, žymiai padėtu, sa- 
o t utieci;.ms, nes butunem ma- 
ericliai tvirtesni ir noprikau- 
ytunėme svetimąją malonei. Ta. 
acįa proga. mūsą amatininkai 
•..lėtu, įtraukti ir nauju, zpc- ' 
ių ir paruosti-nauju anst'inin- 
u kūdra. Visa tai leistu musu

'veiktus daraus ir žvelgdami.į ... 
neaiškia,, ir netikra,.ęyteitį netu

rtine pagrinde nustoti, vilties ti- 
, keti į antrąjį Lietuvos prisike- \ -
Timą. Tfįsinihkįme fkokio j ė. be- 
viltiškcje pelitinėje situacijoje' ’ 
ruošė Lietuvos laisvei dirvą 
aušrininkai. Ju, darbo sąlygos bu
vo sunkesnės, o ju pačiu eilės . 
retesnės, '„bet darbai buvo, apvo.i- ' 
nikuoįi., Šiandien 'galime p?, sigir-ti 
ti^ikad sveikoji ir teisingoji 
pasaulio opinija, sudarantį v 
šaulyje dauguma L y r.; .mūsų pusė
je, kas kelia musu, viltis ir ska • 

. tina'-ruoštis tėvynės atstatymo .
darbams.Pasir-ižkime nė tuščiais 
žodžiais ir nercalion fantazi
jom, bet konkrečiu ir vieningu 
darbu v - ■

prisidėti, kad- sekančioji

Dieve-; svsstį Lietuveje, duotu 
nauju ir.grasesniu vaisiu. '■

Salzburgo liet. Komitetas

Salsburgo' Lietuviu Kultūrinio ‘Bar’.-.-Draugija 
š.E-o .rugsėjo m. 8 ’d. ruoši-1 T.-.utos Šventės

Pį.A E IT E J I E'A.
Minėjimo tvarka:

11 vai. iškil-įįngos pamaldos. P.anmaldos i vyks Lrei-
■- ' fa'lti’gke’its ba'ShySl.o^ę« Pamaldas laidys ir pa

moksi . sakys kun. mirkiT s. Pamaldų metu gie
dos lietuviu, choras veda.-, .s A. NAIlO, vargonuos 

VYT. kiAPIJOSIoS ir dalyvaus solistai VILT.
■ LAPSYS ir J. EiTHlUkAITIS.

17 vai. Iskil-ing .s Salzburgc lietuviu sūsirinlcinas 
Raūchnibidolerio I stovyklos salėje šio. dieno-

': tvarkė: - .' «
1. prof. V.LRSVES-MICS3VICIAUS paskaita./ .

• .■.•' /' ■ 2,- Menine ■■prcgx'aiia. Programa išpildo:
. Z-' - • ■ ' A.’ DuLSS'YTm, J.KRIŠTLAITYiE,-T.MOTIE-

. V . a ’ E/iITlENĘ, e.AKSTINAS, H.KAČINSKAS, Br-.‘ ’ 
•. ' ’ i.iARI'JOoIUS ir Alg. -MOTIEKAITIS.

Visi lietuviai' loviGČi'mi minėjime gausiai dalyvauti.,

m ' . . x Draugi jos Valdyba ■ -/ ■

rn.---- m-k..--,; .„g.;  ------- ------------ ■— -r..-- S-——_o_
” "Musu Zinias"' redaguoja Redakcinę zolegija. Rankraščius šiam lei 

lineliui galimo įteikti'lagęrit^seniunai.s arta Lietuviu Komitete,R6i 
icrstr. 4., ad.rėsuojant Musu Zinipiis ., ■ ...j ’ ,

;i _ 2. ’ ■ 1 N"  —:—. • — .’J 2 '   -_____________ J .
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