
Au. L. B.VALDYBA per pirmąjį šių metų pusmetį negalėdama asme= 
’ • niekai susirinkti posėdžiams dėl per didelių atstumi’ tik korespon= 

dencijos keliu vedė pasitarimus Austrijos lietuvių bendruomenės 
reikalais ir palaikė ryšį su atitinkamais centrais bei įstaigomis.

BIBLIOTEKĄ Au.L.B.Valdybos susitarimu perduota ir pavesta tvar= 
kyti p. Vyt aut ui Mituzai gyv, Eberschwang b/Ried? Feichtet 2. Ob.-Oes= 
terreich. Biblioteka susideda iš maždaug poros šimtų knygų ir visi 
lietuviai gali ja pasinaudoti atsiųsdami 2 Schillingus pašto žen= 
klais Bibliotekos vedėjui pašto išlaidoms padengti. Neturintys kny= 
gų sąrašo gali ten gauti -katalogą,kuris paskutiniu metu bus naujai 
pertvarkytas ir atspausdintas. Au.L.B,Valdyba bus labai dėkinga 
visiems lietuviams, kurie paaukos Bibliotekai lietuviškų knygų.

SOCIAL SERVICE Tirolyje iš franoūzų laikų jungia tremtiniu or
ganizacijas ir padeda pabėgėliams. Paskutiniu laiku ir Salzburge yra 
įsikūrus panaši or-ja "Hauptverband der Vereine der niekt deutšch- 
sparchigen Fluechtlingen in Oesterreich'1. Lietuvių bendruomenė irgi 
kviečiama stoti narių tarpan,bet Valdyba nematydama konkrečios nau
dos laikinai nuo to susilaiko.

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS LIETUVIU SAJUNCtA š.m.birželio 9 d.per 
_ .Sekmines švenčia savo gyvavimo'10 me tų "Sukaktuves . Au.L.B.Valdyba 

gavus pakvietimą pasiuntė savo sveikinimus. Austrijos lietuviai ..
džiaugias gyvu DBLS veikimu ir linki geriausios sėkmės tolimesniame ‘ 
.darbe .

Au.L.B,Valdyba šiais metais gauna ELTOS žinių r T ORMACĮJAS, 
Prancūzijos ir Italijos bendruomenių ŠIITAS, EUROPOS LIET"JVtS sa= 
vaitinį laikraštį.Norintieji pasinaudoti šiomis žiniomis prašomi 
kreiptis į Vald.Pirmininką.

TAUTOS FONDO Įgaliotinis p.Lapšys praneša,kad praeitais metais 
Austrijos lietuviai paaukojo Lietuvos laisvinimo darbui 910 šilingų, 
Iš Tautos Fondo Valdytojo,kurio adresas dabar yra; 132 Nassau Str., 
NEW YORK 38, N.Y.USA, gauta sekantis padėkos laiškas: 

"Didžiai gerbiamas Tamsta, *
•šiuo pakvituodamas 35 $ iš lietuvių Austrijoje gavimą, 

suaukotus Tautos Fondui, T.F.Valdybos vardu nuoširdžiai dėkoju 
aukotojams. Žinome,kad lietuvių Austrijoje materialinė būklė yra 
nepaprastai sunki, juo brangesnė jų auka Lietuvos reikalui. Jei 
lietuvių Austrijoje pavyzdžiu pasektų kitos skaižtingesnės ir tur= 
tingesnes musų emigracijos kolonijos,tas įgalintų VLIKą plačiau 
darbe užsimoti ir daugiau nuveikti.To darbo nemažėja ir sąlygos 
veiklai nėsidaro lengvesnė s. Be t VLIKas yra pasiryžęs .ištverti iki 
galo ir jam parama visų' laisvajam pasauly esančiu lietuvių yra 
pagrindinė jo veikimo sėkmės sąlyga,Dėl to tiek branginame ir Jūsų auką.

Linkiu Tamstai ir Lietuviams Austrijoje galimos sėkmės sunkio= 
se Jūsų, gyvenimo sąlygose ir toliau būti nepailstamais bendrą mūsų 
pastangų dalyviais Tėvynės laisvinimui.

Tautos |Fondo Valdybos vardu 
New York, 6,4,1957. p. J. Kaminskas .

| Ūatuvos ’ 
|N«i? I

j Btoliateka jj .
s—----------
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BAL F ŽINIOS;
BALF Pirmininkas Kan.Dr.J.B. Kone i u s pernai metais visą 

laikautvarkęs šalpos ir emigracijos reikalus Europoje, rudenį Buvo 
sugrįžęs^į USA BALE'o seimui pravesti ir sutvarkyti visų emigraci= 
jos Bei šalpos reikalų Amerikoje. Šiemet gegužės 7vd. vėl paliko 
USA ir gegužės 8 d. atskrido į Paryžių o iš ten į Ženevą Bei Muen= 
cheną. Ženevoje turėjo ilgus pasitarimus tarptautinėse šalpos ir 
emigracijos įstaigose atstovaudamas BALE'o ir lietuvių reikalus. 
Galutiniam lietuvių emigracijos ir šalpos reikalų sutvarkymui Pir= 
mininkas ilgiau pasiliks Europoje ir mes tikimės,kad ir Austrijos 
lietuvius ta proga aplankys. Gerajam Pirmininkui linkime Dievo pa= 
laimos ir geriausios sveikatos!

BELF ŠALPĄ Austrijos lietuviams per penkius šių metų mėnesius 
sudarė 4 50 arBa 11.475 šilingų sumą, kuri visa Velykų proga yra 
paskirstyta laBiausiai pašalpos "reikalingiems. Be to BALF'o rūpes= 
čiu per CARE įstaigą Austrijoje paskutinėmis dienomis gauta šalpai 
76 maisto paketėliai turintys 5 kg. miltų, 5 kg. ryžių ir 2,5 kg. 
pieno miltelių. Be to gauta 76 paket. su muilu, rankšluosčiais ir 
k. smulkmenomis ir 104 paketai sudaryti iš 2 paklodžių ir 2 pagal= 
vių. Visas tas gerybes CARE perdavė Au.L.B.Vicepirmininkui kun. V. 
Pupiniu! gyv. Wien IX, Canisiusgasse 16, paskirstyti lietuviams. 
Kunigas Pupinis pasitaręs su BALE Įgaliotiniu gautą pašalpą tiesiog 
iš Wienos išsiuntinėje pašalpos reikalingiems. Austrijos Lietuviai- 
širdingai dėkoja už visas pašalpas BALF Centrui, Pirmininkui Kan. 
Dr. J.B.Končiui, BALE Reikalų vedėjui p.St.Lūšiui ir kun.Pupiniu! 
už pasiaukojimą geryBių persiuntime ir dalinime.

BALF'o įstaiga Muenchene. nuo balabdžio 1 d. iš senųjų patalpų 
persikėlė į naujas. Dabartinis BALE įstaigos adresas Vokietijoje 
yra; BALF - ULRA, Muenchen 2. Augustenstr. 46/III, Telef.591543. 
Tuo adresu daBar yra pasiekiamas ir BALE Pirmininkas Kan.Dr.J.B. 
Končius Bei Vokietijos BALE Įgaliotinis p.Isidorius Rugienius.

BALE PRANEŠIMAS;
Muenchen, 1957.IV.7 d.

Mieli Lietuviai, Latviai ir Estai,
Bendrasis Amerikos Lietuvių Šalpos Fondas - BALF=ULRA - 

gelbės ir toliau mūsų žmonėms, lygiai latviams ir estams, emigruos 
ti pagal tautines kvotas Į Jungtines Valstybes USA; taipgi pagelBės 
tvarkyti emigracijos reikalus tiems kurie nori vykti į Kanadą, Aus= 
traliją ar į kurią kitą šalį. Mūsų Or-ja pagelBės ne tik_paruošti 
reikalingus emigracijai "dokumentus,Bet ir parūpins lėšų juros ke= 
lionei apmokėti. Mes taipgi pagelBėsime atvykusioms į naują šalį 
susirasti darbą ir Butą apsigyventi.

Visais emigracijos reikalais ir klausimais lietuviai,latviai 
ir estai prašomi kreiptis tiesioginiai asmenišku raštu paduodant 
visas žinias į BALF Įgaliotinio įstaigą ULRA - Muenchen 2, Augus= 
tenstr. 46/III, Germany. > . •

Kan. Dr . J. B. Kone ius
BALF Pirmininkas

PASAULIO LIETUVIU ARCHYVAS prisiuntė apyskaitą už 1955 m. guri 
parodo,kad Austriją istorinės medžiagos prisiuntime užėmė 3 vietą 
tarp 16 kraštų. Visi Austrijos lietuviai prašomi ir toliau betkokią 
dokumentinę medžiagą persiųsti BALE Įgal.Austrijoje.
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K AS. NAUJO?

L i n z o Lietuvių Kolonijoje; NAUJAS LIETUVIS KUNIGAS Teoi,DU.
Pirmasis premonstrat iečių. vienuolyno lietuvis kunigas 

Geistlicher Rat,Dr. Alois Arentas- Arndt, Praeiuonstratenser Chorherr 
dės Stiftes Schlaegl in Ober Oesterreich, eidamas klebono pareigas 
Goetzendorf parapijoje atnaujino parapijos bažnyčią ir labai pasi= 
žymėjo kaip geras ganytojas-. Vietos vyskupas įvertindamas jo nuo= 
pelnus suteikė Geistlicher Rat titulą ir labai išgyrė.

. Kunigas Arentas nežiūrint savo gausių tiesioginių pareigų visą 
laiką paskyrė teologinėms studijoms Wienos Universitete ir š.m.
kovo. mėnesy sėkmingai išlaikęs visus teologijos doktoratui reika<lin= 
gus egzaminus ir parašęs atitinkamą disertaciją ir ją viešai apgy= 
nęs prieš Universiteto profesorių komisiją gavo Teologijos daktaro 
laipsnį ir titulą. ' .

Austrijos Lietuvių. Bendruomenė ir jos Valdyba širdingai svei= 
kiną naująjį Teologijos Daktarą kun.Aloyzą Arentą ir linki jam sekmin= 
gai darbuotis augštame jo pašaukime - sielų vadovavime!

KUR, KAZIMIERAS KANIAUSKIS, taip pat Premonstratiečių vienuo= 
lyno lietuvis kunigas buvo įstojęs pas Marijonus Romoje,bet dėl su= 
sudariusių aplinkybių vėl grįžo į Austriją ir dabartiniu metu dirba 
pastoracijos darbą Wienos Arkivyskupijoje eidamas klebono pareigas 
Wartberg b/Eggenburg. Paskutiniu metu keturias savaites sunkiai 
sirgo geltlige kurią pavyko laimingai nugalėti.

Be augščiau.minėtų dviejų lietuvių kunigų premonstratiečių 
vienuolyne yra dar ir trečias lietuvis kunigas Leonas Olšauskis, 
kuris dirba Schlaegl1 io vienuolyne kaip mokyklų, kapelionas. Jis ...

' praeitais metais turėjo progos kaip tremtinių laivo kapelionas ap= < 
lankyti savo tėvus ir gimines Amerikoje Jungtinėse Valstybėse.

L i n z ą paliko ir išvyko į .USA mūsų dabartinio bendruomenės 
iždininko p.S.Glionerto dukrelė Mirga Glionertaitė 1956 metais lap= 
kričio 11 d. Laimingai perplaukus Atlantiką apsigyveno pas savo te- 
tą ir greit gavo darbą ligonių kasos raštinėje.

1956.XI.18 lėktuvu iš Schwechat1 o areodromo Wienoje išskrido 
į USA Linze gyvenusi p.Pešekienė ir pasiekus tikslą, pradeda įsikurti.

. 1956.XII.7 taip pat lėktuvu į USA išskrido 82 metų.senelis 
Julijus Neimanas ilgesnį laiką gyvenęs Riede sodelių prieglaudoje* 
Senelį Neįmaną atsiėmė į Ameriką jo vaikai..Tikimės,kad pirmoji 
kelionė lėktuvu seneliui tikrai patiko ir jis laimingai pasiekė 
savo artimuosius.

Gausiausi lietuvių šeima Austrijoje p,Lengvinai iš Asteno la= 
geria išleido Amerikon 1957.1.7 d* savo sūnų Augustiną 22 metų. 
Tėvai su likusiais trimis vaikais liekasi Austrijoje.

p. Molnerienė su dukrele ir vyru išvykus Vokietijon pradeda 
įsikurti ir liksis visam laikui Vokietijoje.

Musų buvęs ilgametis iždininkas p.Juozas Marčiukaitis su žmona 
ir trimis vaikais persikėlė Vokietijon jau 1956.VIII.7 d. ir kurį 
laiką pagyvenęs pereinamame lagery dabartiniu metu gavo darbą savo 
specijalybėje finansų raštinėje ir gyvena atskirame bute Koblenz, 
Waisenhausstr. 6. Savo laiškuose širdingai sveikina visus pažįsta* 
mus Austrijoje o ypač daug laimės linki Linzo lietuviams. Ir mes 
jam siunčiame daug gražiausių linkėjimų jo naujoje gyvenimo 'šaly!

/žinių, tąsa, sekeinčiamė puslapy/
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== 4 ==

BRAUNAU in Innkreis "buvusi gausi lietuvių kolonija visai lik
viduojasi. Paskutiniu laiku po ilgų ir varginančių formalumų sutvar= 
kymo gavo USA konsulo vizą ir 23 vasario 1957 m. lėktuvu išskrido 
į Ameriką "buvusio seniūno p.K.Kliūgo žmona Ona Kliugienė 61 metų, 
amžiaus ir vasario 27 laimingai pasiekė Baltimorę.Kelionė" lėktuvu 
iš-'Vienos iki New Yorko truko 24 valandas. Nuo kovo 1 d. tuoj gavo 
darbą viename lietuvių restorane ir džiaugiasi lietuviška aplinka. 
Apsitvarkius kiek vietoje rengiasi pradėti rūpintis atsikvėsti iš 
čia ir savo vyrą,kuris kaip nedarbingas negalėjo kartu emigruoti. 
Tokie tai tremtinių vargai!

Nežiūrint emigracijos Linzo kolonija padidėjo:
p ..Mitu? o šeima susilaukė 1957.1.23 dukrelės Aldonos-Marijos 

ir p .Voicekausko Alekso šeima Voeklabrucke sūnaus Alekso ,gim. 195.6. 
IV.25. Taip pat šeimos padidėjimo laukia ir p.Matuolio šeima.

Mes sveikiname naujus musų bendruomenės narius ir linkime 
ilgiausių metų!

Visiems gi emigravusiems ir. palikusioms Austrija musų broliams 
Linzo ir visų Austrijos lietuvių vardu linkime geriausios sėkmės ir 
laimingiausio gyvenimo naujose šalyse!

S A L Z E U F. G 0 K o 1 o n i joj e : _ / <

Mūsų Bendruomenės Valdybos Vicepirmininkas kun.V.Pupinis S.J. 
kuris yra Deleg.ierter in Oesterreich der hl.Roemischen Kongregation 
fuer die Ostkirche, ir kuris per keletą metų labai sėkmingai ėjo 
Salzburgo liet.kolonijos seniūno pareigas ir labai uoliai vadovavo 
rusų pastoracijai Austrijoje, pagal Romos Kongregacijos patvarkymą— 
savo būstinę ir ištaigą iš Salzburgo š.m. sausio 31 d. perkėlė i 
Vieną /Wien IX, Oanisiusgasse 16/ ir toliau uoliai dirba savo 'ūa??bą 
labai daug padėdamas visiems Austrijos lietuviams. Austrijos lie= 
tuviai labai dėkoja Kunigui V.Pupiniu! ir linki geriausios sekmėų 
ir ilgai dar pasilikti musų tarpe! Salzburgo gi lietuviai labai 
apgaili neteke savo tarpe taip mielo bendradarbio.

Salzburgo lietuviai š.m.vasario 16 dienos šventę paminėjo 
susirinkę p.Vokietaitytės bute turėdami laimės ir progos- atsisvči= 
kinti su seniūnu kun.V.Pupiniu. Nauju seniūnu išrinkta ta proga 
p. Bronius Kižys.

Iš Salzburgo išvyko į USA š.m.sausio 31 d. Kazlauskaitė Ona 
su. vyru ir dukrele Brigita.

Į Vokietija persikėlė p.Krištaitis Heinz pas savo šeimą,kuri 
jau 1955 metais tenai priveistinai gyveno.

Į Švediją iš Salzburgo išvyko p. Paukštys Petras gim. 19'18 m. 
Nesenai jis rašė kad ten gerai uždirba ir net ketina atostogas pra= 
leisti vėl čia Austrijoje.

p.Vokietaitytę Birutę Kalėdų švenčių metu aplankė iš USA jos 
brolis praleisdamas čia savo atostogas, p.B.Vokietaitytė ant mi= 
rūsio savo vyro kapo pastatė gražų paminklą*

USA konsulas iš Salzburgo •■'■•re būstinę perkėlė į Vieną ir dabar 
visais emigracijos reikalais tenka tenai kreiptis. .

. Salzburge leidžiamas laikraštėlis "Fern der Hėimat" savo 2 Nr. 
rašo ir apie l-rctuvą.Jis patariama ir lietuviams užsisakyti adresu: 
Salzburg, Klessheimer Allee 35. Kaina metams 12,50 šilingų.
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== 5 ==
NAUJIENOS IS WIENOS LIETUVIU GYVENIMO:
Vienos lietuviai vasario 16 d. šventę jaukiai paminėjo kaip kas

met susirinkę pas p.Digrį. Čia jie išklausė turiningos p.Digrio pas
kaitos ir pasidžiaugė meniška programa Išpildyta menininkės panelės 
UigrytėSi

Wienoje meno studijuoti ir dainavime pasitobulinti atvyko iš 
USA jaunas lietuvis studentas p.Leonas Baltrušaitis.

1950 metais "draugai" iš Uienos buvo išvežę Rusijon tremtinę 
iš Kauno p.Klečkauskaitę.Ji buvo nuteista 25 metams Sibiran.Likus 
invalide buvo atleista ir kurį, laiką gyveno Kaune ir šiais metais 
jos vyro austro pastangomis pavyko jai vargais negalais vėl pasiekt’. 
Wieną ir čia gauti darbo. Lai skaudaus likimo skaudus pavyzdys.

Wienoje galutinai apsigyveno pasaulio keliautojas p.Urmonas 
Stasys su žmona Margarita. Jis yra lankęsis daugelyje pasaulio kraš
tą; ir kalbėjęsis su daugeliu žymių žmonių bei laikęs prakalbas apie 
Lietuvą.

Į ū s ų ~ M i.r ų„s i.ę. j i , + + +
Skaudi Tragedija Tirolyje:

Erna Kavolytė-Lerch klaipėdietė prieš karą ištekėjo už 
inž.p.Lerch ir susilaukė trijų sūnų.Karo atblokšti Austrijon 1948 m. 
rengėsi vykti į pietų Ameriką, ir turėjo visus dokumentus. Vykstant 
per Innsbruką vyras staiga susirgo ir mirė palikdamas žmoną su vaį=* 
kais varge. p.Kavolytės energija ir darbštumu pavyko nugalėti sun
kumus ir gražiai įsikūrė Telfs miestely kur ji dirbo tekstilės fab
rike, leisdama savo vaikučius mokyklon Innsbrucke. Š.m.balandžio 
13 d. /šeštadieny/ kaip rašo "Tiroler Nachrichten" dienraštis, vaka= 
re apie 20 vai. atėjo pas vidurini sūnų Manfredą Lerch 15 metų mo= 
kinį jo mokyklos draugas 17 metų Ludwig Schwarz, gyvenąs kaimytiys= 
tėję, norėdamas Manfredui parodyti jo gautą belgišką pistoletą. Mar- 
fredą jis sutiko koridoriuje ir skubiai atkišo jam pistoletą,bet ... 
staiga pasigirdo šūvis ir Manfredas sukrito pataikytas į vidurius... 
Sujaudinti kaimynai įnešė sunkiai sužeistą Manfredą pas motiną kur 
jis ant motinos rankų ir užgeso. Kaip skaudus smūgis palietė motiną 
sunku rasti žodžių apsakyti. Visi Austrijos lietuviai labai giliai 
pergyvena tą skaudžią nelaimę ir reiškia skausmo ištiktai motinai 
giliausios užuojautos bei maldos žodžius.

Dar viena, staigi mirtis Vorarlberge .
Riefensberg 157, staigi širdies smūgio mirtis ištiko mūsiĮ ben- 

ruomenės narę Olgą Rimka 54 metų, amžiaus, kuri nors būdama austru, 
pilietė jau prieš II karą buvo ištekėjusi už lietuvio inž.p.Rimkos 
Kaune ir ten gyvendama gerai išmoko lietuviškai ir lietuviškoje 
dvasioje auklėjo savo dukrelę Sniegutę,kuri šiais metais baigė Bre = 
genze namų ruošos mokyklą ir kartu su motina rengėsi vykti pas savo 
tėvą p.Rimką gyvenantį dabar Amerikoje. Staigi motinos mirtis giliai 
sujaudino dukrelę ir nuliūdino jos vyrą. Olga Rimka palaidota jos 
gimtinėje Riefensberge o dukrelė jau yra išvykus pas tėvą. į USA. 
Austrijos lietuviai susikaupę atsisveikina su savo tremties bendri= 
ninke. Viešpatie, suteik jai amžiną atilsį!

Ir dar viena...
”’S’t. Johann am fflalde Braunau rajone senelių prieglaudoje 

mirė senelė 87 metų Karolina Erentraųtienė 1956.XI 28 d. Palai= 
dota vietos kapinėse. Mes netekome seniausios mūsų tremtinės!

Als Manuskript gedruckt von Msgr.K.Razminas, Žaros,Klosterg.10
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