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LRbPK S~gos

INFOR MACĮ J A
Milnchen-Bonn 1948. XII. 1. Nr. 2

Lietuvos Antinacįnės Rezistencijos buvusių politinių kali
nių S-gos įstatai reikalauja, kad Centro Valdyba bent vieną 
kartą metuose sušauktų visuotiną narių susirinkimą.

Toks metinis S-gos narių suvažiavimas paskutinį kartą įvyko 
1947.VIII.21-22 d.d, Fliossenburge. Vadinasi, sekant įstatus, • 
jau aukščiausias laikas’ sušaukti visuotiną narių susirinkimą, 
kur, atatinkamai' įvertinus C.Valdybos darbus, nustačius gaires 
sekančių motų veikimui, būtų išrinkta nauja G. Valdyba,-Doja,Vo
kietijos valiutos reforma neleidžia toliau, esantiems kančios 
bičiuliams sulėkti į krūvą, todėl, atsiklausus S-gos Revizija:: 
K-jos ir pavienių narių nuomonės, metinis narių suvažiavimas 
atidedamas bent kiek vėlesniam laikui. Tačiau, kad S-gos nariui 
bent kiek, orentuotųsi bendroje veikloje, nusistatyta išleisti 
informacinį biuletenį, kuriamo bendrais bruožais bus suminėti 
S-gos C. Valdybos darbai ir pastangos. Be to, yra Iškilęs su - 
manymas, kad mūsų informacijoje būtų skelbiama ir visa kita ak
tualesnė medžiaga, kuri yra susijusi su bendrąją mūsų akcija ko
voje už Krašto išleišvinimą bei tremtinių gyvenimu ir jų liūdi - 
jinu Vakarų pasauliui apie rudąjį ir jo bičiulį raudonąjį toro - 
rą mūsij. Tėvynėje, Tokia medžiaga ypač praverstų mūsų užjūrių 
broliams, juo labiau, kada paorganizavus lėšų, būtų galimo suva
dinti eilę dokumentų originaluose. Būtų gera, kad tuo reikalu 
pasisakytų bičiuliai, ypač kalėjusieji bolševikų kalėjimuos; 
rių uoliu talkininkavimu tokios medžiagos yra surinkta žymi i 
daug.
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SĄJUNGOS LEGALI ŽAVIMAS.

- A \

Pernai metais įvykęs mūsų Sąjungos narių metinis susi - 
rinkimas įpareigojo naujai išrinktą Centro Valdybą rūpintis' 
S-gos legalizavimu.

Tuo reikalu buvo kreiptasi į Bavarijos karinės amorikiu- 
Sių valdžios centrines įstaigas, iš kur buvo gautas atsakym. e, 
kad Vokietijoje esančiiĮ užsieniečių organizacijų legal i žavi, o 
reikalu reikią kreiptis į Bavarijos civilinę vokiečių valdžią. 
Teko atlikti eilę formalumų, paruošti anglų ir vokiečių kalbo
mis pluoštą įvairių raštų, pristatyti Bavarijoje gyvenančių 
S-gos narių sąrašą, surinkti visos eilės asmenų parašus, už - 
pildyti pluoštą klausimų lapų, - ir viąa tai įteikti Miuncheno 
Policijos Prezidiumui, kuris tą medžiagą turėjo pristatyti Be. - 
varijos ministrų kabinetui,

Deja, š.m. rūgpiūčio mėn. amerikiečių karinė valdžia iš- - 
leido potvarkį, kad užsieniečių organizacijos gali būti lega - 
lizuojsmos tik karinės valdžios. Tokiu būdu mūsų įteikti.raš - 
tai, kelis mėnesius išbuvę kelyje po įvairias įstaigas, buvo 
mums grąžinti atgal.

Karinė amerikiečių valdžia mūsų raštus prięmė, tačiau 
užsoniočių organizacijų: klausimu laukianti informacijų iš savo 
centrų.

LIETUVOS AltfTINACINĖS REZISTENCIJOS BUVi POLITINIŲ 
KALINIŲ SĄJUNGOS NARIAI,

Metų bėgyje S-gos Gi Valdyba, apsvarsčiusi visą eilę 
*" ' paduotų anketų ir pareiškimų j apklausinėjusi reikiamus asmenį;-, 

patikrinusi patiektas žinias, 4o buvusių nacių KZ ir kalėjimuo
se politinių kalinių priėmė į tikruosius S-gos narius, kurioms 
išdavė atatinkamus liudijimus, 39 - niems asmenims, paraiškų - 
siems norą įstoti į Sąjungą, teišdavė tik blankinius pažymėji - 
mus, kur paliudijamas atatinkamo asmens kalėjime buveraPaktas ir 
laikas, bet nepažymima kalinimo priežastis, šio asmenys šiuo 
metu nėra Sąjungos1 narivii, Įrodžius, kad kalėta už; politinę 
veiklą Lietuvos rezistencijoje, pastarieji asmenys galės būti 

.priimti .į tikruosius S-gos narius.
Be to, visos eilės asmenų anketos dėl tam tikrų priežaš - 

čių buvo visiškai atmestos, -
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SĄJUNGOS KASOS STOVIS.

Sąjungos Centro Valdyba per savo veiklos motus yra sušel- . 
jausi eilę narių, kuriems yra išmokėjusi 2,900,- RM, pašalpos. 
1948 m, birželio m. 2o d., paskelbus Vokietijos valiutos refor
mos įstatymą, S-gos C. Valdybos kasoje buvo 5,000,3 RM,. Kad c.n - 
gi Sąjunga dar nėra legalizuota, todėl pinigus į banką mokėti 
bijota, kad jie nežūtų. Anuo motu buvo manyta, kad tiems asme-. 
nims, kurio banko turės mažas einamąsias sąskaitas, bus išmo - 
kėto. didesnės sumos. Ta mintimi vadovaujantis, kasoje buvę 5000 
RM buvo padalinti trims S-gos C. Valdybos nerimas, kurio tuos 
pinigus įnešė į banką savo, vardu. Visi trys įnešė tik po l,ooo 
HM, todėl atskaičius jiems pagalvinę sumą, iš banko tegauta tik 
60,- DM.

Vadinasi, šiuo metu Sąjungos kasa yra tuščia.

SĄJUNGOS NARIŲ ŠELPIMAS.

Savo laiku lietuviškojo tremtinių spaudoje buvo paskelbt'’, 
kad visiems sergantiems Sąjungos nerimas, pristačius gydytojo 
sąskaitą, bus apmokėtos gydymosi išlaidos. Eilė S-gos narių bu- 
vo tuo būdu sušelpti. .

S-gos C. Valdyba, norėdama galimai daugiau padėti savo 
narinms, yra parašiusi ir išsiuntusi eilę prašymų labdaringo: ' 
organizacijoms į užsienį.

Švedijoje gyvenąs mūsų S-gos narys pulkininkas p, o. Ui - 
bonas per šiuos metus yra.betarpiškai visai eilei narių pasiun
tęs siuntinių iš Švedijos. Jo pastangomis iš Švedijos taip pat 
pasiųsta viena siunta rūbų, tačiau ligi šio laiko ji dar negau - 
ta.

Ponui Urbonui, taip efektingai remiančiam mūsų Sąjungos 
narius, Baldyba nuoširdžiai dėkoja. ■ • ■

. Ponas A. Darnusis iš JAV pasiuntė keturis siuntinius, kuriė 
padalinti sergantiems Sąjungos nariams. Ponas Br. Budginas,Są
jungos įgaliotinis JAV-sė, yra pasiuntęs 2o siuntinių pagalbon 
reikalingiems S-gos nariams. Šiuo motu tie siuntiniai yra k :1; j 

Ponui Br. Budginui ir Ad. Damušiui, nepamiršuslems-musų 
S-gos narių, reiškiamo nuoširdžiausią padėką,

EMIGRACIJOS REIKALAI.

•• e JAV-bėms priėmus įstatymą, kuriuo leidžiama į JAV įomi - 
gruoti 205,000 DP, Sąjungos Centro Valdyba ėmėsi žygių S-gos 
nariams padėti patekti į JAV. Tuo reikalu buvo surinktos roll --
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lingos žinios,. sudaryti.sąrašai ir pasiųsti pp Damušiui ir 
Budginui - Sąjungos įgaliotiniams JAV-se, kad šie, būdami kon
takte su įvairiomis labdaringomis organizacijomis, stengtųsi 
išgauti mūsų naciams reikiamas buto.ir da-rbo garantijas.

Buvo taip pat kreiptasi ir į p. I. Rovaitę, generalinę 
BALE o Įgaliotinę Europoje, kuriai'taip pat įtoiktisąrašai ir ■ 
prašyta pagalbos, P.i. Rovaitė pažadėjo mūsų Sąjungos narių 
emigraciją remti ir visomis pastangomis padėti

Sąjungos nariai / draugo ir bolševikų okupacijos metais ka
lėjusioji asmenys Į gavę darbo ir‘buto garantijas privačia ini-. 
cijatyva, prašomi apie tai pranešti Valdybai, kaip kad jau kar
tą buvome informavę,

SKRIAUDOS ATITAISYMO /Wiedergutmachung/ ĮSTATYMAS, '

1948 mt, rugsėjo m. 27 d. Sūddeutschc Lūnderrat Stuttgur- 
dc priėmė įstatymą^ kuris sako, kad visoms politinėms nacių rė
žimo aukoms už kiekvieną kalėjimo ar KZ išbūtą, pilną mėnesį bus 
mokama po 15°,- DM. Į rankas bus išmokama tik 5o$ priklausomos 
sumos./ir tai tik ligi 3,ooo,-DM/, o visa kita bus pervesta į 
banką.

Tas įstatymas perduotas amerikiečių karinei valdžiai pa - 
tvirtinti, -

• Tikime, kad artimiausiojo ateityje galėsimo ir savo na- 
rius tuo klausimu painformuoti, nurodant kur ir kurio formalu - 
mai turės būti atlikti, norint minėtą pašalpą išgauti.

1940-41 METŲ POLITINIŲ KALINIŲ REGISTRACIJA.;

L.A.R.buv, politinių kalinių S-gos C. Valdyba., vykdydama 
1947 notų įvykusio metinio Sąjungos narių suvažiavimo valią,yra 
suregistravusi Vokietijoje esančius 1940-41 motais Lietuvoje 
bolševikų kalintus politinius kalinius. Tuo klausimu Centro Val
dyba praneša sekantį:

_1. Į paskelbtą registracijos, reikalu skelbimą, atsiliepė 
per 24o asmenų. Jiems visiems buvo išsiuntinėtos atatinkamos an
ketos.bei instrukcijos. Visa eilė užsiregistravusių nusiskundė 
neturį atatinkamų pažymėjimų. C.Valdyba tokius pažymėjimus yra 
nutarusi išduoti, kas yra ir vykdoma. Visais 194o-41 mt, kalinių 
reikalais rūpinasi C. Valdybos narys Jonas Rimašauskas /Bonn,Rh.
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Moltkestr, 3,/ -
2. Ryšium su numatytu Sąjungos narių metiniu suvažiavimu 

/tai buvo dar prieš valiutos reformą/, kuris turėjo įvykti 
drauge su 194o-41 mt, buv. politiniais kaliniais, bolšovikmo- 
ty kalėjusių reikalams tvarkyti LARbPK S-gos C. Valdyba suda
rė atskirą Komitetą, kuri, atsižvelgiant į susisiekimo pato - 
gurnus su Miunchene esančia C. Valdyba, sudarė:

pik. Tumas Juozas, Ingolstadt,
I pik, Pranckonis Kazys, Miunchenas,

mjr, Impulevičius Antanas, Ingolstadt, 
dipl.ekon. Blažys Juozas, ” ir

• stud, Rimašauskas Jonas, Bonn,
Ta proga 0. Valdyba prašo buvusius kalinius suvažiavimo 

reikalu pasisakyti. Jei nebūtų galimybės įvykdyti visuotino 
• > abiejų okupacijų kalinių suvažiavimo, tuomet gal reikalas iš

sispręstų susirenkant iš paskirų vietovių atstovams. Drauge 
prašoma nurodyti ir pageidaujamą suvažiavimui vietą,

3, Visais emingraciniais ir kitais reikalais S-gos C,Val
dyba rūpinasi lygiai kaip nacių okupacijos metu taip ir bol - 
ševikmečio politinių kalinių reikalais. Tuo reikalu su mūsų 
įgaliotiniais 5AV-se vedamas bendras susiraginėjimas,

ĮKURTA„LIETUVOS LAISVĖS DALYVIŲ SĄJUNGAI’

• ’ ’’Tas nevertas laisvės,
. Kas negina jos”,

Š.m, lapkričio mėn. 23 d., Lietuvos Kariuomenės šventės 
proga, Hanau lietuvių stovykloje, Lietuvos Kariuomenės Kūrė- 

Savanorių-Vetcranų S-gos Centro Valdybos pastangomis ir rū
pesčiu, yra įvykęs ’’Lietuvos Laisvės Kovų Dalyvių Sąjungos” 
steigiamasis suvažiavimas, Į suvažiavimą atvyko iš visų trijų 
Vokietijos zonų per 8o atstovų. Jų tarpe matėme eilę Lietuvos 
Kariuomenės generolų, Savanorių kūrėjų, Vyčio Kryžiaus kava - 
lierių, Laisvės kovų karo invalidų, Klaipėdos ir Vilniaus kraš
to aktyvių kovotojų ir pagaliau Lietuvos Rezistencijos narių - 
buv, politinių kalinių, kalėjusių nacių KZ bei bolševikų kalė
jimuose, atstovus, 9 vai.- ryto suvažiavimo dalyviai ir vietos 
mokyklos bei gausus būrys visuomenės renkasi Kryžiaus aikštelė
je vėliavos pakėlimui. Čia žodį taria Hanau stovyklos, vadovas 
Jon, Grigolaitis. Vietos lietuvių bažnyčioje iškilmingas pa -
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maldas atlaiko ir pritaikytą pamokslą pasako vilnietis kun. 
Panavas. .11 vai. renkamasi posėdžiui. Suvažiavimą atidaro 
LKKS S-gos Centro Valdybos pirmininkas J, Kaminskas, Sveiki*? 
namąjį žodį taria LTB ir visos eilės organizaciją atstovai. 
Darbo prezidiume pirmininkauja Gen, Povilas Plechavičius.

Laiko stoka neleidžia ilgiau sustoti ties paskirais klau
simais ar problemomis. Priimamas LLKD S-gos statutas, 17 vai. 
Kryžiaus aikštelėje vyksta vėliavos nuleidimas. Laisvės kovą 
dalyviai rikiuojasi ties degančiu aukuru - tai budėjimo, ko *• 
vos ir aukos simbolis vedąs į mūsų Tėvų Žemės laisvę, žodi tu
ri Jon."Rimašauskas, Po to vėl valanda posėdžio. Priimama vi
sa eilė reikšmingų rezoliucijų,

Po darbo posėdžio vietos'Anox salėje įvyko iškilmingas 
aktas, kurio motu, Kariuomenės šventės proga, Gen. Stasys 
Raštikis skaitė paskaitą apie mūsų kariuomenės reikšmę.Vykd, 
Tarybos pirm. p. V. Sidzikauskas padarė trumpą pranešiną.

Po oficialios dalios vietos moksleivių buvo atlika meni
nė dalis.

Išrinktoji S-gos C, Valdyba pareigomis pasiskirstė so - 
kančiai: pirn.- Gon. St, Raštikis, vico -pirm. Gen, Povilas 
Plechavičius, sekretorius - pik,teis. Br. Ivanauskas, iždi - 
ninkas - J* Bulika ir nariai: J. Kaminskas, E. Simonaitis ir 
pik* A, Rėklaitis. , ' -

Garbės Teisman išrinkti: Gan. Mieželis, A. Novickis ir 
M. Mackevičius,

Revizijos Konisijon: Gen. M, Rėklaitis, J, Dragunovičius 
ir J. Grigolaitis. ,

x x x x x

Smulkesnį LLKD S-gos suvažiavimo aprašymą duodamo to - 
dėl, kad kai kurių to suvažiavimo dalyvių pageidavimu čia pa 
buvę mūsų laikraščių reporteriai buvo paprašyti apie tai ko 
mažiausia rašyti mūsų spaudoje,

Į LLKD S-gos sudėtį įeina ir LARbPK S-ga^ kurią suvažia
vimo atstovavo pats S-gos pirm. Vyt. Pikturna ir TM skyriaus 
vedėjas, Jų pasisakymu LLKD S-gos įstatuose Lietuvos Rczis - 
tcncijos Politinių Kalinių Sąjunga yra įtraukta bo žodžio 
’’Antinacinės’’, nes einama prie sudarymo bendros S-gos, kuriai 
priklausytų ne tik rezistencinės kovos dalyviai nacių KZ ka - 
linini, bot kartu ir bolševikų okupacijos meto bei Vilniaus 
Krašto kovotojai - lenini kalėjimų kaliniai.

Tikime, kad sakančiame mūsų Informacijos numeryje galėsi-
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savo 
no plačiau, painformuoti narius ^JLLKD S-gos uždaviniuose, 
suėję į .'glaudų ryšį su jos Vadovybe.

IŠ TAUTINĖS MARTIROLOGIJOS SKIRI AUS DARBŲ’;

Parodos reikalai.

Ryšium su šį rudenį įvykusiais Švedijoje parlamento 
rinkimais, Švedijoje gyveną pabalticčiai buvo numatę Stookhol- 
me suruošti Pabaltijo Savaitę* Ta proga lietuvių...buvo planuo-

• j aria okupaciniams metams Lietuvoje pavaizduoti do lament acinė 
paroda: "Pavergtoji Lietuva",, kur turėjo būti išstatyta per 
2oo dokumentų, fotografijų, piešinių bei diagramų, Medžiagą, 
bendradarbiaujant su mūsų VT Informacine Tarnyba, būtų peteli 
Taut, Martirologijos skyrium, Tačiau, rugpiūčio nėn. pabaigo
je buvo gautas pranešimas, kad Pabaltio Savaitei, o drauge ii’ 
lietuvių planuojamai parodai "dėl tam tikrų aplinkybių" nėra 
gautas leidimas. -

.Parodos ruošime ypač daug iniciatyvos parodė mūsų S-gos 
narys plk..O. Urbonas,

Surinktoji medžiaga į JAV,- •

S-gos nariui Prof. Dr* Kučui - Kučinskui A. tarpininkeu - 
jant, visa TM skyriuje esanti medžiaga,,vaizdu©j anti kaip 194o 
-41 taip ir 1941-44 mt. okupacijas Lietuvoje, yra persiunčiama 
į’Amerikos Lietuvių Kultūros Archyvą tolimesnei apsaugai,Ata - 
tinkami tos medžiagos išrašai bei foto kopijos yra padarytos 
ir. lieka Vokietijoje kaip medžiaga propagandiniams leidiniams 
ir straipsniams. Visiems asmenims, bendradarbiavusiems TM sky
riuje ir prisiuntusiems medžiagos yra išsiuntinėjami atskiri 
pranešimai, nurodant kuriuose dokumentų - pranešimų rinkiniuose 
randasi jų dokumentai, parodymai, laiškai.

Su Amerikos Kultūros Archyvu yra susitarta, kad be mūsų 
žinios minėta medžiaga niėkam’’nėbūs leidžiama naudotis, nes 
tai liečia per 2o,ooo asmenų, kurių daugelio pavardės negali 
būti paskelbtos viešumai,

„Laisvos Sargyboj
’ <’ .v'

TM Skyriaus ved. Jonas Rimašauskas yra paruošęs spaudai 
nacių okupacijos metinis Lietuvoje ir lietuvių kančioms kalėji
muose ir KZ pavaizduoti leidinį "Laisvės Sargybaj e" .Leidinys 
apims l.ooo lietuvių kalėjusių nacių kalėjimuose ir KZ, Jo iš-
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leidimą yra sutjrtigdžiusl valiutos reforma, tačiau turima ■vil
ties ir prie šių naujų sąlygų leidinio išleidimą realizuoti, 

Leidininiui įvadą paruošė M, Mackevičius,

Lietuvos Golgotos Žemėlapis,

Artimiausiu laiku yra numatomas išleisti "Lietuvos Gol - 
gotos" spalvuotas, didelio formato žemėlapis, Jis apims 194o- 
41, 1941-44 ir 1944-48 okupacijos metus Lietuvoje, Žemėlapis 
.vaizduoja Lietuvą, Rusiją ir Vokietiją, kur atatinkamais ženk
lais atžymimi tremtinių sutelkimai bei skaičiai. Prie žemėla
pio spausdinamo per Jo atskirų dokumentų originalų, kurie pa - 
rodo okupantų represijas prieš Lietuvių tautą.

Žemėlapį pagal TM skyriaus medžiagą ruošia dali,J.K,•

KITI REIKALAI:

Padėkos,

Kun. Ą. Petraičiui, Červenės tragedijos liūdininkui ir 
p. A, Didžbaliui, porėmusiems TM Skyriaus darbą pinigine rū
ką, reiškiu padėką

TM Skyriaus Vedėjas,

Stud, Stasiui Budrevičiui, prisidedančiom prie TM SJ-yii 
medžiagos tvarkymo, reiškiu kolegišką ačiū, 4 ' *

TM Skyriaus Vedėjas,

•Adresai: ,

Lietuvos Rezistencijos Politinių Kalinių ?
Sąjunga |

Miunchen,27, Lanonstr, 21 • . *
x x x x x x x 

', ' ” i'

Tautinės Martirologijos Skyrius: 
Jonas Rimašauskas, 

/22o/B o n n,a.Rh., Moltkestr, J. 

xxxxxxxxxx 

Visais LRbPK S-gos informacinio biuletenio relirnial : 
bei pasiūlymais rašyti TM Skyriui, 

xxxxxxxxxx 
XXXXXXXXX 

. X X X X X X ’» •

Sir.248,12

8


	C1BC10000526127-1948-nr02-DPSPAUD-LRBPK-SAJUNGOS-INFO-page-0001
	C1BC10000526127-1948-nr02-DPSPAUD-LRBPK-SAJUNGOS-INFO-page-0002
	C1BC10000526127-1948-nr02-DPSPAUD-LRBPK-SAJUNGOS-INFO-page-0003
	C1BC10000526127-1948-nr02-DPSPAUD-LRBPK-SAJUNGOS-INFO-page-0004
	C1BC10000526127-1948-nr02-DPSPAUD-LRBPK-SAJUNGOS-INFO-page-0005
	C1BC10000526127-1948-nr02-DPSPAUD-LRBPK-SAJUNGOS-INFO-page-0006
	C1BC10000526127-1948-nr02-DPSPAUD-LRBPK-SAJUNGOS-INFO-page-0007
	C1BC10000526127-1948-nr02-DPSPAUD-LRBPK-SAJUNGOS-INFO-page-0008

