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SVARBU VISIEMS VOKIEČIŲ KALĖJIMUOSE IR 
STOVYKLOSE KALĖJUSIEMS ASMENIMS BEI JŲ 

ŠEIMOMS.

Tikimasi, kad artimiausiu laiku bus pradėta registruo - 
ti asmenys, kurie norėtų gauti po 15o DM už pilną kalėj! - 
me ar KZ išbūtą mėnesį, kaip kad numatyta 1948 m. rugsėjo 
mėn. 27 d, Stuttgarte priimtame „Wiedergutmachungsgesetz7’ 
proj ekte.

Be to, tame projekte numatyta, kad bus atlyginama ka - 
cetuose žuvusiųjų šeimoms ir didesne dalimi sveikatos nus
tojusiems buvusiems kaliniams.

Visas pretenzijas į atlyginimą turi pareikšti visi.bu - 
ve politiniai kaliniai patys .asmeniškai, bet ne per Sąjun
ga,., Sąjungos Centro Valdyba, gavusi informacijų apie re - 
gistravimosi laiką ir būdą, savo narius painformuos per 
spaudą.

Šia proga LAR buv. politinių kalinių Sąjungos C. Valdy
ba praneša, kad minėtą paramą tegaus amerikiečių ir pranr.n 
zų-zonose privačiai gyveną buvę politiniai kaliniai. Kas 
bus su tais, kurie gyvena stovy’ lose, dar neaišku. 
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Visi, norintieji minėto įstatymo projektu numatyta pa - 
rama pasinaudoti, turi būti įsiregistravę WN Sąjungoje 
/Vereinigūng der Verfolgten dės Ilaziregimes". Bavarijoje g;v 
veliantieji turi registruotis tos Sąjungos centrinėje būs
tinėje, užsieniečių skyriuje /Vereinigund der Verfolgten 
dės Naziregimes, Aussohuss fūr AuslSndern, Goethestr. 64, . 
Mttnchen/. Kitose Vokietijos srityse gyvenantieji registruo
jasi tos pačios Sąjungos skyriuose, kurie yra visuose mies
tuose. / Skyrių adresus galima sužinoti vietos vokiečių po
licijoje/.

Visi buvusieji politiniai kaliniai turi užpildyti tam 
tikras iš minėtų įstaigų gautas anketas, turi pristatyti
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dokumentus, iš kurių "Matyti j kad tikrai uz politinę/veik
lą buvo kalinamas, /Tokių dokumentų neturintieji turi pas 
Notarą sudaryti aktą, su trijų liudininkų parašais/. Prie 
anketos .reikia pridėti 2 fotografijas, policijoje padaryti 
prištų .nuospaudą ir visa tai minėtai įstaigai pasiųsti per 
atatinkamą policijos prezidiumą /PplizeiprSsidium/.

Anglų zonoje gyvenantieji buvę politiniai kaliniai, tu
ri kreiptis Į artimiausius vietos vokiečių buvusių politi 
nių kalinių Sąjungos skyrius, kur gaus reikiamų instrukoly 
jų, nes 1948 mt, lapkričio mėn. J d. der Landtag von Noi’d- 
rhein -Westfalen priėmė įstatymo projektą, pagal kurį taip 
pat bus atlyginama už koncentracijos stovyklose ar kalėj i 
muose išbūtą laiką.

SALPOS REIKALAI

Gautas pranešimas, kad pik. 0. Urbonas, mūsų Sąjungos 
Įgaliotinis Švedijoje, Centro Valdybai yra pasiuntęs rūbų 
ir rašomosios medžiagos. Rūbai daugiausia vaikiški, bet yr 
ir vyriškų bei moteriškų. Kadangi jų nėra daug, todėl bus 
duodama labiausiai reikalingiems asmenims, Suinteresuotie 
ji prašome artimiausiu laiku kreiptis į Centro Valdybą 
/ Mūnchen, Lamonstr, 21/ pranešant savo bei šeimos narių 
ūgį, kad C. Valdyba noprisiųstų per daug didelių ar mažų 
drabužių.

Sąjungos Centro Valdyba
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