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LRK# PIRT5IBINK--1S .--HE IRO NUTURIMOS ’ -

..Vykdomosios Tarybos ir L.R.K. "Vyr.Valdybos įgaliotas, dalyvavau 
dalies posėdyje, kuris

organizacijos (IRO) 
gyvenimo menesius.

Paruošiamosios Komisijos IRO I-os sesijos, 4-tos 
įvyko Ženevoje buv.Tautu Sąjungos rūmuose, 

posėdyje buvo tokia programa;
1. Vykdomojo sekretoriaus pranešimas apie 

situacija ir anie jos veikla I!-r 3 j°s 
Comitė Consultativ raportas, 
..teities veikimo planai, 
Vykdomojo sekretoriaus pranešamas anie tarptautiniu paieško
jimu įstaiga, ■
Vykdomojo Komiteto vidinio reglamento projekto patvirtinimas, 
Pusiau teisminio organizmo (organisms semi-judioiaire) regla
mento tvirtinimas, 
įvairūs klausimai.

Posėdžiui pirmininkavo piH.Ponsot. Dalyvavo šios valstybės;
a, Belgija, Brazil!ja,. Kanada, Kinija, JV,Prancūzija Guatemala

’ “j _>•»D« Britanija.

1
2.
3

. 4.
5-

„6.

Austrai!j
N.Zelandija,Olandija- Domin.Resp’

I vėlesnius posėdžius atvyko Norvegijos delegatas. J konferencija 
neatvyko -rgentines, Bolivijos, Hondūro, Islandijos, Liberijos, Panamos, 
Peru, Filipinų Resp. atstovai, Vykd„sekretorius p.Tuck nranešė, kad lig- 
ėiol eutartį su IRO yra pasirašę: „ustralija, Argentina,Belgija,Bolivija 
Brazilija, Kanada .Kinija, .TV- Prancūzija, Guatemala, Honduras, Islandija 
Liberija, Norvegija, Z.Zelandija, Olandija,-'pe narna, Peru, Filipinų Resp. 
Dominink.Resp. ir D.Britanija- Sutartį yra ratifikavę: --ustralija,Kanada 
Kinija, <TV, Guatemala, Islandija, Norvegija, N.Zelandiją., Olandija, D. 
Britanija ir Dominink.Resp. ’

—IR0_įAšos 
'■”112. išarti 
- 7.753,224;80
2.354.707,50 
1.575.405,- 

109.582,35
2.354.707,50
5.440.717,50 
4-064.512",50 

71.024.898,75
6.481.480.50 

, -o — 20 
32.132,10 

, 32.132,10 
32.132,10 

688.066,20
1.426.744,50 

77.930,25 
266.402,85

Įmokėįo

dol 668.506,20

25.192,50

n.

8.033,02 
tt

173.174,05

62.824,20 
22.832.46^,75

154,85

1.360.179,20 
60.uOO,- 

17.756.224,69 
285.458,35 

600,-

' 15*706,65

22.538.040,67

Pa^al susimai .ima 
.aistrai! ja ........ 
Argentina .......... 

Belgi ja.............o...........
Bolivija ........... 
Brazilija .................
Kanada .............................

7. Kinija*.............................
8. Jungt.Valst, .......
9. Prancūzija ........

10. Guatemala ..........
11. Honduras ........................
12. Islandija ..........
13- Liberija ...........

, 14. Norvegija .......... 
15• Olandi ja ........... 
16. Panama ............ e 
17• Peru ...............
18. Filipinų Resp. .....
19. Dominink.Resp. .....
20. D.Britanija ........
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Filipinų Rasp, 
laiku atsisakė
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nors "buvo sutik:-bios prisidėti prie Iro, bet 
motyvuodamakad neturi reikalingu lėšą. Tie

rodo, kad nevisos valstybės įvykdė save pasižadėjimus ir kad dalis
• valstybių? savo įnašus padarė sunkiai šiuo laiku.realizuojama valiuta. 

Tas faktas sudaro kai kuriu piniginiu bunkumu PCIRO praktiškai veiklai.
IRO sutartis su valstybėm ||

. POIRO veikla šiuo tarpu pasireiškia šiom formom:
a) DP šelpimas,*
b) , DP repatriacija,
c) DP įkurdinimas. •

Kad IRC galėtu vykdyti savo veikla, ji yna pasirašiusi atitinka-- 
m-s sutartis su įvairiom1vyriausybėm, kuriu kr.štucse yru DP. Pirmon 
g Ivori buvo pasirašytos sutartys su vakariniais slijauteis, kurie yra 
okupavę Vakaru Vokietija ir „ustri'ją. Sutartys su britu zonris okupacinėm 
institucijom, p^sir-šytos 2B.6 19'-?, su amerikiečiu - 9-7.1947 ir su 
prancūzu - 6.9.1947, Austrijoje amertk. zonoje - 12.9*1947., o prancūzu- 
6.9.1947. Pagal pasirašytą sutartį Amerikos zonoje IRO perima išimtinai 
savo žinion visą š^lpy ir užlaikymą DP. Tuo tarpu, kaip britu ir pran- * 
cūzu zonoje, medžiaginė DP šalpa yra okupaciniu įstaigų žinioje, o IRO 
pa^al poskyrį 2,2 IRO konstitucijos vykdo tiktai kontrolę. PCIRO yra 
pasirašiusi taip pat sutartis su įvairiom kitom’vyriausybėm - Kinijos, 
Prancūzijos, Italijos. Tai buvo padaryta atsižvelgiant į tai, kad mi
nėtu kraštu teritorijoj yra emažas skaičius tremtiniu i£ pabėgėliu.

UNRRA_j)alikimas IRO
POIRO savo veikimo pradžioj perėmė savo globon apie 640.000 pa

bėgėliu ir DP. PCIRO.taip pat perėmė buvwUnRRA’os aktyvus ir pasyvus ■'* 
ir didžiumą UNRK-’os tarnautoju (1600 žmonių). Pradžioje tie tarnautojai 

. buvo ’■'•-rimti -laikiniu titulu, bet vėliau perėjo į nuolatinius tarnauto
jus. Su tais tarnautojais perėjo į IRO ir buv.UNREL.los dvasia ir-nuo
taikos link pabėgėliu ir DP. _

Administraciniai PCIRO organai, matydami, kad’ pajamos nėra gau
sios ir sunkiai įplaukia į jos iždą, 2,7.1947 išleido instrukcijas 
(erdre d’arret), pagal kurias riekus negalėjo būti naujai įtraukiamas 
į IRO globojama skaičių. Iš šito potvarkio buvo-tedaromos kai kurios 
išimtys. Konferencijos metu daugelio delegacijų atstovai nepalankiai 
įvertino tokį Vykdo sektetariaus potvarkį ir prašė artimiausiu'laiku 
'jį pakeisti. Visos delegacijos reiškė nuomonę, kad visi ašmenys, at-itiįi 
IRO konstitucijos pabėgėliu ir DP kvalifikacija, gautu IRO teisinę 
ir medžiaginę globą. «

IRO numato, kad globojamu asmenų skaičius ilgainiui padidės,nes 
globojamųjų gimimai viršija mirimu skaičių ir permanentiškai nemažas 
žmonių skaičius atvyksta iš Rytu Europos į Vak.alijantu okupuotas sritis

Kiek vienas r.P^kaštuoja
Iš IRO biudžeto ir diskusijų Ji besvarstant, išryškėjo, kad nėra- 

pagrindo laukti žymaus šalpos pagerėjimo. Nusistatyta normaliam šelpia
majam tiekti 2.015 kai. dienai. Taip pat yra numatyta teikti specialu 
davinį vaikams, nėščioms moterims ir ligoni amą. Austrijoje esantiems 
DP nusistatyta duoti tik 1.550 kai. Konferencijos dalyviai tokį Vykd-r 
sekretariato nusistatymą dėl Austrijos kritikavo ir įpareigojo maisto 
davinį pakelti iki 2.015 kai.

Minėta globa ir šalpa taikoma tik DP, gyvenantiem stovyklose. 
Asmenų klausimas, kurie ‘yra už stovyklų ribų, šiuo tarpu nėra išspręstas. 
Bet konferencijos dalyviai reiškia nuomonę, kad ir tos rūšies asmenys 
turėtu gauti, jei jie medžiagiškai yra nepajėgūs, reikalingą globą.
Tas reikalas pavestas Vykd.sekretoi’lui praktiškai išspręsti artimiausioj . 
ateityj. . Ą”'

' • ' ■
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Teikiamom šalpos ir globos apimtis ir dydis numatytas toks: *,
1. Amsrik.okup zonai Vokietijoje..... 35'amer. centai dienai ’'
2. Prancūzu n . « . n ...... tt n • rt
3. Britu ....’J. M « .... .. 29,5 ” ’’ > "
4. Belgijoj .............  . . .........  1,02 dol.dienai
5. Ispanijoj .............  . ...... ..... 1,08 " ”
6. Prancūzijoj metropol.........  0,70 ” ”
7. Prancūzijos kolon. .........  0,17 ” ”
8. It-lijcj ............................. 0,57 ” ”
9. Olandijoj ......................   1,03 ” ”

10. Portugalijoj ............  1,30 " '
Iš viso Europoje DP globai ir šalpai per pirmuosius darbo metus 

IRO yra nusistači si išleisti 76.359,405^- dol. Grupėm, esantiem Art. 
Rytuose, numatyta išleisti 6.371.154,-, c Tol.Rytuose - 1.3G5.OOO dol. 
Maži išlaidu koeficientai, skirti DP, gyvenantiem Vokietijoje ir Austri
joje, priKlauso nuo to, kad dalis išlaidu padengiama iš. Vokietijos ūkio, 
kurios eina reparacijų sąskaitcn.

Konferencijos metu iškeltas klausimas, kad taupumo sumetimais 
tremtiniai iš kraštu, kuriuose DP išlaikymas brangiai kaštuoja, būtu 
perkelti i nigesnas gyvenimo standarto šalis. Ta nuomonė iš principo 
užkirta, bet praktiškai greičiausiai bus neįvykdyta

Klęk_Į.RO_globoįa_
IRO globojamųjų ‘.’u • iHlZjlS-AZ^Z’Ziį

A®erlk.zoncjo ..............  337.0,0 ,287.000
Britu zonoje ......... ....... 189.OuO 169.000
Prancūzu zonoje .............. 33»000 21.U00
Austrijoje.... ........  28.000 t. 35.000
Belgijoje ..................... 1-.800 1.500 “ -
Ispanijoje ............ 475 400
Prancūzijoje (metropol.) ..... 7.200 7.000
Prancūzu kolon.- .............. 400 350
Italijoje .r,...............  32.500 32.500
Olandijoje..... ............. 900 -750
•Portugalijoje ................_____§30_________ ______ __________

Viso Eurogoįe: - • - 630-505 524.^00 ’

Art.Rytuose IRC pradėjo savo darbą su 27.700, o metu gale tikisi 
turėti 14.525 globojamu asmenų. Tol. Rytuose šiuo tarpu IRC globoja 
10.000, o motu gal- tikisi tą'skaičių sumažinti iki 4.500.

. J minėtą skaičių neįtraukti Volksdeutscho, kurie pagal IRO nuta
rimą,’ privalėtu gauti globą, bet, kuri iki šio laiko dėl kai kuriu dele
gacijų opozicijos nėra pradėta teikti. IRO yra nusistačiusi ypatingai 
rūpintis vaikais ir valkais-našlaičiais. ..t i tinkamiem IRC organam yra 
pavesta surinkti tai problemai išeprąsti reik lingus duomenis.

IRO yra nusistačiusi perimti ilgesnei globai chroniškus ligonius. 
Šiuo laiku yra išdirbama tai žmonių kategorijai globos programa. Jau 
dabar yra pradėta vykdyti tu žmonių tiksli statistika. Ji bus baigta ar
timiausiais mėnesiais. Taip pat jau yra paruoštos instrukcijos, pagal 
kurias ta žmonių grupė turi būti sukoncentruota Įvairiose gydyme Įstaigose. 
Yra nusis’tatyta, kad chroniški ligoniai, svarstant individualiai kiekvieną 
atsitikimą, būtu repatrijuoti, Įkurdinti kitur, arba jiems teikiama vietoje 
globa, kuri išteka iš ju padėties. IRO yra labai susirūpinusi sveikatin
gumu ir yra nusistačiusi sveikatingumo tarnybos funkcionavimą patobulinti,.
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DP .1’igoniai pagal PCIRO nusistatyk?. turi būti surinkti IRO išlaikomose 
ligoninėse, okup-einiv ištaigu PP skirtose ligoninėse, o taip pat vokiečiu 
ligoninėse, skirtose DP asmenim. Tobulesnei preventyvinei kovai su ėpkr'e- 
čiamom ligom yra nusistatyta dar plačiau vartoti įvairius skiepijimus. 
Ypatingai nusistatyta dėmesys nukreipti į .,ov? su tuberkulioze. Tam tikslui 
numatyta: •

1. Ištirti visur DP rentgeniškai................................. •'
2. Sudaryti džiova sergančių, kartotekų.,. . . .
3. įkurti DP stovyklose skyrius džiovininkams.rekonvaliscentam
4. Duoti tos grupės asmenim, padidintą.maistų.........
Pagal IRC turimus .duomenis-DP sveikatingumas ėsųš patenkinamas.. 

Ginimų skaičius pralenkia mirimų skaičių; Vaėaroš’mėnesiais buvo labą! 
mažai susirgimų, kvėpavimo organų. Venerinių ligų skaičius nuolatos mažėja 
ir dabar sudaro tik 0,25 pro mille. Vaikų mirtingumas, kuris 1946 m. grų:Jįįp 
mėn.buvo 112,7 pro mille, birželio 1947v m. nukrito iki 51,2 pro mills.. ‘' :4’. 
Beveik visiškai nėra susirgimų šiltinėm, o difterito p’asitaiko labai 'riboti 
izoliuoti atsitikimai. Džiovininkų skaičius yra irgi' žemes ir siekia tik 
4 pro mille. Konferencijos metu buvo labai teigiamai įvertintas DP medici
nos personalo pasišve.-times ir nenuilstamas darbas'. Už tai j.iems .išreikšta 
padėka. (IRO patiektos žinios .aiškiai netikslios ir prasi lankia su. faktais. 
Vien tarp lietuvių džiovininkų skaičiu's yra pakilęs iki 4,3 procentų; 
IRO išvados klaida a-'ie patenkinamų sveikatingumų',yra -kilusi iš netinkamo 
metode; DP Svoris nustatytas ne individualiai, bet masiškai sudedant visų 
DP svorį ir jį padalinant iš DP skaičiaus!). '•

IRO, vykdydama konstitucijos nuostatus, labai domisi repatriacija;^ ': 
Tuo tikslu IRO pareigūnai yra užmezgę santykius, su. įvairiais DP kilmės- 
kraštais. Šiuo tarpu IRO yra įsteigusi savo biurus Lenkijoj ir Jugoslavijoj.; 
IRO, norėdama artimiausiu laiku sustiprinti repatriheįjos.akcijų, mano? 
leisti įvairių fiP kilmės kraštų vyriausybėm suaktyvinti rępatriacinę pro-*’ 
pagandų. Vienas atstovas siūlė leisti Sovietų ryšio karininkus įsileisti*- 
ir į baltų stovyklas. Tik kai jam buvo išaiškinta ,. .kad baltų .kraštai tebėra 
okupuoti, jis pakeitė savo pasiūlymų tokiu būdų: sovietų .ryšio .karininkam 
leisti lankytis į Sov.S-gos. piliečių stovyklas.'. Priverstina .repatriacija- 
yra nenumatyta,- ir ji nebus vykdoma. Norima palengvinti, .DP santykius su jų 
kilmės kraštais. Per .liepos , rugpiūėio ir rugsėjo mėn.194? m. iš Amerikos 
zonos reputriavo ?.2(j0 žmonių. Čia yra pabrėžtina, .kad - t umei skaičiuje 196 
estai.latviai*lr lietuviai. 100 tų tautybių repatriavo rugsėjo mėn. Tasai 
faktas IRO kelia mintį, kad baltieėiai, nors ir pavėluotai, pradeda su
prasti, kad repatriacija yra geriausias jų .problemos išs<prendiinas. Repatria
cija vyksta Ir iš kitų zonų. Daugiausia repatrijuoja lenkai ir jugoslavai. 
Pažymėtina, kad per pirmuosius. 3, IRO veiklos mėnesius is-britų zonos re
patriavo 1.200 lenkų ligonių. Šiuo tarpui IRO veda' derybas su lenkų vyriau-:', 
sybe dėl repatriacijos 240'asmenų, sergančių psichinėm ligom. Tie asmenys’. - 
taip put yra britų zo. oje. Kad tremtiniai noriaus repatrijuotų,xyra nūsi- 
statyta teikti išvažiuojaptiem 90 dienų maisto davinį. IRO dėl finansinių 
trūkumų negalėje ligi šioj\išskirti lėšų to davinio apmokėjimui. Tas klau
simas šiuo tarpu dar neįgyvendintas, nes užklaustos atitinkamos karinės 
institucijos nėra atsakiusios . . ' . . a

Repatriacijos pĮanas 
Repatriacija iki šiol vyko arba individualiai arba mažom grupėm, 
IRO iki 30.6.1948 yra užplanavusi repatrijuoti:

. : ’ 1. Iš britų zonos Vokietijoje . .... . . 63*332
• .2, ” amerik.,” ” ......... 45^360 1

_ , ’-. . . ; • j. ”, Prancūzų ” ” .......... .. 3.350 ’‘,-
’ ? :•? .’ ■ Viso: 112,042 ’ ’
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Iš Austrijos ..........»- 4.420
" Italijos ....... .. ‘ 4.196

Iš Ar t.Ry,tU 14.649 (daugiausia lenkai)
' ' . ” Vak.Europos iv.valstybių 212 . .

” Tol.Rytu  ...............19.208
Tam tikslui ji yra numačiusi išleisti 7.924.175,- del, Iš,disku

sijų konferencijos metu paaiškėjo., kad IRC tikisi daugiausia rępatrijantu 
iš lenku ir ju .oslavu tarpo. Besikalbant su įvairiu D? tautybių atsto
vais, dalyvavusiais konferencijoje, susidarė įspūdis, kad IRC numatomasis 
repatrijantu skaičius yra žymiai perdėtas ir nerealus. ;

■ IRO galvoja, kad DP problema bus galutinai išspręsta, kai DP arba 
repatrijuos arba bus įjungti į vokiečiu ūkį-arba bus įkurdinti užjūrio- 
kraštuose. Dėl-įsijungimo. DP į voki'ėiu ūkį IRO daug vilčių nededa, bet. 
,užtat plačiausiai užsimojusi tremtinius pergabenti į kitus kraštus^Tam 
tikslui IRO administraciniai organai yra sudarę sutartis su įvairiom 
valstybėm: Venezuela Brazilija, Peru, Chile, Kanada, Eelgi ja,Olandija, . . 
Austrai!ja,Prancūzija. Iki šiol paaiikėįo, kad didžiausiu emigrantu 
skaičių bus galima perkeldinti į įvairias p-.^merikos valstybes ir Kanadą... 
J skaičių kraštu, kurie yra pasiryžę priimti didesnį kiekį, įeina ir D.' , 
Britanija, kuri pagal planą "Westward Ho" yra pasiryžusi perkelti iš . ■. 
savo zonų Vokietijoje ir Austrijoje .visus DP. IRO įkurdintiem kituose 
kraštuose -tremtiniam globoti steigia, tuose kraštuose savo delegaturas-, 
kuries teikia perkeldintiem asmenim teisinė ir kitokią globą. Visi kraštai 
iki šiol imdavo- tremtinius tik kaį^djarbo jėgą. ■ - . A. ■ • .»

r ; i . , j '
Ęmigraciįos_išįaįdos ' ' A

: Emigracija iki šiol buvo individuali.ir kolektyvinė. Individualiai 
emigruodavo asmenys ... u arba šeimos. Tais atvejais IRO apmokėdavo 
visas kelionės išlaidas. Vykd.IRO sekretorius, atsižvelgdamas. į lėšų, 
trūkumą, paskutiniu laiku leisdavo individualiai- emigruojantiem apmokėti 
tik pusę kelionės išlaidu. Konferencijos’ dalyviai•, apsvarstę tą klausimą, 
jižgyrė individualią emigraciją ir-prašė, 'kad Vykd;šėkretoriuc rastu gali
mybę pilnai apmokėti kelionės išlaidas.

Paskutiniu laiku aiškėja .galimybės'.,. .kad nedideli DP skaičiai galės 
patekti,į P.Afriką, N.Zelandiją, Šveicariją ir Švediją,

Olandija yra pasiryžusi priimti 8.500 abieju lyčių nevedusiu;- ir 
netekėjusiu asmenų. Šveicarija nori gauti 200 gail.seserų ir slaūgiu. 
Tas sąrašas jau yra visiškai užpildytas. Švedija yra linkusi priimti apie 
500 asmenų. Išvykimui į Švediją tarpininkauja International Rescue and 
Relief Committee (IRRC). IRO sutinka apmokėti tiem asmenim kelionės^iš
laidas ir suteikti jiem įsikurti 100 doleriu pašalpą, o taip pat padėti 
jiem įsigyti pagrindinius įrankius, reikalingus ju. profesijai vykdyti. 
Pasėkoje IRO derybų su įvairiom vyriausybėm.iki 1.10.1J47 paaiškėjo,kad 
jos gali priimti 352.000 tremtiniu.

Kiek jau išvežta
Iki 5O.6.I947 Comitė Intergo.uverncmenta1- aux- Rėfugiės išvežė iš 

Europos į kitus kraštus 31.991 žmogų, • o PCIRO 7, 8 ir 9 - 26.088. Iki 
š.m. galo IRO yra nusistačiusį įkurdinti dar 54.518 asmenų. Kolektyvinės 
emigracijos reikalam IRO yra savo biudžete, numačiusi 9.774.014 dol., o 
individualiam įkurdinimui'- 2.571=750,-dol. Tam pačiam tikslui IRC tikisi 
gauti iš įvairią tarptautiniu labdaros organizacijų 4e006.650,-dol.
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IRO yra ypatingai susirūpinusi įkurdinimu intelektualu ir specia
listu. Sąvokoje "specialistas” įturima galvoje profesijos, kurios daugiausia 
dirba iriteligentinėse profesijose - "smegenim". Tu grupių įkurdinimui pa
lengvinti yra pavesta rūpintis ad hoc sukurtam Komitetui, kuri sudaro 
įvairios labdaringos organizacijos. Tas Komitetas patariama forma telks

• siūlymus PCIRO. Tasai komitetas vadinsis "Advisory Committee on Resettle
ment of Specialists". jį be labdaringu organizacijų, įeina kai*kuriu 
vyriausybių atstovai, įvairiu PCIRO sektorių viršininkai. I šį įeina taip 

‘ pat tautiniu grupių atstovai - lietuviu? latviu? estu? lenku ir ukrainiečiu.
To komitete posėdžiuose tautiniu grupių atstovai dalyvauja pilnateisiais 
nari is, t.y. turi teisę dalyvauti diskusijose ir balsavimuose, patiekti 
savo projektus. Pastaruoju laiku .to komiteto funkcijos yra išplėstos;jam 
yra pavesta rūpintis ne tik intelektualu ir specialistu įkurdinimu, bet 
taip pat DP profesinio mokymo reikalais. Tasai komitetas yra vieta,kurioje 
jau dabar tremtiniai gali aktingai atstovauti ir ginti savo reikalus. 
Artimiausias to komiteto pilnaties posėdis įvyks gruodžio mėn*2-je pusėje.

Tasai komitetas turi vykdomąjį organą "Comitė direhteur". Jo pir
mininku yra PCI-RO atstovas., o nariais ■- YMCA, Vatikanp emigracinės įstai
gos ir p.Silberschein (Žydu inteligentu atstovė). Pilnaties posėdžiu metu 
aš iškėliau pasiūlymą, kad į jį būtu įvestas ir baltu tautu atstovas. 
Pirmininkaujantis formaliais motyvais (į tą posėdį nebuvo pakviesti visu 
tautiniu grupių atstovai) prašė tą klausimą., palikti atvirą. Aš sutikau. 
Man. atrodo, kad netolimoje ateityje tas klausimas bus išspręstas' baltams 
teigiamai

Į50_įr_Įąbdar°s_organizacįjO6
Čia pat reikalinga patiekti keletą informacijų apie IRO santykius 

su labdaringom organizacijom. Iš praeities žinome, kad buv. .UNRRA labai 
nedraugingai buvo nusiteikusi‘labdarfrigom organizacijom. IRQ.politika 
šiuo klausimu yra žymiai jom palankesnė. Visa rodo, kad IRO nori artimai 
bendradarbiauti su tos rūšies organizacijom. IRO administraciniai organai 
yra nusistatę dalį savo darbu tuo ar kitu keliu perleisti savarankiškom 
labdaringom organizacijom. Paskutiniame šios sesijos'posėdyje yra nutarta, 
kad IRO užmegstą, kiek galima artimesnius darbo santykius su jom ir kad 
būtu sušaukta speciali tu organizacijų konferencija Ženevoje.

Baigdamas šitą skyrių dar noriu šiek tiek sustoti ties IRO biud
žetu. Vykd.sekretorius patiekė pirmiems IRO darbo metams sekantį biudžetą:

1. Administracijai ..............   18.706.000,- | 1
2. Šalpai ir globai .............................. ..•84,035.559,-
3. Repatriacijai  ................. .. 7.942.175?-
4. Emigracijai ................. .. 18.666.914,r- •?
5. Trumnalalkės paskolos ..............  145.000,-

Šitokioj aukštumoj biudžetas tikimasi realizuoti, komisijos 
plenumas pavedė vykd.sekretoriui ateinančiai sesijai dar kartą peržiūrėti 
biudžetui atskiras pozicijas ir kur bus galima, jas pritaikyti konkrečiam 
gyvenimui. Komisijos plenumas taip pat pavedė Vykd. sekretoriui padaryti 
kiek galima didesnes pastangas administracijos pozicijoje

Judėjimo palengvinimas \
Kad palengvintu tremtiniams judėjimą, Vokietijoje ir išvykimą į 

užsienius, Pareng.IRO komisija nutarė kreiptis į vyriausybes, pasirašiu- . 
siae sutartis su IRO, kad juos pripažintu titre de voyage, kurie netoli
moje ateityje bus išduoti tremtiniam. Par.komis!ja pavedė Vykd.sekretoriui 
tuo' klausimu ypatingai susirūpinti ir padaryti konkrečius žygius okup. 
Vokietijos ir Austrijos zonose, kad tu zonų okupaciniai organai sutvarkytą 
titre de voyage išdavimo reikalą. Atrodo, kad šitas nutarimas bus labai 
mūsą tremtiniam naudingas. •

6



- . ,'W y j
»•* — 7 “

Šitas klausimas irgi'Komisijos pienino buvo svarstomas. Pagal 
IRO konstituciją toksai- screeningas yra numatytas ir Jis bus vykdomas. 
Konferencijos motu paaiškėjo, kad Jisai neturėtų, būti vykdomas tom for
mom, kaip tai darė savo laiku UNRRA. To soreeningo ir tikslas yra kitoks. 
Screeningas turi surinkti reikalingus duomenis būsimai tremtiniu emigra-, 
sijai. IRO yra nusistačiusi perleisti per savo screenings ir tuos pabė
gėlius ir tremtinius,. .kurie dar iki šiol nebuvo screeninguoti arba per 
UNRRa’os screeningus diskvalifikuoti.. Oia reikalinga pridurti, kad atsi
žvelgiant i tam tikrus IRO finansinius sunkumus, šita-žmonių kategorija 
greičiausiai gaus iš IRO tik Juridinę pagalbą, bet negaus kitokios IRO 
šalpos ir globos. Par .Komisija eidama savo konstitucija yra numačiusi 
įsteigti pusiau teismini organą ’’Review Board of Eligibility casos”.
Šitas organas turėtą susidėti iš pirmininko ir 4 nariu. Juos visus skirtą 
ERO Vykd.sekretorius. Jei screening' metu paaiškėtą įvairūs, nepalankūs 
tremtiniam reiškiniai, tai juos reiktą skubiai pranešti IRO centrui Že
nevoje.

'' .'f *
Tąrptautinis_paieško jimą_Bi'Jras-

Par.Komisija svarstė tarptaątinic paieškojimu Biuro įsteigimą. 
Iki šiol analoginė įstaiga veikė Arolsepe ir buvo’ UNRRA’cs žinioje. 
Tos įs'taigos( dalyvis buvo ir SSSR. UMBRA nustojus veikti, tą įstaigą 
perėmė savo žinion IRU. Kadangi SSSR IRU organizacijoj nedalyvauja,tai 
tuo pačiu ir jos dalyvavimas .paiešk"jimą įstaigoj atkrito. Pastaroji 
pareiškė protestą, kad paieškojimą įstaiga be jos sutikimo buvo perduota 
IRO. (IRJ į tai nekreipė dėmesio)-'IRO nori tos įstaigos veikimą išplėsti, 
o jos būstinę amato perkelti į LudwĮgsbūrgą• j paieškojimą įstaigos 
bendradarbiu skaičių numatyta įtraukti įvairią tautybių DP žmpnią. Galu
tinai tas reikalas bus sutvarkytas 1948 m. sausio mėn.' Mūsą tremtiniu 
baimėj duoti apie save žinias, vienas ar kitas', nėra- pagrįsta, nes SSSR 
tuos visus duomenis apie visus tremtinius, aunančius globą iš UNRRA’os, 
yra j.au seniai gavusi. ' _ .. • _ , _, ,

IRO vidinis_susitvarkymas
Kol IRO galutinai susiformuos’, j oš priešakyje yra par .Komisija, 

jos pirmininkas -yra Prancūzijos ambasadorius p.H.i-onsot. Jisai yra di
delis lietuviu prietglius. Bar.Komis!ja turi.periodiškai plenumo- posė
džius. Ją iki šiol.buvę-4; posėdžiuose dalyvavo vyriausybią, pasira- . 
šiušią su IRO sutartį, atstovai, plenumai nustato IRU veikimo gaires, 
pagal kurias dirba Vykd.sekretorius. Pirmasis Vykd.sekretorius buvo p. 
Altmeyer, o dabar tas pareigas eina p.w.R.Tuok. Tarp Vykd.Komisijos 
plenumą‘veikia patariamasis Koiiiltetas, j kurį įeina didžiąją valstybių 
atstovai. - .

Kjta Bar.Komisijos Konferencija įvyks 20.1.19*8 Ženevoje. • 
Konferencijos metu iškėliau keletą mūsą tremtiniam svarbią 

klausimu i. ‘

1. Klaipėdos lietuviu ir M-Lietuvos lietuviu įtraukimas
į IRO globą; prašiau Tarpt.Raud.Kryžių, kad jįs inter- 
venuotą IRU tuo pačiu reikalu palankia mums prasme. 
IRC ir Tarpt.Raud.Kryžius yra' linkę tą klausimą iš
spręsti . teigiamai.

2. Davimas papildomo maisto dirbantiesiem tremtiniam^
3. Davimas papildomo maisto ligoniam tremtiniam,
4^.—Suaktyvinimas' kovos prieš^.Xubejkulinzfe plitimą mūsą 

tremtiniu tarpe. . •
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IRO vykd.sekretoricus ir daugelio delegacijų atstovų, nusistatymas 
i tuos klausimus yra mums palankus. Reikia tikėti, kad netolimoje 
ateityje t-ie dalykai bus išspręsti tremtinių naudai.

£SDXlto2§ fcįclSS ■ ’c

- Su IRO bendradarbiauja 35 labdaros orzanizacijos. -
Pirmojoj Sesijoj baltai nebuvo Įsileisti. Tik treėiojoj min. E.Turauskui, 
kai'> BALF’o atstovui, pasisekė įeiti, paskutinėj sesijoj baltų, delegatai 
jau galėjo sėdėti bendroje, sesijos salėje, stebėti eigą ir .paskui žodžiu 
ar raėtu privačiai reikėti savo pastabas atskiriem dalyviam, o komisi
jose jie galėjo ir aktyviai dalyvauti. . ,

- Senojo IRO sekretoriaus, arba gen.direktoriaus, Altmeyerio
nėra. Jo vietoj .yra Tuck, rimtas' ir rūpestingas, iė kurio tremtiniai, 
gali laukti palankumo. Tarp centro tarnautojų yra tik vienas baltietis -. 
latvių Vaidmenis. Daugumas amerikiečiai, anglai, prancūzai. Britų zonoje 
IRO tarnautojų estų yra 22, latvių 123, lietuvių 5} amerikiečių zo oje - 
125 estai, 209 latviai, 49 lietuviai; prancūzų zonoj - 9 estai, 12 latvių, 
9 lietuviai. ;

- Ligoniam numatyta duoti papildomą maistą. Bet skaičius papil
domai maitinamų nustatytas ne didesnis kaip 2yy visų DP. Tai per mažas ' 
procentas* Normaliais laikais ligonių esti apie 5$, dabar iki 20;ė. Dėl 
to Įteiktas iė musų atstovo pusės paalėkinimas atkreipiant į tai dėmėsi.

- amerikiečių zonoj yra užregistruota apie .4.000 afidavitų, .su 
kuriais žmonės betgi nejali iškeliauti.■IRG nusprendė daryti žygių, 
kad|turintieji afidavitus greičiau būtų išvežti ir tuo būdu sumažintas 
globotinų skaičius.

- IRO veiksiąs ne mažiau kaip trejus metus. Y - ’ ■ ■
- Tarptautinis Raudonasis Kryžius pažadėjo perduoti Lietuves 

Raudonojo Kryžiaus pagalbos prašymus tautiniam- Kryžiam,
- Don Suisse vėl pažadėjo knygų ir kitų mokslo priemonių lietuvių

tremtinių moksleiviam, studentam, intelektualam. »
i

- Tarptautinis Raudonasis Kryžius pažadėjo intervenuoti dėl 1 ’ 
sunkios tremtinių padėties Danijoje. Taip pat sutiko daryti pastangų, 
ked siuntos tremtinių reikalam būtų atleistos nuo muitų..
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