
ms ELTOS BIULETENIS
C Nr.25(44) 1947 m, lankriėio 30 d.— M —— — — M —

• LEK PIRMINI1K.--S -PIE IRO. N’JT..RIMLTS

.Vykdomosios Tarybos ir L.R.K. Vyr.Valdybos įgaliotas, dalyvavau 
Paruošiamosios Komisijos IRO I-oš sesijos, 4-tos dalies posėdyje, kuris 
įvyko Ženevoje buv.Tautą Sąjungos rūmuose.

Posėdyje buvo tokia programa;
1. Vykdomojo sekretoriaus pranešimas apie organizacijos (IRO) 

situaciją ir anie jos veiklą per 5 -jos gyvenimo mėnesius.
2. Comitė Čonsultativ raportas,
3- -teities veikimo planai, ."y
4, Vykdomojo sekretoriaus pranešimas anie tarptautiniu paieško

jimą įstaigą,
5- Vykdomojo Komiteto vidinio reglamento projekto patvirtinimas,
6. Pusiau teisminio organizmo (organisms semi-judioiaire) regla-

■ mente tvirtinimas , ..
7- įvairūs klausimai.

' 1. Posėdžiui pirmininkavo p.H.Ponsot. Dalyvavo šios valstybes;
Australija, Belgija, Brazilija, Kanada, Kinija, JV,Prancūzija Guatemala, 
N.Zelandija,Olandija Domin.Rosp.,D.Britanija.

I vėlesnius .posėdžius atvyko Noi*Vegijos delegatas. I konferenciją 
neatvyko -rgentinos, Bolivijos, Hondūro, Islandijos, Liberijos, Panamos, 
Peru, HHpinti Resp. atstovai. Vykd.sekretorius p.Tuok nranešš, kad lig-' 
šiol sutartį su IRO yra pasirašą; ..ustralije, -rgentina,Belgija,Bolivija, 
Brazilija, Kanada,Kinija, JV, Prancūzija, Guatemala, Honduras, Islandija 
Liberija, Norvegija, Z.Zelandija, Olandija, Panama, Peru, Filipinų Resp., 
Dominink.Resp. ir D.Britanija. Sutartį yra ratifikavą; -ustralija,Kanada, 
Kinija, JV, Guatemala, Islandija, Norvegija, N.Zelandija, Olandija, D, 
Britanija ir Dominink.Resp.

. . 552_i^ėos
Pagal susitarimą turėjo, įfflokėtį _i32įStl2_

1. ..ustralija ....................... 2.753,224,80 dol. 568.306,20
2. -rgentina ......................... 2.354.707,50 ”
3. Belgija  .............. 1.575.405,- " 25.192,50
4. Bolivija ............................ 109.582,35 "
5. Brazilija .................  2.354.707,50 "
6. Kanada ................................ 5-440.717,50 " 1.360.179,28
7. Kinija ...........................   4.064.512,50 " SO.uOO,-
8. Jungt.Valšt. ......... 71.024.898,75 " 17.756.224,69
9. Prancūzija ........... 6.481.480,50 " 285.458,33

10. Guatemala,......................... ’62*024,20 " 600,-
11. Honduras ............................ .32,132,10 "
12. Islandija ......................... 32.132,10 " 8,033,02
13- Liberija ........................  32.132,10 " tt
14. Norvegija  ................... 688.066,20 " 173.174,05
15. Olandija ............................ 1.426.744,50 "
16. Panama..............  77.930,25 " u.
1?. Peru ..................................... 266.402,85 "
18. Filipinų Rėsp..............
19. Dominink.Resp.................. 62.824,20 " 15-706,05
20. D.Britanija..............• •ž_?2.822.463J,7g ____________2.015,-

___ 122.362.154,85_ _______ 22.1538.040,67

1



Filipinų -Beep.', nors buvo suta-‘;oies prisidėti prie IRO, bet paskutiniu 
laiku atsisakė, motyvuodama; kad neturi reikalingu lėšų. Tie skaitmenys 
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 sunkumu PCIRO praktiškai veiklai.

IRO sutartįs^su valstybėm
PCIRO veikla šiuo tarpu pasireiškia šiom formom: 

. a) DP šelpimas,
b) DP- repatriacija,
c) DP įkurdinimas.

Kad IRO galėtu vykdyti savo veiklą, ji yra pasirašiusi atitinka- 
_mns sutartis su įv- iriom vyriausybėm, kuriu kr štuese yra DP. Pirmon. 
g Ivon buvo pasirašytos sutartys su v~kariniais ulijnntais, kurie yrr. 
okupavę Vakaru Vokietiją ir „ustrijt. Sutartys su britu zonos okupaoihėa 
institucijom, pasirašytos .28,6.1‘9*7» su amerikiečiu - 9-7.19*7 ir su 
prancūzę - 6-9.19*7> Austrijoje' nmerik. zonoje - 12.9.19*7, 0 prancūzu- 
6.9.19*7-. Pagal pasirašytą, sutartį .jaerikos zonoje IRO perima išimtinai 
savo žinion vis? šslpę ir užlaikymą DP. Tuo tarpu, kaip britu ir pran
cūzu zonoje, medžio, jina IT' šalpa yra okupaciniu įstaigų žinioje, o IRO 
pajai poskyrį 2,2 IRO konstitucijos vykdo tiktai kontrolę, PCIRO yra 
pasirašiusi taip pat sutartas su įvairiom kitom vyriausybėm - Kinijos, 

'J’fcanę.ūzijos, Italijos, Tai buvo padaryta atsižvelgiant į -tai,- kad mi
nėju .kraštą teritorijoj yra emažas skaičius tremtiniu ir pabėgėliu-

ŪNRRA_p.?.likimas IRO 1" ? .. . -•
POIRO.savo veikimo pradžioj' perėmė savo.globon-apie 64(5.000. pa-. : 

bėgėliu ir DP. PCIRO taip pat perėmė buv.UKRRA’os.aktyvus • ir pasyvus. ■ 
ir didžiumą UNRRJoš tarnautoju (1600 žmonių), pradžioje -tie • tarnautojeį-i 
buvo nurimti laikiniu titulu, bet vėliau perėjo į, .nuolatinius tarnauto
jus. Su tais tarnautojais perėjo į IRO ir buv.UNRR._’os- dv-a-sia ir nuo-- į.;- 
taikos link pabėgėliu ir DP. ' ..................  .- •

Administraciniai: PCIRO organai, matydami, kad. pajamos nėra '.gau
sios ir sunkiai įplaukia į jos iždą,-'2,7-19*7 išleido instrukcijas. Į- 
(ordre d’arret), pagal_kurias tiekas negalėjo būti naujai įtraukiamas! 
į- IRO globojamą skšiėi’į. Iš šito potvarkio buvo tedaromos-kai kurios,.'.- .- 
išimtys. Konferencijos metu daugelio delegacijų atstovai nepalankiai 
į vert Ino 'lokį ~Vykd. sektetori aus potvarkį ir prašė artimiausiu laiku 
jį pakeisti. Visos delegacijos reiškė -nuomonę, kad visi-asmenys,. atitlįi. . 
IRO konstitucijos pabėgėliu ir DP kvalifikaciją, gautu IRO-teisinę 
ir medžiaginę globą. . . . . ......

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

_ Kiek ..vienas rp kaštuoja
Iš IRO biudžeto. J..r.-diskusijų'jį besvarstant, išryškėjo, kad nėra 

pagrindo laukti žymaus šalpos pagerėjimo. Nusistatyta-normaliam šelpia
majam tiekti . 2..01-5'-kai,; dienai. Taip pat yra numatyta teikti specialu 
davinį vaikams'; nėščioms moterims ir ligoniams. Austrijoje esantiems 
DP nusistatyta duoti tik 1.550 kai. Konferencijos dalyviai tokį Vykd» 
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 išspręst®. 
Bet konferencijos dalyviai reiškia nuomonę, kad ir tos rūšies asmenys 
turėtu gauti į jei jie medžiagiškai yra nepajėgūs, reikalingą globą. 
Tas reikalas pavestas Vykd.sekretoriui praktiškai išspręsti artimiausioj 
ateityj.
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Teikiamo’ šalpos-.ir globus apimtie ir
Amerik.okup zonai Vokietijoje ........
Prancūzu ” V' ' 77 ■
Britu 77 -7 .......
Belgijoj ............. ...
Ispanij-oj .ooBje.s.ft'tt. o ...... ■• • •.
Prancūzijoj metropol. ...o.. ■•>
Prancūzijos kolon. ......
I t - . 11 j C J O. ...... ...... • ...... 0. 
Cianui jc ’ ......o...... . ..... ..... 
Portugalijoj ............. . ........

lydis numatytas toks:
35 amer.centai
35 ” >i
29,5 ”

1,02 dol.dienai
1,08 " "
0,70 "
0,17 ”
q . cy n • n
1*03 " "
1,30 . " . '

dienai 
rt
t!

Iš.viso Europoje D? globai ir šalpai-per pirmuosius darbo motus 
IRO yra nusistačisi išleisti 76.359,*05’- doi. Grupėm, .esančiom-Art. 
Rytuose, numatyta išleisti 6.371.15*,-, c Tol.Rytuose - 1.305*000- dol. 
Maži išlaidu koeficientai, skirti DP, gyvenantiem JZokiatįjoja ir-, Austri
joje, priklauso nuo to, kad dalis išlaidu padengiama iš Vokietijos ūkio, 
kurios eina reparacijų sąskailcn-.

Konferencijos metu iškeltas klausimas, ke.d taupumo sumetimais 
tremtiniai iš kraštu > -kuriuose DP. išlaikymas brangiai kaštuoja, būtu 
perkelti į nigesnos gyvenimo standarto šalis. Ta nuomonė iš principo 
JŽ'-'irta, bet praktiškai greičiausiai bus neįvykdyta

• • Kiek ĮRO_glęboįa_
IRO globojamųjų ■' turėjo 19*7.7.1 numato turėti 43._6.30

Aja. '.".k.zonoje ......... ....... 337.0 ,0 28?•000
Britu zonoje. ....... . . ........ 189.OuO 169•U00
Prancūzu zonoje ....... o o a . 0 e 0 33 21.U00
Austrijoje ............ C- a B -> 0 » c 28 0 000 ■ 35.000
Belgi j O j © ■^eiccocfo'. e 0 u 0 6 • a c 0 0 1•800 į«50 J
Ispanijoj® »ooocooo»coc. r, O O o <, c 4"73 400 ' •
Prancūzijoje (metropol. ) ....... 7.200 7.0*00
Prancūzu kolon. ....... ....... 400 350
Italijoje ove*o<?oc6u. o«o ...... 32.500 32.500 '
Olandijoje • .......... ....... 900' 750
Portugalijoje ......... • O • C c G O 230 2C0 ■

Vis:. Europoje 630.505 574.700 ’ ,n.r,3.-,K= - '.’r* ša —r, a a
Art.Rytuose IRO pradėjo savo darbu su 27.700, o metu gale tikisi 

turėti 14.525 globojamu'asmenųTol. Rytuose šiuo tarpu IRC globoja 
10.000, o motu 'gal'. tikisi ta skaičių sumažinti iki 4.500.

j minėtu skaičių neįtraukti Volksdeutscho, kurio pagal IRO nuta
rimu, privalėtu gauti globų, bot kuri iki šie laiko dėl kai kuriu dele
gacijų* opozicijos bėra pradėta teikti. IRO yra nusistačiusi ypatingai 
rūpintis*vaikais ir vaikais-naėlaičiais. atitinkamiem IRO organam yra 
pavesta surinkti tai problemai išspręsti reik Tingus duomenis.

Ligoniu globa
.IR? yra nusistačiusi perimti ilgesnei globai chroniškus ligonius. 

Šiuo laiku yra iš-,Jrb.-jĮna tai žmonių kategorijai globos programa. Jau 
dabar yra prędėta vykdyti tu žmonių tiksli statistika. Ji bus baigta ar
timi ausis] s mėnesiais. Taip pat jau yra paruoštos instrukcijos, pagal 
■kurias ta žmonių grupė turi būti suk-'ioni.ruota įvairiose gydymo įstaigose. 
Yra nusistatyta, kad chroniški'ligoniai, svarstant individualiai kiekviena 
atsitikimu, būtu repatrijuoti, įkurdinti kitur, arta jiems teikiama vietoje 
globa, kuri išteka iš ju padėties. IR? yra labai susirūpinusi sveikatin
gumu ir yra nusistačiusi sveikatingume- tarnybos funkcionavimu patobulinti.
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DP ligoniai pagal PCIRO nusistatyra turi būti surinkti IRO išlaikomose 
ligoninėse, okupacinių įstaigų. OP .skirtose ligoninėse, o taip put vokiečių 
ligoninėse, skirtose DP asmenini. Tobulesnei prevehtyvinei k vai su apkre
čiamom ligom yra nusistatyta dar plačiau vartoti įvairius skiepijimus. 
Ypatingai nusistatyta dėmesys nukreipti į .-.ovų su tuberkulioze. Tam tikslui 
numatyta; ' 1

1. Ištirti visur DP rentgeniškai v
(2. Sudaryti džiova sergančių kartotekų, ‘

1 3. Įkurti DP stovyklose skyrius džiovininkams rekonvaliscentam
' Duoti tos grupės asmenim padidint? insist? #
Pagal IRC turimus duomenis DP sveikatingumas, esąs patenkinamas. 

Gimimų skaičius pralenkia mirimų skaičių. Vasaros mėnesiais buvo labai 
mažai susirgimų kvėpavimo cr.'.anų. Venerinių ligų skaičius nuolatos mažėja 
ir dabar sudaro tik 0,25 pro mille. Vaikų mirtingumas, kuris 1946 m. gruodžio 
mėn.buvo 112,7 pro mille, birželio 194? m. nukrito iki 51,2 pro mille. 
Beveik visiškai nėra susirgimų šiltinėm, o difterito pasitaiko labai riboti 
izoliuoti atsitikimai. Džiovininkų skaičius yra irgi žemas ir siekia tik 
4 pro mille. Konferencijos metu buvo labai teigiamai įvertintas DP_mediel
nes personalo, pasišve-timas ir nenuilstamas darbas. Už tai jiems išreikšta 
padėka. (IRO patiektos žinios' aiškiai netikslios ir prasilenkia su faktais. 
Vien tarp lietuvių džiovininkų skaičius yra pakilęs iki 4,J procentų; 
IRO išvados klaida a->ie patenkinamų sveikatingumų yra kilusi iš netinkamo 
metodo: DP svoris nustatytas ne'individualiai, bet masiškai sudedant visų 
DP svorį ir jį padalinant iš DP skaičiaus')

BeE2SEi£2ii2§_EE2ESSS3SS
IRO, vykdydama konstitucijos nuostatus, labai domisi repatriacija. 

Tuo tikslu IRO pareigūnai yra užmezgė santykius su įvairiais DP kilmės 
kraštais. Šiuo tarpu IRO yra įsteigusi savo biurus Lenkijoj, ir Jugoslavijoj. . 
IRO, norėdama artimiausiu laiku sustiprinti repatriacijos akcijų, mano / 
leisti įvairių DP kilmės kraštų vyriausybėm suaktyvinti repatriaciną pro
pagandų. Vienas atstovas siūlė leisti Sovietų ryšio karininkus įsileisti 
ir išbaltų stovyklas. Tik kai jam buvo išaiškinta, kad baltų kraštai tebėra 
okupuoti, jis pakeitė savo pasiūlymų tokiu bildu: 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, rugpjūčio ir rugsėjo mėn.1947 m. iš Amerikos 
zonos rep.triavo 7.200 žmonių, ėia yra pabrėžtina, kad tame skaičiuje 196 
estai,latviai ir 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 išsprendimas. 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 tarpu IRO veda derybas su lenkų vyriau
sybe dėl repatriacijos 240 asmenų, sergančių psichinėm ligom. Tie asmenys 
taip pat yra britų zo.oje. Kad tremtiniai noriaus repatrijuotų, yra nusi
statyta teikti išvažiuojantiem 90 dienų maisto davinį. IRO dėl finansinių 
trūkumų negalėjo ligi šiol išskirti lėšų to davinio apmokėjimui. Tas klau
simas šiuo tarpu dar neįgyvendintas, nes užklaustos atitinkamos karinės 
institucijos nėra atsakiusios

Repatrįaoijos_£lanas
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. " " .................. 45.560
3. " Prancūzų " "________

Viso: 112.042
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Ii Austrijos ....... ............... 4.420
" Italijos ......... ....... 4.196 -------------ę-gIg- 

====== ===;=.' ===s=;=ss= B
, Iš Art.Rytą ................. 14.649 (daugiausia lenkai) .

" Vak.Europos įv.valstybių 212 
" Tol.Rytu ..................................... 19.208

Tam tikslui ji yra numačiusi išleisti 7.924.175,- dol. Ii disku
sijų konferencijos metu paaiškėjo, kad IRO tikisi daugiausia repatrij.antu 
iš'lenku ir ju .oslavu tarpo. Besikalbant su įvairiu DP tautybių atsto
vais, dalyvavusiais konferencijoje, susidarė įspūdis, kad IRC numatomasis 
repatrijantu skaičius yra žymiai perdėtas ir nerealus.

■ IRO galvoja, kad BĮ- problema bus galutinai išsprūsta, kai D? arba 
repatrijuos arta bus įjungti į vokiečiu ūkį arba bus įkurdinti užjūrio 
krantuose, Dėl įsijungimo DP į voki čiu ūkį IRO daug vilčių nededa, bet 
užtat plačiausiai užsimojusi tremtinius pergabenti į kitus kraštus.Tam 
tikslui IRC administraciniai organai yra sudaru sutartis su įvairiom 
valstybėm: Venezuela, Brazilija, Peru, Chile, Kanada, Belgija,Olandija, 
Australija,Prancūzija. Iki šiol paaiškėjo, kad di. žiausią emigrantu 
skaičių bus galima perkeldinti į įvairias P.Amerikos valstybes ir Kanadą.. 
J skaičių kraštu, kurie yra pasiryžę priimti didesnį kiekį, įeina ir D. 
Britanija, kuri pagal planu "Westward Ho" yra pasiryžusi perkplti iš ' 
savo zonų Vokietijoje ir Austrijoje visus DP. IRO įkurdintiem kituose 
kraštuose tremtiniam globoti steigia tuose kraštuose save delegatūras, 
kurios teikia perkeldintiem asmenim teisinę ir kitokia globą. Visi kraštai 
iki šiol imdavo tremtinius tik kaip darbo jėgą.

Emigracija iki šiol buvo individuali ir kolektyvinė.. Individualiai 
emigruodavo asmenys .. , arba šeimos. Tais atvejais IRO apmokėdavo
visas kelionės išlaidas. Vykd.IRO sekretorius, atsižvelgdamas į lėšų 
trūkumu, paskutiniu laiku leisdavo individualiai emigruojantiem apmokėti 
tik pusę kelionės išlaidu. Konferencijos dalyviai, apsvarstę tą klausimu, 
užgynė individualią emigraciją ir prašė, kad Vykd.sekretorius 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 gali.seserų ir slaugią. 
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. 
Pasakoje IRO derybų su įvairiom vyriausybėm iki 1.10.1947 paaiškėjo,kad 
jos gali priimti 332.000 tremtiniu.

Kiek jau išvežta
Iki 30.6.1947 Comitė Intergouvernemental 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 nusistačiusi įkurdinti dar 54.318 esmeną. Kolektyvinės 
emigracijos reikalam IRO yra savo, biudžete numačiusi 9.774.014 dol,, o 
individualiam Įkurdinimui - 2.571.750,-dol. Tara pačiam tikslui IRO tikisi 
gauti iš įvairiu tarptautiniu labdaros organizacijų 4.006.650,-dol.
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Specialist^'Komitetas. '
IRO yra ypatingai susirūpinusi įkurdinimu intelektualu ir specia

listu. Sąvokoje "specialistas" turima galvoje profesijos, kurios daugiausia 
dirba inteligentinėse profesijose - "smegenim"-. Tu grupių įkurdinimui pa
lengvinti yra pavesta rūpintis ad hoc sukurtam komitetui, kuri sudaro 1 
Įvairios labdaringos organizacijos. Tas Komitetas patariama forma teiks 
siūlymus ’RCIRO. Tasai komitetas vadinsis "Advisory Committee on Resettle
ment of Specialists". J-jį be labdaringu organizacijų, Įeina kai kuriu 
vyriausybių atstovai, Įvairiu PCIRO sektorių viršininkai. J ši Įeina taip 
pat tautiniu grupių atstovai - lietuviu, latviu, estu, lenku ir ukrainiečių. 
To komiteto 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,kurioja 
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 irganų "Comitė dire’-iteur". To pir
mininku yra PCIRO atstovas, o nariais - YMCA, Vatikano emigracinės įstai
gos ir p.Silberschein (Žydu inteligentų atstovė). Pilnaties posėdžiu metu 
ai iškėliau pasiūlymą, kad į ji būtų įvestas ir baltų tautų atstovas. 
Pirmininkaujantis formaliais motyvais (į tų posėdį nebuvo pakviesti visų 
tautinių grupių atstovai) prašė tų klausimų, palikti atvirų. Aš sutikau. 
Man atrodo-, kad netolimoje ateityje tas klausimas bus išspręstas baltams 
teigiamai

IRO įr_įabdaros_organizacijos
Čia pat reikalinga patiekti keletu informacijų apie IRO santykius 

su labdaringom organizacijom. Iš praeities žinome, kad buv. UMBRA labai 
nedraugingai buvo nusiteikusi labdaringom organizacijom. IRO 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 darbų tuo ar kitu keliu perleisti savarankiškom 
labdaringom organizacijom. Paskutiniame šios sesijos posėdyje yra nutarta, 
kad IRO užmegstų, kiek galima artimesnius darbo santykius su jom ir kad 
butų sušaukta speciali tų organizacijų konferencija Ženevoje.

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

1. ’ Administracijai ...............................   18.706.000,- i *■
2. Šalpai ir globai ................................ 84.035.559,-
3. Repatriacijai ....................................  7-942.175,-
4. Emigracijai .............    18.666.914,-
5. Trumnalaikės paskolos .............  145.000,-

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

Kad palengvintų tremtiniams judėjimų, Vokietijoje ir išvykimų į , 
užsienius, Pareng-.IRO komisija nutarė kreiptis į vyriausybes, paslrašiu- . 
siae sutartis su IRO, kad juos pripažintų titre de voyage, kurie netoli
moje ateityje bus išduoti tremtiniam. Par.komis! jav pa vedė Vykd.sekretoriui 
tuo klausimu ypatingai susirūpinti ir padaryti konkreėius žygius okup. 
Vokietijos ir Austrijos zonose, kad tų zonų okupaciniai organai sutvarkytu 
titre de voyage Išdavimo reikalų. Atrodo, kad šitas nutarimas bus labai 
mūsų tremtiniam naudingas.
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Screeningu_kįausimas

Šitas klausimas irgi: Komisijos plenumo buvo svarstomas. Pagal 
IRO konstituciją toksai, screeningas yra numatytas ir jis bus vykdomas. 
Konferencijos metu paaiškėjo, kad jisai neturėtą būti vykdomas tom for
mom, kaip tai darė savo laiku OTRRA. To screening© ir tikslas yra kitoks. - 
Soreeningas turi surinkti reikalingus duomenis būsimai tremtiniu emigra-. 
oijai. IRO yra nusistačiusi perleisti per savo screening? ir tuos pabė
gėlius ir tremtinius, kurie dar iki šiol nebuvo screeni’iiguoti arba per 
UNRRą’os screeningus diskvalifikuoti.. Čia reikalinga pridurti, kad atsi- ■ 
žvelgiant į tam tikrus IRO finansinius sunkumus, šita-žmonių kategorija 
greičiausiai gaus iš IRO tik juridinę pagalbą, bet negaus kitokios IRI 
šalpos ir globos. Par.Komisija eidama savo konstitucija yra numačiusi 
įsteigti pusiau teisminį organu ’’Review Board of Eligibility'casos". 
Šitas organas turėtu susidėti iš pirmininko ir 4- nariu. Juos visus skirtu 
ERO Vykd.sekretorius. Jei screening' metu paaiškėti įvairūs, nepalankūs 
tremtiniam reiškiniai, tai juos reiktu skubiai pranešti IRO' centrui Že
nevoje. '

?®E2J.autįnįs_paieškojimu_Bįuras
Par.Komisija svarstė tarptautinio paieškojimu Biuro įsteigimą. 

Iki šiol analoginė įstaiga veikė Arolsene ir buvo OTRRA'cs žinioje. 
Tos įstaigos dalyvis buvo ir SSSR. DNRRA nustojus veikti, tą įstaigą 
perėmė savo žinion IRO, Kadangi SSSR IRu organizacijoj nedalyvauja,tai, 
tuo pačiu ir jos dalyvavimas paieškjimu įstaigoj atkrito. Pastaroji 
pareiškė protestą, kad paieškojimu įstaiga be jos sutikimo’ buvo perduota 
IRO.(lRp į tai nekreipė, dėmėsio) IRO nori tos įstaigos veikimą išplėsti, 
o jos bustiną umato perkelti į Ludwigsburg?. į paieškojimu įstaigos 
bendradarbiu skaičių numatyta įtraukti įvairiu tautybių DP žmonių. Galu
tinai tas reikalas bus sutvarkytas 1948 m. sausio mėti. Musu tremtiniu 
baimėj duoti apie save žinias, vienas ar kitas, nėra pagrįsta, nes "SSSR 
tuos visus duomenis apie visus tremtinius, aunančius jlobą iš UKRRA'os, 
yra jau seniai gavusi.

lB2_xį^įni£_.s.U3,iJįy?Ekymas-»
Kol IRO galutinai susiformuos, jos priešakyje yra Bar..Komisija. 

Jos pirmininkas yra Prancūzijos ambasadorius p.H.i-onsot. jisai yra di
delis lietuviu prietėliūs■ Par .Komisija turi periodiškai plenumo- posė
džius. Ju iki šiol- buvo 4. posėdžiuose įalyvavo vyriausybių, pasira
šiusiu .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.H.Tuok. Tarp Vykd,Komis!jos 
plenumu veikia patariamasis Komitetas, į kurį įeina didžiųjų valstybių 
atstovai.

'Kita i ar.Komisijos Konferencija įvyks 20.1.1948 Ženevoje.
Konferencijos metu iškėliau keletą mūsų tremtiniam svarbiu 

klausimu .
...... i r*

L Klaipėdos lietuviu ir M-L1staves lietuviu įtraukimas 
į IRO globą; prašiau Tarpt.Raud.Kryžių, kad jis inter- 
venuotų. IRU tuo pačiu reikalu palankia mums prasme. 
IRO ir Tarpt .Raud.Kryžius yra' Linkę tą klausimą iš
spręsti. teigiamai.

2. Davimas papildomo maisto dirbantiesiem tremtiniam.
3. Davimas papi 1 domo maisto'ligoniam tremtiniam,
4. Suaktyvinimas kovos prieš tuberkuliozės plitimą mūsą ■ 

tremtiniu terpe.
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■IRO vykd.sekretoriaus ir dduge.iio delegaoiju atstovunusistatymas 
į tuos• klausimu* yra mums palankus, teikia' tikėti, kad netolimoje 
ateityje tie dalykai bus Išspręsti tremtiniu naudai.

į;apįįdgri':s. ,žįnįo§

- Su IRO bendradarbiauja 35 labdaros organizacijos, -
Pirmojoj sesijoj baltai nebuvo įsileisti. Tik trąšiojoj min. 76. Turauskui, 
kai"’ BALF’e atstovui, pasisekė įeiti. Paskutinėj sesijoj baltu delegatai 
jau galėjo sėdėti-bendroje sesijos salėje, stebėti eiga, ir .paskui žodžiu 
ar raitu privačiai reikšti savo pastabas atskiriem dalyviais, o komisi
jose jie galėjo ir aktyviai dalyvauti,

- Senojo IRO sekretoriaus, arba gen.direktoriaus, Altmeyerio 
■nėra. Jo vietoj yra Tuok, rimtas ir rūpestingas, is kurio tremtiniai 
gali laukti palankumo. Tarp centro tarnautoju yra tik 'vienas baltietis - 
latviu Vaidmenis. Daugumas amerikiečiaij anglai -, prancūzai. Britu zonoje 
IRO tarnautoju estu yra 22, latviu 123, lietuviu į: amerikiečiu zo oje ■- 
125 estai, 209 -latviai, 49■lietuviai; prancūzu zonoj - <j .estai., 12 latviu 
9.lietuviai.

- Ligoniam numatyta duoti papildoma maistu. Bet skaičius papil
domai maitinamu nustatytas ne didesnis kaip 2> visu D?. Tai per mažas 
procentas. Normaliais laikais ligoniu esti apie 5^>> dabar iki ZOyo. Dėl. 
to įteiktas iš musu atstovo pusės paaiškinimas atkreipiant į tai dėmesį. '

- .unerikieėiu zonoj yra užregistruota apie 4.000 afidavitų, su
kuriais žmonės betgi negali iškeliauti. IRO nusprendė daryti žygiu, 
kadjturintieji afidavitus greičiau būtu išvežti, ir tuo būdu sumažintas 
globotinu skaičius. ) ,

' - IRO veiksiąs Die mažiau kaip trejus metus.■
- Tarptautinis Raudonasis Kryžius pažadėjo perduoti Lietuvos 

Raudonojo Kryžiaus pagalbos prašymus tautiniam. Kryžiam.
- Don Suisse vėl pažadėjo knygų ir kitu mokslo priemonių lietuviu

tremtiniu moksleiviam, studentam, Intelektualam. i
- Tarptautinis Raudonasis Kryžius pažadėjo intervenuotl dėl 1

sunkios tremtiniu padėties Danijoje. Taip pat sutiko, daryti pastangų, 
kad' siuntos tremti’-’4-’ w’,"’nw <•*'<« nuo mui-u.

I
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