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į•-Neaktu.alds klausimai.

Ženevoj e, Palais des Nations rūmuose 4-14 i»d. gegužės įvyko PBIrtO >ir 
mosios ąesl j'Os -šeštosios dalies pilnaties posėdžiai .Konferencija/turfe*c . 
jo tokią dienotvarkę; ' ‘

1. Vykdomojo sekretoriaus raportas apie 1947 - 48 mėty biudžeto 
vykdymą. ■ ■ 41 ■ ■ y - . ■ . ..

2.1948 - 49 mėty biudžeto vykdymas.
3«Vykdomojo sekretoriaus raportas apie bendrąją ’tremtiniy repatri- 

jacijos ir įkurdinimo politiką.
PCIRO sutartis su J.T. . • :
Tarptautinės priemonės tremtiniy ir apatridy mirimams regis-

Apeliacinio Teismo pirmininko, pranešimas.
Generalinės Tarybos (Opnseil))ir Vykdomojo Komiteto (Comite 

Executif) statuty priėmimas-. ‘ •
S.Kiti klausymai.

Jau pati darbo tvarka rodofkąd šitoje konferencijoje nebuvo svarstomi 
klausimai.kurie yra aktualūs tremtiniu masei.Tik punktai J ir iš da- 
lies6 palietė gyvybines savanorišku^ tremtiniu (refugees- vplontaires.) 
problemas. •• • •

' Dėl-tos darby tvarkos buvo daug nepasitenkinimo įvairiose delegaęij- 
jose.Tokia blanki, daugiausia abstrakti darby tvarka buvo, patiektu /to
dėl, kad artimoje ateityje tikimasi,ką<T PCIRO virs tikra IRO. Tuomet 
laukiama dideliu personaliniu pasikeitimu tarp vyriausybiy atstovu., ir 
todėl nenorima paskutinėm'savaitėm daryti svarbesniu sprendimu. /

Konferencijai pimininkavo ambasadorius . .Ponsot,vicepirmininką,tebuvo-m 
Brazilijos ministeris Helio Labo, pranešėjas (rapoiteur) Šchnaidor(Bel- 
gija). _ tr

Konferencijoje dalyvavo šiy valstybių delegacijos; Australijos,Del 
gijos, Brazilijos, Kanados j Kinijos, U. S. A.,Prancūzijos, Guatemalos 
Norvegijos, Naujosios Zelandijos,Olandijos, Dominikonu respublikos,D. 
Britanijos.
.Patariamuoju balsu dalyvavo:Tarptautinės Darbo organizacijos atsto

vas ,J.T.atstovas. Oficialūs stebėtojai Danijos ir Venecuelos.
I konferenciją neatsiuntė savo atsto/y-ArgentinafBolivija-Honduras, 

Islandija, Liberija, Panama< peru, Filipinų resr’.’.blika
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2- Lotyniškoji_įr_an^losaksiekoji tęsęs.

v o eitos koriferenci jos PCI M dar netapo I. R. O«’,nss iki šiol ne
atsirado 15-tos valstybės, kuri bitty, ratifikavusį sutartį su PCIRO. 
Tikima, kad per kelias savaites ji atsiras. Minima Danija arba . 
Venesuela.Abieją tą valstybią afioialiis stebėtojai dalyvavo kon
ferencijoje .konferencijos eigoj ir užkulisiuos,kaip spauda paste- 
bėjo,vyksta trintis tarp delegaciją arba teisingiau delegaciją 
bloką.Vienojs pusėje yra vykdomasis sekretoriusir anglosaksą de
legacy jos,kitoje PCIRO pirmininkas ir prancūzu bei daugelis loty
nu Amerikos delegacijy, Ta trintis yra tiek aštri, kad į sity kon
ferenciją rado reikalo atvykti net du ministerialiMc Neil Brita
nijos ir Schneiter-Prancūzi jB%Y?%sai--£C1RO nuomonią skirtingumas 
kyla is nevienodu pažiūrą į tremtinius ir ją reikalus.Vykdomasis 
sekretorius, ir anglo-saksą delegacijos tremtinią problemą bando 
(motyvai lėsy stoka)^spręsti siauriau, lėtesniais tempais,turimą 
rezervu griežtuose rėmuose,c^tuo tarpu PCIRO pirmininkas ir Pran
cūzijos bloko delegacijos dažnai leidžia sau ir kviečia kitus nuo 
to kelio nukrypti.Ją teze remiama žymiai aktingesniu humaniškumu 
t remtini am. Ta ,, naši statymą ypač aiškiai pabrėžė Schneiter, Prancū
zijos valstybės sekretorius Vokietijos ir Austrijos reikalams .Jis 
mano;kad vykdomos įkurdinimo operacijos neturi būti nutrauktos, 
bet tremtiniu problema gali būti isprąsta tik besąlygiškai taikant 
vadinamu “plan de repartition equitable”.Tas planas sena idėja.Jo 
autorius yra J. T. organizacija.. Pagal ją visa atsakomybė už trem
tini y. problema/likimą atitenka .vyriausybėms ir pirmoje._galvoje 
U.S.A. .Britanijai ir Prano ūži jai^i Jau no kartą PCIRO konferenci jo
je buvo apie tai kalbėta,kad reikalinga sušaukti didesnią valsty
bių užsieniu reikalą mini atariu arba specialią įgalrotinią atsto
vą konferencijai tremtinią įkurdinimo problemai isprąsti. PCIRO 
to negali padaryti, nes asmenys dalyvaujantys konferencijose to
kią įgaliojimu neturi.

"Plan de repartition equitable” - lygaus paskirstymo planas su
formuoja, kad tremtiniai butą lygiomiridalim paskirstyti tarp įvai
riu valstybią,kurios jau toliau buvo priemonėm ir lėšom ją likimą 
tinkamai iaeprąst-ą.Jei neatsirastą pakankamo skaičiaus kitą vals- 
tybią,kurios norėtą tą planą vykdyti, tai, tuomet tą problemą turėtą 
ispręsti U.S.A.,Britanija ir Prano ūži j a, ne s. beveik visi tremtiniai 
sutelkti ją. okupuotose zonose- ".

Savaime suprantama dįtiedri .-s ir turtingesnės valstybės-turi pro
porcingai aktyviau prie-tos problemos issprąridimo prisidėti.^

Schneiter nepritarė tremtiniu seimas skladyti, isrinkti'is ją 
tarpo raumens jėgas, nes tas metodas finale tik apsunkina tremti- 
nią problemos išsprendimą. .

Schneiter mario,’ kad" f remtini ą stovyklos,atsižvelgiant į įvai
rius motyvus,kiek galima butą greičiau panaikintos Vokietijoje ir 
Austrijoje. Jei negalima trumpi ausiu laiku tre'mtinią įkurdinti už
jūryje, tai vistiok tremtinius reikia provĖzoriskai iškelti į ki
tas Europos vietas,nes ją stovyklose laikymas yra visais atžvil
giais žalingas ir nopngeidautinas»

, Schričiter savo' vyriau syb’ėš’ ‘vardu pareiškė , kad IRO turėtą no
rėdama palikti ištikima- savo konstitucijai,globoti visus tremti
nius, nežiūrint datos, kuomet jie atsirado vakarą Europoje ir kuo
met buvo priverst.! -palikti savo tėvynę. Tas pareiškimas buvo nu
kreiptas pries PCIRO nutarimą,pagal kurį PCIRO globa teikiama tik 
tiem tremtiniam, kurie pateko į vakarą Europą iki 1948.2.1.
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3. Stoka k ri k š oi oni šk c s meilės.

Įdomi..ir aštri buvo Vykd^Sekretoriaus W.R, Tuėk atidaromoji kalba, 
kritiškai vertinant, iki* ^sielinę PCIRO veiklą.

"As turiu ęareiksti atvirai,kad PCIRO politika ir jos pritai
kymas pasirodė nepakankama ir nepatenkinama"

"Mums buvo per maža laikof. per maža pinigą, per.maža■laivą ir 
... svarbiausia mes konstatavome/tamstose stoką krikščioniškosios mei

les" , k % ' ’ ' ■ r .f,.
■■ "As asmeniškai negaliu tikėtijkad tai., ką mes padįr'^ie, yra ma-

■ kšimumas ,kę met> galėtumėme padarytis As negaliu į si vaizduoti , kad 
mažiau nei milijonas vyrą,moterų ir vaikiu priversti gyventi škur- 

? de ir laukti'baimėje,nes pasaulis negali surasti, jiems vietos.
.0 jei ir suranda ir s.į tą padaro, tai tik saitai apskaičiavęs ir 

savanaudi ską‘* samprotavimą vedamas"
"Yra laikas, kada reikia tylėti ir yra laikas, kada reikia kal

bėti ...As manau, kad atėjo laikas, kuomet reikia kalbėti atvirai... 
As tikiu, kad bibli jos .žodžiai • "Kaip ilgai , Viešpatie,kaip dar il
gai”.. .atvaizduoja padėtį ir išreiškia nuotaikas tremtinią, kuri e 
yra pavesti musu globai".

Toliau jis pasmerkė, tremtinią šeimą skaldymą,darant emigraci- 
■ - jai atrankąoJis dešifravo kai kurią vyriausybių neoficialu nusis

tatymą imti nevedusius ir netekė jusias ^tremtinius/nes yra'pasiry
žę ekonominei būklei ją kraštuose blogėjant; tuos tremtinius grą 
žinti atgalic.Tai turint galvoje IRO privalo turėti solidžias ga
rantijas, kad tai neįvyks».6Ką galimą pagalvoti apie Įvykius,kad 

.. tremtinią dvasine ir medžiaginė būklė yra tiek sunki., jei šeimą 
. tėvai ir motinos nuslepia savo tikrą būkle, kad tik išvengtą kai 

kurią emigracinią nuostatą restiikciją...Bet ir tokias aukas pa- 
u<; : darątremtiniai neturi . užtikrinto saugumoe..Nemažas jauną vyru 

skaičius, kurie ■■išvyko į vakarą Europos anglią kasyklas ir nepa
jėgė tą sunkią darbą dirbti,buvo grąžinti;Bat^niekas nepagalvojo 
duo.įi. jiems lengvesnio darbo kitose pramonės šakose .Iki šiol trem
tinią darba traktavo kaip prekę,kurią galima grąžinti,jei ji ne
patinka.Bet net ir taip galvojant reikia žinoti, kad tas darbas 
bus ilgainiui blogesnis,jei išskirtos šeimos nebus greitai sujung
tos. ’ • •'

"Musą laimėjimai buvo įiežymūs ir labai riboti,ir, galima pasa
kyti ,mes visumoje pralaimėjome".

Lygindami didžiausias pasaulio problemas,kurios kyla Įvairiose 
šalyse,su tremtiniu problema,turime padaryti išvadą, kad ji yra 
didelė tik savo vargu ir tragiškumu, bet no apimtimi.žinoma, ją 
išspręsti trukdo Europos valstybėse ekonominė suirutė įr karo pa
likti griuvėsiai .Bet man rodos, kad karo padariniai eina prie.ga-. 
lo.Tad yra--pagrindo tikėti,kad ir tremtinią problema turėtą būti 
sparčiau’sprendžiama.Juo labiau,-kad tremtiniai galėtą paskubinti 
ją išspręsti,nes ją tarpe didelė dauguma yra darbingą asmeną,.

4. Vokiecią nedraugiškumas didė ja

Nors jau praėjo treji metai nuo tremtinią išlaisvinimo,bet tie 
treji metai nenumalšino nedrauging-ą vokiecią nuotaiką prieš ją bu
vusias auk^s.Priešingai,vokiecią nedraugiškumas tremtiniam vis di
dėja. Vokiecią propaganda,kuri daro Įtakos okupacinėm institucijom 
ir pasaulinei opinijai,, atvaizduoja tremtinius pavojingu veiksniu. 
Bet tai prieštarauja teisybei,nes patyi-imas rodo, kad tremti ni ai 
yra daug ramesni ir labiau saugoja Įstatymus,nei gyvento jai,kuriu '
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tarpe tremtiniai priversti gyventi o Tos rasiąs propaganda tarnau
ja tik tiem,kurie kliudo normalu ir skubotę tremtiniu įkurdinimu. 
Ji užtušuoja ir nuslepia fąktaj,kad savo dręsa,savo moraliniu pa
jėgumu; savo kūrybiniais sugebėjimais^ tremtiniai- išlaiko lyginimu 
-ir labai sekmingai-su bet kokio krašto gyventoju vidurkiu.Todėl 
tokiam nepasitikėjimui ir baimei viešpataujantftremtiniu įkurdi
nimas tose vietovėse,kuriose jie dabar yra,nėra problemos isspren 
dimas. ' . .. .

Tos rūsies propaganda žalingai įvairiais atvejais veikia ir 
kitus kraštus, kurie priima tremtinius„To pasekmėje gema ir ne
pasitikėjimas tremtiniais, kad su jais- nepatektu kriminalinis ele- 
mentas.Taip pat pradedama bijoti,kad tremtiniai neatneštu su sa
vimi nesveiku politiniu doktrinų - komunizmo^arba fašizmo-daigus.

AŠ manaujkad reikia suprasti tremtiniusjaš zinau,kad tremti
niai turi pagrindo nepakasti visokios' rūšies totalizmo, ir jie 
stengiasi prieš pasaulį apsaugoti savo politinę reputaciję,nes 
tuo budu ^jie nenori sukompromituoti savo įkurdinimo reikalę ki- - 
tuose kraštuose.

Tremtiniai reprezentuoja visę klasię demokratiškus .elementus 
tę kraštu iš kuriu ji® yra kilę.Ję tarpe yra daug intelektualu 
arba laisvu profesijų atstovu..bet ję daugumu sudaro amatininkai 
ir ūkininkai,kuriu seimos gali žymiai prisidėti visuomeniškai 
santvarkai ugdytis., jei juos prie to prileistu*Jokiu atveju jie 
neužtarnavo būti pudinami (croupir) isvietintę asmenų stovyklose 
priešiškoje atmosferoje. • -

Si b sunkumai, kuri uos aš išdėsčiau, tos'‘apsileidimo nuodėmės”, 
kurias paskubomis ir trumpai suminėjau.nebus nugalėtos ar atitai
sytos ,jeiKvyriausybės neturės valios tai padaryti.Gal kas paša-- 
kys^kad aš sutirštinau suprastindamas klausimus, bet aš juos tik 
išdėsčiau su visa mano įsitikinimo jėga.

Man visai yra svetima sutirštintomis spalvomis atvaizduoti tik
rąją tremtiniu situaciją,bet aš tikiu nepasakęs tikros teisybės. 
Aš tikiu pasakas pakankamai,kad parodyčiau pavojingą padėtį,ku- 
riai vyriausybės nariai turi surasti gydymo priemenes.Aš svars
tau,kad atėjo valanda jums išdėstyti tuos visus faktus ir jums 
pasakyti:"laikas skubina ir įpareigoja",

5. Skryningai ir apeliacijos 
Eligibilitė reikalams spręsti yra sukurtas pusiauteiaminis or

ganas. Jis pradėjo veikti 1948 m.pradzioje.Ji sudaro pirmininkas 
de Baer (belgas), nariai Tremand (prancūzas),trecias teismo na
rys turėjo būti prof. Raice (USA),jam neatvykus paskirtas Stan
ley Gewirtr iš Vašingtono.Teko gauti tikru žinių, kad ir pastara
sis neatvyks, 

Skriningo procedūra žinoma.Pradeda skriningu vietiniai skri
ningo karininkai, Atvejai,kurie jo nuomone yra aiškus,jo paties 
išsprendžiami.Neaiškus atsitikimai sprendžiami pasitarus su gene
va. Ženeva sprendžia ir visus apeliacinius skundus.Nusistatyta, 
kad apeliacinio teismo nariai vyktų I zonas.Dabar teismo pirminin
kas de Baer yra Britu zonoje.Apel.teismo pirmininkas pabrėžė,kad 
keliolikoje vietę skriningo valdininkai savo darbę vykdė pagal 
senas koncepcijas.

Apeliaciju^sprendimu labai trukdo: -
1.Neturėjimas pakankamu informacijų apie asmenų ir grupių 

veikimu Centrinėje Europoje karo metu ir dideli sunkumai, naudo
tis oficialiais buvusiu priešininkę ir sąjungininkę archyvais.

B.Tikrę informacijų trukumas apie sąlygas dabartinėje Rytę 
Europoje. .
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3. Ypatingi specifiniai sunkumai (nebuvimas, liudijimą su 
priesaika,baimė arba bloga valia suteikti pilnas žinias apie 
veiklą praeityje,nebuvimas apie tą veiklą dokumentą,klastoti ar
ba nepatikimi dokumentai,?kuri uos patiekia suinteresuoti) .

4. Dideli sunkumai administruoti teisingumą ib Ženevos.Be 
to,žinotina,kad apeliacijas padavę tremtiniai gali pasilikti sto
vyklose ir gauti PCIRO globą iki galutinio ją bylos b ai gi&o. As
menys, kurie negyvena stovyklose ir kuria yra padaryti ''Ineligib
le”,gali ypatingais atvejais reflektuoti į IRO globą« Bet tą da
lyką sprendžia PCIRO administracija.Gali būti-kad ateityje tas 
klausimas irgi bus pavestas apeliaciniam teismui sprąsti v

Abejotinuose atsitikimuose sprendimai daromi tremtiniu naudai, 
Teismo pirmininkas labai vertina tiesiogini kontaktą su tremti
niu atstovais ,nes dabartinėsma aplinkybėmis jie vieninteliai su
teikia vertingiausias^informacijas apie priežastis,kurios priver
tė juos pasitraukti iš savo kraštą.

Pirmieji pasiautaisminio apeliacinio organizmo veiklos (iki 
24 c 4.4$.)duomenys yra sio; ,

a) paduota visose zonose apeliaciją,kurios liečia apie
3<.O25 asme'ną; •• ' y:"

b) iš ją 636 atsiąsti į Ženevą,o kiti palikti iki atvykime
teisme narią; .. • l-'.-i.:.

. o) įš 636 apeliaciją 381, Iiebipncios -1.0.71 asmeną,’buvo ■ 
issprąsto.S: iki.,.24.5.48.; ...i

d? 219 is 381 apeliuoto ją patys g^nė savo reikalus, arba -- 
per įgaliotinius .Kiti atsitikimai, buvo sprendžia,mį: vaduo jantis 
bylos duomenimis j, . .. ■■■

o) 287 atsitikimuose iš 381. pirmasis sprendimas visi akiai 
arba iš dalies ouvo pakeistas. - . • •- -•• •

Man dalyvaujant buvo teigiamai, išspręstos 68 ir man'tarpi
ninkaujant- 88 mūsą tremtinią bylos.Mūsą tremtiniai apuliaoljons 
dažnai paduoda netinkama forma.Pridedami, dokumentai yra Ii ą tuvi ą 
kalba nuorašai nepatvirtinti?noretai skundai paduodami pavėluo- 
l-d. .

, Pavyko surasti Ženevoje lietuviu dokumentą vertėją.Tai p-lė 
Vaekutė .liatuvė-amarikietėoPClRO jau į ją keliaina. atvejais .krei
pėsi. Vi si tremtiniai prašo"grąžinti DP status” □ Teismui, ta- sąvo
ką neaiški ■> Ji s pataria prasyti padalyti "eligible".

6. Mirties, dąklarapiju suvienodinimas
Dėl karo ir genocido" žūva daug mixrj6ną"zmonią. Daugeli u -atve

ją ją mirtis nebuvo•legalizuota,todėl formaliai jie laikomi din- 
gę.bef ne mir^.Dėl to kyla daug t oi eini ą i-r teisminią sunkumą. 
Dabartinė padėtis nenormali - %-..

Vykdomasis sekretorius jau yra daug surinkęs-paruošiamosios 
medžiagos kalbamu klausima.

Tarptautinė konvencija "mirties deklaracijom suvienodinti” 
paliestą no tik PCIRO glebojonus-bot ir esančias už jos globos 
ribą. ................ <

PCIRO konferencija,išklausiusi Vykd.Sekretoriaus pranešimą, 
nutarė prasyti Ekonominę, ir Socialinę tarybą įnešti sį klausimą 
į savo septintos sesijos dienotvarkę,paverti vykd.Sekretoriui pa
teikti £♦ ir S. Tarybai detalizuotą tuo klausimu studiją ir vi
sus reikalingus dokumentus, įgalioti Vykd.Sokretorią bendradar
biauti tuo klausimu su E.> ii’ Soc. Taryba.
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7 . Tremtinią sveikata.
V, Sekrt cerius pranesTTEacTToj'e srityje p'adnryta nuolatine ir pa
tenkinama pažanga. Aplamai-,PCIRO globojamąją tremtiniu sveikata 
buvo gera.Vis dėlto buvo konstatuoti gausus atsitikimai»kad trem
tiniai neturėjo reikalingo kūno svorio. Tai ypač dažnai pasitai
ko Austrijoje ir Britu zonoje Vokietijoje (LRK turimi duomenys 
apie muso tremtinio sveikatingumą griežtai skiriasi su V.Sekrcto- 
riaus teigimu,Bet šiame pranešime ne vieta.- tas skirtingas nuo
mones lyginti) .

Medicinos personalas.Konstatuojamas didelis pareikalavimas 
slaugomojo personalo,Jo reiktą apie 800 narią.Vasaros gale tasai 
trukumas dar padidės.

Ligoninės ir ambulator!jos,Vokiečiams ligoninės nors lėtai, 
vis dėlto grąžinamos.PCIRO pasilaiko tik tas ir tos-rusi o s ligo
nines,kurios jai reikalingo s •,ilgametės .veiklos, planams „PCIRO, 
grąžindamas ligonines vokiečiams,rūpinasi pasilikti savo: žinio je 
reikalingą lovą skaičią ir užtikrinti teises tremtinius guldyti 
$ tas ligonines, ir kontroliuoti ją gydymą,Nusistatyta mažinti am
bulatoriją skaičią; tuo norima taupyti personalą ir medicinines 
medžagas.

Ligonią repatrijacija.Vasario men.1948 m.buvo repatrijuoti 
is Britu zonos į Lenkiją 219 psichiniu ligonią.Iki šiol nebuvo 
repatrijuoti kitą rasią ligoniai,bet manoma,kad vasaros mėnesiais 
tai gali Įvykti. ’ ‘ ■ į -

Medicinines sąlygos Įkurdinimui .Medicininiai formalumai šu 
Įkurdinimu suristi buvo švelnesni ir palankesni(Mušą tuo reikalu * 
turimi duomenys irgi nesutinka su PCIRO teigimu,Musą nuomonė tuo 
klausimu gali būti:“Pirma jie buvo labai žiaurus,dabar jio yra 
žiaurus*’.Ta patvirtina dalinai ir V.Seki-etorius) .Santykiai tarp 
rekrutuojančią misiją ir PCIRO medicinos personalo yra puikūs. - ': 

Didelis tremtinią procentas netinka Įkurdinimui dėl pergriež- 
tą medicininią reikalavimą,Neretai tas nuošimtis pakyla iki 40$%. 
Tie duomenys griauna PCIRO teigimus,kurie r-.-i aki nm-i pr'-nasimo 
skyriuje apie tremtinią sveikatingumą.

V.Sekretorius manorkad čia pasielgta per griežtai,nes butą už
teką tremtinius perkelti koletai mėnesiu Į normalias gyvenimo są- 
lygasfir^įe būtą atgavę patenkinamą sveikatingumą.Jisai taip 
pat pabrėžė, kad statant labai žiaurius medicininius reikalavi
mus ir neleidžiant Įsikurdinti seimams,^jei vienas jo narią neati
tinka minėtu reikalavimą,daroma didelė'žala isikurdinimo oneraoi- 
joms. ’ r ‘

Visi reikalingi Įrankiai ir medžiaga - tome skaičiuje ir prie
taisai rentgeniniams tyrimams en masse Isikurdinimo centrams - 
yra atvykę Į vietą arba užpirkti.

Džiova.Sutarta su visais PCIRO regionaliniais biurais,ka^ 
būtą suintensyvinta priestuberkuliozinė kpva.Ducti patvarkymai 
per'12 mėn.patikrinti visą asmeną.gyvenančią stovyklose,plaučius 
rentgeno spinduliais.Nuo birželio mėn.bus pfadėta vykdyti skiepi- 
nimai BCG vaccinn .priestuberkuliozinė tarnyba stovyklose nnri ma 
organizuoti pagal pavyzdi JAV ir Anglijos.Nusistatyta ligoniams 
toikti profesinį apmokymą. ■_ - .

Sifilis ir kitos .lytinės ligos.Šitoje srityje pablogėjimo 
nepastebėta.Duomenys rodo.kad ta sritis yra gerai sutvarkyta. 
PCIRO leido vartoti peniciliną sifiliui pirmoje stadijoje gydyti.

Medicinos personalo įkurdinimas.Virs 350 slaugią ir gailes
tingą seserą buvo Įkurdintos arba rekrutuotos.Dar 800 ją raiką-
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laujama.Tik Venecuela ir Olandija pareikalavo keliolikos gydytoju- 
Nežiūrint to vedama didelė propaganda už žymiai didesnio skaičiaus me
dicinos personalo įkurdinimą. Yra pagrindo laukti šioje srityje dides
niu laimėjimu.

Medicinos personalo statistika#
■ Ji iki šiol nėra galutinai baigta.Turimi duomenys rodo, kad yra;

Kvalifikuotu gailestingu seserų . . .1034 
Asmenų,turinčiu patyrimu slaugo » . .1784 
Akušeriu- ... 115

Gailestingu seserų kvalifikacijos priklauso nuo reikalavimu?kurie jom 
buvo statomi ju kilmės kraštuose.Vykdant Įkurdinimu gali. seserys kva
lifikuojamos pagal priimančiu kraštu statomus reikalavimus.

Gydytoju ir dantų gydytoju statistika tikimasi greitai baigti:

8c Maitinimas labai,, aštrį.o.j ..padėty”
PCIRO centras yra nustatęs visoms zonoms teikiamo maisto normas. 

Tie nustatyti tikslai' iki šiol nepasiekti f Dėl- lėšų, stokos ir dėl 
maisto produktu trukumo tuos nuostatus tuojau ir visu? Įvykdyti nebus... .. 
galima. . - . % ■■ • ... vi--.

Maitinimo-•problema yra labai aštrioje fazėje#Pati PCIRO ja labai ai 
sirūpinusi 0 y-isekretorius savo raporte pabrėžė;

’’Absoliučiai’ būtina padidinti maisto kiekį visose zonose, ypač Bri 
•■,.-•-■tu zonoje Vokietijoje, ir vijoje Austrijoje.'Ten buvo konstatuotas di„ 

'..ė ■ delis skaičius tremtiniu ? kuri u''svoris nepakankamas. Tasai reiškinys
labai stabdo įsikurdlnimą’J

TąsĮąi’ Klaušimąsubuš plačiai svarstomas artimiausi ojĄ. PCIRO arba 
Conseįl General konferencijoje. ■ : :

Susirūpinta ir vdku. muitinimu... . . ' .
«. PCIRO įvairiu labdaringu organizacijų padedama stengiasi mokyklinio
1 '. C;, -ąmžiąus vaikams teikti vieną kartą valgyti mokykloj e..Taą ■labui teigia 

mai- atsiliepė į vaiku sveikatą.Norima tą ■reikalu geheral'izuėtf .Tremti-
-..v niū atstovai,kurie>dalyvavo šitoje PCIRO konferencijoje,’visais būdais 

stengėsi tą problem^ suaktyvinti ir iškelti į viešumę.Tuo tikslu bu
vo įteikta PCIRO pirmininkui ir Vykd„Sekretoriui atitinkamas pro memo- 
ria.jame išdėstyta tos problemos tragiška būklė ir visos iš to pasek
mės.Tai problemai sutvarkyti prašoma:

1„Nuspręsti,kad IRO paskirta gydytoju-expertu misija,pakankamai au- 
ritetmga ir nešališka,eventualiai bendradarbiaudama su kitomis tarp-

■ „ tautinėmis institucijomis (turima galvoje T.R.Kryžius ir u.M.S./orga
nisation mondale.de la sante/.Tie vardai tyčiomis apleisti,nes norėta 
išvengti aštraus IRO nerasitonkin!mb.Bet jei IRO maitinimo problemos 
nesutvarkys,tai reiks kreiptis į tas Institucijas ir prašyti-jv inter- . 
venčijos). ir tremtiniu gydytojais?artimiausiu laiku nuvyktu į vietą 
ir padarytu stovyklose auklėtas.Tos misijos raportas turėtu bufl.pa
tiektas' pirmai IRO sesijai s, "

2„Imtis reikalingu priemonių kad patikrintu visose zonoąe^ tremti
niams minimum 2400 kalorijų per dieną normaliam vartotojui ėr padidin
tu vaikams maisto davinį.

3.Paskatinti IRO kompetetingas įstaigas padidinti sanatorijų ir po
ilsio narnu-skaičių vaikams'.ir organizuoti ,bendradarbiaujant su. atitin
kamomis institucijomis?išvykimą tremtiniu vaiku poilsio į Belgija, 
Olandiją ir Šveicariją.

4„Padidinti dabartini iki 5;4 bendro skaičiaus gyvenančiu sto
vyklose ligoniu ne džiovininku nuošimtįskurie galėty gauti ligonio 
maisto davinį.

5;Rekomenduoti kompetetingoms įstaigoms kviesti tremtiniu atstovus 
.-savo srities žinovus-dalyvauti komisijų,priimančiu iš vžkisėiu ūkio 
tremtiniams maistą;darbuose®
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Tasai memorandumas buvo palankiai priimtas}jis buvo multipikuotas 

ir visiems PCIRO konferencijos delegatams padalintas»Ji s buvo atspaus
dintas keliuose šveicaru laikraščiuose. J-enka padaryti išvadą,kad mai
tinimo ir sveikatingumo srityse tremtiniai turi daugiausiai vilčių lai. 
mėti.Tuo pat reikalu tremtiniu atstovai pasiuntė] ilaiėką H.Hoover, 
buv. J.A.V. prezidentui.

9. R..e £ į £ į j. a_-
PCIRO vis dar vykdo repatriaci j'ą'.'B'ėt repatrijuojančią skaičius il

gainiui mažėja,ypatingai paskutiniais mėnesiais.V.Sekretorius pabrėžė 
kad jis netiki i platesnio masto repatri jaci j a. o tremtinių, motyvus,ku
riais jie.grindžia tą savo nusistatymą,jis laiko rimtais ir pateisina
mais,Nežiūrint to IRO yra nusistačiusi skatinti repatriaciją,dubdama 
kiekvienam išvykstančiam po vieną CARE paklotą.

Pagal IRO statistiką 1.7.1947 - 29.2.1948 m repatrijavo;
Lietuvių,... 387

• v •: • Estų................. 142 '
Latvių./....1364
Jugoslavų...4734 • ■
Lenkų............ 30560

IRO praneša,kad 70%% repatrijavusių buvo atrinktini (ėligibales)ir tu
pėjo teises į jos visokeriopą globą.IRO pastangomis sutvarkytas tremti 
niams informacijų apie jų kilmės kraštus tiekimas, bet tik ekonominiais 
socialiniais,nepolitiniais klausimais.

įjungimas į yokieft£ų_ir austrų,..ūkį.
Šita problema nėra aktuali.IRO jai nepritaria',nes vokiečių ir aus

trų ūkis yra sunaikintas ir tik labai lėtu tempu atkunta.Be to,ji at
sižvelgia į vietos gyventojų nuotaikas,kurios yra labai priešiškos tren 
tiniams.Tokiam tremtinių Įsikurdinimui nepritaria ir didžosios valsty
bės,nes nenori didinti vokiečių tautos biologinio potencialo.
.; Tremtinių įkurdinimas.

Tuo.klausimu IRO, patiekia tokius skitmenis. _____  ___ ________ ____
Tremtiniai išvyką individualios Tremtiniai išvyką pągal ''didžio- ’ 

<migracijus budu(l.7«47-21.3.48) 'jo įkurdinimo" planą 
______________ _ _ ______ £ ..._____ ■........... jLi«?_**L«z:2į.2.48A):________

Krašto pavadinimas . „Skaičius _ Kr ašto. jga vąd inimąs Skaičius.
Rytinė Afrika “ " 2 Argentina“' ■~4338 ‘*
Alžyras 3 Australija ; 1709 '
Argentina 837 Eelgija(angį.kasyki. )16788
Australija 767 Brazilija 2265
Brazilija 244 Kanada 11416
eilė 2 ji Prancūzija 8296
Kolumbija . 90 Maroko 378
J. A. J. 12203 Palestina 3108
Maroko 332 Paragvajus 860
Naujoji Zelandija 12 Olandija 3166
Palestina 2078 Perų 621
Paragvajus 633 .Britania 31703Olandija ; : 77 Švedija 219Domininkonų Respublika 56 Tunisas ' 113Britanija 752 Venesuela .2712
Švedija 868
Pietų Afrika 169
Uragvajus 228 * 1 . . ' •
Venezuela_______________ ____ 534— *
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Statistika rodo,kad individualinis įkurdinimas vyksta pla
cid mastu* Jis sudaro apie 30 %% įkurdinimo " er^grand " .Lietu
viai .individualiniu įkurdinimu naudojasi labai šykščiai.Viduti
niškai per menesį IRO įkurdina apie 15.655 tremtinius.

ICu įkurdinimas suaktyvesiąs?
Konferencijos meTu p'aaTsTFej’o’Tkad' yra realiu duomeną įkurdi

nimo problemai smarkiai suaktyvėti.
a. J.A.V.yra dadg pasiruošta bįliui vykdyti. 30 statp guber

natoriai yra surinkę statistikos žinias,kiek,kokiu bronzą ir 
kur galima priimti tremtiniu. Pagal tą bilią nemažas gydytoju 
.skaičius irgi galėtą būti įjungti į darbą.Yra numatytas to pla
no vykdymui'komisionier-ius c Juo turėtu buti.^Ugo Karusi, o jo pa-

' vaduotoju Itn.Colonel Frost.Juodu gerai pažįsta baltus tremti
nius ir jiems palankus.

b. Brazilija pnsirase su IRO įkurdinimo sutartįhJi sutinka 
priimti neribotu skaičią tremtiniu. įkurdinimas bus vykdomas^ 
grupėmis po 5000 asmeny.Įkurdinus tokirt vieną parti ja,bus veža
ma kita.(Labo planas).

c. Guatemala sutinką priimti 50.000 tremtiniu'.
d. Venesuela sutinka 'priimti 50.000 -tremtini<į? - ' į.
e. Kanada sutinka, priimti po<.5000 tremtinįą į menesį.’Ji skun

džiasi, kad iki šiol .IRO. jai duodavo vidutiniai tik po 2000 trem 
tinią į menesį. į. _ e

f. Australija jau yra ..pasirašiusi sutartį p i)i imtina p o-. 1000 as-,^, 
meną į menesį. Ji principe sutinka tą skaičią padidinti■ , bet- teojį *"7į: 
niskai pergabenimas.-.tremtįnią: į Australiją vyksta labbi sunkiai -

g. Britanija ir toliau vykdys plačiu mastu tremtiniu priimi- . 
mą (pasv.kovo men.1948 m.ji priėmė . 5.797 asmenys). į v r

Yra ir kitą kraštą,į kuriuos norima gabenti tremtinius-’tiri-. 
žesniai-s kieki ai s (Prancūzą Gvi jena, Britą. Ho duras ir kt.) . i >lį'; 
Tad teoriškai tremtiniu įkurdinimo problema yra išspręsta.Pa- 
lieka ją tik praktiškai isspręsti.šitoje srityje iki šiol buvo 
sutinkama daug kliū&ią: stoka kapitalo-ir transporto priemonių 
bei sunkios medicinines sąlygos atrenkant tremtinius.Dabartinir 
įkurdinimą vykdant tris darbas užtruktą apie 45 menesiusj.Bet .
IRO numatyta._dgz-istuoti 3 metus .Is ją-vieni jau oaigiasi-^adenp-•***> 
rint tą .problemą •per numatytą laiką issprąsti,tempą reikia'-pa- . 
dvigubinti. --.-ė "į -u-

PCIRO numatyti'tremtiniu įkurdinimui kraštai neprieštarauja 
ir musą vadovaujančią, veiksnią nusistatymui . J,-A. V.priėmus bilią, 
įsileisti 200»000 t remtini u pj ei Kanada ir. DįdZBritani ja nesuma- " '' 
zins įsileidžiamą tremtiniu kiekio, tai lietuviai tremtiniai 
didžiumoje pateks į tas tris valstybes.Kad tai neįvyktą,šian
dien nėra didesnio pagrindo abejoti.nebent kas nauja įvyktą.

Jei U.S.A.nesutiktą 200.000 tremtiniu įsilei-st-i-tuomet susi
darytą musą tremtiniams pavojus būti išvežtiems į pietą Ameri
kos kraštus.Brazil!jojė,Venesueloje,:Guąįemalojė-..tremtinįai bus 
įkurdinami,kaip kblbhizutbriai neapgyventose vietovėse ir pri
valės savo jevomis.sudaryti sau pakenčiamas gyvenimo sąlygas. 
Atsižvelgiant“! tą kraštą klimatines sąlygas..ir ypač į musą tioli 
tremtiniu sąstatą,o jiems- grėstų didelis pavojus ir sunki at-ei- ■ 
t-is. ‘ . -
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11. už įkurdinimų šeimomis.
Šioje konferencijoje buvcT'daug s varsty t a, k ai p paspartinti trem
tiniu įkurdinimu.Ve,Sekretoriui pavesta padaryti visa,kad butų 
susvel-nintos_emigracijos technikines sąlygos ir ypačiai^nenau
dingai ^žiaurus medicininiai reikalavimai;kad būtų pripažintas 
šeimines emigracijos principas ir suvaržyta viengungiu individu
aline emigracija; kad būtų imtasi praktiniu priemonių, kurių užda
vinys būtų sumažinti iki minimumo įvairias kliūtis emigracijai 
ir t .t.

PCIRO įsitikino,kad iki šiol praktikuota isrdvimc emigracija 
(viengungių rėk rut avimas, šeimų skaldymas, žiaurus medicininiai 
reikalavimai)netik neišspręs.tremtiniu įkurdinimo problemos, 

bet jų nepaprastai sukomplikuos
Tuo reikalu įteikta T.R.Kryžiui L.R.K, pro memoria.
Kanada pasiūlė padaryti bandymų. Ji., nori artimiausiu'’.ia.į.ku pa

imti; 1000 seimų.Pįrmon galvon bus imamos tų asmenų šeimpsįkurių 
nariai yra jau KanadojeTos • šeimos bus apgyvendintos dideliuose 
Kanados uki-uosd.Jų išlaikymui sudaroma 1.000.000.^dolerių fondas: 
700 .'000 duoda Kanados vyri ausybe , o 300.^000 IRO .Perkeltu šeimų 
pajėgūs nariai gales dirbti ..žeme ę: ūkio darbus .Šeimos ,kurįų, na
riai dirbs 2 metus gales gauti 40-50 ha..žeme s ir visas tas įsi- 
kurdinimui lengvatas,kurias gauna Kanados buvusieji kariai.

Jei sitas bandymas pasiseks,tai po metų Kanados vyriausybe no
ri tomis pačiomis sąlygomis perkęldinti 10.000 šeimųiJų išlaiky- 
mui irgi numatytas sudaryti specialus fondas,į kurį. Kanados vy
riausybe įneš 5.000.000, o kitus 5.000.000 doleriu turės įnešti 
IRO.

Konferencijos metu'Britanijos monistcris Me Neil ir Australi
jos delegatas pareiškė,kad jų vyriausybes imsis visų, priemonių, 
kad tremtinių,kurie jau yra atvykę į tuos kraštus,šeimosP būtų 
artimiausiu laiku sujungtos.Pietų Amerikos valstybes ir dabar 
įkurdinimų vykdo nesuskaldytų šeimų principu.

•’ Specialistų ir studentų įkurdinimas.
Iki šiol visi IRO' bandymai tų problemų išspręsti buvo bergždi. 

Išryškėjo kai kurios vertingos perspektyvos nedideliam specialis
tų skaičiui patekti į Pietų Amerikos valstybes.Šiuo tarpu jie tu
rėtų įsijungti kaip :• įvairių praktiškų profesijų darbininkai į 
įkurdinimo planU'"en grand"su viltimi,kad Bteityjebus jiems leis
ta dirbti pradinėse profesijose arba techniškose speoialybese, 
Vispusiškai>tos problemos svarstyti buvo sušaukta speciali trem
tinių špecįalistų atstovų konferencija(Gwatte 26-30 balandžio 
1948 m.).Joje L.R.Kryzių atstovavo p. St *Garbačiauskas,-o taip 
pat dalyvavo prof. J.Meškauskas, p . Jonušas, p .Rugys ir p.Eimaityte. 
Ta konferencija nedavė praktiškų pasėkų,bet jos diskusijos pada
re dideles įtakos P.C1RO, tremtinių įkurdinimo ir maitinimo poli
tikai-. ' '... . ’ A ~ ; ’ • .

Belgijos delėgacija,Gwatto konferencijos paveikta,panorėjo 
tuo klausimu išdėstyti savo nusistatymų.Tam reikalui buvo sukvies 
tas pasitarimas.Jame buvo svarstytas Belgijos delegacijos patiek
tas sumanymas sudaryti specialų fondų,kurio lėšomis galima butų 
įkurdinti tremtinius studentus ir profesorius.(Turimomis žinio
mis^ tremtinių studentų yra apie^10.000,profešorių apie lOOO.Bal- 
tiecių studentų yra virs 5000,iš jų lietuvių apie 2000).Pagal tų 
projektų reikėtų mobilizuoti vienų milijardų belgiškų frankų.
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Tą milžinišką sumą turėtu surinkti viso pasaulio studentai,ku
ri ji visuose demokratiškuose kraštuose yra apie 1„000.000.Tad 
vienas studentas tureen surinkti 1000 belgiškų franku;arba apie 
20 doleriu.Praktiškam vykdymui nustatyta kiekvienam studentui 
mokslo metų pradzioje įteikti 20 kuponų po 50 frankų.kuriuos 
jis turėtų realizuoti per vienus metus„Kiekvienas universitetas 
pasiremdamas tuo būdu surinktais frankais,suteiktu atitinkamam 
studentų skaičiui stipendijas arba pas save, arba kitame uni
versitete. ‘

1.000.000.000 belgiškų frankų reikalinga 4 metams,nes per 
tiek laiko studentas privalo baigti imi Versi t etą. T.id-pirmais-... ■ 
metais reiktu, surinkti tik 250iOOOįOOO. belgų frankų.., arb.a ' >.. 
5.000.000 dolerių. z. > .<

Belgijoje;- tas' planas pradėtas ■■'vykdyti . Tam tikslui sukurtas •*, v*-! 
"patronazo komitetas’? f į jį įėina be partijų skirtumų įžymios:- 
asmenybes iš.‘religini o, mokslini o ir politinio’ pasaulio. J ji 
vykdymą įtrauktas ir universitetinis pasaulis - visos akademines 
inštituci jos ir studentų asociaci jos .Louvain’ o ? Ganto-ir Briu
selio universitetai visiškai įsijungė į projekto realizavimą, - 

PCIRO konferencija apsvarsčiusi tą Belgijos delegacijos pro
jektu nutarė: kviesti V.Sekretorių komunikuoti tą projektą vy
riausybėms ir suinteresuotoms tautinėms bei tarptautinėms insti
tucijoms, prašyti jį išstudijuoti ir išstudijavus pranešti ..ko
kias lėšas ar kitokias priemones jie siūlyty tam projektui, re
alizuoti. tf'

13. BALF veda derybas su IRO
IRO ir labdaringų organ! zaci'jų"' santykiam s normuoti yra sud<a-., 

romos atitinkamos sutartys. Šiuo. laiku su IRO pasi rašiusio s. vTąr-' 
bo sutartis sekančios labdaringos organizaci jos: American ■’j’oint ...y 
Distribution Committee,American Friends Service CommitteoįAme- 
rican National Committe for Aid/to Homeless Armenians-,American 
Polisch War Relief,American Vaad-.Hatsala Emergency Committee, 
Le Bureau international de.s Eclairesias,Le Service mondial dos 
Eglises,La -Sodiete d’assistance uux immigrants Israelites';.In
ternational Rescue and Relief Committee,La Croix Rouge Italier. 
nne, L'agence Juive la Palestine,Le Comite pour l’assistanęe a 
1’stranger. La federation mondiale luthurienne.United Ukrainian 
American Relief Committee and Ukrainienn Canadian Relief Fund, 
Unitanian Service Commit toe'jLe Comite ameriGain pour 1'assistance 
ce aux enfants dfEurope,War Relief Services-National Catholic 
Welfare Conference,Les Somį.t'es mondiapx de 1’YMCA et dė irrWCA. 
des eglises, L’Union mcndiale ORT.Vedamos derybos del sutarčių 
su lenkų Raudonuoju Kryžiumi, Jugoslavų Raudonuoju Kryžiumi, ir- 
Le Service Social International.Tokios sutartys su .IRO domina 
mūsų BALF’ą ir L.R.Kryžių.Tuo reikalu padaryti įvairus prelimi
nariniai zondavimai.į aktyvią derybų fazy'-yra įėjų BALF.'o reika
lai,kuriuos veda BALE’ o generaline įgaliotine Europai ĮuSr. 
Kovai te e Ji sutinka nemažai kliūčių .Dabartine IRO atrajoja bu-'" 
vusios UNRRA politiką ir nenori ne 's u-'viena b ai tų'--l-a b d a ringą 
organizacija darbo sutarties pasirašyti.-

Vykd.Sekretoriaus^H.W.Tuck su L-R.K.Pirmininku užbaigiamie
ji pasikalbėjimo žodžiai buvo:"Turėkite kantrybes-bus pripažin
tas ir BALE’as ir L.R„Kryžius",

L.R.K» Pirmininkas įteiks PCIRO platu raportą apie LoR.Kry-
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žiaus veiklą',gavo raštu padėką už garą veiklą ir skatinimu to
liau. sėkmingai dirbti lietuvią tremtiniu naudai.

14. Lietuvią byla del reparaciją
Penkios didžiosios valstybes yra pcrvecTusibs IRO žinion apie 

50-000.000 doleriu fondą-kuris turi atitekti ^nacią režimo au
koms.95%% to fondo turi atitekti žydu tautybes nacią režimo au- 
koms,o likutis kitu tautybią.L-R.Ko Pirm-kas įtaikė V.Sekreto
riui pro memoria.Asmeniškai besikalbėdamas W.H.Tuck sutiko su 
L.R.K.Pirm-kc pareikštomis pretenzijomis, bet rastu atsakė,kad 
to fondo lesąs gali būti duodamos tik žydamsvokiečiams ir aus
trams naciu režimo aukoms.Drauge jis atsiuntė įvairius tuo klau
simu nuostatus-Tuok atsakyme yra pažymėta viena kita klauzulė, 
kurios duoda pagrindo toliau tą bylą vesti.Tokio pa.grindo duoda 
ir IRO vartota iki šiol tame klausime praktika;ji yra irdavusi 
virs 100.000 doleriu įvairioms labdaringoms(ne žydu ir ne vokie
čiu bei austru) organizacijoms,

15. Naujos valiutos_įvedimas_ Vokieti jo je_.
Tuo svarbiu musu tremtiniams'' klausimu Pirm-kas įteikė

W.H.Tuck pro memoria.kurią buvo paruošas Politinis Baltą Biuras 
ir kuri buvo V.Tarybos aprobuota.Pro memoria •rezoliutyvi dalis 
yra si : '■' %■

1. Leisti kiekvienam baltieciui iškeisti al pari 2000 senąją 
markiu į naują valiutą,o kiekvienai seimai iš 3 asmeną ir dau
giau asmenų tokiomis pat sąlygomis pakeisti 6000 markiu-

2. Pakeisti tokiomis pat sąlygomis be jokia apribojimo į nau
ją valiutą tautiniu, šalpos,sporte ir kvietimo organizaciją tu
rimus fondus.

3.Sudaryti galimybes emigruojantiems tremtiniams pakeisti 
naujas markes,gaunamas pakeičiant senas markes,arba deponuotas 
virs § 1 nurodytos sumos, Į valiutą tą kraštą,! kuriuos išvyks
ta tremtiniai. - ' ■:

Vykdomasis Sekretorius,susipažinus su tuo raštu,pasakė,kad 
ta problema yra jam nauja,jis ją paves studijuoti kompetetin- 
goms institucijoms ir tuomet atsakysiąs.Nors yra galimybių,kad 
jis tuo klausimu kreipsis ir į atitinkamas vyriausybes,bet nė
ra daug vilbią tą bylą laimėti.

16 .Keliones pažym£įimw-Titre de voyage-.isdavigia8.
%Tas tremXTniams labas."'s v urbus ^lausimas^le judėjo iš mirties 

taško,PCIRO Vykd.Sekretorius aktingai vykdė 4 dalies pirmosios 
sesijos rezoliuciją:

1. realizuoti susitarimo iš 15.X.1946 vykdymą okupuotose Vo
kietijos ir Austrijos zonose;

2. įvykdyti,kad tremtiniai,esą Art. Rytuose,gautą"Titre de 
voyage"įsikurdinimo reikalui.Toje srityje pasiekti rezultatai 
yra efektingi .Iki šios konferenoi jos 18 valstybių pasirašė, su
tartį dėl "Titre de voyage".Ją pasirašė taip pat 12 Britą Kolo
niją’. . .

Padaryti žygiai,kad ir okupuotoje Vokietijoje ir Austrijoje 
tie "Titre de voyagc"butą išduodami tremtiniams .Tri ją valstybią 
(Britanijos,Amerikos ir Prancuzijos)atstovai turėjo tuo reika
lu pasitarimus^su teisiniu PCIRO skyriumi.Bet suinteresuotos vy
riausybės iki šiol nedavė savo galutinio atsakymo.Kol tas klau
simas nebus teigiamai sutvarkytas Vokietijoje ir Austrijoje,tol
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jis neturės praktiškos reikšmes.nes beveik visi tromeiniai yra 
sukoncentruoti minėtose teritorijose,

17. Tremtinių "mažo ji IRO”

Del to klausimo tremtiniai kovoja nuo pat UNRI1A įsikūrimo. 
Pirmojoj PCIRO sesijoj buvo sukurtas 5 valstybių ad hoc komite
tas,, kuris išklausė tremtiniu atstovų žodinius deklaravimus ir 
priėmė iš jų raštu pareiškimus,To ad hoc komiteto rekomendaci
jos buvo PCIRO išstudijuotos,padaryta išvada, kad PCIRO ir tau
tiniu grupių atstovu bendradarbiavimas yra naudingas abiom ša
lim. Vykd,Sekretprius paruošė laikinio pobūdžio projektu tiems 
santykiams normuoti.Jisai pasiųstas PCIRO regioniniams biurams. 
Pastarieji, turi su projektu susipažinti ir patiekti savo pasta
bas,Pro jaktas numato, kad bendradarbiavimas vyks misijos formu
le su tremtiniu grupių delegatais.Bendradarbiavimas bus vykdo- 

. mas tik su tokiomis grupėmis, kurių organizacijų statutai ati
tinka PCIRO konstitucijos principus.PCIRO taip pat turės gauti 
įrodymus, kad tautiniai delegatai tikrai atstovauja savo gru
pėms. _

Amerikos zonos PCIRO viršininkas paskutinėje spaudos konfe
rencijoje pareiškė, kad tas klausimas bus praktiškai išspręs
tas per 60 dieniu.

Musų tremtiniu tarnybos turėtu atlikti visus paruošiamuosius 
toje srityje darbus. ■_ a- -

Svarbu, kad mūsų tremtiniu, reikalai būtų atstovaujami nestik 
zonose.bet ir IRO centre Ženevoje.Regioniniai pareigūnai daž
nai į mūsų kreipimąsį.nereaguoja'ir net jų neperduoda į centrų, 
šitos^konferencijos motu įvairių - tautybių tremtinių atstovai 
sudarė '’Commits consultatif et de la coordination". Tai savo 
rūšies mažoji ir kol kas beteisė,bet autentiška ir tikra trem
tinių IRO. Į tų komitetų įėjo; lietuviai, latviai, estai, len
kai Ukrainiečiai,baltgudziai, jugoslavai , gruzinai , rumunai ir 
vengrai.Tasai komitetas turi paruošti savo statutų ir bus rati
fikuotas PCIRO. Vykd. Sekretorius jau yru apie tai informuotas 
ir savo veto nepareiškė.Pirmuoju■to komiteto pirmininku yra 
latvių mihisteris J. Feldmans. Tolinu iš eilės pirmininkavimas 
atiteks lietuviams.

Patariamasis ir koordinacinis komitetus suorganizuos savo 
sekretoriatu, kurio išlaikymui lėšas sudės komitete dalyvaujan
čios tautinės grupės.

Yra pagrindo tikėti,kad ateityje tam komitetui išlaikyti lė
šos bus gaunamos iš IRO.

Minėtas komitetus suėjo į artimus santykius su "Refugee De
fence Committee",kurio būstinė yra London S.W.1.5.Victoria 
Street. Jo prezidentu yra R.T.Hon.Sari of Halifr,x,£.G. ,P.C. ir 
jam pirmininkauja Lord Boverigge, K.G.B.

Minėto komiteto atstovas Capįtain Harold S.Smith,M.C.dalyva
vo mūsų pasitarimuose ir prižadėjo visokeriopai mus remti mūsų 
kovoje uz savo reikalų gynimų ir atstovavimų.

Bendradarbiavimas tarp įvairių tautybių tremtinių atstovų 
yra darnus ir sėkmingas.

Visi dabarties faktai ir reiškiniai^ leidžia realiai' tikėti, 
kad musų organizuoto atstovavimo pripažinimas yra netolimas.

Kita PCIRO konferencija turi įvykti 1948 m.rugpiūeio 20 d.- 
Jei ligi tcl atsiras 15-ta valstybė,kurį ratifikuos su PCIRO 
sutartį,tai ta data gali pasikeisti.
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