
<S*.Nr. 194S m.spalię mėn.ll d,

LIETUVIŠKŲ REIKALŲ SARGYBOJE JTO

JTO Paryžiaus sesijos programoje yra -Į&ausimę, tiesiogiai arba 
netiesiogiai aktualiu ir pavergtiesiem: ūkinės ir soc,komisijos ra
portas genocido reikalu, Čilės atstovo keliamas klausimas dėl Sov. 
S-gos laužomu žmogaus teisiu, neišleidžiant svetimšalię žmonįę ru- 
Slę, Lenkijos pasiūlytas DP repatriacijos klausimas ir šia pat ūki
nės soc.komisijas raportas apie DP repatriaciją ir emigraciją, šitie 
klausimai paliečia tiesiogiai tik karitatyvinę humanistinę pusę. Bet 
jie duoda progę ir mum įsijungti su Žios rūšies medžiaga, iš naujo 
keliant ir iliustruojant tebesitęsiančius nužmoginimo ir genocido 
reiškinius pavergtuose Pabaltijo kraštuose. Tuo tikslu įteikiamas' 
■bendras Pabaltijo valstybių vardu memorandumas, kuriuo papildomas per-, 
eitę metę skundas JTO dėl genocido mūsę tėvynėse.

Dabartinėje JTO sesijoje labai aiškus valstybių suskilimas į Ry
tus ir Vakarus, Vakarai yra ofenzyvoje, ir skaitomasi su faktu, kad 
Sov, S-ga gali pasitraukti iš JTO. Takiau sesijos eigoje nematyti mo
mento, kuriame tiesiogiai galima būtę įsiterpti su politine masę pro
blema ir reikalavimu, kad ji būtę sprendžiama'. Dar jai nepriartėjęs 
metas. Tačiau skaitantis su visokiais netikėtumais mūsę atstovai /ra 
pasiruošę is tam atvejui, kad galėtę pateikti savo formuluotus ir mo
tyvuotus pageidavimus.

Budriai sekti sesijos eigę ir sugauti reikiamus momentus padeda 
tas faktas, kad sesijoje gavo teisę lankytis mūsę žurnalistai, at- 
stovauję Amerikos lietuvię dienraščiam. Jie gali sekti ir informuoti, 
kada atsiranda aktualūs momentai mum rūpimais klausimais informuoti 
atitinkamus žmones. Jie savo ruožtu aprūpina ir kitus žurnalistus tin
kama informacija žodžiu bei literatūra mūsę klausimais.

Visę triję Pabaltijo valstybių atstovai Paryžiuje ir specialiai 
įen atsiradusios delegacijos veikia sutartinai.;

Šia kryptimi veikia ir ALT, atsilankęs sėkmingai pas prezidentę 
Trumanę, o respublikoniškai nusiteikusieji ALT nariai daro pastaugę 
gauti audienciję dar ir pas kandidatę į prezidentus Mr.Devey.

'Lozoraičių' 
biblioteka

1



Lie ugvxtf, tremtiniu at at is t ika)Qo.s?tajo j e

. US zonoje 194d r.liopos 1 d, .

1) Viso liotuvią;stovykloser; - 24i853 asm.;
a) už stovyklos ribą .,/'■■ - . 1.500 *

. /./• b) iSsicrAningttbtą :. . • 2.500;? *./

12 viso 28.853 asii.
2) Socialiai nepaj ėt^ią apsirūpinti 964 asm.
2} Asmeny per 60 mėty. . • 1.041 *
4) Vaiką iki 3.4 metą -'• '=... 5.967 7

: b) Baigusią aukšt.mokslą - 1.429 *

TSaiAgravo .15 ITS zonos
.. ' . (ligi 1948*7I7.1) •

Kanada’ •*■* 996 asnu / •<;;./ ,M:;-roKo' ’ • • asm.
USA •* 480 • ”. ?• Oltuidi ja :. 42 n
Anglija * «• '316: H :■ : ' Švedija / • 1 n
Belgija . c t. 503 ' Lewiija' * . 1 «
Australija 434 ■ « : ,.■ ; Šveicarija- 1 : «

Venesuela ■ ' 32 ■i 9 ■■ ^ ■. •junišas . //• ■ . «b 1 ' n
Praiicar.lja *4 • 12 . ff;; Kitur «• 285 B
Argentina «•> 20 ' 7 4 »

IS viso: '3o 130 nerio vyrą 2o347ą. motorą 783» su šeimom 456.
Dauclautfia Sf.mą avXt^avo į. USA* ;• ■• . -

Profesijos; V ; Nori emigruoti
Aukotojo mokslo - 5,5 o/c 40 o/o Kahadon
Ž«*iiėo ir raišką ūkio -33 . p “ 50 rt U.S.A.
Teonniškos srities —,16{5 * .5. Australijon
Pramonės « 10,5 z -b"- "Kitur

ęMenioinos -. 2a5 ” Darbingu apie 18.381 asm.
Susisiekimo *. B? 5 , ■ . . ■k
Amatą .. ■ ■ ■ ■* 12;''< ? . . ■•/'

y Kitą pra*,.W&ą prof. ~ 9 . s ;
įstaigą tarnautoją . 3 , T

. • A h /■; ! U- ž o n aj ‘ ‘
1948 m.liepos mėno 1 d. anglą zonoje buvo:

14371 lietuvią/tremtostovyklose ir ■ 
„^800 už stov.ribą ■>' ' . .
15171 liet. z z > ' • . ./•

PuT pirmąją pusmeti ifemįjjravė: • j " '‘
Į Kanadą. - 850 lietr

• B Angliją - 696 M
Auscrtiliją 167- ”

B Prunodulją 134 * . Z
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V i s o:2005 lietuviu, vyr^.1483, . 
motery 512, su šeimom 

300

- 3 -
• i

J w 40 liet.
” Braziliją - 81 , * '
'• Bslgiję. 29 *
” Argentiny - 4 *

*■ ” Svoicarijy - 3 "
” Olandija - . 1___"____

Pejįpirm^jį pusmetį, repatrijavo 400 lx«tuvip
Nori e^r^ųoti i

.... ...

45 o/o Kanadon
; 'J f

• v< .45” W
o ” Australijon
5 * Kitur

Socialiai nepajėgūs apsirūpinti - 800
Asmeny per 80 mėty ............ ** 560
Vaiky iki 14 mėty...................... ->1900
Baigusiy aukšty j J. rskuly... o... - 316
Darbingu apie 12Q00 asm.

&2£gsl42£:
Aukšto j o mokslo 4 o/o
Žemės ir miško srities39 n
Techniškos srities - 16 e
Praronės * 11 y
Susisiekimo ” *• 6 rt .
Medicinos " _ ” 2 n
Ariate * " ->■ 12 H
Kity praktišką ūnec.- 8
Jstaigos tarnautojai- 2

P r a n o ū z ona ,•> ?*^»«*w***«N >
. 1948 m.liepos mėn. 1 d. praacūzy zonoje buvo:’

1) Iš viso liet avi p............. ..••«,..••••• 2468-asm.
. 2} Socialiai nepajėgi# apsirūpinti.... 47 ”

3) Anmeny per 60 mėty....... c................ . 66 *
, 4) Vaiky iki 14 mėty..................... ........ 543

5) Baigusiu aukštąjį, mokšly..»i............ • \ 216 * .
Lietuvįy judėjimas brity.^zonoj (papildomos informacijos)

1947 m. sausio 1 d,, brity Zonos stovyklose buvo 23026 lietuviai
1948 m. rugsėjo 1d. jy teliko 12779 •

. ' Nuo 1947 xi.sausio 1 d. iki 1948 m.rugSėjo 1 d. 
’emigravo 8743 ■
Nuo. 1947 m. sausio 1 d., iki’ 1948 m.rugsėjo 1 d.
repatrijavo / ■ 6Q3*.T.

Viso Į* brl.y zonos atov.išvyko9346 lietuviai
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- 4

Tr mzxtiniso stovyklose (pakeliui į emiGracijų)
194d ri.rutpiėjo 1 d, ouvo 15Ž2 lietuviai
Tuo badu, ari ruvusių, repatrijavusių ar beemi-

i gruojanšių lietuviu 1940 m.rugsėjo 1 d. buvo 10393 asmenys
Nuujai prįimtųjųjDP skaičių, hot ;^yvenarčių už 
stovyklos ribų 194# «.ru£S.l d. buvo 1298 lietuviai
Tuo būdu britų zonoje 19‘rB ;>..ru«jsėjo 1 d, buvo
(12779 t 1552 f 1298)
Lietuvių emigracija iš britų zonos ėjo į šituos

15629 lietuviai 
^raštus*

1947 1948 1947-1,9.41 <
1.1.-1.9.

Angliju 4808 . 824
Argentina 0 18

bb32
18

Australija 287 445
Bolgljų 100 9
Brazilija 100 38
Pranoūzijų 1 162

732
109
138 - '
163

Kanadų , 781 1011 1792
Olanaijų ' \ 0 8
Švadijų o 2
U.S.A. 31 47
Vunooaelų 50 0
Kitur 0 1©
Viso bleb 2580
lynu m,rutipiūčio nėrėsi emigravo 312 lietuviai

° ” ” roputriJavo 14 ”

8
7

78 .... 
...

' 16
* >743

l'.i 1948 m.rugpo15 d. screening© komisijos apklausinėjo 
12829 lietuvius, globai priimtiną rąstą 12350, nepri
imtinų 198a iš s .ovyklų pašalinta n2.

Papildomos žinios apie nadėtj Lietuvoje

1.
- Ai' dabartinė Lietuvos oKupacija nė administracija remiasi vietiniais
Gyventojais ar svetimš.liaia? . w
- Dabartinė okupuuija uuranda Gausesnio koliaborantų elemento. Nuošir
džiai oolsevikeai talkins tik buvę kriminalistai. Atsakingesni postai pa
tikimi tik rusam- komunistam. Not ir Kuiuinistui lietuviai neturi Muslrvos 
paeitAkėjimo. 194b i .vaaurų, darant Mpro8y;'.įKųMbuvo pasalinti iš pareigų 
ir nubausti Kauno ay.partxjos CK sekretorius Gri^ex^viSius ^r partiedial 
Vabalius ir Bieliauskas. Antikominf''rminės nuotaikos jaušia-ios ir tarp 
lietuviu komunistu*
- Kas yra ofiaialxejx krašto valdovai^ žymieji jį>'urvxį$ūnai?
- Gedilas m in, pirm., Pisarevas - viacp., Sokolovas Il-as vicep.į Male
vas -lu-as vieep., Pupujuna - sokret,, K.Andrijuitis - maisto pranumin,, 
S. Škoc'inns - vien, yra- .iuxn., J. Stimburys — soc.aprUp.riin., A. Žuvy skinas
- žuvų prej .iaxn., V.Vildžiūnas - žonės ū' io nūn., Svienčiovua - komunali
nio n::io mln., S.Banaitis - svexnauoa . D.Tafi ' ovaa - valstybės
saug.min., V.Ale.maviSius - taeunikinių kult.ibin., Ivaškevičius • preky
bos min., J.Žiugžda - šviesino rixn., V.Au ustinaitis - jyvulininkystės 
min., MeLiubinoovaB - statybinių medž.uxnv> J.Čy:as - mėsos ir pieno pram.
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• ~ 5 ...

mino. Teodln * industr»min..- JU Drobnys - fnonsy. min., Pornuuoriovas - mi 
ky. pruhumin. „ L- ur3.xiu.ivis - tautos mo it.min., Ratondkis <* užsieniu reiks 
min.^ B rtučiūn. .s - vidaus reik.' nin« 3 Šn a uskaš- - vulst.piano kom.pirmUf 
Sniečkus - LKP sekrot.Na, žinoma, ir J.P’il-.-bkis, ■ , '
- Ktis yra tikrieji valdovai?
- VyrL-:ūšiuū~yr<x joorbaPovas - koji.partijos patikėtinis Lietuvos reikalams
- Kokiawyru_>oropo.rciįtt.jtu.r£_liętiĮviy._ir k_’caša.Į.iu_<rušto_ariuinisuracijoje?
- Aukštuose postuose proporcija 30 : 70 ĮjgouvĮ^ noaaūčlai. Žemesniuose
pusiau. Miu&tuoso vyrauja rusai ir žydę.i, Proviaoijoje vyrauja lietuviai. 
MVD (vidaus reidui y uin.) aukštosm.-uc personale vyrauja svetimieji, ža- 
mesniar.e lietuviui. MGB -(valstybės saut-jum • ) « lietuviu tik apie 15 0/0.

, - Bovolk rerunkcionuoja. tos* egzistavimas tik propagandinis. V-tsos funkci
jos, kurias turėtu ši ministerija atlikti, atliekamas per Maskva. Dėl to 
ir apie tarnautojy sudėtį šiai "iruistarijai sunku pasakyti. Sviet.nin. 
Žiugždos sūnus yru paruoštas MaskvojS diplomatinei tarnybai prie JAV, t Šiai 
Jis vis vaikščiojo to posto.*

- Susisiekimas"?*.Tkiaus6~būūt  ii" Tarybį’*B^jv’Jjgc>u"'tinxiuA» G-eieSInkeiiį "na»’" 
.nnisurauijoj tarnautojai daugiausia rasai. Visy. didesniu Stočig viršinin
kui yr- rusui,- Susisiekimas po kraštu riėrd trukdonas iki 200 kilon. , iš
skyrus tas vietas, Kuruos vadixiuUioa ’’draudžiamos zonos” (tai p'asieninės 
prie Lenkijos ir pujurisf sritys). J šias sritis įvažiuoti ir iŠ Ju išva
žiuoti 'yvenuojon bė speciali#. MVD leidimą ar*udžiaMa. Kelionės pažymėjimus 
apskritai išduoda pačios įstaigos, kuriose tarnaujama, jei vykstama į' ne- 
draudžieun^ zonįi. Su Rytprūsiais jokios sienos nėra. Kelionės foraalunai į 
ten taikomi tie patys, kaip ir į kitas vietas. Kiekvienu atveju gera pasi
rūpinti komandiruotu, nors kelionė ir nesiektu 200 kl*>. J Latviją gulima 
vykti taip pnt be specialią-leidimą. X Gudiją ir' Rusijos gilumą galimu vyk
ti su vietos MVD ar vįetzs vykdomąją komitetu, pažymėjimais. Lėktuvu kelio
nei, reikalinga paprastą komunilruošįii-.

-Rusą? ~~ ‘ .... .
- ^J£I3_įlS£21į2£A.l^karįaomenė? *
- l3“lietuviwkąjŪ'"^ari'uomenėš“daiiiią yra tik 1-6 pėstininką divizija, ‘Sto
vinti Vilniuje. Joje 80 0/0 kari'į yra lietuviu, komanduojančiam personale 
lietuviu maža. Divizijos vadas yra pulk,Motieka, pavaduotojas gen.Maoijuus- 
kas (politgenerolas). Kiti lietuviui, kai jie mobilizuojami, išskirstom!
po rusiškus dalinius. 1944.-5 metaii sumobilizuoti lietuviai buvo išsiųsti 
į Rusiją, kur buvo išskirstyti po rusiškus dalinius.

- kuro”metū~duug sumobilizuoti’nepavyko. Dalis “mobilizuojamu įsitaisė ”bro- 
niruo'jumcse” įstaigose (panašiai kaip vokiečiu laikais DK). Kita dalis pusi 
traukė į miškus partizanauti. Dalis ii.vėsi mobilizuojami. Kuris procentas 
pr.sisekė mobilizuoti, tai priklaus3 nuo atsklcos vietos. Grubiai skaitant? 
reiktp sakyti, sumobilizavo 10 o? o' tįi, kuriuos mobilizacija lietė. Nemanas 
kiekis slapstėsi individuiiliai. t it p žymi dalis vėliau rtėblavp” metu buvoV 
nužudyti ar ištremti į Sibiru.
- Kokiamet^ vyrai mobilizuoti i:* kur apmokomi?

’ - Žaro metu buvo~mofiTIIzū'j jum!’nuo'ISio met£. gimimo iki\1926 met p.. Karui 
pasibaigus dalis demobilizuota, kiti paskirti į įvairius* darbo batalionus. 
Po to buvo pašaukti apmokyti. 192f,7,8 metęi vyrai. Šiuo metu Jau pašaukti 
ir apmokomi 1929 ir 1930 mėtyt, apmokomi Lietuvoje ir Rytprūsiuose. Apmoky
mas, palyginti trumpas ir menkus, Pvz- 1326 ir 27 m.'vyrui buvo apmokomi
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1946 m.rudenį apskričiu miestuose. Apmokymas truko kelis mėnesius su 
savais dtxrbuziais ir bevelk savu maistu. Keturias dienas savaitėje Jie bu
vo mankštinami, o kitų savaitės galų vykdavo namo atsigabenti: muisto. Vi
si buvo apmokomi kaip pėstininkai.
- Kųrįa_kaĮba_duodamos_komąndoswĮįetuyiškojoj^dlyįzįjoj?- Susų? “ —— ----------- . - - ... - .

- ŠpecI~IIį''Lletuvo3-It7iro~moKyklyi nėra. Tačiau aukštosiose karo mokyklose 
visiem studentam ir studentėm yra priverstinis karo mokslas per visų stu
diją laikų. Per savaitę 4-5 valandos. Baigus kiekvienas gaudamas diplomu, 
gaunu ir atsargos karininko laipsnį (jaunesnysis leitenantas - kapitonas, ’ 
pagal tai, kaip išlaikomi egzaminui karinėj katedroj. Tokia karinės kated-
'ros vedėjas Vilniaus un-te yra gen.Karvelis, Kauno un-te- gen.Vitkauskas.
Dėstomi dalykai lietuviškai ar rusiškai pag;il tai, ar lektorius moka lie
tuviškai. Lektorių, maždaug pusė lietuviu, pusė rusui,. Komandos tik rusiš
kai,
-JKiekwyrą_sovįetų a£roįjos_Lietųyoje?
-"134?~m7p”bIlgos 3avlnialš"lletuvoje buvo apie 80.000 reguliarios kariuo
menės, MVD pajėgos siekiu apie 30.000. MVD tarnyboje yra ir lietuvių.1 Kaune 
(Donelaičio gv.) yru ir MVD mokykla. Joje, ruošiami MVD karininkai. MVD ’ 
tarnyboje yra apie pusė lietuviu. MGB pajėgų. Lietuvoje apie 4<,000..Šio je 
tarnyboje beveik visi rusai. Lietuviu nedaugiau 10 o/o. Milicija tiesiogiai 
priklauso MVD. ’’Istrebiteliai” priklauso MGB.
- Kas yra "istrebiteliui”?
- Juos 5oI3evIEaI"pagImS3 1945 metu pavasarį kovai su politiniais "bandi
tais”. Tuomet pasireiškė gyvus partizaninis judėjimas, ir kovai su parti
zanais buvo bandoma kiekviename valsčiuje sumobilizuoti iki 30”lstrebite- . 
lių" iš lietuviu ar apskritai vietiniu gyventojų, tarpo, šis vajus bolše
vikam nepasisekė, nors ntojuntiem į istrebiteliu eiles buvo teikiamos pri
vilegijos (.atleidžiami nuo mobilizacijos ir kt»). Įstojo daugumas nelietu
viai. Lietuviai, kurie net buvo įstoję, pasitraukė partizanam pavarius ak
cijų per spaudų ar ėmusis griežtesnių priemonių. ‘Pirmieji istrebitelių da
liniai susilaukė kruvinų nuostolių, btdond. menkai ginkluoti ir blogai ap
mokyti. Istrebiteliai buvo naudojami ir prievolėm iš ūkininkų Išrinkti, Jie 
buvo nepopulisirna ir susilaukdavo pajuokos ir dėl to, kad būdavo blogai 
aprūpinami ir tekdavo iš ūkininkų vagiliauti ir apiplėšti, kad galėtų iš
silaikyti. Tokios sųlygos Jų eiles visaipsumažino, ir Šiandien yra valsčių, 
kuT jų belikę vos pora, šių dalinių likučiai buvo Inkorporuoti Į MGB tar
nybų, kiekviename vtilsŠiuje jų eiles papildant rusais iki keliolikos ar ke
liasdešimt asmenų. Iš likusių ištikimų istrebitelių jrtrcnkaml kandidatai 
MGB mokyklom. Apskričių miestuose yra šitokių dalinių rezervai. čia operar- 
tyviniai MGB daliniui dienom ir naktim vykdo savo "uždavinius" suiminėjo 
žmones, renka pyliavas, mokesčius, ieško partizanų slėptuvių.
- Kokie rezįsŽ2n2įil22_.į£-bolševikų nuostoliui?
- Nuo"1344“m7"IIgi dubar“yrū”2ūvūsIų~reŽistenoijos žmonių apie 20.000. Bol- - 
ševikų nuostoliai per tų laikų siekiu iki 150.000. Partizanų ir priešo nuos
toliai normaliai vykusių kautynių (1944-6 metais) vis būdavo proporcija.l*lo 
mūsų naudai. Tuipfousiektu partizanų ginklų pranašumu, drųsa ir specialia 
taktika.
- Ar žmonėS-tįki-karų. kilsiant?
- Tlkl“visl~tiek“Benaš7"*tIek“Jaunas, tiek rezistentus, tiek aukščiausias pa
reigūnas. Nuo 1947 m.vasaros, kada kalbos apie artėjantį karų suintensyvė
jo, buvo išleistas įsakymas, kad kiekvienas bus baudžiamas,, kas leis bet 
kokius gandus apie karų. Kariuomenės dalinius vizituoju generolui betgi ne
slepiamai kolba į kareivius apie karo galimumus su vakarais, svarbesnių į- 
monių vedėjui drįsta per mitingus raginti darbininkus pakelti darbo našumų
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artėjančio k'-.ro akivaizdoje. Karo pradžiai terminai spėliojami iki poros < 
matą.

3.

- ėE12-lS2$iS22iX4_2£-Z?2-2i2l?252į^_lS22įg2?
- Esama ukskunig^, kurie dabartiniu laiku bolševiku padaryti parapiją kle
bonais. Juos bolševikai nori laikyti tautinėm bažnyčios atstovais. Bet to
kią yra vienas antras.
- tĮ£_į£idžiamas_ruįįgįnįs_mokymasTUŽ_mokykįos_>sįeni^?
- Nū7"1946~motaiš-vyškupai*'krūip3ši“į-bolsevikiną’’vyriausybę, prašydami 
leisti bosimok;xnčiam jaunimui leisti dėstyti religijos pamokas laisvu laiku 
už mokyklos ribą-- bažnyčiose ar kitose bažnytinėse patalpose. Atsakymus 
buvo gautas neigiamas. Kateohizacija dabar vyksta per tėvus ir per bažny
čias ęuruošiant jaunimą'sakramentam. Paprotį, kad jaunimas eidamas į pamo
kas užeidavo į bažnyčią, stengiasi išnaikinti. Pastebėtu į bažnyčią užeinan
čiu mokinlą tėvus perspėja ir grasina, kad vaikus sulaikytu nuo bažnyčios., 
nes būsią pašalinti iš mokyklos. Mokytojui, kurie sekmadieniais lanko baž
nyčią, šalinami iš pareigu, dažnai net neįtspėjont.

- Religlnlo’tarinio“spau3iniai nelelclžlumi spausdinti. Del to religinės 
knygos labui'brangio s.

4. ^2i22i?22^1a

- ViŠo’*ūpie”2,7007000. CIa“įskuitomu-upie“2c675oo'"šū kaupu~atėjūną"*Tkolo-
nistai, kariuomenės daliniai, MVD, MGB). •
- ^2i22iS52^-S22^2ii2A?
- §aūgluusla*koloništą~yra‘‘mleštūoše7""kur juos sunkiai pasiekią partizanę. 
r«tnka. Toliau vietovės, iš kurią gyventojai pasitraukė į Vokietiją, ar kur 
ankščiau buvo didesni dvarui. Daugiausia kolonistą tenka Vilniaus bei Klai
pėdos kraštfim. Lenkijos pasieny kolonistą retai. į^Lietuvą yra atkelt i apie 
20.009 iš dabar Lenkijai priklausančią lietuvišką žemią. Tačiru šie lietu
viai nelaikomi kolonistais. Rytprūsiuose vietiniai gyventojai baigiama iš
naikinti. Ją vietojo atkeliami ia Sov.S-gos kolchozininkai. Tačiau ir ją nė
ra daug. Ir daugumas Rytprūsią zemią dabar yra be šeimininką. Vietovės yra 
apgyvendintos tik prie susisiekimo margu. Klaipėdos krašto gyventojus sudaro 
dalis autochtoną, liutuvią, žymesnė dalis naujai atkelti ar utsikėlą. Tarp 
atkeltąją esamu ir liutuvią ruudonėrmie&ią ar komunistą, kurio už įvairius 
nuopelnus ton gavo žemės. Pačiame Klaipėdos mieste esamu ir nekomunistą lio- 
tuvią, kurio vienokia ar kitokiu, būdu ton sugebėjo įsikurti. Kauno yra apio 
110.000 gyventoją. Iš ją yra apie 70 o/o lietuviui. Vilniuje upio 160.000. 
Tarp ją 37 o^o liutuvią, 23 - lenką ir apio 40. o/o rusą, žydą ir kt,
- ^21S_įį^2-3y^S_2a$22^S2S2'?- Tik~keiI~tūkštan3iui7”Daugumas žydą yra atvykę iš Rusijos. Viso apie
18.000. ' ...
- Kokio Sį35-tykiuĮL_su_zyduis? _
- Nuū3al~ūtyyką-Žydui"gyvena miestuose, dažniausiai įvairiose aukštose pa
reigose. Juos lietuviui traktuoja-kaip MVD ar MGB tinklo uolius tarnautojus. 
Net ir tie žydui, kurio buvo vokiečią okupacijos metu slapstomi, šiandien . • 
nenori savo išgelbėto jjim padėti. Kai kurie yra net apkaltiną, kad esą buvę 
blogai maitinami.

5. Mokyklos ...
- Kokios_yra_aukštojo_mokslo_įstaigas?
- 1^3i£la"}&ūno“ir”vilnlauš_universitetai. Kauno un-te yra medicinos, archi
tektūros, statybos, technologijos ir chemijos bei marksizmo-leninizmo fakul
tetai. Kauno veikia taip pat veterinarijos akademija, ir pirmieji kursai
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žemės ūkio akademijos.Vilniuje medicinos fakultetas, chemijos fakul
tetas, pedagoginis institutas, dailės institutas su architektūros, 
skulptūros, grafikos ir tapybos fakultetais. Klaipėdoje veikia komer
cinis fakultetas, Dotnuvoje žemės ūkio akademijos paskutiniai kursai. 
“ ^°?33firo3sdd_ėtis - lietuviai?
- Dar“šu*"3I3eIe“persvara"vyrauJa*“lietuviai (85 o/o). Studentijos 
apie 80 o/o lietuviai. Toliau rusai, žydai. Daugiausia atėjūnu -yra 
Vilniaus un-te. Studentu iš viso priskaitoma 600d.
- Kiek gįjmazijĮu?jnokįniji?
- 90~gImnažIJū ir"aple~189 progimnazijos su 65.000 mokiniu. Apie 20 
Įvairiu technikumu (žemės ūkio, sodininkystėsj daržininkystės, gyvu
lininkystės, miškininkystės, finansinis ir kt,).
- Kiekwmet^-trunkąwmoksįas_tgįmnazįjo^?-Kaįp_su-rusu kalbos^mokygju?
- GimnažiJa''8“metū7~Rušu"£alba“pradedama“nuo‘'3‘’škyrIauš“pradžIos‘'
mokykloj. , ■ .
- įSr_mokykįos-ąprūpįntos-įįetuyįškais_yadoyėįiaįs?
- Vlši"*vaaovėliaI7 tiek“pradžioš“mo£ykloše7'’tlek*’gimnazijose yra ru
su autorių, dabar išversti j.-lietuviu kalbiu Nepriklausomos Lietuvos 
laiku vadovėliai išmesti.
- žSlfi-Sį-bikrąį^yra su-ĮjįetĮiyos-felĘinĮ}2_&12ŽSaa§?
- Lietuvos himnas, dabar vadinamas lietuviu tautos giesme okupacijos 
pradžioje (1944-5 m.) buvo ir iškilmėse leidžiamas giedoti, dabar 
dar giedamas kartais per radiju, bet mokyklose-, iškilmėse jau drau
džiamas. Bažnyčiose, esančiose nuošaliai.nuo MVD ar MGB būstiniu po . 
pamaldų giedamas,

6. Deportacijos
- Kiek_pbolŠeyikaį_įšyežė-gyyentojjį-po-į944^mi?
- Js£aitant,**1548"*m7pavašari6“mašlniuŠ’"vežImuš išvežtųjų skaičius šie- • 
kia 150.000.
- Kaip^dažnaiz_kada vežė?
- ?rIemonės~toŠ~pa($ios“kaip ir 1941 m.Dažnumas - pirmas masinio pobū
džio vežimas buvo 1946 m. po nepavykusiu rinkimu (1946 m.vasario
18 d.), antras prasidėjo 1947 m.vasarų ir truko iki 1947 m. galo, ir 
trečias 1948 m.gegužės mėn.Be šių masiniu vežimu kas mėnuo iš kalė
jimu vežama po 2000.

- Vežimo“meta~3oklo-rūsiavlmo"'nėpaštebėta7 Atsidūrę"ištrėmime jau 
rūšiuojami pagal specialybę. Specialybę pritaiko tik praktiškųjų moks
lu atstovam - medikam ir inžinieriam.
- wi£-B2bers mobilizuojami_dar bam~Soy.S-goje?
- Rusijoje nėra laisvo darbo pasirinkimo. Todėl Rusijos darbininkai 
reikia laikyti visi mobilizuoti. J u viršininkai kur nori, ten kil
noja ar perduoda kitom įstaigom, lageriam, kolchozam... Prie darbo 
prikišama tuo būdu, kad darbininkam neduodami dokumentai; tik įstai
gos viršininkas turi jam priklausančiu darbininku surašę.

7. ^2i£&2SSix22Z2&2?3ix2XiiSX23
- Kiek<<>yra_koįchozu?-Kuo-koĮęhozas_skirįasį^nuo-sovchozĮį?
- Kolčhozu"Lietuvoje"’buvo7~palyginti7*'nėdaug7''j:u'*daugiau Klaipėdos,
r taip pat Vilniaus krašte. Kolchozai pavyksta ten suorganizuoti, kur 
dideli žemės plotai paliko be savininku, arba sovietiškai imant, be 
valdytojų, šiaip bolševikam nesiseka suvaryti į kolchozus smulkius ū- 
kininkus. Be to, susikūrusius kolchozus partizanai nusistatę sunai
kinti. Kolchozuose gyvena daugiausia rusai. Sovchozu yra nemaža. Juo-

8



- 9 -

se gyvena ir dirba tiek lietuviai, tiek rusai. Sovchozai yra’J&urti 
palinktuose be savininkę ūkiuose ar dvaruose ar paties šeimininko ini
ciatyva pavedus ūkį. kuriai įstaigai ar fabrikui. Sovchozų maždaug 
tiek, kiek nepriklausomybės laikais buvo ūkių per 50 ha. Skirtumas 
tarp sovchozo ir kolchozo yra tas, kad kolchozai tiesiog valstybei 
priklauso, o sovchozai bet kokiai įstaigai ar fabrikui. Sovchozų, ki
taip vadinamu valstybiniu ūkių, turi savo žinioje fabrikaitrestai, 
švietimo ir kitokios įstaigos. Valstybiniai ūkiai yra pagalba prasi
maitinti tose įstaigose dirbantiesiems Sovchozų darbuose talkininkau
ja visi tarnautojai įstaigos, kuriai jjĄ.prįklauso. Privilegijos sov- 
chozam ir kolchozam - tos pačios.
- -^2kios_yra^ūkininkam_pyįiavos? ' " ,
- 5ydiš“nevienodas7~Norma~nuo""vieno ha priklauso nuo to, kiek tų ha 
ūkininkas turi.^Daugiau ha turintiem (30 ha) norma bent du kart 
didesnė negu mažažemiam. Nuo pyliavy nettleidžiami nei daržininkai. 
Miestiečiai, kurie turi bent vieny karvę, nors ir neturi žemės, vis- 
tiek turi duoti per metus valstybei 12 kg sviesto. Už prievoles gau
namas atlyginimas visai ubagiškas, Pvz., už centnerį rugių moka 5
rublius (senuosius, dabar 0,5 rb,). Juodoj rinkoj parduodamas 1 ont 

rugių kaštuoja iki 1200 rb.(dabar 120). UŽ neišpiltas pyliavas bau
džiama keleriais metais konc.lagerio^ atimant gyvulius ar apdedant 
mokesčiais. Valstietis, turįs 30 ha žemės, turi atiduoti valstybei 
apie 4000 kg grūdų, 4500bulvių, 800 kg mėsos ir tam tikrus kie
kius šieno, vilny, kiaušinių, sviesto įįr pieno. Nustatytų pyliavy 
kontingenty nepakanka, uždedamas dar antnorminis grūdy pristatymas 
ir ’’laisvas valstybei pardavimas”, o tai sudaro dar apie 20 o/o nu
statyty pyliavy., Tokis apiplėšimas nualino ūkius. Jau rudens metu 
pasitaiko ūkininkę, kuriems trūksta duonos, o ky jam apie sekly kal
bėti. Eilinės ir papildomos pyliavos renkamos ginkluotų pareigūnų. 
Neretai kokia Altajaus respublika iššaukia Lietuvy soclenktynių, ta
da vėl tūkstančiai tony išlupami iš ūkininky. Kartais už pristato
mus grūdus visai nemokama. Antai 1944-5 m.pyliavos buvo atiduodamos 
visai be užmokesčio. Kolchozuose ar sovchozuose dirby darbininkai 
gauna tik dešimty dalį to, kas sudaro pragyvenimo minimum..Todėl vi
si dirbantieji, kad apsiginty nuo bado, priversti-vogtiy

8. Susižinojimas su užsieniu •
- ^JLįšįškai cenzūruojami? Ar„galima susirašinėti su užsienių?
- LTSR**gyvento jy~suširaSinėjimo~cenžūra~yra"Vilniuje. 5"antry klau
simo pusę sunku tiksliai atsakyti, Šiandien kiekvienas lietuvis yra • 
pasiruošęs aiškinimosi plany dėl savo artimyjy, esančiy užsienyje. 
Kiekvienas, kuris turi giminiy užsieniuose, automatiškai yra traktuo
jamas kaip antitarybinis. Todėl kiekvienas piliečio susirašinėjimas 
su užsieniu-gali susilaukti represijų. Vieniujy tuoj susilaukia, 
kitiem susirašinėjimas yra persekiojimo pradžia. Bet koks su bet kuo 
-susirašinėjimas yra nepatartinas, nes anksčiau.ar vėliau jis' baigsis 
persekiojimu. ' . . ■
- Ar žmonės klausosi užsienio radio? Ąr leidžiama laikyti radio; apa
ratas? * ’ “ **
7’Radio aparaty esama, žinoma, mažiau nei nepriklausomoj Lietuvoj, 
Aparatui laikyti reikia leidimo. Leidimus duoda tik lojaliem pilie
čiam. Gyventojai ir patys vengia tokiy leidimų prašyti, iržs turi ra
dio aparaty, tas automatiškai jau sekamas. Nemaža radio aparaty yra 
nelegalių rezistencijos Žinioje,
- Ar žmonės tikisi ko iš Vakarų?
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- Visą tautą anapus uždangos viltys sudėtos į Vakaras, šitom viltim 
tebėra ir šiandien gyva kiekviena pavergtoj ą tautai pirkia, Jom guo
džiasi ir vegetuoja kasdien visokeriopai vergiamas inteligentas ar 
skurstąs darbininkas. Lygiai tos viltys suteikia energijos ir ištver
mės pavergtą tautą rezistencijom, kuriom lieka laimėti arba mirti,

’’TREMTINIAMS N3BEREIKES ILGAI LAUKTI” 

^O^Pirmosios^sęsijos žodžiai ir .darbai

Rugsėjo 10-11 d.d, Ženevoje dar posėdžiavo Tarptautinės Pabėgė
liu Organizacijos Parengiamoji Komisija (PC IRO). Tai buvo paskuti
niai posėdžiai, nes Danijai ir Venecaelai ratifikavus Organizacijos 
konvenciją Ig^skaitosi įsteigta, ir rugsėjo 13-27 d,d, vyko jos pir
moji sesi j a7~IRO**j>au’*daIyvau3 a“Iios valstybės: Australija, Belgija, 
Kanada, Kinija, Danija, JV, Prancūzija, Gvatemala, Luksemburgas, Nor
vegija, Olandija, Domininkonu respublika, D.Britanija, Venesuela, Is
landija ir N,Zelandija, Brazilija konvencijos dar neratifikavo, bet 
IRO darbuose aktingai dalyvauja ir pabėgėlius mielai priima net su 
šeimom. Šios sesijos metu j. IRO įstojo Italija ir žadėjo įstoti Švei
carija, ligi šiol dėl sovietu baimės vis neišdrįstanti to padaryti.

Vadovybė

ĮgO-girmįnįnku išrinktas buvęs PC IRo pirm, prancūzas Ponsot, 
turjš“ne51ogą”vardą. I vioepirm. kinas Wu, II-olandas Dr.Kanžerj gra- 
nešėjas - belgas Dr,Schneider, tose pareigose buyęs ir PC IRO, visacta 
glaudžiai bendradarblavęš"*su“pabėgėlią tautiniu grupių atstovais, 
juos palankiai išklausęs ir pabėgėlius šiltai užtariąs. Vykdomojo^ko- 

išrinktas Kanados atstovas, vioepirm. - Norvegijos, 
TEenkamI~ne‘*ašmens, bet valstybės.) Norvegijos atstovas, ministeris 
Andersen, yra pasisakęs už glaudą bendradarbiavimą su pabėgėliu taur 
tlnėmlš“grupėmis, palankus pabaltiesiems. Generaliniu direktorium vi
sais balsais išrinktas amerikietis Tuok. — ———

Pažymėtina JV delegato B.H.Dorr kalba ir prancūzą delegacijos pa
siūlymas, Pirmasis, pats dusyk lankęsis pas tremtinius Vokietijoj, 
Vaizdingai nušvietė ją tragingą padėtį, gėrėjosi aukštu moraliniu bei 
kultūriniu ją lygmeniu (jis pasisakė pats vargiai'ar būtą toks išli
kęs, jei būtą tekę keletą metą pagyventi tremtinią sąlygose) ir ener
gingai reikalavo skubiai spręsti tremtinią klausimą. (Ir visi atsto
vai apie tremtinius tegalėjo gera pasakyti.) - Prancūzą delegacija 
pateikė rimtą pasiūlymą - kad^gabėgėlįus griimančįos^yaįstybės^įsi- 
laist^įr^atįtinkam^prooentg^sHarbĮngąJ^Išęnlį^gaįįegėįlą^llI“ 
f jnxI-UrIą~j3ūši£~į857oo62£~^ol22O7-Vienas“atstovas pastebėjo •“’’Tegul* 
IRO va3ovyEė“nemano7"*Ea3“taI“tIk“žodžiai. Tai labai rimtas pasiūlymas, 
mes jį remsim, ir naujoji IRO vadovybė turi juo rimtai susirūpinti,* 
N.Zelandijos atstovas gen.Stevens vėliau sąvo vyriausybės vardu pa
reiškė, kad jo Šalis veikliai prisidės prie šios kategorijos žmonią 
materialinės globos.

Brįtg valstybės pasekreterius Mayhew prižadėjo, kad jo šalis steng- 
sis“Ir toliau priimti tremtinius, bet be Šeimą, gonada, jos ministe- 
rio Jean Desy žodžiais, ateinančiais metais priimsIanEl su šeimom
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100,000 pabėgėliu. (Vėliau Kanados vyriausybės vardu buvo pareikšta# 
jog ten pageidaujami prancūzu ir anglo imigrantai, tremtiniu tauti
nės kolonijos esančios nepageidaujamos*,,) Australija žadėjo savo lė
šom parsigabenti 200.000 tremtiniu su šeimom7~grancūzai nusikundė, 
kad pas juos kas mėnuo Įstringu apie 3.000 asmeno7**kurle sudaru kraš
tui didelę naštęi, bet humaniškumo sumetimais jie netremiami.

Vykdomasis. sekretorius Tuok pranešė, jog •pąbėgSĮjLam^įkurdįntį IRO 
ja2^S2£į25.į-22feS2^&52į_2į2lgiZįeį-Ž2£?222EŽ2-2El£522iŽ'» Ir~tr.emti- 
nIams~nebetekšio-iIgai’"lauEti7"*3iemet ’ esę“numatoma"*r epatr i j uoti 
57.000 ir įkurdinti 381.000. Savo pranešime Tuok pažymėjo ir HALFo 
bendradarbiavimu su IRO.

Simpatingai pakalbėjo JV tremtiniams įsileisti komisijos pirm.Ugo 
C; rusi. Pranešė, kad į kviečiančioj y giminystės artumu nebūsiu krei
piama daug dėmesio, nurodė,■jog.JV darbo ir gyvenimo vietę kiekvienas 
galės laisvai pasirinkti.

Repatriacijos.klausimas

•f. neberado .didesnio dėmesio, nors referentas Jacobsen, vienas iš 
artimiausiu Tuck bendradarbio (Prancūzijos žydas) bandė jį perstaty- 
,ti kaip vienę iš svarbiausio. Jau brite valst.pasekr.Mayhew patarė 
neturėti iliuzijo dėl tremtinio grįžimo, kol j0vkraštuose bus dabar
tinis režimas. Rezoliucijoj sakoma, jog dėl grįžimo kiekvienas,, gali 
laisvai apsispręsti ir jį sava iniciatyva organizuoti?**

‘ Išaa.S įyj Q,, at ranka

Norvegijos atstovas pasiūlė konferencijai, kad išvykstančioj V- at
ranka sveikatos požiūriu nebūto nehumaniškai griežta; jis priminė 
Vatikano atstovo tėvo Killicno kalboj padaryto įsaknųi reikalavimo* 
kad prįįmančįos^šaįys_į_tremtįnįus_žįūrėto_kaįp__įj>žmogox_ne_<kaįpwį 
prelče? Ki'ti~kalbėt'č j ai pabrėzė?"*kad**griež bai"‘vykd“nt**atranko~tremti- 
nio skaičius ir po kelerio meto liks tas pats.

Ta proga buvo plačiai paliestas ir*». 1 * • . • , ■
tremtinio maitinimas bei aprūpinimas

Diskusijose reikalauta, kad tremtinio maisto normos nebūto mažes
nės už jo gyvenamo krašto gyventojo normas; rekomenduota padidinti 
normas vaikams, nėščioms moterims, ligoniams, dirbantiems; gyvenamus 
būstus įrengti bent pagal higieninio reikalavimo minimumo, pakanka
mai juos šildyti; drabužius pritaikyti klimatui, amžiui, sveikatos 
padėčiai. Deja, tremtinio maisto normo padidinimas rezoliucijoj ne- 
praėjoo • ■ .

Tremtinio tautinės grupės buvo pateikusios pasiūlymo, kad ben
dradarbiavimas su IRO būto ne liilc stovyklo ir zonę lygmeny, bet kad 
ir prie IRO vadovybės Ženevoj būto tautinio grupiį patariamoji tary
ba. Rezoliucijoj deklaruojama, kad iRO^bendradarbiavįmas^su^tremtį- 
■2į^li&2į.į2ž3As_organizaci^gmis bus_.šustįnrIntąš^2?a<5įąu2tĮ§2£į6i~š22B 
iygm.an.3_imamai7'*apie’’patariamojo**tafybo”Ženevoj nekaibama?’*nors'"yra 
vilties7**kad~ateity šis klausimas dar galės būti pozityviai išspręstas.
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§23Ž£22_£S-£Ž£32£_^2į pasibaigusios I-osios IRO sesijos

Pasekus diskusijas, nutarimus bei valstybių delegatu rekomendaci
jas IRO Gener.Sekretoriui, galima padaryti išvadas:

a) D.P.klausimai gali būti greit išsprendžiami, nes atsirado pini
gu, transporto priemonių, o kas svarbiausia, ir geras noras;

b) Pasaulio opinija yra persilaužusi, neabejotinai į. ger? D.P.at
žvilgiu pus?. Jau D.P.masėje nemato ir neieško “karo nusikaltė
li?“ bei ’’naci? kolaboracionist?”, bet mato totalitarini? rėži
ni? aukas, kurioms reikia padėti;

c) Rimtas susirūpinimas ’’LIKUČIAIS” ir j? globa, t.y. t? asmen? 
globa, kurie negalės išvykti dėl lig?, amžiaus, nepajėgumo į 
tolimesnius kraštus;

d) Galutinai paaiškėjo repatriacijos klausimas ir jei jis sesijos 
metu buvo paliestas, tai turėjo vien tik teoretinio ir statuti
nio charakterio prasmę.

Aiškiai matyti, kad IRO prestižas yra aukštas ir kad į ši? organiza- 
cij? įstojo ir greit įstos kelios valstybės. Tuo pačiu pagerės IRO 
finansai ir, turint pinigę, lengviau bus problemos sprendžiamos. Aiš
ku, kad moralinė pusė turėjo tam nemaža įtakos, bet ir atskir? val- 
stybi? egoistiniai interesai sutvirtino t? organizacij?. Pastar?j? 
vaistyti? tarpe buvo ir yra noras - gauti ger? ir pigi? fizinę darbo 
jėg?. Dėl tokios jėg? selekcijos ir t? vaistyti? politikos (Kanados, 
Australijos, Anglijos) yra griežtai išsireišk? Vatikano, Centr.Ameri
kos, Prancūzijos, Norvegijos delegatai. Tie, ypač Rev.Killion - Vati
kano atstovas - pasmerkė toki? politik? tokį žmogaus traktavim? pri
lygino prie ’’Bate humaine”. Bet atidžiai peržiūrėjus IRO sesijos re
zoliucijas, rekomendacijas, matome, kad yra daug rimt? ir pozityvi? 
nutarim? ir tremtini? globos organizacijos gali už k? užkibti, prašy- 

, ti, net reikalauti* To ankščiau nebuvo.' Todėl bus svarba sekti ir 
veikti, kad tos rezoliucijos būt? vykdomos. Nors ir IRO centre užsi
likę seno UNRRAos elemento neabejotina, jog prie Mr.Tuok daugiau ga
lima bus atsiekti. Tiesa, tautinės sudėties atžvilgiu aparate dar 
daug vienašališkumo (teisi? skyriuje iš 19 nari? yra 18 žyd?). Bet 
j? pozicija nėra taip tvirta, kaip ji anksčiau buvo. Vienos zonos 
IRO valdinink? (Glaser) angį? ir lenk? kalbomis stovyklose buvo iš
kabinti repatriacijos reikalu į lenkus atsišaukimai. Juose buvo pa
sakyta, lenkai neturį manyti, kad jie į Amerik? pateksi?, jie turį 
grįžti . Lenk? grupi? atstovas Ženevoje pareiškė protest? IRO sek- 
retariate, bet pastarasis užginčijo ir nedavė eigos. Kai lenk? dele
gatas gavo iš Vokietijos t? atsišaukim? originalus (su Glaserio pa
rašu), juos parodė atskiriem delegatam ir IRO sekretariato nariam, 
rezultatas buvo, kad Glaser buvo tuojau iš sav? pareig? Vokietijoje 
atšauktas ir..., perkeliamas į U.S.A. J INO įstaig?. Per visus Vyk
domojo Komiteto ir General.Tarybos uždarus posėdžius dalyvavo UNOv 
oficialūs stebėtojai... sovietinės Lenkijos žydas ir Prancūzijos žy
das. Lygiai viena iš oficial.Tarpt.Darbo Organizacijos stebėtoja bu
vo žydė. Pastebėtina, kad sovietinės Lenkijos, beįj UNO įstaigos ste
bėtojas, nei vieno viešo bei neviešo posėdžio neapleido. Tai nenau- 
jiena, kad visose tarptautinėse organizacijose yra daug žyd?, tuo 
tarpu to vienašališkumo nebuvo valdžios delegatę tarpe.

Ypatingai reikia pažymėti U.S.A.delegaoij?. Ji buvo viena iš di
džiausi?, su įvairiais ekspertais, aktyviai dalyvavo visuose darbuo
se. Ji na vien tik materiale puse domėjosi, bet ir moralės klausim? 
aukštai statė, o ypač jos šefas DORR. Kitas delegacijos narys, Mr.

12



13

Worren buvo ’’realistas”, Didž.Britanijos delegacija buvo itin realis
tiškai nusistačiusi ir jokio sentimento nerodė.

Teigiamai veikė visokius delegatus apsilankymas stovyklose, visa 
eilė delegatę., -kurie aplankė D.P.stovyklas, yra nustebę, kiek ten yra 
vertybių - specialistę, kad-jos lieka nesunaudotos ir vegetuoja sto
vyklose, Be abejonės, kad religiniu, tarptautinię organizaciję ir t,t. 
apeliacijos D.P.labui turėjo ir turi ję problemas sprendžiant įtakos. 
Prisidėjo ir patys D.P,, išlaikę gėrę savo vardę, lygiai ir įkurdini
mo kraštuose gerai užsirekomendavę. Iš kelię delegatę teko patirti, 
kad apie baltlečius gerai atsiliepiama, juos aukščiau kitę įvertina. 
Lygiai sakoma, kad baltiečiai yra geriausiai susiorganizavę ir_net___ ne
geriau aprūpinti.

Prie teigiamę sesijos nutarimę priklauso ir apeliacinię organę 
įsteigimas.

Tautinię grupię pasiūlymai, kad iš D.P.tarpo pakviestę į aukšt. 
IRO pareigūnus, tuo tarpu niemais nuėjo. Bet visais D.P.klausimais 
dabar galima bus dažniau kreiptis į Vykdomęjį Komitetę arba jo narius, 
kurie.dažniau ateity susirinks.

Baigiant apžvalgę, konferencijos balansę galima sutraukti:
1. Patvirtino PCIRO paskutinię metę veiklę ir konstatavo, kad per 

tuos metus įkurdinta bei sugrįžo į savo kraštus 256.000 dsmenę;
2. Kreiptasi atsišaukimu į visas_geros_yaįįos_yalstybes, kad jos 

kaip galint daugiau priimtę~tremtinįg2®2lliIŠ2Š^ 'intelekt. 
sluoksnio žmonię ir tokię, kiirie~šavo~paštangom negali išsivers
ti ir susirasti prieglaudos (turimo galvoje’.senius, invalidus, 
ligonius),

3. Išrinko General.Sektor. - Mr.Tuck.
4. Patvirtino 1948/49 ir 1949/50 matę biudžetus ir ję ribose ga

lima bus įkurdinti bei gražinti i namus 825^000 asmenų. Biudže
tui patvirtinti: 48/49 metams ---C??-c??" .doi i 49/50 metams .
154.560.500 dol.

5. Pripažino pašalpos klauzulę ir tokiem, kurie dabartiniu metu 
nebuvo IRO globojami. Bet paramę ir globę galima bus tik tokiem 
'pripažinti, kurie jos tikrai yra reikalingi (81a turima galvo
je čekai, slovakai, vengrai, rumunai, jugoslavai, t.y. naujai

. atbėgę). » . •
6. Pakviesti visas tas valstybes įstoti į IRO, kurios iki šiol 

bendradarbiavo su IRO.
7. Tuo tarpu IRO dėl lėšę stokos negali Art.Rytuose arabę, tremti- 

nię globoti.
8. VokieSię tremtinię tautinės grupės Austrijoj pagalbos bei pa

šalpos klausimai atidėti vėlyvasniam laikui.
9. Tremtinię vardu kreipiamas! į visas valstybes, kad jos kaip 

galint greičiau ig,. daugiau priinrtę tremtinię su šeimomis. Kon
statuota, kad iki/ūuvo priimtas mažas nuošimtis tremtinię su 
šeimomis imigracijos kraštuose.

10. Gener.Tcryba patvirtino, kad grįžtantieji į savo kraŠtę gauna
20 dienę maisto produktę normas. ■

11. General.Taryba nutarė įsteigti pusiau-juridinį organę, lyg ape
liacijos biurus, kad tremtiniai galėtę su apeliacijom dėl IRO 
organę ję atžvilgiu nepalankius (neteisingus) ^nutarimus apskęsti.

12. Gener.Taryba patvirtino ieškojimo centro biudžetę, kuris siekia 
241095 dol. Sis centras turi ieškoti nuslėptę ir nesurandamę vai
kę.
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IRO sesijos dalyviai su dėmesiu žiūrėjo latviu tremtiniu paga
mintos iŠ tremtiniu gyvenimo ir veikimo filmos ”Kas mes esam" ir "Kęt 
mes darom”. Naujoji Zelandija, Australija ir Kanada nupirkę po vienai 
jos kopiją.

Iš sovietinės spaudos

Padėtis Įiietuvoję

- Derlius Lietuvoje buv^s geras. Pirmieji iškulti grūdai skubama
' pristatyti valstybei. Kaišiadorių grūdi^ paruošos punkte pirmas su 

naujo derliaus pyliavom atvykus Ziežmėri^ ūkininkas. Pyliavas pradė
jo pristatyti ir "jauni Panevėžio valsčiaus kolchozai” (Pravda 48. 
7.17).
- Angliakasiu dienos proga Lietuvos mišky. kirtėjai pasiuntė Dpnbaso 
angliakasiams  ̂kale t g. ešelonu kasyklom^ramsgį^. Visa tai padaryta“virš 
plano7~Planas~atliktas”avo ruo?tu7"*Mi^ko'*medžiaga išvežta prie ge
ležinkelio stočių. Ji bus gabenama taip pat į kasyklas ramsčiam (Iz- 
vestįja 48.7,17)
- Ryšium su pasikėsinimu prieš Toglatti Lietuvoje buvo surengti mi
tingai. Lietuvoš~SSR~mokšl£“akademIjos mitinge kalbėjo vicepirminin
kas J,Žiugžda ir mokslo darbuotojas Jurginis (Izvestija 48.7.17)
- Prieš derliaus sudorojimu Lietuvoje buv^ priskaitoma per 250 kol
chozu (Izvestija 48.7,22)
- Aukščiausios Tarybos prezidiumo nauju įsakymu padidinti žemės ūkio
mokesčiai nuo liepos 1 d.: ——

Pajamos iki 2.000 rub. Mokesčiu norma
11 kap.nuo kiektieno pajamų rb.

2.000-3.000 220 rb. el3kap. nuo kiekvieno rb.per 2«000rb
3.000-4.000 360 f 16 ” . 3.000
4.000.-5,000 510 21 ” 4.000
5.000-6.000 720. 26 5.000
6.000-8.000 980 31 6,000
per 8.000 1.600 40 8.000

Šie mokesčiai imami iš kolchozininky., ’’besinaudojančiu asmeni
niais įiems priklausančiais žemės sklypais, gyvuliais bei uždarbiais 
ne iš žemės ūkio”. Tie patys nuostatai taikomi ir atskiriems ne kol
chozo ūkiams. Mokesčiu lengvatos tokios: dienos uždarbis, gaunamas 
iš kolchozo (pinigais ar natūra) žemės ūkio mokesčiu neapdedamas; 
mokesčiu normos sumažinamos 50 o/o kolohozininkam, sulaukusiam ne
darbingo amžiaus (vyrui 60 net p, moterys 55), nedarbingam šeimom ir 
asmeniškai di.rban.td am. ūkio darbus (Izvestija.48»7^14). '
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