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LIETUVIŠKŲ’ REIKALŲ SARGYBOJE JTO

YTO Paryžiaus sesijos programoje yra iJLausimy, tiesiogiai arba 
netiesiogiai aktualiu ir pavergtiesiem; ūkinės ir soc.komisijos ra
portas genocido, reikalu, Čilės atstovo keliamas klausimas dėl Sov. ' 
S-gos laužomu žmogaus teisiy, neišleidžiant svetimšaliy žmoniy ru- 
"Sly, Lenkijas pasiūlytas DP repatriacijos klausimas ir šia pat ūki
nės soc.komisijos raportas apie DP repatriaciją if emigraciją. Šitie 
klausimai paliečia tiesiogiai tik karitatyvinę humanistinę pusę. Bet 
jie duoda progę ir mum įsijungti su šios 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
eitu metę skundas JTO dėl genocido mūšy tėvynėse.

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

Budriai sekti sesijos eigę ir sugauti reikiamus momentus padeda 
tas faktas, kad sesijoje gavo teisę lankytis mūšy žurnalistai, at- 
stovauję. Amerikos lietuviy 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 mūšy klausimais.

Visy trijy Pabaltijo valstybiy 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 pastangy 
gauti audiencijy dar ir pas kandidatę į prezidentus Mr.Devey.
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US zonoje 1948 r,liepos 1 d.

1} Viso liotaviy^ stovyklose «• 24.853 asm,
a) už stovyklos riby 1.500 *
b) išsicrininguoty . • ( 2.500 •

/ ■ ' Iš viso 28.853 asm.
2) Socialiai nepajėgiu apsirūpinti 964 asm.
3) Asmeny per 60 mėty * 1.041 •
4) Vaiky ilsi 14- mėty e- .. 5.967 "
b) Baiguaiy aukšt.moksly *> 1.429 *

JŠ2:_4SE“22_į2_ys_22£oa
(ligi 1948.VII.1)

Kaiaūa >« 996 asm* Maroko 4 asu*
USA 480 »» Olandija 42
Anglija • — 316 n Švedija I W
Belgija «• 506 * Lenkija .• 1 If
Australija 434 • Šveicarija 1 w
Veneoucla «•« ' 32 n Tunisas • 1 ff
Prancūzija «• ’12 Kitur ' 285 v
Argentina •» 20 n

Iš visos 3.130 asm, vyry 2.347, motery 783, su šeimom 456 
Daugiausia Ssimy emigravo į USA.

A n j- 1 ji___ 3_°_E„S
1948 m.liepos mėn. 1 d. anglai zonoje buvot

Profesijos; Nori cnlgraotl
Aukštojo mokslo •• 5,5 o/o 40 o/o Konadon
Žemės ir mišky Akio •— 33 n 5« ” U.S.A.
Techniškos srities •* 16,5 ff 5 " Australijon
Pramonės «■ 10,5 rt " Kitur
Meniniuos
Susisiekimo •

2,5 
8,

H 
•f Darbingu apie 18.381 ASM.

Ariaty * 12 W
Kity pra^tiš.cy prof. «• 9 tl
Jstaigy turnautojy 3 t?

14371 lietuviu tremt.stovyklose ir 
___800 už stov.riby

15171 liet.
IW pirmyjj. pusmetį išemigravo;

Į Kanady 850 liet.
" Anglijy - 696 H
7 Auetralijy 167 W
7 Pranoūtijy 134 n
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Į USA “ 40 liet.
, • " Braziliją. - 81 "

" BOlgijy - 29 ”
" Argentiny 4 *
H Šveicariją - 3 "
” Olar.dijy __ į„_2____

Vis o:2005 liėtuviy, vyry 1483, 
motery 512, su šeimom 
■ 300

PajJpirmyjį pusmetį repatrijavo 400 liėtuviy
Nori em.rįjuoti;

45 o/o Kar.adon
45 ’■ W 

o v Australijon ' ' '‘
5 • Kitur

Socialiai nepajėgūs apsirūpinti - 800
Asmeny per 60 moty ......... >.. - 560 
Vaiky iki 14 mėty.............. -1900 
Baigusiu aukštyjį moksly....... - 316
Darbingu apie 12000 asm.

Profesijos;
Aukštojo mokslo - -t o/o 
Žemės ir miško sritisi39 ”
Techniškos srities - 16 • *

4Pramonės M - 11
Susisiekimo " - 6 4

Medicinos " - 2 H

Amaty - 12 t?

Kity pruktišky stec,>- 8 H

įstaigos tarnautojai- 2

P_r a_n o ū n y...  ,g.o F.. Jį

1948 m.liepos mėn. 1 d. prancūzy zonoje buvo; . »

1) Iš viso liėtuviy................... 2468 asm.■
2) Socialiai nepajėgiu apsirūpinti.... 47 "
3) Asmeny per 60 moty............... .. 66 "
4) Vaiky iki 14 metu.................  543 «
5) Buigusiy aukštąjį, moksly........... •, 216 '!

< papildomos informacijos)

1947 m. sausio 1 d. brity zonos stovyklose buvo 23026 lietuviai
1948 m.rugsįjo lū. jy teliko 12779 ”
Nuo 1947 m.sausio 1 d. iki 1948 m.rugsėjo 1 d., 
emigravo . ■ 8743 *

’ Nuo 1947 u.sausio 1 d. iki 1948 m.Tugsėjo 1 d.
repatrijavo ■_________________

Viso iš brity zonos atov.išvyko9346 lietuviai
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- 4 ■■

Tranzitinėse stovyklose (pakeliui į emigraciją)
1948 rurugsėjo 1 d, ouvo ' ‘ 1552 lietuviai
Tuo badu, CT-.i ravusiy., repatrijavusi# axa b e emi
gruojančiu lietuvių 1943 m.rugsėjo 1 d. buvo 10393 asmenys
Naujai priiMtįijįjįDP skaičių, bot ,'yvenančių už 
stovyklos ribų 1946 u.rugs.1 d. buvo ' 1298 lietuviai
Tuo būdu britų nonoje 19->8 .rugsėjo 1 d, buvo 
(12779 f 1552 t 129ą) 15629 l.'.eGuviai
Lietuviu emigracija iš britų zonos ėjo i Situos ^raštus*

1947 1948
1.1.-1.9.

1947-1.9.48

Angliju 4808 824 5632
•Irgontinų 0 18 18
Austrailjų 287 445 732
Baigijų 100 9 109
Braziliją 100 38 138Braneūziją 1 162 163
Kanadą ' 781 1011 1792
Olandiją 0 8 8
Švedija 5 2 7
U.S.A» 31 47 78
Vėnocuelą 50 0
Kin ur 0 16 16
Viso 61b3 2580 3743 *
194 u a, rugpinčio nėr. e b į emigravo 312 lietuviai

tt ” repatrijavo 14 «
X’ i 1948 m.rugp,, 15 d. screeningo komisijos apklausinė.jo 
12829 lietuvius, globai priimtiną rąstą 12350, nepri
imtinų. 198, iš s .ovyklu pašalinta ug.

Papildonos žinios apie padėti Lietuvoj e

1. Adrainigtrucija
- Ar dabartinė Lietuvos okupacija nė administracija remiasi vietiniais
gyventojais ar svetimšaliais? i
- Dabartinė okupacija neranda gausesnio koliaborantų elemento. Nuošir
džiai oolševikari talkina tik buvę kriminalistai. Atsakingesni postai pa
tikimi tik rusam:- komunistam. Not ir naiinustųi lietuviai neturi Maskvos 
pasitikėjimo. 194b r.vasarą, ftarant " pro šystką "buvo pašalinti iš pareigų 
ir nubausti Kauno ay.partijos CK sokrutoriuė Grigaj-cvišius ir partiečiai 
Vabalius ir Bieliauskas. Ant!koftinf*rminės nuotaikos juuSia’>;os ir tarp 
lietuvių komunisty..
- Kas yra oficialieji krašto vul'aovait žymioji gura alūnai?
- Ged ilap min,pirm., Pisarevas - vi«up., Sokolovas ll-as vicep., MaJįe- • 
vas -III-as vlnep., P'.ipda.iš - sekret., K.Andrijaitis - maisto pram.min., 
S.Škočinas - vien, yra-.min., I.Btinbūrys - soc.aprap.nin., A.Zunysj-.inas
- žuvų prai-.inn. , V. Vii a žilina s - žoilės ū'io nin., Sviet.Siovua - komunali
nio ū.:io itin., S.Banaitis - sveiKutoa Uj/Somln.. D.Jafi ovas - valstybės 
Saug.min., V.Aleumavifiius - t«0uniAlnių kult.min., Ivaškevičius * preky
bos min., I.Žiugžda - švitino min.,"V.Au ustinuitis - gyvulininkystės 
min., MeLiubincovus - statybinių medž.uin., I.Čy-as - mėsos ir pieno praa.

4



min., Teodln - xndustr.min., A.Drolmys - finons# min.,, Pon.'.murįovas - nr a/ 
k# prum.min., L urnmitis - tautos mait.min., Rutonskis - užsieni# raiko 
min.t B rtašiūn s - vidaus reik. nin., Šui^uskuB - vulst,plano kom.pirm., 
Sniečkus - LKP sel>ret»Na, žinoma, ir J.Paleckis,
- 5a£_Z£2_SiiS£i2.<li^X2į:S2X2į'?
- Vyriaūsiaū”yra Ščerbakovas - Kon.partijos patikėtinis Lietuvos reikalam.
- 525i&_y££-£’£2i.,2£2islS-Žk£B_įi252Zi^_i£_?£įŽa®Si£S-!S££^?2_22,_1į£'į2'i;£acijc,46?
- Aukštuose postuose proporcija 3C s 7C lietuvi# nenaudai., Žemesniuose 
pusiau. Miusuuoso vyrauja rusai ir žydai, Provincijoje vyrauja lietuviai, 
MVD (vidaus reikalu uin.) aukštesniame personale vyrauja svetimieji, že- 
mesnirn.e lietuviai. MGB (valstybės sau;;umo min,) - lietuvi# tik apie 15 o/o
- 51-J2iSis_3rŽi&S52iiį_SŽ2iE2į!S£45?_(?i2£2į2£iiiSZ
- Bevelk refunkcionuoja. Jos egzistavimas tik propagandinis. Visos funkci
jos, kurias turėt# ši ministerija atlikti, atliekamas per Muskv#. Dėl to 
ir aęie tarnautoj# sudėtį šiai ministerijai sunitu k# pasakyti. Sviet.cin. 
Žiugždos sūnus yra paruostas Maskvoje diplomatinei tarnybai prie JAV, t Si- 
jis vis vaikščiojo bo posto.

’ 522..2tiįS2_S22iS£2!Sį9SZ„^£_£!J21§A23:į”-;į2_Xr2~į3£2X2S_ii?~£S.i!S:_.-=i2Si_į2Žįi.,l'1;.į 
§3sIfiIoSIKiš‘'5?'JSauiio~8S53r»u “Taryb#"§#jU4»50s"‘5HkIui"."Goležlnkšli#~ (d• *

• liniBtrudijoj tarnautojui dauginusia rusai. Vis# didesni# stoši# viršinin
kai yra rusai, Busisie,tinas po krušt# nėra trukdomus iki 200 Won., iš* 
skyrus tas vietas, kurios vadiiumos •’drimdžiasaos zonos" (tai pasieninės 
prie Lenkijos ir pujuribr sritys). J šias sritis įvažiuoti ir iš j# išva
žiuoti -yvantojon bv speciali# MVD li-idim# draudžiamu. Kelionės pažymėjimus 
apskritai išduoda pačios įstaigos, kuriose tarnaujama, jei vykstama į ne
draudžiam# zdn#. Su Rytprūsiais jokios sienos nėra. 'Kelionės foru lianai į 
ten taikomi tie patys, kaip ir į kitus vistas. Kiekvienu atveju gera pasi
rūpinti'konandiruot#, nors kelionė ir nssiekt# 200 kl. •.. J Latvi j# galima 
vykti taip pat be speciali# leidim#. J Gūdi j# ir Rusijos gilum# galina vyk
ti su vietos MVD ar vietos vykdom#j# komitet# pažymėjimais <. Lėktuvu kelio
nei reikalinga paprast# komandiruošiįu
- 53£Į2^L£SlŽ£aZŽ2S2£a_"L-l’2'52-^Ssto”_į£_!iS2^Š?i52£Z22S"_I?22ž2*A2A'7
- '5uš#7 '
-- ^r_Z£a_įį2'fc2žįžį£2iįifeS£į32S-22š'?
- l3-lietūvI3k#j#-kaHuomenės~daliniu yra tik 16 pėstinink#. divizija, sto
rinti Vilniuje. Joje 80 o/o kari# yre lietuvi#, komanduojančiam personale 
lietuvi# maža. Divizijos vadas yra pulk.Motieka, pavaduotojas gen,Macijaus
kas (politgenerolas). Kiti lietuviai, kai jie mobilizuojami,, išskirstom!
po rusiškus dalinius. 1944-5 metais sumobilizuoti lietuviai buvo išsiųsti 
-į Rusij#, kur buvo išskirstyti po rusiškus dalinius.
“ 5i*į_Ž£2_X^£!>‘._įi2££!'21_S25£iįSd2tui_kiek_ptisį31ėpė?
- KŪro“metū“daug'*šūmobIlIžuotI~nepuvyEo7"’Dullš'"mobiIlzuoJam# įsitaisė' "bro- 
niruojamose" įstaigose (panašiai kaip vOkieši# laikais VK). Kita dalis pasi 
traukė į miškus partizanauti. Dalis davėsi mobilizuojami. Kuris procentas 
pasisekė mobilizuoti, tai priklausė nuo atskiros vietos. Grubiai skaitant, 
reikt# sakyti, sumobilizavo 10 o/o t#, kuriuos mobilizacija lietė. Nemažus 
kiekis slapstėsi, individualiai, šit# žymi dalis vėliau "ėbluv#" metu buvot' 
nužudyti ar' ištremtį į Sibir#.
- 525įS_32i)i..Y2£2A_1?°]:J.įįį?^2S^-į£.-52£ &BS2525i7
- Karo metu būvo^mobiližuojumi"nu6 18§5 mėt# gimimo iki 1926 met#. Karui 
pasibaigus dalis demobilizuota, kiti paskirti į įvairius darbo batalionus. 
Po to buvo pašaukti apmokyti,1926,7,8 met# vyrai. Šiuo metu jau pašaukti 
ir apmokomi 1929 ir 1930 met#. Apmokomi Lietuvoje ir Rytprūsiuose. Apmoky
mas, palyginti trumpas ir menkus. Pvz. 1926 ir 27 m.'vyrui buvo apmokomi
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1946 m.rudenį apskrišię miestuose. Apmokymas truko kelis mėnesius su 
suvalė darbužiais ir beveik savu maistu. Keturias dienas savaitėje Jie bu
vo mankštinami, o kitę savaitės galę vykdavo namo atsigabenti muisto. Vi
si buvo apmokomi kaip pėstininkai.
- Ką£ią_kąįbą_duodąmos_komąndds-Įįętuyįškojoj_diyįžįjoj?
- Rūšį? ~~ ~~ -----
- 4£_Z£2 kietuvo^knrojnokykią?
- Sp8bI"IIę“Lietuvoš_Earo”mokyklę nėra, .Tašiau aukštosiose karo mokyklose 
visiem studentam ir studentėm yra priverstinis karo mokslas per visę stu
diją laikę. Per savaitę 4-5 valandos. Baigus kiekvienas gaudomas dlplomę, 
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 dalykui lietuviškai ar rusiškai pagili tai, ar lektorius moku lie
tuviškai. Lektorių maždaug pusė lietuvię, pusė rusę. Komandos tik rusiš
kai.
į_Kįek_yra_sovietjĮ yrraiJos_Lietavoje?
-“194?"m7paE~Igoš 3avIniaIŠ"ietūvo7e buvo apie 80.000 reguliarios kariuo
menės. MVD pajėgos siekiu apie 30.000. MVD tarnyboje yra ir lietuviu.' Kavų" 
(Donelaidio gv.) yru ir MVD mokykla. Joje, ruošiami MVD karininkai. MVD 
tarnyboje yra apie pusė lietuviu. MGB pajėgę Lietuvoje apie 48,000.Šioje 
tarnyboje beveik visi rusai. Lietuviu nedaugiau 10 o/o. Milicija tiesiogiai 
priklauso MVD. "Istrebiteliai" priklauso MGB.
- ^2£_?£2 ’,į2'*'£213įteįiaį"?
- fū~š~bol2svlkūl’"paglmdė 1945 metę pavasarį kovai su politiniais "bandi
tais". Tuomet pasireiškė gyvas partizaninis judėjimas, ir kovai su parti
zanais buvo bandoma kiekviename valsčiuje sumobilizuoti iki 30"istreblte- 
lię" iš lietuviįi ar apskritai vietinię gyventoję tarpo. Šis vajus bolše
vikam nepasisekė, nors ntojantiem į istrebitelię eiles buvo teikiamos pri
vilegijos (.atleidžiami nuo Mobilizacijos ir kt. ). įstojo daugumas nelietu
viai. Lietuviai, kurie net buvo įstoję, pasitraukė partizanam pavarius ak- 
eiję per spaudę ar ėmusis griežtesnię priemonių. Pirmieji istrebitelię da
liniai susilaukė kruvinę nuostoliu, būdami menkai ginkluoti ir blogai ap
mokyti. Istrebiteliai buvo naudojami ir prievolėm iš Ūkininkę išrinkti. Jie 
buvo nepopuliarūs ir susilaukdavo pajuokos ir dėl to, kad.būdavo blogai 
aprūpinami ir tekdavo iš ūkininkę vagiliauti ir apiplėšti, kad galėtę iš
silaikyti. Tokios sęlygos ję eiles visai sumažino, ir šiandien yra valsši;' 
kur ję belikę vos pora, Się dalinię likučiai buvo inkorporuoti į MGB tar-‘- 
nybę, kiekviename valsčiuje -ję eiles papildant rusais iki keliolikos ar ke
liasdešimt asmenę. Iš likusię ištikimę istrebitelię įtrenkami kandidatai 
MGB mokyklom. Apskrišlę miestuose yra šitokię daliniu rezervai, ftia opera
tyviniai MGB daliniai dienom ir naktim vykdo savo "uždavinius" suiminėjo 
žmones, renka pyliavas, mokesnius, ieško partizanę slėptuvię.
- 5£kįe £25įSi2,12i42S_i£_!’2įšeyįkįĮ Įjuoštolįąi?
- Nao-I'J44-m7'*IIgi dūEar~yrū~žūvūsIę''režl3tenoijos žmonię apie 2C.000. ,Bol- . 
ševikę nuostoliai per tę laikę siekiu iki 150.000. Partizanę ir priešo nuos
toliai normaliai vykusię kautynię (1944-5 metais) vis būdavo proporcija.1;10 
mūsę naudai. Tuipfoasiekta partizanę ginklę pranašumu, dręsa ir specialia 
taktika.
- ^_žmonės_tįki_karg~kįĮ.siant?
- Tlkl“viši tiek senas7 tiek"jaunas, tiek rezistentus, tiek aukštinusias pa
reigūnas. Nuo 1947 m.vasaros, kada k-JLbos apie artėjantį karę suintensyvė
jo, buvo išleistas įsakymas, kai. kiekvienas bus baudžiamas, kas lois bet 
kokius gandus apie karę. Kariuomenės dalinius vizituoję generolai betgi ne
slepiamai kalba į kareivius apie karo galimumus su vakarais, svarbesniu į- 
monię vedėjai drįsta per mitingus raginti darbininkus pakelti darbo našumę

6



&
artėjančio fc.ro akivaizdoje. Kuro pradžiai terminai spėliojami iki poros 
metę.

3. Tikėjimo^"laisvė”
“ ^Pįe_kj^įgąs.is_nr_yru_ątsi^ętėlię_kun.igu?
- Esama okskunigįi, kurie dabartiniu laiku bolševiku padaryti parapijų kle
bonais. Juos bolševikai nori Laikyti •Šautinės bažnyčios atstovais. Bet to
kiu yru vienas antras.
“ i^_į2įdšį2E£§_E2įį8į&į3_S21£B?£suž mokyklos sion^?
- Ne7“l§4š''motalš“vyškupal-kroipėšl':l"bolsevlkinę"'vyriausybę, prašydami 
leisti bosimofcinčiiun jaunimui leisti dėstyti religijos pamokas laisvu laiku 
už mokyklos ribę-- bažnyčiose ar kitose bažnytinėse patalpose. Atsakymus 
buvo gautas neigiamas.. Kntechizaoija dabar vykstu per tėvas ir per bažny
čios garuosiant jaunimu sakramentam. Paprotį, kad jaunimas eidamas į pamo
kus užeidavo į bažnyčią, stengiasi išnaikinti. Pastebėtu į bažnyčią užeinan
čiu mokiniu tėvus perspėja ir grasina, kad vaikus sulaikytu nuo bažnyčios, 
nes būsiu pašalinti iš mokyklos. Mokytojai, kurie sekmadieniais lunko baž
nyčių, šulin;imi iš pareigu, dažnai net 'ne/bspėjant.
- ij£_ZE3_S
- Relig!nio-tOrinio spaudiniai nelelSžIami spausdinti. Del to religinės 
knygos labai brangios.

4. kolonizacija
- UiS!S_įA2Ž!iY2-2iiEi_SZ'zo2.to1įg._iš_viso?_Kįek_vietįniį.i_kiek_atv2;kėįiįĮ?
- Višo“apie’‘2.700.000, Bla įskūitomū'ūpie"'5co75oo~su kaupu~atėjūn5''Tkolo- 
nistui, kariuomenės daliniai, MVD, MGB).
- 53E_!1£8XTond_inti kolonistai_muskolįai?
- B“.ūgluušl”rkoloništū-yra_mieštūose7~’kur juos sunkiai pasiekia partizanu 
runka. Toliau vietovės, iš kuriu gyventojai pasitraukė į Vokietijų, ar kur 
ankščiau buvo didesni dvarui. Daugiausia kolonistu tenka Vilniaus bei Klai
pėdos kraštam. Lenkijos pasieny kolonistu retai. į^Lietuvę yra atkelti i apie 
20.000 iš -dabar Lenkijai priklausančiu lietuvišku žemiu. Tačiau šie lietu
viai nelaikomi kolonistais. Rytprūsiuose vietiniai gyventojai baigiama iš
naikinti. Ję vietojo atkeliami iš Sov.S-gos kolohozininkai. Tačiau ir ju nė
ra daug. Ir daugumas Rytprūsių žemi.u dabar yru be šeimininku. Vietovės yra 
.apgyvendintos tik prie susisiekimo merga. Klaipėdos krašto gyventojus sudaro 
dalis autochtonu, lietuviu, žymesnė dalis naujai atkelti ar atsikėlę. Tarp 
•atkeltųjų esamu ir lietuviu raudonarmiečiu ar komunistu, kurio už įvairius 
..uopelnas ten gavo žemės. Pačiame Klaipėdos mieste esamu ir nekomunistu lie

tuviu, kurio vienokia ar kitokie būdu ten sugebėjo įsikurti. Kauno yra apie 
110.000 gyventoju. Iš ju yra apie 70 o/o. Lietuviai. Vilniuje apie 160.000. 
Tarp Ju 37 o/o lietuviu, 23 -’ lenkę ir apie 40 o/o rusu, žydę ir kt.
- Kiok_įiko_zjrdu_uuto_ohtonu?
- Tik keli’tūkštanSiaii Daugumus žydę yra atvykę iš Rusijos. Viso apie 
18.000.
- Kokie santykiui su_„žydais?
- Naujai ūtyykę"žydai gyvena miestuose, dažniausiai įvairiose aukštose pa
reigose. Juos lietuviui traktuoja kaip MVD ar MGB tinklo uolius tarnautojus. 
Net ir tie žydui, kurio buvo vokiečiu okupacijos metu slapstomi, šiandien 
nenori savo išgelbėto jum padėti. Kai kurie yra net apkaltinę, kad ošę. buvę 
blogai maitinami.

5. Mokyklos
- Kokios_yra_aukštojojnoksįo_įsteigos?
- Veikla Kauno ir Vilniaūš”ūniveršitetai. Kauno un-te yra medicinos, archi
tektūros, statybos, technologijos ir chemi os 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, dailus institutas su architektūros, 
skulptūros, grafikos ir tapybos fakultetais. Klaipėdoje veikia komer-; 
cinis fakultetas, Dotnuvoje žemės ūkio akademijos paskutiniai kursai.-

- Dar“šū”31dele“peršvara“vyraūja“lietuviai (85 o/o). Studentijos 
apie 80 o/o lietuviai. Toliau rusai, žydai. Daugiausia atėjūnu yra 
Vilniaus un-te. Studentu iš viso priskaitoma 6000.
- Kiek gįmnazįdę?_ĮnokiniĮį?
- 9o"glmnažiję ir“aple“189 progimnazijos su 65.000 mokiniu. Apie 20 
įvairiu technikumę (žemės ūkio, sodininkystės, daržininkystės, gyvu
lininkystės, miškininkystės, finansinis ir kt. ).
" 5i2k_Se'fcE_S£!i2^2_5-2k®įa2_Sį32a2iJ2j2_52AE_22_E22E_Ss422S_S0JSZ$’l'?
- GlmnažIJa”8_metę7~RŪšę-£alba-pradedama“nuo“3’"škyrIaūš-pradžios“ 
mokykloj.
- m2^ZSį22_2252Ei2i22_ZSŽ2Z2įį3įS?
- Viši"vadovėliai7 tiek“pradžioš-mokykloše7~tiek"’glmnazijose yra ru
su autorių, dabar išversti įlietuvię kalbę. Nepriklausomos Lietuvos 
laikyt vadovėliai išmesti.
” Eaį2_Sį_2ik£Si_2E§_§2-Lįetuyos_hįmgįį2-&į2ŠįaBaa'?
- Lietūvoš-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 
pamaldę giedamas.

6. S2E2ESS2U22
- Kįek-bolšeyikaį_įšvežė_ggyentoįjjjgo_į944^mi?
- ĮŠEaitant~1948~m7pavasario~mašinius~veSImuš išvežtęję skaičius sie
kia 150.000.

- ?riemonėš"toš~pa?ios"kaip ir 1941 m.Dažnumas - pirmas masinio pobū
džio vežimas buvo 1946 m, po nepavykusiu rinkimę, (1946 m.vasario
18 d.), antras prasidėjo 1947 m.vasary ir truko iki 1947 m. galo, ir 
trečias 1948 m.gegužės mėn.Be šię masiniu vežimę kas mėnuo iš kalė
jimu vežama po 2000.

- Vežimo“metū-JoiHo-rūšiavimo~nėpaštebėta7 Atšidūrę-istrėmime jau 
rūšiuojami pagal specialybę. Specialybę pritaiko tik praktiškęję moks
lu atstovam - medikam ir inžinieriam.
- .ir vyrai ir moters mobilizuodami darbam Sov.S-goJe?
- Rusijoje nėra laisvo darbo pasirinkimo. Todėl Rusi jos,, darbininkai 
reikia laikyti visi mobilizuoti. Ję viršininkai kur norį, ten kil
noja ar perduoda kitom įstaigom, lageriam, kolchozam... Prie darbo 
prikišama tuo būdu, kad darbininkam neduodami dokumentai; tik įstai
gos viršininkas turi jam priklausančię darbininkę sęrašę,

7. K212S2ZSlzS2S2&2S2ixEXiiSS22
“ 5iSk_XE3_2°į22232--'-22_k2į2?!-2ZS2-skiriasi^222-22Z2&23B7
- Kolčhožę*"Lietūvoje''būvo7""palyginti,-nėdaūg7-Ję’*da'ūgiau Klaipėdos, • 
o taip pat Vilniaus krašte. Kolchozai pavyksta ten suorganizuoti, kur 
dideli žemės plotai paliko be savininkę, arba sovietiškai imant, be 
valdytoję. Šiaip bolševikam nesiseka suvaryti į kolchozus smulkius ū- 
kininkus. Be to, susikūrusius kolchozus partizanai nusistatę sunai
kinti. Kolchozuose gyvena daugiausia rusai. Sovchozę yra nemaža. Juo-
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se gyvena ir dirba tiek lietuviai, tiek rusai. Sovchozai yra JBįurti 
palinktuose be savininkių 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 vadinamų valstybinių ūkių, turi savo žinioje fabrikai, trestai, 

. švietimo ir kitokios įstaigos. Valstybiniai ūkiai yra pagalba prasi
maitinti tose įstaigose dirbantiesieu. Sovchozų darbuose talkininkau
ja visi tarnautojai įstaigos, kuriai j ia priklauso. Privilegijos sov- 
chozam ir kolchozam - tos pačios. v
- Kokįos^yrąjlkįnįnkąm„Pyliavos?
~ 5ydiš"'nėvienodas7"’Norma"nu6”vieno ha priklauso nuo to, kiek_tų ha 
ūkininkas turisvDa:igiau ha turintiem (30 ha) norma bent du kart 
didesnė negu mažažemiam. Nuo pyliavų neatleidžiami nei daržininkai. 
Miestiečiai, kurie turi bent vienų karvų, nors ir neturi žemės, vis- 
tiek turi duoti per metus valstybei 12 kg sviesto. UŽ prievoles gau
namas atlyginimas visai ubagiškas. IVa.j už centnerį rugių moka 5
rublius (senuosius, dabar 0-5 rb»'.> Juodoj rinkoj parduodamas 1 cnt 

rugių kaštuoja iki 1200 rb.(dabar 120). UŽ neišpiltas pyliavas bau
džiama heleriais matais kono.lagerio, atimant gyvulius ar apdedant 
mokesčiais. Valstietis, turįs 30 ha žemės, turi atiduoti valstybei 
apie 4000 kg grūdų, 4500>$»‘ bulvių, 800 kg mėsos ir tam tikrus kies* 
kius šieno, vilnų, kiaušinių, svieste Ar pieno. Nustatytų pyliavų 
kontingentų nepakanka, uždedamas dar antnorminis grūdų pristatymas 
ir "laisvas valstybei pardavimas", c tai sudaro dar apie 20 o/o nu
statytų pyliavų. Tokie apiplėšimas nualino ūkius. Jau rudens metu 
pasitaiko ūkininkų, kuriems trūksta duonos, o kų jam apie-sėklų kal
bėti. Eilinės ir' papildomos pyliavos renkamos ginkluotų, pareigūnų. 
Neretai kokia Altajaus respublika iššaukia Lietuva soclenktynių, ta
da vėl tūkstančiai tonų išlupami iš ūkininkų. Kartais už pristato
mus grūdus visai nemokama, Antai 1544-5-m.pyliavos buvo atiduodamos 
visai be užmokesčio. Kolchozuose ar sovchozuose dirbu darbininkai 
gauna tik dešimtų dalį to, kas sudaro pragyvenimo minimum. Todėl vi
si dirbantieji, kad apsigintų nuo bado, priversti vogti...

8. SusižinojimaS^su_užsį_enįu
~ laiškai,
- LTSR'gyv'entojų“šuš'£raSinėjimo'’cenžūra’yra Vilniuje', "J''antrų klau
simo pušų sunku tiksliai atsakyti, Šiandien kiekvienas lietuvis yra 
pasiruošus aiškinimosi plana dėl savo artimųjų, esančių užsienyje. 
Kiekvienas, kuris turi gimiiiių užsieniuose, automatiškai yra traktuo
jamas kaip antitarybinis. Todėl kiekvienas piliečio susirašinėjimas 
su užsieniu gali susilaukti represijų. Vieni jų 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? Ar leidžiama laikyti radio apa- 
ratas?
-'Radio aparatų esama, žinoma, mažiau nei nepriklausomoj Lietuvoj, 
Aparatui laikyti reikia leidimo. Leidimus duoda tik lojaliem pilie
čiam. Gyventojai ir patys vengia tykių leidimų prašyti; kfis turi ra
dio aparatų, tas automatiškai jau rakamas. Nemaža radio aparatų yra 
nelegalių rezistencijos žinioje,-
- Ar žmonės tikisi ko iš vakarų? Mtatata—1 i .^-..ta'-ltata.^-,,taXta*ta«ta«A»
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- Visę tautę anapus uždangos viltys sudėtos į Vakarus. Šitom viltim 
tebėra ir Šiandien gyva kiekviena psvergtęję tautę pirkia, jom guo
džiasi ir vegetuoja kasdien visokeriopai vergiamas inteligentas ar 
skurstęs darbininkas. Lygiai tos viltys suteikia energijos ir ištver
mės pavergtu tautę rezistencijom, kuriom lieka laimėti arba mirti.

"TREMTINIAMS NEBEREIKES ILGAI LAUKTI"
IRO Pirmosios sesijos 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 Venesuelai ratifikavus Organizacijos 
konvenciją į5fi^gkaitosi_įstęigba, ir rugsėjo 13-27 d,d. vyko jos pir
moji sesija! IR0~jaū"dalyvauja“Sios valstybės; Australija, Belgija, 
Kanada, Kinija, Danija, JV, Prancūzija, Gvatemala, Luksemburgas, Nor
vegija, Olandija, Domininkonu respublika, L,Britanija, Venesuela, Is
landija ir N,Zelandija. Brazilija konvencijos dar neratifikavo, bet 
IRO darbuose aktingai dalyvauja ir pabėgSlius mielai priima net su 
šeimom. Šios sesijos metu į. IRO įstojo Italija ir žadėjo įstoti Švei
carija, ligi šiol dėl sovietę baimės vis neišdrįstanti to padaryti.

Vadovybė

IRO_pirmininku išrinktas buvęs PC IRO pirm, prancūzas Ponsot, 
turjš"neblogę~vardę. I vioepirm. kinas Wu, II-olandas Dr.Kante?; pra
nešėjas - belgas Dr.Schneider, tose pareigose buvęs ir PC IRO, visa3a 
glaudžiai bendradarbiavęs su"pabėgėlię tautiniu grupię atstovais, 
juos palankiai išklausęs ir pabėgėlius šiltai užtarięs. Vykdomojo__ko- 

išrinktas Kanados atstovas, vicepirm. - Norvegijos!“" 
TRenkami“ne"asmens, bet valstybės.) Norvegijos atstovas, ministeris 
Andersen, yra pasisakęs už glaudę bendradarbiavimę su pabėgėliu tau- 
tlnėmls“grupėmis, palankus pabaltiečiams. &ener_aįiniu_dįrektorįum vi
sais balsais išrinktas amerikietis 'Tuck. ' ' "

Kaįb 2ži _ B2£2 ii

Pažymėtina JV delegato B.H.Dorr kalba ir prancūzę delegacijos pa
siūlymas. Pirmasis, pats dusyk lankęsis pas tremtinius Vokietijoj, 
Vaizdingai nušvietė ję tragingę padėtį, gėrėjosi aukštu moraliniu bei 
kultūriniu ję lygmeniu (jis pasisakė pats vargiai ar būtę toks išli
kęs, jei būtę tekę keletę metę pagyventi tremtinię sęlygose) ir ener
gingai reikalavo skubiai spręsti tremtinię klausimę. (Ir visi atsto
vai apie tremtinius tegalėjo gera pasakyti.) - Prancūzę delegacija 
pateikė rimtę pasiūlymę - kąd_pabėįėlius priįmąn8ios_yaįstybės~įsį- 
leist£_įr_atįtinkamg_proęentg^nedarbingįję2l222i5IlE£±?®sii222„X2i “

222 "'Vienas“atstovas pašteb ė3o;“"Tegul 
IRO vadovybė“nemano7“kad“tai“tik“žodžiai. Tai labai rimtas pasiūlymas, 
mes jį remsim, ir naujoji IRO vadovybė turi juo rimtai susirūpinti." 
N.Zelandijos atstovas gen.Stevens vėliau savo vyriausybės vardu pa
reiškė, kad jo šalis veikliai prisidės prie šios kategorijos žmonię 
materialinės globos.

Britę valstybės pasekretorius Mayhew prižadėjo, kad jo šalis steng- 
sis“ir“toliau priimti tremtinius, bet be šeimę, Kanada^ jos ministe- 
rio Jean Desy žodžiais, ateinančiais metais priimsianti su šeimom
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100.000 pabėgėliai. (Vėliau. Kanados vyriausybės vardu buvo pareikšta^ 
jog ten pageidaujami prancūzu ir angly, imigrantai, tremtiniu tauti
nės kolonijos esančios nepageidaujamos^,.) Australija žadėjo savo lė
šom parsigabenti 200.000 tremtiniu su šeimoml'Prąnoūząi nusikundė, 
kad pas juos kas mėnuo įstringu apie 3.000 asmeny7”£ūrle sudary kran
tui didelę našty, bet humaniškumo sumetimais jie netremiami. • ■

Vykdomasis sekretorius Tuck pranešė, jog 2Sbėghįiam_įkurdintį IRO 
Ja2_S2£iB2į_B2iSh2kaE12į_2įBįgįZįQi_lES-MP2Eį2_EŠi232ŠlŠ7 ir~tremti-~~' 
niamš-nebetekšiy“Ilgai-laūkti7-§iemet esy’"numatoma’"repatrijuoti 
57.000 ir įkurdinti 381.000. Savo pranešime Tuok pažymėjo ir BALNO 
bendradarbiavimu su IRO.

Simpatingai pakalbėjo TV tremtiniams įsileisti komisijos pirm.Ugo 
Carusi. Pranešė, kad į kvieoiančiyjy giminystės artumy nebūsiu krei- , 
piama daug dėmesio, nurodė, jog JV darbo ir gyvenimo viety kiekvienas 
galės laisvai pasirinkti.

?222Ž£i22įj23_JSi3.li2įS£2

neberado didesnio dėmesio, nors referentas Jacobsen, vienas iš 
artimiausiy Tuck bendradarbiy (Prancūzijos žydas) bandė jį perstaty
ti kaip vieny iš s'earbiausiy. jau britu valst.pasekr,Mayhew patarė 
neturėti iliuzijy dėl tremtiniy grįžimo , kol. jy^kraštuose bus dabar
tinis režimas. Rezoliucijoj sakoma, jog dėl grįžimo kiekvienas, gali, 
įSižZSį-SBSįgESžSBl ir Jį sava iniciatyva organizuoti?” "■

lšyykstančįy;i^_atranka

, Norvegijos atstovas pasiūlė konferencijai, kad išvykstančiyjy at
ranka sveikatos požiūriu nebūty nehumaniškai griežta; jis priminė 
Vatikano atstovo tėvo Killicno kalboj padaryty įsakmy reikalavimy,

grekg? Kiti"kalbėlejai paSr'ėžė7”E.ad”griežtai”vykd“nt-'atranky’,’tremti- 
niy skaičius ir po keleriy mėty liks tas pats.

Ta proga buvo plačiai paliestas ir
^BSBii&iS-BSįSįniBas^boį^aprūpįnįmąs

Diskusijose reikalauta, ka'd tremtiniy maisto normos nebūty mažes
nės už jy gyvenamo krašto gyventojy normas; rekomenduota'padidinti 
normas vaikams, nėščioms moterims, ligoniams, dirbantiems; gyvenamus 
būstus įrengti bent pagal higieniniy reikalavimy minimumy, pakanka
mai juos šildyti; drabužius pritaikyti klimatui, amžiui, sveikatos 
padėčiai. Deja, tremtiniy maisto normy padidinimas rezoliucijoj ne
praėjo. ■ ■ .

Tautinės grugės ir IRO

Tremtiniy tautinės grupės buvo pateikusios pasiūlymy, kad j y ben
dradarbiavimas su IRO būty ne tik stovykly ir zony lygmeny, bet kad 
Ir prie IRO vadovybės Ženevoj būty tautiniy grupiy patariamoji tary
ba. Rezoliucijoj deklaruojama, kad ĮRO^bendrądarbiavįmąs^su^tremtį- 
nį£-taūtinėmįs-organįzacįJomis_bus_j3ustįgrintas725B8iau“tĮk2ĮįgI..z22Ji 
Įyggšns2Įm^aį7'*apIe"’patarIamy3y''taryby'’Zenevoj nekalbama? nors yra 
viltieš7~Ead“ateity šis klausimas dar galės būti pozityviai išspręstas
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Bendros gastabos del 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 j. gėrę. D.P.at
žvilgiu pusę. Jau D.P.masėje nemato ir neieško "karo nusikaltė- 
lių"bei "nacių kolaboracionistu", bet mato totalitariniu reži
mu aukas, kurioms reikia padėti;

c) Rimtas susirūpinimas "LIKUČIAIS" ir jų globa, t.y. tų asmenų 
globa, kurie negalės išvykti dėl ligų, 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. šių organiza
cijų įstojo ir greit įstos kelios valstybės. Tuo pačiu pagerės IRO 
finansai ir, turint pinigų, lengviau bus problemos sprendžiamos. Aiš
ku, kad moralinė pusė turėjo tam nemaža įtakos, bet ir atskirų val
stybių egoistiniai interesai sutvirtino tų organizacijų. Pastarųjų 
valstybių tarpe buvo ir yra noras - gauti gerų ir pigių fizinę darbo 
jėgų. Dėl tokios jėgų selekcijos ir tų valstybių politikos (Kanados, 
Australijos, Anglijos) yra griežtai išsireiškų Vatikano, Centr.Ameri
kos, Prancūzijos, Norvegijos delegatai. Jie, ypač Rev.Killion - Vati
kano atstovas - pasmerkė tokių politikų tokį žmogaus traktavimų pri
lygino prie "Bete humaine". Bet atidžiai peržiūrėjus IRO sesijos re
zoliucijas, rekomendacijas, matome, kad yra daug rimtų ir pozityvių 
nutarimų ir tremtinių globos organizacijos gali už kų užkibti, prašy- 

, ti, net reikalauti, To ankščiau nebuvoj Todėl bus svarbu sekti ir 
veikti, kad tos rezoliucijos būtų vykdomos. Nors ir IRO centre užsi
likę seno UNRRAos elemento neabejotina, jog prie Mr.Tuck daugiau ga
lima bus atsiekti. Tiesa, tautinės sudėties atžvilgiu aparate dar 
daug vienašališkumo (teisių skyriuje iš 19 narių yra 18 žydų)) Bet 
jų pozicija nėra taip tvirta, kaip ji anksčiau buvo., Vienos zonos 
IRO valdininkų (Glaser) anglų ir lenkų kalbomis stovyklose buvo iš
kabinti repatriacijos reikalu į lenkus atsišaukimai. Juose buvo pa- { 
sakyta, lenkai neturį manyti, kad jie į Amerikų pateksiu, jie turį t
grįžti . Lenkų grupių atstovas Ženevoje pareiškė protestų IRO sek- 
retariate, bet pastarasis užginčijo ir nedavė eigos. Kai lenkų dele
gatas gavo iš Vokietijos tų atsišaukimų originalus (su Glaserio pa
rašu), juos parodė atskiriem delegatam ir IRO sekretariato nariam, 
rezultatas buvo, kad Glaser buvo tuojau iš savų pareigų Vokietijoje 
atšauktas ir... perkeliamas į U.S.A. į IRO įstaigų. 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, be? UNO įstaigos ste
bėtojas, nei vieno viešo bei neviešo posėdžio neapleido,vTai nenau- 
jlena, kad visose tarptautinėse organizacijose yra daug žydų, tuo 
tarpu to vienašališkumo nebuvo valdžios delegatų tarpe.

Ypatingai reikia pažymėti U.S.A.delegacijų. Ji buvo viena iš di
džiausių, su įvairiais ekspertais, aktyviai dalyvavo visuose darbuo
se. Ji ne vien tik materiale puse domėjosi, bet ir moralės klausimų 
aukštai statė, o ypač jos šefas DORR. Kitas delegacijos narys, Mr.
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Women buvo "realistas", Didž.Britanijos delegacija buvo itin realis-
■ tiškai nusistačiusi ir jokio sentimento nerodė.

Teigiamai veikė visokius delegatus apsilankymas stovyklose. Visa 
eilė delegatu, kurie aplankė D.P,stovyklas, yra nustebę, kiek ten yra 
vertybių - specialists, kad jos lieka nesinaudotos ir vegetuoja sto
vyklose. Be abejonės, kad religiniu, tarptautiiiię organizaciją 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 baltiečius gerai atsiliepiama, juos aukščiau kitę įvertina. 
Lygiai sakoma, kad baltiečiai yra geriausiai susiorganizavę inist' 
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 niekais nuėjo. Bet visais D.p.klausimais 
dabar galima bus dažniau kreiptis į Vykdomąjį Komitetę arba jo narius, 
kurie dažniau ateity susirinks.

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

tuos metus įkurdinta bei sugrįžo į savo kraštus 256.000 asmenę;
2. Kreiptasi atsišaukimu į visas geros valios valstybes, kad-jos 

kaip galint daugiau priimtu-tremtlnig“su2seimom,”lntelekt, 
sluoksnio žmonię ir tokię, kurie savo~paŠtangom negali išsivers
ti ir susirasti prieglaudos (curima galvoje senius, invalidus, 
ligonius).

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

lima bus įkurdinti bei gręžinti į namus 825.000 asmenę. Biudže
tai patvirtinti: 48/49 metams j??C .fu;!. 49/50 metams
154.560’. 500 dol. •

5. Pripažino pašalpos klotf&ulu. ir tokiem, kurie dabartiniu metu 
nebuvo IRO globojami. Bet paramų Ir globę galima bus tik tokiem

•.pripažinti, kurie jos tikrai yra reikalingi (čia 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 l.ėšę stokos negali Art.RytuoSe arabę tremti- 

’ nię globoti.
8. Vokiečių tremtinių tautinės grupės Austrijoj pagalbos bei pa

šalpos klausimai atidėti vėl.yvssniam laikui.
9. Tremtinię vardu kreipiamasi į visas valstybes, kad jos kaip 

galint greičiau ir.daugiau priimtų tremtinię su šeimomis. Kon
statuota, kad iki/SuVo priimtas mažas nuošimtis tremtinię su 
šeimomis imigracijos kraštuose.

10i Gener.Taryba 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 galėtų 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 nesurandamų vai
kę.
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IRO sesijos dalyviai su. dėmesiu žiūrėjo latviu tremtiniu paga
mintos iš tremtiniai gyvenimo ir veikimo filmos "Kas mes esam” ir "Kę 
mes dorom"* Naujoji Zelandija, Australija ir Kanada nupirkę, po vieny, 
jos kopijy.

?&Sėtįs_Lįętuyoje

- Derlius Lietuvoje buvęs geras.- Pirmieji iškulti grūdai skubama 
pristatyti valstybei. Kaišiadorių grūdę paruošos punkte pirmas su 
•naujo derliaus pyliavom atvykęs Žiežmariu ūkininkas. Pyliavas pradė
jo pristatyti ir "jauni Panevėžio valsčiaus kolchozai" (Pravda 48.' 
7.17).
- Angliakasię dienos proga Lietuvos miškai kirtėjai pasiuntė Donbaso 
22SZi5£SS2i&£.12_ij2i2tg_aSelony_kasykl2m_raIris8i^. Visa tai padaryta“virš 
plano? Planas atliktaš~šavo rūožtū7-MiSko~medžiaga išvežta prie ge
ležinkelio stočię. Ji bus gabenama taip pat į. kasyklas ramsčiam (Iz
vestija 48.7,17)
- Ryšium su 2asįkęsįnimu_grieš_Togląttį Lietuvoje buvo surengti mi
tingai. Lietuvoš“ŠSR""mokšlę-akademI3oš“mitinge kalbėjo vicepirminin
kas J.Žiugžda ir mokslo darbuotojas Jurginis (Izvestija 48.7.17)
- Prieš derliaus sudorojimę Lietuvoje buvę psiskaitoma per 250 kol
chozu (Izvestija 48.7.22)
- Aukščiausios Tarybos prezidiumo nauju įsakymu gadįdinti^žemės^ūkįo
mokesčiai nuo liepos 1 d.: -y-—- ——-—

Pajamos iki 2.000 rub. Mokesčię norma
11 kap.nuo kiektiene pajamįt rb.

2.000-3.000 220 rb. •?13kap. nuo kiekvieno rb.per 2,000rb
3.000-4.000 360 tl6 " . 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 kolchozininkę, "besinaudojančię asmeni
niais jiems 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 kolchozininkam, sulaukusiam ne- 
darbingo amžiaus (vyrui 60 metę, moterys 55), nedarbingom šeimom ir 
asmeniškai dirbantiem ūkio .darbus (Izvestija 48.7.14)
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