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Užsieniu reikalu ministerial posėdžiauja
Londonas. Vakar vakare Luxemburgo pi

lies rūmuose Paryžiuje prasidėjo užsienių 
reikalų ministerių konferencija, kuriai pir
mininkavo Bidault. Sekantiems posėdžiams 
iš eilės pirmininkaus kiti ministerial. Posėdis 
buvo uždaras. Tuo tarpu joks komunikatas 
dar neišleistas.

Konferencijai teks apsvarstyti taikos su-? 
tarčių sąlygas su Italija, Vengrija, Bulgarija, 
Rumunija ir Suomija.

Prancūzijos užsienių reikalų ministeris Bi
dault pareiškė, kad- Prancūzija nori, jog ir 
Vokietijos reikalas šioje konferencijoje būtų 
išspręstas. Belgijos užsienių reikalų ministe- 
reis Spaakas pareiškė, kad Belgija taip pat 
norinti dalyvauti taikos konferencijoje, jeigu 
bus sprendžiamas Vokietijos reikalas. Tuo 
reikalu jis kalbėjęsis su Bevinu ir tikisi jo 
paramos.

GOBELSAS REICHSTAGO PADEGIMO 
INICIATORIUS?

Londonas. Friko gynybos liudininkas Gi- 
sevius vakar Niurnberge pareiškė, kad 
Reichstago padegimo mintį davęs Goebelsas. 
Norėta, tuo būdu, sutrukdyti Reichstago 
veikimą, nes buvo jaučiama, kad tuo metu 
vokiečių tautoje buvo dar ryški opozicija 
prieš Hitlerio ruošiamą naujo karo idėją.

Atominis variklis
Šiandien pasaulis domisi ne tik tais gali-

mais baisiais padariniais, kurių jis galėtų 
sulaukti panaudojęs atominę bombą, bet taip 
pat ir galimumais panaudoti atominę energi
ją taikos reikalams. Atominis variklis, kuris, 
gal būt, netolimoj ateity galės varyti fa
brikų mašinas ar elektros srovę gaminančius 
motorus, londoniškio “News Chronicle“ 
laikraščio nuomone, nebus koks nors rake
tiniu principu pagrįstas motoras, bet pap
rasčiausias šiluminis variklis. Jisai turės tik 
tinkamai išnaudoti atomo energijos gami
namą šilumą. Tačiau skirtumas tarp ato
minio variklio ir paprasto šiluminio bus 
milžiniškas. Skaldant dviejų svarų svorio 
atominę medžiagą bus galima gauti maždaug 
25 milijardų kilovatvalandų vertės energiją, 
tuo tarpu sudeginus tokį pat kiekį akmens 
anglies gaunama tik 8,5 kilovatvalandų 
energijos.

Toks motoras, teisingiau pasakius, garo 
katilas, susideda iš grafito masės, kurion 
įdėtos uraniumo lazdelės. Visas šitas apa
ratas apsemtas vandeniu, kuris turi būti 
šildomas. Uraniumo lazdelėse esantis ele
mentas U 235 skaldomas ir vykstant šiam 
procesui gaunasi milžiniška temperatūra. 
Jeigu neutronas (atomo dalelytė be elek
trinės krovos) patenka į U 235, tai jį skelia 
į dvi dalis. Tuo pat metu, atsipalaidavus 
daliai energijos, atsiranda naujų neutronų. 
Šie vėl užtikę U 235 atomus, skaldo juos 
toliau ir tokiu būdu procesas vyksta be per- 

, (tęsinys 2 pusi.) »

ISPANIJOS KLAUSIMAS 
TEBESVARSTOMAS

Londonas. Vakar 22 vai. Vidurio Europos 
laiku vėl susirinko Saugumo Taryba. Turėjo 
būti svarstomas Australijos pasiulijimas su
daryti penkių komisiją, kuri nuodugniai iš
tirtų reikalą ir paruoštų pareiškimą, ar pa
dėtis Ispanijoje grąso taikai, ar ne. Smul
kesnio pranešimo apie posėdį dar negauta.

BRITŲ NOTA LENKŲ VYRIAUSYBEI
Londonas. Britų pasiuntinys Varšuvoje 

įteikė lenkų vyriausybe notą, kurioje reika
lauja pravesti laisvus rinkimus. Notoje taip 
pat klausiama, kada tokius rinkimus numa
toma pravesti. <

Jungtinių Amerikos Valstybių 'vyriausybė 
pareiškė, kad ji yra pasiruošusi duoti Lenki
jai 90 milijonų dolerių paskolą, tačiau reika
lauja laikytis Jaltos ir Potsdamo nutarimų 
ir pravesti rinkimus.

VOKIEČIAI TERORISTAI NUTEISTI
Londonas. Luembergo anglų karinis teis

mas nuteisė mirti vienos vokiečių teroristi
nės grupės „Edelveis“ vadą, o kitus 6 jos 
narius nubaudė ilgesnėmis laisvės atėmimo 
bausmėmis.

Minėta grupė vykdė teroro aktus prieš 
DP., ypatingai prieš lenkus.

Sprendimas Kanados špionažo byloje
Ottawa. Šiomis dienomis pasibaigė Kana- I NAUJAUSIOJI STATISTIKA APIE 

dos špionažo byla, kurion buvo įvelti Kana- | IŠVIETINTUOSIUS
dos piliečiai ir kurie buvo kaltinami išdavę 
karines paslaptis Sovietų Sąjungai. Kanados 
užsienių reikalų ministerijos tarnautoja 
Emma Voikin nubausta sudėtine 5 metų ka
lėjimo bausme. Emma Voikin, kuri yra ko
munistė, teisme aiškinosi, kad ji norėjusi 
padėti Rusijai, tačiau jokiu būdu nemaniusi 
tuo pakenkti Kanadai.

KANADOS PASKOLA PRANCŪZIJAI
Tarp Kanados ir Prancūzijos vyriausybių 

pasirašyta sutartis, kuria Kanada suteikia 
Prancūzijai 242 milijonų Kanados dolerių 
kreditą 30 metų, mokant po 3 metinius pro
centus. Šis kreditas paimtas iš pereitais me
tais sudaryto fondo, kurio tikslas paskatinti 
Kanados užsienio prekybą. Iš šio fondo pi
nigus yra gavusios ir kitos alijantų valsty
bės, būtent Rusija, Olandija, Belgija, Kinija. 
Tokiu būdu norima padidinti Kanadoje ga
minamų prekių išvežimą ir jų apyvartą. 
Prancūzija visą jai skirtą kreditą pasiėmė 
jau pr. metų lapkričio mėn. tuo tarpu Bel
gija nuo dalies jai skirto, kredito atsisakė.

Ulertisseno lietuviu 
skautu švente

Pasaulio skautų patrono šv. Jurgio dienų 
Ulertisseno lietuvių stovyklos skautai su
rengė iškilmingą minėjimą. Minėjimas pra
dėtas pamaldomis bažnyčioje, kurias atlaikė 
stovyklos ir skautų kapelionas kun. dr. 
Steponavičius. Po pietų, dalyvaujant ir 
Memmingeno lietuviams skautams bei sve
čiams buvo iškilminga sueiga, kurios metu 
keli skautai davė (žodį.

Vakare buvo skautų visai stovyklai su
rengtas pobūvis, kuriame dalyvavo UNRRA- 
os direktorė p. CHURCHILL, p. Bourdon, 
p. Klampera bei amerikiečių karinės val
džios atstovai. Prie gražiai parengto stalo 
svečiai buvo Illertisseno skautų nuotaikingais 
ir gražiais pasirodymais palinksminti. Šir
dingą sveikinimo kalbą pasakė UNRRA-os 
direktorė p. CHURCHILL.

Ulertisseno lietuviai skautai, vadovaujami 
energingo psktn. Kviklio ir remiami stovyk
los bendruomenės pasirodė kaip stiprus 
skautiškas vienetas,.galįs būti pavyzdžiu kitų 
stovyklų skautams.

Svečias.
\

DRAMOS GASTROLĖ MEMMINGENE
Sį šeštadienį, balandžio mėn. 27 d. 19 vai. 

30 min. mūsų stovyklos teatro salėje Ra- 
vensburgo lietuvių Dramos Ratelis vaidina 
P. Vaičiūno “Nuodėmingąjį Angelą“.

Bilietai gaunami pas blokų vedėjus.

Vyr. UNRRA būstinės Vokietijoje oficialiai 
paskelbtomis žiniomis š. m. kovo 14 d. sto
vyklose buvo išvietintų asmenų (Displaced 
Persons):

ameri-
britų prancūzų kiečių

Tautybė zona zona zona Viso
Lenkų 315.654 46.709 169.297 531.660
Latvių 37.774 239 40.826 78.839
Lietuvių 21.327 2.813 28.725 52.865
Estų 10.168 931 14.849 26.948
Jugoslavų 14.993 1.000 5.371 21.365
Rusų 1.172 279 4.734 6.185
Kitų 30.678 9.197 70.868 110.743

Viso 432.766 61.169 334.670 828.605
(“UNRRA Team News“ Nr. 8) 

(Red.: Šios žinios, žinoma, neapima 
gyvenančių už stovyklos ribų, jų yra žymiai 

daugiau.)

KĄ SVARSTO DOMINIJŲ MINISTERIŲ 
KONFERENCIJA

Londonas. Vakar Londone susirinko domi
nijų vyriausybių atstovai į konferenciją, ku
rioje bus svarstomi ūkio ir imperijos karo 
bei apsaugos reikalai Ramiajame Vandenyne.

1



Mintis Nr. 54 Penktadienis 1946 m. balandžio 26 d.
Ar aktuali emigracija?Bepiga buvo anam čigonui, turėjusiam du buklius sūnus, kurie visuomet įspėdavo orą: kai vienas sakydavo būsiant giedrą, antrasis būtinai teigdavo lysiant. Ir, žinoma, tėvas galėjo girtis, jog vaikai esą geri oro. spė- jikai . . . Visai panašiame būvyje esame mes, tremtiniai. Vieni, optimistai, sakome, kad gal netrukus atsiras sąlygos grįžti tėvynėn, kiti, vadinkime juos pesimistais, tvirtiname, jog reikės ilgesnį laiką arba ir visiškai gyventi emigracijoje. Įvykiams rutulojantis viena pusė, be abejo, pasirodys samprotavusi teisingai.Duok Dieve, optimistų tezei pasitvirtinti, o pesimistams apsirikti. Pastarieji daugiau džiaugtųsi savo “neapskaičiavimu“, kaip pirmieji savo teiginio įsikūnijimu. Mat, jei vadinamieji pesimistai skaitosi su galimybe likti emigracijoje, tai daro nieku būdu ne dėl netroškimo grįžti į gimtąją pastogę. Savo teigimą jie remia realiu politinių sąlygų vertinimu.Kad ir koks būtumei optimistas, bet turi sutikti, jog galva sienos nepramuš!. Jei nenorime guostis tuščiomis iliuzijomis, turime neišleisti iš akių fakto, jog mūsų valstybės suverenumo atstatymas kitų politinių klausimų komplekse užima itin nežymią pozici- jėlę. Ir jo diskusijų eilė sprendžiamosiose institucijose į pirmas vietas, žinoma, neiškils. O ir sulaukę to laimingo momento nežinia kiek džiaugsimės, nes neatskiriamas diskusijų palydovas yra . . . kompromisai. Gi bet koks kompromisinis sprendimas mums tešildytų tiek, kiek mėnulis.

Lietuviu kova pries vokiečiu pastangas ijungti 
lietuvius ekonomiškai i vokiečiu karo masina(Iš spaudai ruošiamos knygos “Lietuvių tautos kova prieš vokiškuosius okupantus 1941—44 m.) Nuo pat pirmosios okupacijos dienos vokiškieji naciai stengėsi Lietuvą įjungti į vokiečių karo mašiną ekonominei kovai prieš sąjungininkus. Tos jų pastangos iššaukė lietuvių tautoje pasipriešinimą.Kad geriau suprasti, kokią skriaudą vokiečiai padarė Lietuvos ūkiui, bent trumpai peržvelkime vokiečių vestą ekonominę politiką okupacijos metu.

Valiutos santykio nustatymas — viešas 
lietuvos gyventojų apiplėšimasIki bolševikų okupacijos Lietuva turėjo gerai tvarkomą krašto ūkinę bei finansinę sistemą, auksu pagrįstą valiutą. Piniginis vienetas buvo litas = 0,150462 gr gryno aukso. Lietuva galėjo didžiuotis tvirtu pinigu, nes už jį krašto viduje, ar svetur visko buvo galima pirktis. Sutaupytas pinigas darbininkui, tarnautojui, ūkininkui laidavo jo egzistenciją ir tolimesnę ateitį. Užėmę kraštą bolševikai įvertino auksu pagrįstą litą tik 90 kapeikų. Sunkiu darbu sutaupytas savo pajamas su dideliu skausmu lietuvis darbininkas, tarnautojas ar valstietis buvo priverstas iškeisti į rubliūs, tegaųdamas mažą dalį tos perkamosios galios, kurią jam teikė litas. Didesnieji indėliai, kurie bankuose

Nereikia politikos Salemono išminties, kad suvoktum, kuriomis sąlygomis gali mūsų grįžimas tėvynėn pasidaryti įmanomas mums višiskai priimtina prasme. Tik tuo atveju iškyla klausimas, kiek iš mūsų tremtinių, esančių V. Europoje, galės pasidžiaugti ir pasinaudoti palankaus sprendimo vaisiais. Pesimistai nebūtų pesimistai, jei jie į šį klausimą nežiūrėtų pesimistiškai, ir net itin pesimistiškai. Jų baimėjimąsi geriausiai galima nusakyti W. Lippmanno žodžiais “New York Herald Tribūne“: “. . . Kaip rusai ginsis atominio puolimo atveju, yra savaime aišku. Jiems teks šturmu užimti Europos kontinentą . . .“ Taigi, kontinentą . . . Kokie gi tad mūsų šansai tokių perspektyvų akivaizdoje? Rodos, kad ir atkaklių optimistų aukštos nuotaikos turėtų pradėti po truputį judėti nulio link.Iš šitos “durnos padėties“ kojos mūsų nebeišneš. Nenorint savo dienų liūdnai baigti V. Europoje, reikia dairytis saugesnio pašalio. Ir kai klausimas iškyla šia prasme,’ daugelio mūsų viltys ima krypti užjūrių link. Tokiu būdu atsiranda emigracijos klausimas. Jo opumas suprantamas ne tik emigracijos kandidatų, bet ir JTO. Kaip pastarosiomis dienoipis teko girdėti, anoje organizacijoje jis vis labiau įgyja konkretesnę formą. Tad jei ne po mėnesio ar kelių, bet kurią dieną tikrai gali tekti palikti Senąjį pasaulį.Dėl užjūrinėsiemigracijos lietuvių bus dvi grupės: suteiksimąja proga su mieliausiu noru pasinaudosiančių ir nuo jos atsisakysiančių. Nors nevykdžius tuo reikalu 

prašoko 1.000 litų (600 dolerių) buvo valdžios nusavinti.Vokiečiai padarė dar “geriau“. Jie, lyg at- sikeršydami rusams, labai nuvertino rublį. Viena vokiška markė buvo įvertinta 10 rublių. Galime aiškiai sau įsivaizduoti, kas liko iš lietuviškojo lito perkamosios galios. Štai pavyzdys:Ne paslaptis, kad daugelis Lietuvoje pardavinėjamų prekių buvo vokiškos kilmės. Jos buvo prieš karą pirktos Vokietijoje. Už tas prekes sumokėta auksu pagrįsta valiuta, skaitant už 1 RM = 2,40 lito. Paimkime daiktą, pirktą prieš karą Vokietijoje už RM 1 arba 2,40 lito. Atėjus bolševikams į Lietuvą ir įvedus jų piniginę sistemą, tas daiktas kaštavo 2,16 rb. Vokiečiams okupavus Lietuvą ir įvedus markių valiutą (RM 1 = 10 rb) tas pats vokiškas daiktas vokiečiui kaštavo jau ne 1 RM, bet tik 21,6 pfenigo. Vagystė aiški. Tačiau retas ir tik labai padorus vokietis mokėjo ir šiuos kelis pfenigus. Kam mokėti, jei galima ir šiaip sau pasiimti . . .Maža to, 1943. III. 8 vokiečiai iš Lietuvos Banko išvežė Vokietijon daugiau kaip 30 tonų mūsų monetinio sidabro, virš 11.000.000 litų vertes. (“Neprikl. Lietuva Nr. 11—12, 1943 m.)
Dipl. ekonom. Br. Kviklys.(Tąsa sekančiame numeryje.) 

atsiklausimo, bet daugio nuotaikas žinant galima neapsirinkant teigti, jog didžiulę daugumą sudarys pirmieji. Jei bent pusė žodžio būtų prasitarta, kad jau šiomis dienomis galima būtų pasikrauti, beregint užplūstų uostamiesčius. Vadinasi, kiek nuo kandidatų priklauso, emigracijos klausimas yra aktualus. Ir tuščia būtų bandyti tat neigti.Bet drąsių žmonių nestinga. Sakysime, aukštas Detmoldo lietuvių atstovas aukštam Australijos atstovui trumpai drūtai pareiškė, jog lietuviams emigracija neaktuali (“Mūsų Kelias“ Nr. 14/23.) Nebūtų galima nieko prikišti nei Detmoldo lietuviams nei jų ištikimam atstovui, jei jis, į siūlymą neigiamai atsakydamas Įmantriai surangyta fraze, tebūtų kalbėjęs savo įgaliotojų ir savo vardu. Kiekvienam valia laisvai apsispręsti. Bet kada mažuma (viena kolonija!) uzurpatoriš- kai stengiasi savo nuomonę pateikti daugumos vardu dalykas, banaliai tariant, netvarkoje. Kiekvienas sąžiningesnis atstovas turėtų tokių diktatoriškų deklaracijų vengti ir visada atsiminti suteiktųjų įgaliojimų ribas. O šiaipjau jei kiekvienos kolonijos gerų norų meška persistengs su paslaugomis, turėsime meškiškus padarinius, kuriuos atitaisyti ne visada gali lengvai pasisekti.
St. Kalvaitis.Atominis varyklis. (tęsinys iš 1 pusi.) traukos. Taip gaunama vadinamoji “grandininė reakcija“, kuri, jeigu ji vyksta dideliu greičiu, sukuria atominės bombos sprogimo jėgą. Kad tokia atominė energija būtų galima kontroliuoti ir ją tinkamai panaudoti kurio nors variklio sukimui, tenka kokiu nors būdu reguliuoti greitųjų U 235 atomo neutronų judesį. Tai pasiekiama tuo būdu, kad į grafito masę įdedamas uraniumas, kuris turi savyje nedaug U 235. Pradedant skaldymo procesą, į grafito masę atsimuša greitieji neutronai ir jau mažesniu greičiu kimba į uraniumo lazdeles, kur jų didelę dalį sugeria uraniumas? Vykstant šiam procesui įkaista uraniumo lazdelė? ir aplink esantis grafitas, kuris vėl savo ruožtu įkaitina aplink esamą vandenį. Šiuo metu vykdomi bandymai dar nedavė laukiamų re- / zultatų. Tačiau lygiagrečiai daromi bandymai surasti tinkamai medžiagai aptraukti uraniumo lazdeles, kad jos nesioksiduotų, o taip pat ir tinkamą medžiagą išorinėms motoro sienoms. Suradus reikiamas ir tinkamas medžiagas, proceso reguliavimas uraniumo lazdelėse galės būti taip sutvarkytas, i kad bus įmanoma pasiekti reikiamą temperatūrą ir gauti milžiniškus energijos kiekius.Kyla klausimas, kokiu budu būtų galima reguliuoti šio motoro veikimą. Šiam tikslui naudojamas kalciumas, kuris turi savybę absorbuoti neutronus. Norint išjungti motorą, pakanka kalciumo lazdeles įleisti į grafito masę. Jos sutraukia neutronus ir sustabdo proceso eigą. Kalciumo lazdelių įleidimas ir ištraukimas iš grafito masės galės būti reguliuojamas automatiškai, termostatų pagalba.Taigi, .atomo energijos panaudojimo variklių reikalams principai jau surasti, tenka juos tik patobulinti ir pritaikinti žmonijos pažangos reikalams.07 : 91 : 92 “Mintis“
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