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laimė

KrikSčionių pašau-

Taigi, krikščio-

tvirtina,

laikų matuojame 
žemės apsisuki-

dauguma 
m j a .egzi.

Žmogaus ir visos žmonijos 
tikslas yra siekti gėrio, gro
žio, ŠViesos, kultūros, pažan
gos laimėjimų ir visų kitų di
džiųjų vertybių.

Norime tikėti Ir linkėti, kad

Kiek yra metų nuo žmoni
jos atsiradimo pradžios nie
kas negali pasakyti. Moksli
ninkų nuomonės įvairios, bet

I latl įL.Į įj ' liuli j ;l ZITIO-
• mi-

žiai liepsnoja musų taw 
garbei ir palaimai. .

Ii jonų metų.
Žmonijos kultūriniai 

jimai, palyginus su žmonijos 
egzistavimo klausimu, yra la
ibai jauni. Tik paskutiniais 
dešimtmečiais žmonija moksle, 
išradimuose, technikoje, medi
cinoje pažengė labai toli.

Nežiūrint visų žmonijos ir 
mokslo laimėjimų, musų pla
neta turi dar laukinių žmonių. 
Dideliu nusistebėjimu prieš 
kiek laiko teko skaityti žinią, 
kad Australijos laukiniai 
žmogėdros užpuolė x kultūringo 
kaimo gyventojus, pasigrobė 
to kaimo policininką, nužudė, 
suvalgė ir pasitraukę į džiung
les ramiai sau krapštė dantis.

Taigi, tarp pasiekto žmoni
jos laimėjimo, musų žemė turi 
net visai necivilizuotų žmonjų,

Tiek iš žmonijos gyvenimo, 
tiek iš gamtos reiškinių mes 
matome, , kad musų žemėje 
viešpatauja dualizmas: Gėris, 
blogis, šviesa, tamsa. Šili
ma, šaltis. Vanduo,' ugnis, ir 
tt. Dualizmo elementai yra 
griežtai vienas kitam priešin- 
$

Begalinė erdvė su milijonais 
įvairių žvaigždžių, ' žmogaus 
protui yra miglota paslaptis.

Laikas taipgi yra begalybės 
reiškinys ir niekas žmonių ne; 
žino nei' jo pradžioj nei galo.

Mes, kurie gyvename žemės 
planetoje 
metais, .t. y 
mu apie saulę. Kiek milijonų 
ar bilijonų metų fnusų žemė 
sukasi apie saulę, to nė vic-> 
nas tikrai pasakyti negali.

Musų laiko mąstąs tinka 
tik žemės planetos gyvento- 

Kitų planetų laikasjams.
yra kitoks, nes jų kelionė apie 
saulę, išskyrus Venerą ir Mer
kurijų, užtrunka ilgiau.

Musų planeta turi daug 
įvairių gyventojų, kurie skirs
tosi tautomis ir įvairiomis re
ligijomis, 
lis savo laiką skaičiuoja nuo 
Kristaus krikšto dienos. Kris
tus, pagal žydų paprotį, tu
rėjo būti pakrikštytas aštun
toje dienoje 
niii rtnanulia žiuniAt i šamoto i 

1960 metus.

Mes, “Atžalyno” skaityto
jai, esame didžiosios ir broliš
kosios lietuvių patriotinės SLA 
šeimos nariai. ; z . 
*SLA, palyginus su beribiu 

laiku, yra dar labai jaunis 
kūrinys, kuriam sukaks voš i 
tik 75 metai. Tačiau mėš 
džiaugi amės, didžiuojamės, 
kad turime šį nepaprastos. 
vertės kurinį. ■ |

Jei peržengus laiko rabežįų 
palinkėjome žmonijai' siękti 
šviesos laimėjimų ir nepailsti 
kovoti prieš nemorališką kani
balizmą, kuris dvasiniai yra 
išžudęs milijonus žmonių, bzg 
kitiems atėmęs mielą gimtąją 
žemę, tai mieliems savo bro
liškos organizacijos nariams 
linkime visu nuoširdumu ir 
šiais metais būti sveikiem!. 
veikliems ir nesiliauti kurmĮo 
tą šventą tėvynės ugnį, kuri

ir šiais metais žmonija, kaip 
ir kiekvienas geros valios 
žmogus, nepailstų siekti tų 
aukštųjų vertybių. ■ Kiekvie
nas musų turime ibuti kovoto
jas už teisingumą1 ir moraly
bę, kad sunaikinti visa; HsM 
bloga, morališkąjį , katilbiliž- 
mą, kuris dar taip plačiai ir 
galingai siaučią šioje penėto
je, kartu ir musų tėvų žemėje, 
kuri šiandien nešk sunkią Ver
gystės priespaudą.

I
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grupėmis
4. Taip da- 
, nes šių 
vaisiai yra

vadovybės
i

Visos sudštos SLA pastan
gos per tiek dešimtmečių iš
judinti jaunimo veiklą nevisa- 
da pateisindavo viltis, kurių 
buvo tikėtasi. Bet SLA va
dovybė nenuleido rankų, ne
nusivylė, musų jaunimu rūpi
nosi ir rūpinasi didžiausiu at
sidėjimu, nes yra teisingai 
įsitikinusi, kad lietuvybę atei
tyje bus galima išlaikyti * tik 
per jaunimą.

Neribotą moralę bei mate- 
rialę paramą, dideles teises ir 
dar didesnes viltis dabartinė 
SLA vadovybė rodo dabarti
niam musų jaunimui. SLA 

į vadovybės pasitarimai su Jvai- 
. riomis jaunimo 

vyksta laibai dažna 
romą prasmingai, 
bendrų pastangų • 

į >u pasirodę.

Žinodami SLA

SLA organizacijos vadovy
bė visais organizacijos gyva- 
vimo laikotarpiais pastoviai 
rūpinosi jaunimo organizavi
mu.

Anais laikais, kada taip 
garbingai ir gyvai pasirodė 
Amerikos lietuvių sportinin
kai) Įvairios jaunimo grupės, 
lietuviškos mokyklos, Birutės 
Draugija Chicagoje, visi tada 
susilaukė ypatingo dėmėsio, 
stambios nuolatinės SLA pa
ramos. Taip pat didelė dalis 
lietuvių moksleivijos, aukštuo
sius mokslus einančios, susi
laukė didelės paramos iš SLA. 
Toji parama teikiama ir šian-
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Ypatingas SLA Vadovybės Dėmesys Jaunimui

Plačiai Atvertos Durys Busimiems SLA Įpėdiniams 
' v ■ . . v'

nusistatymą, žinome, kad ji 
turi tik vieną išskaičiavimą: 
įtraukti veiklųjį jaunimą J 
SLA eiles ir plačiai atidaryti 
duris jo įpėdiųystei, kai atė
jus laikui jaunuoliai galėtų 
tapti pastovus ir tinkami di
džiausios, patriotinės, broliš
kos SLA organizacijos vado
vai.

1 Šio gražaus tikslo siekdama 
SLA vadovybė panaudojo ypa
tingas priemones. Iš turimų 
SLA rezervų, SLA Deimanti
nės Sukakties proga, paskyrė 
$75,000.00 į specialų garanti
jų fondą ir tuo sudarė pa
grindą duoti vaikams ir jau
nuoliams, visoje apdraudų is
torijoje negirdėtai pigią ap- 
draudą. Kitaip sakant, be
veik dovaną organizacijos su
kakties progą.

Be to, kiek buvo įmanomą, 
taip pat, kiek tik buvo gali
ma, suprastino vaikų ir jau
nuolių prirašymo procedūrą. 
Naujos aplikacijos paruoštos 
kuo paprasčiausia ir nereika
linga sveikatos apžiūrėjimo 

Fpas daktarą. <

Taigi, visi vaikai ir jaunuo
liai galės prisirašyti prie SLA 
lengviausiomis sąlygomis. Vai
kus galės prirašyti jų tėvai ir 
artimieji, o jaunuoliai patys 
turės išpildyti aplikacijas ir 
tuojau pat galės tapti SLA 
nariais.

SLAf Deiamntinio Jubilie
jaus proga vaikų ir jaunuolių 
ypatingų sąlygų apdrauda tel
kiama negirdėtai pigia kaina.

$1,000.00 apdraudos mėnesiui 
teks mokėti tik 25 centus, me
tams $3.00. -Už $2,000.00 dvi
gubai tiek.

**

Tai negirdėta lengvata ir 
privilegija jaunimui,' kuri, 
kaip minėjome, teikiama tik 
Deimatinės' Sukakties proga, 
kad tuo budu butų galima ap
dovanoti lietuvišką visuomenę, 
ypač SLA šeimos narius.

O visa tai yra ne kas kita, 
kaip ypatingas organizacijos 
vadovybės parodytas dėmėėys 
jaunimui, kad plačiau jam at
verti duris, kad atėjus laikui 
taptų SLA įpėdiniais ir vado
vais. y

Mes, SLA jaunimas, džiau
giamės SLA vadovybės paro
dytu dideliu dėmėsiu jauni
mui. Tuoręi Jus nutiesėt gai
res tolimai SLA organizacijos 
ateičiai ir (tikime, kad lietu
viškas jaunimas pasinaudos 
šiomis negirdėtomis lengvato
mis ir taps nariais SLA bro
liškos organizacijos. •

i ✓
Verčiau pėsčiam eiti teisin

gu keliu, negu raitam joti 
klaidingu.

e
Nei vienas nėra laisvas, jei 

jis nėra pats savo viešpats.
Tėvų palaima nei ugnyje 

nedega, nei vandenyje neskęs
ta.

* ®
Sąžinė yra dalykas panašus 

į juodą debesį su bauginančia 
perkūnija.

Žmogus tampa senas tik
tada, kada nustoja mokintis 
ir tobulintis.
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“Kas jus Atsakykite! 
disi spaudoje.

Mes esame tautos išeivijos 
šakos atžalynas. Gal daugu
mas musų yra ir nevisiškai 
tokie patys kaip ta šaka; gal 
kai kurie yra ir visiškai kito
kia daiga, tačiau vis dėl to 
mes esame tos šakos atžaly
nas. Mums teks visas jūsų 
palikimas, koks jis bebūtų; 
nesvarbu ar jus jį mums no
rėsite palikti ir ar mes norėsi
me jį priimti; ar mes busime 
jo verti; ar mes jame rasime 
vertę.

Daugelis musų studijuoja; 
daugelis gali lengviau išsi
reikšti bei galvoti svetima 
kalba, tačiau mes tebesijau- 
čiame lietuviais. Mes esame 
tautos, ne valstybės nariai. 
Tautą mylime daugiau su 
jausmais, su protu, negu įky
riais žodžiais; negu su tuš
čiais kliedėjimais.

Susidedame mes ir iš pien
burnių, ir gal iš genijų;
stabų garbintojų, stabų grio
vėjų, ir tų kuriem stabai ne
rupi; iš" “vyturiukų ramios 
vergijos narvelyje,” ir iš 
“piktų sūnelių”; iš tykiai gal
vojančių žmonių, ir iš plūs
tančių nesąmones fanatikų. 
Budu mes nedaug skiriamės 
nuo tos šakos iš kurios esame 
kilę.

Galvosena mes jeigu skiria* 
mės nuo jūsų tai gal todėl, 
kad mes dar nesame prisirin
kę neabejotinų tiesų, nesame 
prisigaminę neliečiamų “šven
tų karvių.” 
bėgyje’ mes tai irgi turėsime, 
ir atsirasime panašioj padėty
je kurioje mums dabar “seno 

ji karta” atrodo stovinti. Ta
čiau dabartiniu laiku, akiratis 
musų, jeigu ir trunipesnis, bet 
visgi platesnis. Kol kas musų 
daugumai medžiai dar neuž
stoja miško.

Tačiau, “mes” dar nesame 
visi. Yra tokių kuriems “lie- 
tuvybė-tėvynė” visiškai nieko 
nereiškia. Jie yra tie, kuriuos 
reikia “sudominti.” Ne ant 
jų plūsti, bet kaip nors įtrauk-

“Nemesk kelio dėl takelio,” 
sako sena patarlė. Kiek ją 
pasvarsčius, galima atrasti 
daugelį reiškinių, ir galbūt 
daugumoj atvejų šis patari
mas yra visai teisus.

Ištisas žmogaus gyvenimas 
juk yra savotiškas kelias, ku
riuo keliaudamas žmogus tiki
si, ar bent turėtų tikėtis, pa
siekti pasirinktą tikslą. Šiuo 
keliu keliauja žmogus ir pa
vieniui, ir būryje kitų keliau
tojų; keliauja jis ir greitai, ir 
pamažu, ir retkarčiais jake
lyje suklydęs visai sustoja. 
Bekeliaudamas žmogus priei
na daugelį kryžkelių, ir kar
tais pasirinkęs kitą tikslą pa
suka jis kitokiu keliu. Ta
čiau kas bebūtų, kur jis beke
liautų, jo kelionė turi prasmę 
tik 'tada, kada žmogus turi 
tikslą. Netekus, arba netu
rint tikslo, žmogaus kelionė 
virsta beprasmis bastinėjimas 
—•klaidžiojimas, ir 
naudos nei pačiam 
nei visai žmonijai.

Kelionės pradžioje 
yra dar nepatyręs, ir jis yra 
vedamas tuo “plačiuoju ke
liu,” kuris vedą į tą “didįjį 
tikslą.” Šių “plačiųjų kelių”

■ ■ J ’ ' t

ti juos į mažėjančią išeivijos 
lietuvių visuomenę. Neužmirš
kime kad kiekybė, ne vien ko
kybė, yra reikalinga atsiekti 
betkokį tikslą, o stimuliavi
mas railiškal “ragu, jam užpa
kalin” maža ką pritrauks. To
dėl, vis dėl to, reikėtų “sudo
minti,” o ne laukti iš kažkur 
atsiradusios kaitos tautos me- I ^1/

sijų.
V. VIRBICKAS.

TIKSLAS, KELIAS, IR TAKELIS

ir “didžiųjų tikslų” yra labai 
daug, tačiau ipaprastai pasi
rinkimo tarp jų daryti nei lei
džiama, nei įmanoma, nėS 
žmogus dar nėra patyręs— 
dar neturi užtektinai žinių pa
sirinkti savo kėlią. Taigi žmo
gus kelionės pradžioje iri ke* 
liauja ten kur jis yra veda* 
mas.

(Tąsa 4 pusi.)

Visiems musų skaitytojams M 
ir bendradarbiams linkime ®!i 
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Vėliau, kiek patyręs Kelei
vis pradeda ieškoti kitų kelių, 
kurie jam atrodo geriau tin
ka jo tikslui atsiekti, šiuo 
budu, jis ir pradeda pamažu 
nuklysti nuo to pirmojo kelio 
ir vaikščioti savo pasirinktais 
keliais, bei takeliais. Kai ku
rie paklysta takeliais bevaikš
čiodami, kai kurie sugrįžta į 
tą patį “didįjį kelią,” kai ku
rie bekeliaudami vedamoje 
grupėje užmiršta tiksią ir tik 
keliąuja todėl, kad kiti jo gru
pėje keliauja, o kai kurie savo 
pasirinktame takelyje ‘atranda 
daug daugiau , negu ant to

MEDŽIAGOS PASLAPTIS
A. IGNATHS

jo ir reikia atmesti (plg. H. 
Weyl, Philosophy of M'athe- 
matics and Natūrai Science, 
1949). H. Weyl (mirė 1955 
metais kaip ir Einstein’as) 
yra vienas iš objektyviausių 
interpretatorių ir mokslininkų. 
Jį paskaityti kiekvienam ver
ta. Žinoma, skaityti peikia' 
paskutinius jo raštus, ne pir
mutinius (pav. Was ist Ma- 
terie, Berlin, 1924), nes moks
las ir dabar labai sparčiai žen
gia pirmyn. Net Eddington’o 
(1822-1944) “Mind — Stuff” 
(“Mintis-—medžiaga”), kuri 
atrodo labai moderniška, bet 
kaip nepakankamai pagrįsta, 
mistiška, reikia priskirti prie 
nevykusių. Nėra, tiesa, atsiy- 
sakyta nuo, kas tai panašaus 
“mind—stuff,” bet jau aiš
kiau ir ypač atsargiau sten
giamasi nustatyti musų realy
bės pobūdis ir prigimtis, bū
tent tik kaip .psicho-fizinės pakeičia. Atomas yra sudėtas 
prigimties vienybė. Bęt ir ji . & “atomų” ir norint pažinti 
kol kas vis dar ne apčiuopė- medžiagą reikia pažinti Šie gą-

(Tąsa iš nr. 2—Lapkr., 1959)

Senovės mokslininkai, geniau 
sakant išminčiai, kurie apie 
visą sprendė be gilesnio paty
rimo, tai yra, eksperimentų 
ar matematikos, sukurė nie
kuo nepagrįstas, prasimany
tas (“man atrodo,” “aš taip 
manau”) pažiūras ir apie me
džiagą. , Empedokles (430-490 
pr. Kr.) filosofavo, mokė, kad 
tėra keturi pagrindiniai ele-< 
mentai, pradai: žemė, ugnis, 
vanduo ir oras, kurie įvairiai 
kombinuodamiesi sudaro viso
kias medžiagas—musų .apčiuo
piamą daiktyibę. Septyniolik
tojo, aštuonioliktojo amžiaus 
filosofai, kurie nėjo amžiams 
mokslą 
(1564-1641)

Gallieo 
Newton’o 

(1642-1727), kuris tiesiog pa
sakė “hipotezių nekuriu” ke
liu, sukurė vadinamas sub- 
StanciaUnės -medžiagos -teori- 
jas, kurias /kaip naivias, ne- 
mgrlatM (nei matematika,, 
nei eksperimentais) irgi reikė-

nulėmusio
ar

“plačiojo kelio.”
Išpasakoki visas šio klausi

mo galimybes neįmanoma. 
Lengviausia butų keliauti tuo 
“plačiuoju keliu,” sekti vadą, 
ir leisti jam daryti visus 
sprendimus. Takeliais keliauti 
yra sunkiau, tačiau ten gali
ma daugiau atrasti ir patirti.

Kiekvienas laisvas žmogus 
turi teisę pasirinkti ir tikslą, 
ir kelią, ir takelį. .’ . . Tačiau 
niekuomet nemeskime tikslo 
dėl kelio, ir neužmirškime, kad 
ir pats plačiausias kelias yra 
kadaise buvęs takelis.

V. VIRBICKAS.

mesnių įrodų ir nevisuotiniai 
priimta. “Materialistai” ir 
“idealistai” eina beveik lygio-' 
mis, ir abejiems pripažįstama 
pagrindas (reason).

Neabejotinas mokslas apie 
medžiagą yra atomų mokslas, 
todėl ir reikia eiti tuo keliu.

Jau graikų filosofas Demo
kritas (apie 370-460 pr. Kr.) 
teisingai atspėjo atomų me
džiagos prigimtį kurią J. Dal- 
ton’as (1766-1844) išvystė į 
mokslu pagrįstą teoriją, šian
dien mes žinome, kas graikų 
filosofams buvo tik spėlioji
mas: kad medžiaga (materi- ' 
jos, substancijos daiktybė), 
kiek ji yra apčiuopiama ir ma
toma, susideda iš be galo 
daug labai mažų kūnelių, va
dinamų atomais, kuriuos pap
rastom (mechaninėmis ar che
minėmis) priemonėm nėra ga
lima suskaldyti, tik apskaldy
ti. Ši atomo samprata (kon
cepcija) buvo nuo pat pradžių 
viena iš pagrindinių mokslo 
gairių, ir nepaleista iš akių 
iki pat šiandien, kaip mokslo 
faktas, todėl turėjo ir turi 
sprendžiamosios reikšmės 
šiandien dar daugiau kaip 
f. nu ome t (plg. J Jordan, 
Atom und Weltall, 1956, žr. 
pirmąjį skyrių). Ir suradus 
(M. Curie Skladowskai ir jos 
vyrui Piere Curie 1898), kad. 
atomas nėra vientisai pasto
vus žirnelis, kad pagaliau jis 
yra sudarytas iš dar daug, 
daug' mažesnių dalelių, kurios 
tikrai jau yra paskiausios pa
dalos, t. y., elementarines da
lelės (element particles), šiuo 
bendros padėties perdaug nė-

prigimties vienyto®. . Bęt ir ji • jį “atomų” ir noriu 
kol kas vis dar np apčiuopė- medžiagą reikia pažin
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lutiniai atomai, t. y., elemen
tarines jo dalelės.

Kadangi pirminiai atomai— 
cheminiai atomai— yra jau 
palyginti senai pažįstami (iš 
paprastosios chemijos moks
lo), tad eisime tiesiog prie tų 
galutinių atomų, elementari
nių dalelių, kurios vis dar ma
žokai pažįstamos, bet vis dėlto 
jau ir apie jas dėstoma pla
tesniam chemijos vadovėlyje, 
kur turi vietos ir branduolinė
ar spinduolinė chemija (nu- 
clear or radiochemistry), ku
rios reakcijos skaičiuojamos 
pagal garsiąją Einstein’o lygtį 
E—mc2 (kur E—energija, m 
—masės pakitis , (change in 
mass), c—šviesos greitis).

Ar tarp'masės m ir energi
jos E yra tik sąryšis, gimi
nystė ar visiška tapatybė, tai 
gilaus ir plataus gnoseologinio 
(epistomologinio) ginčo prob
lema . Kol mes visko nežino
me, mes nieko nežinome (B. 
Russell), bet tai reikia taikyti 
abejiems, tiek materialistams, 
kurie neigia m ir E tapatybę, 
tiek idealistams, kurie m ir E 
laiko vienu ir tuo pačiu. Ka
dangi masė yra medžiagos 
kiekis kurį kūnas turi, tai tas 
liečia ir medžiagos pažinimą 
—išvadas pagal jos esmę, pri
gimtį, apie ką bus kalbama 
vėliau, sekančioj tąsoj.

Radus, kad atomas nėra 
atomas :(a-temuen, nesuskal- 
domas, neskaidomas) prasidė
jo tikra medžioklė: iš ko gi 
jis susideda

Pirmiausiai rastas elektro
nas, neigiamosios elektros 
atomas, po to protonas, neut
ronas ir kt« Didelį įnašą pa
darė p. Divac’as 1930 metais, 
kai šalia tensorių ir vektorių

įvedė naujos rūšies kiekybes— 
sūkius, verpius (spindrs), Da
bar turime t&s pačias daleles, 
t. y., teigiamas (plūs) ir nei
giamas (minus), dešinės ar 
kairės sukimosi. , Visų svar
biausia (ir tai mus labiausiai 
liečia),) kad atomas, ar jo da
lelės, yra sudaryta kaip voro 
tinklas iš tos pat materijos, 
substancijos ir energijos: visa 
yra sudaryta ir “sulipdyta,” 
“suklijuota” iš to pat ir tuo 
pat. Komplikuoja dalyką dar 
tai, kad visa nėra rimty, o 
painiam judėsy •— dinamikoj.

(Tąsa sekamam nr.)

AKADEMIKŲ STUDIJŲ
DIENOS NEW YORKE

Lapkričio 13-14 d. New 
Yorke įvyko Akademikų 
Skautų Sąjūdžio suruoštos 
studijų dienos. Penktadienio 
vakare, Brooklyno Piliečių 
Klube įvyko susipažinimo va
karas. šeštadienį Festival 
salėse buvo duotos trys pa
skaitos. Aktoriaus Vytalio 
Žukausko ir ypač prof. Vytau
to Marijošiaus paskaitos buvo 
labai įdomios ir sukėlė gyvas
diskusijas.

1 'A

šeštadienio vakare Saievas 
Parkview salėse buvo suruoš
tas meno vakarėlis kuriame 
programą išpildė Skautų Vy- 
čių Oktetas—Aušra Vedėėkai- 
tė, Liudas Bajorinas, Vytau
tas Strolia ir “linksmasis bro
lis” Jurgis Birutis. Vakarė
lyje atsilankė labai daug jau
nimo, kuris buvo suvažiavęs 
iš viso rytinio pakraščio. Aka- 
demikai tollhu tęsė nelietuviš
ką tradiciją—pradėjo laiku.

Sekmadienį Apreiškimo pat 
rapijos patalpose įvyko aka
demikų susirinkimas.

KORP! NEO-LITHUANIA 
SUVAŽIAVIMAS

Padėkos Dienos savaitgalį 
(lapkričio 26, 27 ir 28 d.), 
New Yorke, Statler Hilton 
viešbutyje, įvyko Korp! Neo- 
Lithuania suvažiavimas, kuris 
sutraukė didelį skaičių stu
dentų iš įvairių Amerikos ir 
Kanados vietovių.

Suvažiavimo įvykusiuose po
sėdžiuose buvo apsvarstyta: 
korporacijos įstatų prąjekto 
priėmimas; sumanymas leisti 
korporacijos žurnalą, kuris 
butų -* skirtas akademinių, 
mokslinių ir visuomeninių 
problemų nagrinėjimui; ir 
daugelis kitų klausimų. Įvy
kusiose diskusijose aktyviai 
dalyvavo naujieji korpopantai.

Lapkričio 28 d. įvyko iš
kilmingas posėdis, kurio metu 
į senjorus buvo pakelti šeši 
nariai. Po posėdžio sekė ban
ketas ir šokiai, kur 'buvo su
silaukta apie 3QP žmonių. 
Banketo metu buvo pakviesti 
kalbėti garbės mecenatai J. 
Ginkus ir P. Narvydas.

Meninę banketo dalį atliko 
solistė A. Nasvytytė-Valiu- 
kienė akompanuojant pianis
tui A. Mrozinskui. Šokiams 
grojo žymus R. Butrimo jau
nimo orkestras.*

ženkliukas Dypukam
. Z**' ■ ' . **" ♦

JAV pašto skyrius praneša, 
kad 1960 mėtų balandžio 7 d. 
Washingtone bus išfeist&s spe
cialus 4 centų pašto ženkliu
kas paminėti Wo^Jlefugee 
Year. Kitaip sakmių. visi pa
saulio dypukaL Jfctar paminėti 
bei pagerbti pašto ^ęnkliuku.

——,-----------■įfcį1' . ,
tJr. ipažas kupstas vežimą 

verčia, ■ Į, ■■ ‘ f
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or even a

It mušt have taken 
of your will
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We are astounded dear 
readers. During the short 
four months that this publica- 
tion has been in existance, 
you have already managcd to 
totally amaze us. In you, 
dear readers, We have en- 
countered (some of us for the 
first time in our entire iives) 
a copiplete, perfect and ab- 
solute thing: pure, uttei, un- 
adulterated silence. This is 
truly an amazing feat and, 
needtess to say, you have left 
us totally speechless.

Now don’t be modest dear 
ręaders, we believe dn giving 
cfedit where credit is due; 
you have accomplished this 
all by yourselves, without any 
sort of help from anybody 
whatsoever, and we truly ap- 
preciate how much you have

I ■ 

sacrificed to achieve this most 
amazing goals. We fully re- 
slize what great 
needed to keep 
from writing at 
short letter, note, 
postcard. We cannot help būt 
admire your show of complete 
self-control, which you have 
exhibitęd during the past four 
months
every ounce 
power to keep it up for that 
length of time. What is even 
more amazing, is that not 
even one of you. dissented; 
the silence was unanimous, 
complete and perfect in every 
respect. From Sept. 18th, the 
date of the first publication of 
ATŽALYNAS, till the present 
time we have not received 
one single letter from our 
dear readers. How you ever 
accomplished this monumentai 
feat is beyond our under- 

■Mi|K - V M!

< ?' s<. •: <

winter scene

standing. As a matter of fact, 
it is beyond us altogether. All 
we can say is that you, our 
dear readers, have done it, 
and the credit is all yours.

However, now that you 
have proven the extent of 
will-power and self-control 
you possess, how about writ- 
ing to us. After all ATŽA
LYNAS is meant to be the 
medium for the expression of 
your interests; the voice of 
our youth. It is your right 
and duty to help Uchieve this. 
gdal.

NEW OPPORtUNITY 
FOR YOUTH

For the past seventy five 
years, Lithuanian Alliance of 
America has been the only 
Lithuanian organization in 
America that not only recog- 
nized 'the need of adding 
younger generation to its 
lanks, būt also did something 
about it. We have hundreds 
of Lithuanian organizations in 
this country that agree about 
the need to bring our chil- 
dren into our organizations 
and educate them in becoming 
future leaders of our public 
Ii-f e.

Lithuanian A11 i a n q e of 
America is the only organiza- 
tion that was wilĮįng to do 
something practical about it. 
This year on their seventy 
fifth anniversary they are 
giving a beautiful gift to the 
Lithuanian you’th in America 
by setting aside a fund of 
$75,000.00 to iriake possible 
for every įboy and giri in the
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country to become a member 
organization.

The new youth insurance 
polocies are in effect now and 
this is how they work: chil- 
dren up to 18 years of age 
can be insured for only 25 
cents per month for every 
$1,000.00 of life insurance. 
The insuring member can be 
beneficiary himself up to $2,- 
000.00. This type of insur
ance is not to exoeed $10,000.- 
00 for each inaured.

The next group is from 18 
to 25 years o|f age. The only 
difference here is that the in
sured youth has the right to 
name or change the benęfici- 

> ary and has all the privileges 
of a regular member.

It is the duty of every 
member of Lithuanian AUi- 
ance of America to see that tlie language of ancient In- 
every Lithuanian family in 
the country takes., advantage 
of this wonderful opportunjty 
to add security for their 
families and at the šame 
tlme to introduce their young- 

, sters to the Lithuanian Al- 
llance of America. We can- 
not eocpect our children to be- 
come active members of Lith
uanian public life if we don’t 
introduce them at an early 
age to the biggeat and oldest 
fratercal organization. Let’s 
give ouf youth this wonder- 
fui chance to grow up as 
good Lithuanian Americans 
by lettlng them work side by 
aide with our older members.

- A. VALATKA.

1 In order to better acąuaint 
our English speaking readers 

-with their Lithuanian ances- 
try, we present a few of the 
more noteworthy faĮcts deal- 
ing with the history of the 
Lithuanian nation. Some of 
the more imporiant events 
are listed ibelow in chronolog- Knights of the Sword. One 

of the leaders of this battlealic order.
Approximately 2000 B. C.: 

Lithuanians, the oldest Euro- 
pean aryan nation, appeared 
in Europe. The Lithuanians, 
as almost all the European 
nationalitleSf ibelong to the 
Indo-European family of na- 
tions. The Lithuanian lan
guage is quite different from 
the languages of the sur- 
rounding slavic nations. It is 
closely related to Sanskrit, 

i’k-

THINK
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the

Somewhat later, 
Sailor Vulfstan

the Franka. 
Narse

offices, factories,
indicaite 
Lithuanians used it as 
item foi^ trade with oth'er 
tions.

In the flnSt part of* the
ninth century the Lithuanians 
were mentloned by the patrol 

"If he would have known of Karol the Greak, king of 
myother faults he would not

e

dia. A recent theory is that 
the Lithuanian language is a 
sister of Sanskrit (it was pre- 
viously thought that it had 
descended from Sanskrit).

During the first century 
(A. D.) the Roman historian 
Tacitus first mentions the 
Lithuanians , in his work 
“Germanida.” Long before 
this, however, amber which 
was found mostly along the 
Baltic shore was known as 
f ar as Egypt, which would 

that the ancient 
an

na-

Pusi, t

makos mention of the Aists in 
his memoirs. *

During a peace pact with 
Voluina (1219) the Lithuan
ians were ruled by dukes of 
five separate clans.

In 1236, at the battle of 
Saule (in the vicinity of what 
is pow Šiauliai), the Lithu- 
anians solidly defeated the 

ifH

ij

was Mindaugas, who later be- 
came the Grand Dūke of a 
united Lithuania.

In 1250-1251, Mindaugas 
accepted the Christian faith, 
and in 1253 became the first 
and' only King of Lithuania. 
After his assasination in 1263, 
Lithuania was successively 
ruled by Treniota, Vaišvilkas, 
Švarcas, Traidenis, and Vy
tenis (the first of the Gede- 
minas dynasty). During their 
rule, Lithuania was almost 
constantly at war with the 
Poles, Russians, and Germans.

(To be continued)

i,

Every one of you, at one 
time or another, mušt have 
noticed a neat, simple sign 
with a į neat, word right in 
the middle of the paper: 
THINK. As a mather of fact, 
many of you have seen it just 
about eVerywhere you go:'in 
schools, 
taxis, on trucks. Even in such 
unlikely places as washrooms, 
there it is, in plain black on 
white: THINK.

Yoii look at it, and at first 
glance įt seems agreeable 
enough—it might even be a 
worthwhiie sort of thing, this
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THINK. Yes indeed, this
THINK is really a great idea; HAPPY NEW YEAR.
‘ * ’ The Editors.

PARDONME!

don’t mean to intrude,

tery useful, very appropriate, 
very wholesome, very good 
for the mind and that sort 
of thirig. Lots of people 
could ūse quite a bit of this 
THINK. Very good; brilliant 
idea.

If that is as f ar as you go 
vvith the THINK sign, stop 
rįght hėre and don’t read any 
further. One more step and 
you are on the road of no re* 
turn. However, if you hap
pen to feel adventurous, and 
Can spare a few sleepless 
nights read on.

Now, firėt take the sign 
itselt It’s a very simple one, 
it doesn’t tell you to keep to 
the Įeit, or not to enter, or 
not to ipark exoept on Monday 
through -Friday 8 A. MUto 6 
P. M., ėxcept on Wednesdays 
where . . . etc. All it simply 
telis you is: THINK What 
does it mean? Now don’t 
jump to conclusions, turn it 
over in your mind, reason it 
out, rationalise it you mušt, 
THINK about THINK. 
rjght 
mean. THINK means 
that’s 
what are they trying to tell 
you? What does THINK 
mean (besides think) ? Jf 
THINK ipeans “to reason,’’ 
they woudn’t tell you 
“THINK” THINK it says, 

Think about what,
—never mind, The difference between a
Go ahead, I darė

NK!
... ... ^1"'"

Al- 
now, what does it 
THINK means think, 
simple enough, būt

v l
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. To all our readers a VERY “I am better off than- he 
is, for he knows nothing, and 
thinks that he knows. I nei- 
ther know nor think that I 
know.”

I
būt did you happen to know 
that all the other people 
around you are going through 
their entire meaningless lives 

1 using only one tenth of the 
gray stuff that kceps their 
ears from touching. just look 
around and maybe you’ll see 
what I mean. There’s one 
over there Iby the TV sėt; 
pounding his tiny fists on the 
couch and screaming his 
wretchęd lungs out for Lord 
Gorgeous Kindheart to rip off 
Evil Nefarious’s head. There’s 
another one; enjoying kieky

’ Slipaine’s herq Mack Ham- 
merhead. pushing his grand- 
mother off the roofp wheel- 
cair, cat, and all. Ndthing 
likę good clean entertainment 
after a hard day of lobking 
at the office. ' And there’s 
another one, būt never mind 
friend, I ėee you’re conVincedi 
already.’ So here we are sur- 
rounded bytenth-witta. We’re 
tlw only two pe vvith 
working kraitis, <& «Te we?

Oh Well, let’s nof ivorry 
about it, let’s tum on that 
thinking man*# adult w6Btern 
and get some worthwh!fe ed- 
ucation. •

' 'i,.'. > ........ ...

KNOW THE WEATHER
By E. H. SIMS

Does the sun have much to 
do with our weather—other 
than heating the earth and 
bodies of water ?

Yes, it is generaliy agreed 
now, among the exp6rts that 
the sun affects, our weather 
to a remarkable degree. Not 
all of the relationship is un- 
derstood.

Būt it is knowm that the 
metre heating of the earth and 
bodies of water is būt one of“ 
many influences the stm coh- 
trols. The sun is thought to * 
be the key to trends of 
weather on earth, a cycle of 
cold weather, Or warm, which 
may cover' decades or scores 
of years. The ^un has low 
pressure, or storm, areas 
moving around its surfaces 
and these may partially con- 
trol our weather.

Of course,, the sun’s, heat
ing power is , the source of 
clouds, and moiSture—as a re- 
sult of clouds.

m 'n&iiiii.....

Conscience is the thing that 
hurts when evenvthing else 
feels good. ..'C <

Napoleon onee said: “Vic- 
tory belongs to the mo3t per* 
serving.”
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g what 
happened at Waterloo, it can 
be oonduded that somebody 
heard him.

3 prejudice and a convioUon is 
that you can meplain >;con- 
yiCtlon without getting ma '

&
padeda byiihfg^dd Never mar< a w6man-for 

Ąssociate with 
rich women aha fall in love.
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» her money. ' t
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