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SLA ATEITIS YRA JAUNIMO RANKOSE

I)K. JONAS ŠLIUPAS
ŠIA steigėjas ir pirmas garbės narys

ARTINANTIS REIKŠMINGAJAI SLA SUKAKČIAI
Liepos 11-14 dienomis, Pittsburgh, Pa., dabartinio SLA 

Prezidento mieste, įvyks SLA 5.1-mas Seimas, kurame bus mini
ma SLA 75 metų Deimantinė Sukaktis.

Ši sukaktis yra labai reikšminga ne tik SLA nariams,

bet visai lietuvių visuomenei, 
ypatingai jaunimui. Musų tau
tos ir išeivijos gyvenime, vien 
tik SLA, kaip patriotine ir vi
suomeninė organizacija, su
laukė tokio ilgo amžiaus ir 
savo taip reikšmingą sukaktį 
iškilmingai mini, pilname pa
jėgume, sukaupęs milionus 
turto, turėdamas platų orga
nizacinį tinklą, nuo Atlanto 
iki Pacifiko, su daug tūkstan
čių narių bei svarbius visiems 
lietuviams savo darbų ateities 
planus.

SLA steigėjai turėjo šį pa
grindinį tikslą: apjungti iš
blaškytų lietuvių jėgas į vieną 
didžiulį vienetą. Be to, jie tu
rėjo nepalaužiamą valią siekti 
savo tikslo, ir tvirtą troškimą 
nukreipti visų lietuvių apjung
tas jėgas atgimstančios tau
tos stiprinimui. Jų troškimai 
išsipildė, nes SLA savo tautai 
yra davęs labai daug, ir šian
dien yra pasiekęs tokios stip
rybės, kuria kiekvienas lietu
vis gali didžiuotis ir džiaug
tis.

Musų išeivijos praeityje bu
vo daug bandymų; buvo 
įsteigta įvairių organizacijų, 
bet dauguma jų, gal būt ne
turėdamos lietuvių visuome
nėje gilesnių šaknų, sunyko 
arba baigia nykti. Bet SLA 
visose gyvenimo audrose tvir
tai išsilaikė, kaip nenugalima®
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SLA VADOVAI

Prez. P. P. Dargis

SL4 IR JUS

organizacijų, or- 
iš savo skyrių, 

narių. Tik tokiu

i

DABARTINIAI
I

Sekr. Dr. M. J. Vinikas

milžinas, ir pilnas kūrybingos 
dvasios žengia į tolimą at
eitį.

Vieną dalyką atsiminkime, 
kad lietuvių išeivijos ateities 
lietuviškumą turės išlaikyti 
musų jaunimas. Taigi ir SLA 
ateitis yra jaunimo rankose. 
Tiesa, SLA turi daugiau jau
nimo, negu bet kuri jaunimo 
organizacija, bet jaunimo jė
gos dar nėra pilnai sucemen
tuotos ir dar negalima tvir
tinti, kad musų jaunimas bu
tų pilnai pasiruošęs pagrindi
nai įsijungti į taip reikšmingą 
veiklą ir prisidėti prie tolimes
nės organizacijos pažangos.

Jaunimas turėtų parodyti 
daugiau veržlumo ir savo pir
muosius žingsnius į platesnę 
visuomeninę veiklą turėtų 
pradėti didesne drąsa ir pa
siryžimu. Jaunimas neturėtų 
tenkintis vietinių organizacijų 
veikla siaurame uždarame ra
telyje. Suprantama, kad jau
nimas dedasi prie įvairių vie
tinių jaunimo organizacijų ir 
aktyviai jose veikia, bet turė
tų atsiminti, kad lokalių orga

nizacijų veikla yra aprėžta ir 
trumpalaikė.

Todėl, minint SLA taip 
garbingą sukaktį, jaunimas 
turėtų kreipti ypatingą dėme
sį į SLA tautinio pobūdžio vi
sų lietuvių organizaciją. Mie
las jaunime! Musų tautos di
dysis genijus, būtinumas ko
voti dėl Lietuvos išlaisvinimo, 
SLA steigėjų valia ir testa
mentas, mus visus įpareigoja 
didinti lietuvių organizuotas 
jėgas, šį tikslą pilnai pasiek
sime, jei įsijungsime į SLA, 
nes SLA laukia iš jus naujų 
ateities darbų, kad, savo lai
ku, liktumėt, savininkais ir 
paveldėtojais visų didžių tau
tinių darbų ir milionų.

Šiandieninis gyvenimas rei
kalauja iš tautos didelių ir 
kilnių pastangų, o tauta to
kių pastangų reikalauja iš 
stambesnių 
ganizacijos 
skyriai iš

Dabartiniai SLA veikėjai, 
kurie perėmė steigėjų paliki
mą, savo didžią pareigą atli
ko; nes SLA išaugino, sustip
rino ir paruošė, kaip labai di
delį, musų išeivijos istorijoj 
nuostabų kraitį, busimoms 
kartoms, plius gražias broliš
kas tradicijas, giliai prasmin
gą lietuvių solidarumą ir ne
įvertinamai didelį tautinių 
darbų lobyną.

Esame tikri, kad dabartinis 
jaunimas, savo laiku, pajutęs 
pilną atsakomybę už tautos 
darbus ir giliau susipažinęs 
su išeivijos gyvenimu, įvertins 
tai kas jau yra sukurta, ir 
mielai prisidės prie visų SLA 
darbų ir SLA tolimesnio ugdy
mo, tik gaila, kad to laiko 
dar reikia laukti, žinant, kad 
tas laikas anksčiau ar vėliau 
tikrai ateis. Kuomet SLA mi
nės 100 metų sukaktį, užtikri
name, kad jo vadovai bus da
bartinis jaunimas su tais pat 
rūpesčiais: kam perduoti toli
mesnį SLA likimą.

Už tai, minint SLA istorinę, 
taip reikšmingą sukaktį, labai 
mielai kviečiame jaunimą 
jungtis į SLA eiles, nes čia 
Jūsų ateitis ir ateities darbų 
stiprybė. Jūsų pareiga yra, 
šį musų tautos kurinį, kurį iš
augino geriausi patriotai, stip
rinti, auginti, ir perimti, įne- 
šant naują dvasią ir gyvybę.
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budu galima sudaryti stiprų 
ir galingą junginį, kuris galė
tų atsilaikyti prieš gyvenimo 
staigmenas ir kuris butų nau

dingas sau, pasekėjams, ir 
tautai

Susivienijimas Lietuvių Amen



Birželis, 1960 ATŽALYNAS Pusi. 3

NAUJA SLA JAUNUOLIŲ KUOPA LOS ANGELES MIESTE

Paveiksle matome dalį dalyvių, kurie sudarė branduolį 
naujos SLA jaunuolių kuopos

Rūpestingas SLA orgizatorius P. Žilinskas, norėdamas 
Deimantinės Sukakties Seimui padaryti staigmeną, susitaręs 
su su Los Angeles miesto jaunuoliais, įsteigė naują SLA 
jaunuolių kuopą. Pirmasis kuopos susirinkimas įvyko p. 
Mačėnų rezidencijoje.

Naujai įsisteigusios kuopos dalis jaunuolių susidaro iš: 
L. Zatkus, P. H. Mockus, M. Z. Šimonis, A. C. List, S. M. 
List, S. B. Severinas, V. K. Dūda, K. A. Dūda, V. J. Dūda, 
Ri B. Dūda, L M. Stancikas, O. Sumantas, G. Macenas, E. 
Scratter, ir B. A. Mason.

Naujoji jaunuolių kuopa tikrai yra labai gražus ir ver
tingas įnašas, kuris SLA broliškąją organizaciją papuošė 
kaip tik jos 75 metų Deimantiniam Seimui.

Juo daugiau jų dėsis prie 
SLA, juo daugiau mes stip- 
rėsime ir daugiau atsieksime.

Šiandieninis pasaulis yra 
žiaurus ir daug reikalaujan- 
t tis. Tik stiprus ir patvarus 
būdami tegalėsime lenkty- 
niau su kitais ir išlaikyti sau 
vietą modernėjančiame pa
saulyje. O tą galima pada
ryti tik vieningai dirbant.

Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje kviečia į talką visus 
lietuvius telktis po SLA fra- 
ternale vėliava. Po ja tesi- 
jungia sene'snieji, jaunieji ir 
vaikai. Duokim galimybės 
musų jaunimui siekti mokslų, 
o išmokslinti tėsiekia, garbin
gų profesijų ir vietų pasaulio 
prekyboje, pramonėje, rnoks*- 
le ir literatūroje.

Tą galime padaryti tik bū
dami vieningi, stiprus, patva
rus ir pasitikį savo fizinėmis 
ir finansinėmis jėgomis.

Susivienijimi is Lietuvių Ame
rikoje kviečia visus lietuvius 
stoti ir įsijungti į Amerikos 
lietuvių gyvenimą ir veiklą ir 
tuo pačiu apsirūpinti save ir 
savuosius jaunatvėje, senat
vėje1 ir nelaimės atveju.

ir Todėl šiandien

.............. .. ...1,..........-..... ..........  

rikoje visuomet junge Ameri
kos lietuvius, jų naudai dirbo 

tebedirba.
SLA yra stipriausia fraterna-

lietuvių organizacija. Ko
dėl? Dėlto, kad ji nesnau
džia ant savo laurų ir laimė
jimų; ji, kaip pridera visuo
meninei organizacijai, veržia
si pirmyn verbuodama nau
jus narius ir rūpindamasi 
esantiems nariams būti nau
dingesnė.

Salia apdraudos SLA savo 
nariams duoda 
duoti paprasta

lė

viską ką
draugija

gali 
ai’

klubas, bet šalia to skatina 
savo narius taupyti, sveikai 
gyventi, rūpinasi jo sveikata, 
jo gerove, jo šeima ir, nelai
mės atveju, jo paliktais naš
laičiais.

Amerikos žemyne yra tūks
tančiai lietuvių, nepriklausan
čių prie Susivienijimo, yra se- 

vidutinio amžiaus , betnų' ,
visų daugiausia yra jaunimo, 
į kurio rankas ateityje pateks 
visas Amerikos lietuvių gyve
nimas 
dabar
savo

ATŽALYNAS
TĖVYNES Mėnesinis Priedas 

Jaunimui

Redaguoja SLA Jaunuoliu 

KomisijosRedakcinė Komisija:
V. Virbickas, J. Maldutis,
P. Avižonis, A. Valatkienė,

A. Gustus

Atstovai:
Kanados ........... S. Jokūbaitis
Chicagos __  V. Adamkevičius
Bostono R. Šležas

ir veikla. Todėl laikas 
kodaugiausia 
organizaciją

jaunimo į 
įtraukti.

Dr. M.
307 W. 30th

J. Vinikas, Mgr. 
St., New York 1, N. Y.
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sutvėrė ir tai atskirai
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“Bendrosios 

Rusiška

visiškai nepaiso. Jų žymiau
siam keturių tomų fizikos

E—mc2 išreiškia

i
i 
I

pagrįsti 
V. Timo- 

Fizikos 
penktoji 

laida 1954, lietuviškas verti*
mas Vilniuje 1955 su su ap-

. yra 
i.
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MEDŽIAGOS PASLAPTIS
A, IGNATHS

1 .

v

į

Charakteringa ir įdomu, 
kad dialektinis materializmas 
ir primityvios religijos (“juo
dasis bolševizmas”) čia suta
ria: medžiagą, materiją laiko 
nė' energija, o kuo tai savitai 
egzistuojančiu. Skirtumas tik 
tas, kad vieni teigia, jog ma
terija, medžiaga egzistuoja 
kaip daiktas savyje iš savęs 
ir dėl savęs (Kanto ir Brenta- 
lio—Weyl, t. y., egzistencijos 
ir intencijos 
kriterijai), o primityvios reli- 
gijos-^-kad medžiagą, kaip 
pvz. gyvybę, sielą ir kt. Die
vas 
kaipo tokias ir kad, svarbiau
sia, medžiaga ir dvasia 
dvi nesuderinamos priešybės.

Kaip filosofinis materializ
mas save pateisina ir grin
džia, šiandien jau turime pa
kankamai medžiagos —raštų, 

“Nuosekliai iš
vystyta materialistinė filoso
fija, kurios aukščiausia pako
pa yra dialektinis materializ
mas, savo teigimams pagrįsti 
plačiai panaudojo fizikos at
radimus. . . ." Tačiau dėl 
stichinio materializmo silpnu
mo, kuris pasireikšdavo ne
sąmoningumu ir nemokėjimu 
filosofiškai įprasminti tyri
mais gautus mokslo duome
nis, dalis buržuazinių moksli
ninkų nekartą bandė fizikos 
atradimus panaudoti idealis
tinėms pažiūroms 
(žr. S. E. Tirš ir A. 
revš, 
Kulisas.”)

dovėlį valstybinių universite
tų fizikos-matematikos ir fi- 
zikos-technikos fakultetuose: 
lygyte
bendrą energijos ir masės
tarpusavio ryšį, šios lygybės 
turinys idealistų daug kartų 
buvo iškraipomas: buvo tvir
tinama, jog iš jo neva išeina, 
kad masė gali ‘virsti’ energija 
ir atvirkščiai. . . . Visos tos 
išvados visiškai neteisingos ir 
galų gale veda į energijos 
įvaizdžio atitraukimą nuo ma
terijos įvaizdžio, t. y., į idea
lizmą. Tikrumoje fizikiniai 
dydžiai masė ir energija yra 
pačios pagrindinės charakte
ristikos tų konkrečių judan
čios materijos ^pavidalų, su 
kuriais turi reikalo fizika.” 
(Pusi. 113 ten pat.) Kitas, 
dar žymesnis Maskvos uni
versiteto profesorius G. L. 
Landsberg, savo universiteti
niam veikale “Optika,” lygiai 
taip pat ideologauja: “Todėl 
reikia laikyti nevykusiu kar
tais sutinkamą tvirtinimą, 
kad sąryšys E=mc’ išreiškia 
masės ir energijos ekvivalen
tiškumą.” ;(ž. jo “Optika” 
pusi. 411. Versta iš trečio 
leidimo. Vilnius 1955.) ši
tas veikalas i(vien “Optika” 
turi 792 pusi.) yra tikrai 
aukšto mokslinio turinio ir 
paseka visus naujausius duo
menis, Ferma, Pauli, šių die
nų kvantinio-statistinio švie
sos vaizdavimo dėstymas ir 
kt. Bet ir čia, net įvardijant 
pavarde, Einstein’as puolamas 
už jo idealistinius, subjekty- 
vinius nukrypimus nuo dia
lektinio materializmo (žr.

pusi. 412 ten pat—“Optika”), 
o Leninas daug kartų ir pla
čiai cituojamas kaip kelrodis 
(žr. pusi. 412, 413, 730).

Dialektika—daugis ją ne
teisingai aiškina, kaip “logi
ka” (žr. Coliįns enciklopedija 
—Dialectics), iš tikrųjų dia
lektika yra jų metafizika (se
nąją prasme), kur galutinis 
pradas (ultimąte ground) 
yra ne būtis, laikas, substan
cija ... o vienas vienintelis 
—materija. Kadangi, vlsdėl- 
to, jie netiek filosofuoja ar 
meldžiasi, o aktyvia veikla 
dirba moksliškai ir techniš
kai, tai jų kilimas yrsftaktas 
ir bus kol jie neišsigims, kaip 
kadaise pirmąvę kinai ar in- 
dusai ir prisidirbę šventų ne
liečiamų karvių, šventamentų, 
liausis dirbę ir kūrę mokslą ir 
techniką, o imsis liaupsinti ir 
šlovinti save ir savo .viršinin
kus, kaip esą neklystančius 
ir nereikalingus pažangos.

“. . . tai ir dar šiandien 
matome, kaip Sovietų dialek
tiniam materializmui toks 
bandymas (ideologijos dikta
tas mokslui—A. Ig.) yra visiš
kai pasisekęs” (žr. “Metme
nys,” 1959 nr. 1, pusi. 83.) V. 
Daniela, savo gražiam ir tu
riningam straipsny “Mokslas 
ir Pasaulėžiūra” teisingai te
mą iškelia ir nagrinėja, bet 
klysta teigdamas, kad ten 
dialektiniam materializmui pa
sisekę įsiviešpatauti. Toli gra
žu ne. Pilnai visa įsiskaičius 
matyti, kad argumentavimo 
sakiniai yra beprasmiai ir 
dirbtinai surežisuoti.

•Dar įdomiau, .kad sovieti
nės dialektikos (metafizikos). 
Rytų Vokietijos universitetai
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džlo, ketvirtam tome
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objektyvių
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the equivalence of 
energy is the anni-

Grimaehl, Lehrbuęh 
apie Leniną,

“Wegen dleser

su dl< 
kietis
« juin’.ten’’touvo neimta 

nukeliauti.
' Nebenįt' • paskaita yrą. ranka

Maskvos profesoriai

auti

■j1

. Mitini

kurse 
der Physik 
Marksą niekur nėra nė žo- 

o
(Struktur der Materie) dar
gi randame: 
universellen Aeųuivalenz zwi- 
schen Masse und Energie.
(“dėl šito visuotinio ekviva
lentiškumo tarp masės ir ener
gijos” (žr. pus. XIX, 1959 m. 
laida), taigi visai atvirkščiai, 
kaip 
graudena.

Dar pridėjus žinomo moks
lininko fiziko W. Pauli nuo
monę, “A very striking ex- 
ample of 
mase and 
hilation of a ipair of two 
electorns with oppsite electric 
charge (positon and nega- 
ton), where the whole mass 
is transformed into radiation 
energy” (žr. Theory of Relat- 
ivity, W. Pauli, 1958 pusi. 
217) turėtų būti aišku, kad 
einame mokslo 
faktų—keliu ir norime at
skleisti gamtos tiesą, o ne ko
kiems nors ideologams patai
kaujame.

"(amžinkime” Paskaitas
Įvairiose studijų dienose, 

bei bendrai studentų ir kitų 
organizacijų parengimuose, bū
na duodama įvairių paskaitų. 
Neatsižvelgiant | jų kokybę 
ar kiekybę, klausytojų skai
čius yra ribotas geografines 
padėties. Kkaip sakant, net 

didžiausiais norais newyor- 
negali išgirsti CSlfy^gO- 

vykstančios paskaitos, jei- 

prasmiška, nes dėl to reikia 
labai pasišventusių žmonių, 
kurių nėra perdaugiausia), ji 
lieka klausytojų sąmonėse iš 
kurių ji, deja, gana greitokai 
išnyksta. Ir taip idėjos, kaip 
durnai vėjo blaškomi, pamažu 
dingsta.

I

Šiuos trukumus, bent dali
nai, galima panaikinti paskai
tas užrašius į juoselę. šiuo 
budu paskaitą “įamžinti’ ne
reikia daug darbo, ir užrekor- 
duotos paskaitos gali būti iš
siuntinėjamos kitoms vieto- . 
vėms kur Jos pasiektų dau
giau klausytojų. zVtoą šį at-

1 “tapė 
(kurį galima butų

likti tereikėtų tiktai 
recorder” > 
pasiskolinti) ir, palyginus, ma
žai pinigų (juoselė kainuotų 
apie tris dolerius).

Nors ir užrekorduota pa
skaita niekuomet neatstos gy
vo žodžio, tačiau ir “balsas iš 
dėžės” turi didesnės vertės 
negu tyla. Taigi butų verta 
visoms organizacijoms šią idė
ją apsvarstyti.

V. VIRBICKAS.

NAUJAS ŽURNALAS
Naujas žurnalas — įnašas 

kultūrai ir lietuvybei—“Met
menys"—išsyk, iš pirmo nu
merio (1959 metų pabaiga) 
gražiai užsirekomendavo. Jau
nieji kultūrininkai davė rašir bet jie abu reiškia vieną ir tą 

patį. Reikia pagaliau sudraus
ti tuos, kurie jaunimą gadina 
antikonstruktyvine - nihilisti
ne filosofija.

Naujasis žurnalas, atvira 
širdžia ir blaiviu protu, spren
džia ir liečia ir daugiau įdo
mių ir aktualių klausimų. 
“. . . Tikime, kad kiekviena 
karta turi ką kitai pasakyti 
—ir kad jų dialogas gali būti

nių, kurių mintys daro gilaus 
įspūdžio.

štai V. Doniela studijoj 
“Mokslas ir Pasaulėžiūra” gi- 

filosofiškai dalyką nagri
nėja ir įrodo moralinę ir 
mokslinę M tų, kurię ideo- 
logaudami pataikauja gatavai 
tiesai, o ne mokslo faktams. 
Iš tikrųjų nei dialektinė me
tafizika, nei senkrikščionė, 

■ U i ' r j i iri " • ‘

ortodoksine .metafizika, nebu
vo ir nėra objektyvios: vie
na ideologauja suvulgarintam 
materializmui, kita ideologau
ja pačių sukurtam, “patobu
lintam Dievui.’’ Abi metafi
zikos musąjį pasaulį atvedė į 
dabartinį sąmyšį: “diktatūri
nę demokratiją,” “nerealią 
realybę,” “nelaisvą laisvę”— 
žmogaus žmogumi pavergi
mą; vieni tąi daro žemės ro
jaus, kiti—dangaus vardu.
Nei vieni nei kiti negalės ras
ti tiesos, nes perdaug savo 
viršininkams, jų gatavos tie
sos užmačioms, pataikauja.

Vyt. Kavolis iškelia kūry
bos vertę kaip svarbiausią 
žmogui, taigi ir nacijai (tau
tai) išlikti ipagrindą. Ačiū. 
Musų senesnieji “nesikeičian
čios” (filosofijos skelbėjai (žr. 
Lietuvių Enciklopedijoj—Filo
sofija) turėtų giliau panagri
nėti savo “neklystančios klai
dos” postuliatines tiesas.

Be to, V. Kavolis, kitoj vie
toj (žr. Iš Redakcijos pusi. 
142), be įžangų ir įrodų, tie
siog pasako, kad kultūrą rei
kia suprasti platesne prasme 
(anglo-saksiška prasme). Iš 
tikrųjų, kultūra nėra sno
bams ambicijų krapštukas, t. 
y., kultūra pusfilosofių pras
me, nesgi kultūra ir civiliza
cija yra du skirtingi žodžiai,

i

I

j
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Pusi. 6

IŠ SLA JAUNUOLIŲ KOMISIJOS VEIKLOS

Iš kaires į dešinę sėdi: A. Gustus, J. Valatka, A.' Valatkienė, 
P. Dagys, ir J. Kiznis

Balandžio mėn. 24 d. Jaunuolių Komisija susirinko ei
liniam posėdžiui, kuriame, deja, galėjo dalyvauti ne visi 
Jaunuolių Komisijos nariai.

Šiame posėdyje buvo aptarta Jaunuolių Komisijos ra
porto klausimas Seimo Darbų Knygoje, dalyvavimas SLA 
Deimantinės sukakties Seime, ir buvo apsvarstytas SLA 
Penktos Apskrities kvietimas dalyvauti Apskrities suvažia
vime.

SLA Penktos Apskrities valdybos kvietimas buvo vien
balsiai priimtas, dėkojant valdybai už pareikštą pasitikėjimą 
Jaunuolių Komisijai ir nutarta visiems dalyvauti Apskrities 
suvažiavime.

Taip pat nlutarė birželio mėnesį sušaukti dar vieną Jau
nuolių Komisijos posėdį, kuris bus paskutinis šios komisijos 
posėdis prieš SLA Deimantinės Sukakties Seimą.

įdomus” (ten pat 143 pusi.), 
žurnalas — keturmėnesinis, 

tad rašėjai gali medžiagą ir 
sunkiose tremties sąlygose 
rimtai parubšti ir tik tokią 
visuomenei parodyti.

Kaina vieno numerio $1.25, 
keturių numerių prenumerata 
$4, Garbės Prenumerata— 
$10. Administracija: E. Za- 
barauskaitė, 7018 So. Rock- 
well St., Chicago, III. Redak
cijai, administracijai ir bend

ATŽALYNAS

radarbiams verta palinkėti— 
geros sėkmės.

Šiuo metu išėjo ir 2 “Met
menų” numeris, ir tai žymiai 
didesnis, nors turiniu silpnes
nis.

—IGNAS.

Ką jaunas sėsi tą senas 
1 piausi.

Paklydusiam ir vilkas drau
gas.

Birželis, 1960

ERDVĖS SIEKIMAS
Galų gale žmonija yra pa

siekusi erdvės įsisavinimo am
žių. Dabartinėje spaudoje, o 
ypač laikraščiuose, yra daug 
rašoma apie erdvės siekimą, 
apie dabartinius žmonijos tri
umfus ir nepasisekimus toje 
srityje, tačiau butų įdomu 
trumpai pažvelgti ir į erdvės 
siekimo praeitį bei šioj srity 
pirmus žingsnius.

Vienas pirmųjų erdvės sie
kėjų (teisingiau galima sakyti 
mėnulio siekėjų) buvo kinie
tis Wang Hoo. Kiniečiai, kaip 
žinoma, jau kelis šimtus metų 
prieš Kristų bandė raketas 
kaipo karo pabūklus. Apie 
200 metų prieš Kristų, kinų 
didvyris Wang teisingai nu
sprendė, kad su raketomis 
žmogus gali pasiekti mėnulį, 
tačiau jis neteisingai sprendė, 
kad mėnulį galima lengvai pa
siekti. Taigi, prie kėdės jis 
pritaisė 48 dideles raketas, 
liepė jas uždegti, ir su visa 
kėde dingo durnuose. Dū
mams išsiblaškius, nei kėdės 
nei Wango nebuvo matyti.... 
Taip ir pasibaigė pirmasis už- 
rekorduotas “šūvis į mėnulį.“

Kiti rimtesni žingsniai ra
ketų moksle prasidėjo tik dvi
dešimtame amžiuje, būtent 
1928 metais. Tais metais laik
raščiuose buvo rašoma apie 
raketas į stratosferą ir rake
tines mašinas ,ir bendrai buvo 
pradedama daugiau rūpintis 
raketomis. Ypatingai didelis 
susidomėjimas raketomis pra
sidėjo vokiečių karo srityje, 
nes raketos, kaipo tolimų dis
tancijų ginklai, nebuvo už- 
draustos Versalio nutarimuo
se. Pažymėtina, kad jau nuo 

(Nukelta į 7 pusi.)

/
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ED1TORIAL

At long lašt, it has finally pleading, teasing, and in gen-
happened! One of you, dear 
readers, without any cajol- 
ing ar arm-twtoting on our 
part, has gone and written 
us an artide. It seems at 
long lašt the wall of silence 
has finally been broken 
(never again to mend, we 
hope).

Naturally, because of this 
anticipated, and yet suprising 
tum of events, we have be- 
oome a very happy lot, in- 
deed. Our enthusiasm and 
eoopectatiom have soared 
above all previous levels, and 
why not? Imagine, lf you 
can, after seven months of

Highlights of History
(Continuation)

During 1332, by means of 
letters to the Pope and vari- 
ous important citiee, Gedimi
nas showed to the Westem 
World the injustices of the 
Invading Crusaders, and 
achieved a temporary peace. 
However, sensing that war 
was unavoidable, he saught 
allles among the neighiboring 
Stovio peoples. He was suc- 
cessfulto the extent that the 
Orusadms were movė oareful 
when dealing with the aUi- 
anaa f’

FoEc-wing 1330, ther Gris* 
sadeną having fortified them- 
seives in their conauered

' erai making nuisances of our- 
selves to all within reach, 
somėone writes to us an arti- 
cle. It’s the sort of thing 
that makes one (bedieve that, 
after all, our time has not 
•been wasted. It’s likę a dream 
come true; it’s Santa Claus 
and the Easter Bunny com- 
bined.

Seriously, however, we are 
truly ! grateful to Mlss Ryte 
Splngyte for her interesting 
artide, and hope that we 
shall hear mare from her, as 
well as from ourother read
ers, in the near future.

' —v. v.

lands, continued their de- 
termined attacks upon Lithu- 
ania. It was during one of 
these attacks i(13M), that 
Dūke Margiris of • Pilėnai, 
rather thah surrendering, 
committed himself and his 
whole fort to a funeral pyre. 
Despite their perssrvering at
tacks, the Crusades did not 
gain much territory; the 
Uthuanians msnajed to pro- 
tect their native land.

The exact date and place 
of the death of Gediminas is 
not known i(it was previously 
thought that he died in bat- 
tle with the Crusaders at Ve- 
liuona), however, it to known 
that he died in foattle in the 
winter of 1841-2. Hto tomb

is near the castle of Vilnius. 
(To be continued)

ERDVES SIEKIMAS
■*.

(Atkelta iš 6 pusi.)
1932 metų rudenio keletas 
mokslininkų (jų tarpe ir 
Wernher von (Braun) buvo 
vokiečių kariuomenės tarny
boje, ir 1937 metais visas bū
rys mokslininkų ir technikų 
•buvo perkelti ‘Paenemunde. 
Karo pradžioje vokiečiai jau 
buvo ištobulinę tris raketų 
kontrolės sistemas ir kelto 
kartus pasiekė aštuonių mylių 
aukštį savo A-5 raketomis, o 
1942 metais jų A-4 (vėliau 
perkrikštyta į V-2) pasiekė 
85 km. aukštį ir 190 km. tolį. 
(1944 metais ta pati raketa 
buvo naudojama prieš Londo
ną.) Planuojamos buvo ir ki
tos raketos iš kurių A-9 butų 
buvusi užtektinai pajėgi iškel
ti satelitą į erdvę (dar net 
buvo svajojama apie A-12, 
kuri galėtų pasiekti daugiau 
25 milionų svarų jėgą).

Pasibaigus karui JAV ir 
Rusija tobulino raketų pajė
gumą ir yra sėkmingai* ižleidę 
daugiau 26 satelitų bei “moon 
probes.”

Dabartiniu metu, abi vals
tybės daro rimtas pastangas 
išsiųsti žmogų į erdvę ir, rei
kia tikėtis, neužilgo tai bus 
įvykdyta. Tada iš tikrųjų bus 
pradėtas erdvės amžius.

—V. V.

Ateik belaukiamas, išeik be
mylimas.

/ •
Girios paukštis vis i girią 

žiuri
'r
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am right—no one re-

am vvrong—no one for-

When i 
members.

Wheh I 
gets.

were
when h© passėd away?’‘

There is a Lot of Dtfference 
Betaeen 

THINKING and KNOW1NG

and traditions in

The Easter-

eocciting game

nearest

her cdmple&don

and Martha in catching on

This act would assure 
that

talente of the

from ancientLithuania, 
times, has her own Easter 
customs 
which both young and old 
participate. The traditional 
Easter-egg plays an impor- 
tant part duriu# the Easter 
Season. Ali take part in col- 
oring the egge, and the re- 
sults are beautiful to aee. 
The designs on them reveal 
the artistic 
painter and each member of 
the family attempts to color 
them the best. The variety 

• of of lovely motifs, the grace- 
ful and dainty designs, reveal 
the artistic talent inherent in 
the Lithuanian people.

After many weeks of fast- 
ing and praying during Lent, 
Easter Sunday is filled with 
joy and Įfun 
egg-rolling is a favorite pas- 
time on this day for the 
Lithuanian children, although 
many an adult does not hes- 
itate to join in this thrilling 
and 
young giria and boys also 
have their fun on Easter 
Sunday. It stems from the 
ancient superstitions which 
are handed down from gen- 
eration to generation. Fol- 
Jowing are only a few ex- 
amplee: A young giri would 
never fail to get up Ibefore 
dawn on Easter morning and 
run down to the 
stream ar lake to wash her- 
self. 
her 
would always temainlovety.
Also inthe dear and oalm 
waters she hopes to seethe 
image of her future husband,

g*
HaJf of (knoviag what you 

waat is knowing what you 
have to give up before you 
get lt.

He whb laughs lašt is slow

ATŽALYNAS

Leeson are members of the 
SLA Lodge 90 of Pittsburgh, 
Pa. Our heartiest contgrat- 
ulations to Riek may Kam
bliu Riek Leeson ramble on 
to even greater heights.

THE MEASURE OF A MAN

NOT—"How did be die?” 
BŪT—"How did h© Hve?”
NOT—"What did h> gain ?” 
HUT—,‘What did he give?"

.» ' « • i.' " . |

These are the suits to measuro the 
wbrth. ; z

Of a man as man. rogardiess of 
birtt; ’ ’

. • • .) . ' .

NOT— "What was kis station?” 
BVT—"Had he a heart?”
And "How did they piay his God 

given part?”
Was he ever ready Wlth a word 

of good cheer,
To bring back a mito, to bantth 

a fear?
NOT—,fWhat ttaa hls church?” 
NOR—“What was his creed?” 
BŪT—"Had he befrlėnded 

really in need?h
NOT—“What did th« skoteh 

newepaper sayf”
BUT—'*How many

I




