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S L A  P R O B L E M O S  
PROTĖVIU NUOPELNAI AR NAUJI METODAI? 

Pereitų metų SLA seime, Bal-
timorėje, Pfladelphijos kuopos 
atstovas advokatas C. S. Chele
denas, pakviestas "tarti žodį", 
kaip žinomas senas SLA veikė
jas, jei neklystu, SLA garbės 
ženklo nešiotojas, buvo bepra
dedąs kalbėti, kad susivieniji
mui reikia moderninti savo vei
kimo metodus ir vis-4 organiza
cinę sistemą, nes, esą, jeigu su
sivienijimas to nedarys, tai nė
ra vilties pritraukti į jį didesnį 
skaičių iš jaunesniosios lietuvių 
kartos, ir susivienijimas eis iš
mirimo linkme. Atrodė, kad adv. 
Cheledenas buvo užsimojęs iš
dėstyti ir sumanymą, kaip susi
vienijimas turėtų būti moder-
ninamas, tačiau jis pirminin
kaujančio buvo sustabdytas, nu
rodant, kad čia jis yra pakvies
tas tik šiaip "tarti žodį", bet 
ne apie reformas kalbėti: apie 
tai būsią galima pakalbėti suma
nymams skirtoje dienotvarkės 
vietoje. 

Deja, dienotvarke buvotokia, 
kad užėmė visas keturias dienas 
laiko, kurio didoka dalis buvo 
sunaudota "žodžių tarimams" 
(tai yra, pasikeitimams kompli
mentais: pirmininkas pasako il
gą eilę komplimenjtų kviečiama
jam kalbėti, o tas atsilygina 
atitinkama virtine komplimen
tų susivienijimui bei jo veikė
jams), ir adv. Cheledenas, nors 
ir bandė dar kartą apie refor
mų reikalą kalbėti, iki pat ga
lo negavo progos savo sumany
mų išdėstyti, nes vis dar nebu
vo atėjęs tinkamas laikas. Taip 
tame seime ir neteko išgirsti, ar 
jis nešiojasi tik mintį apie ko
kios nors reformos reikalingu
mą, ar turi ir pilną sumanymą, 
kokia ta reforma turėtų būti. 

Iš esmės tai gal ir nebūtų di
delis nuostolis, kad tokiu klausi
mu nepasikalbėta seime. Naujos 
mintys dideliame susirinkime ne 
visada ir glaima gerai apsvars
tyti, kadangi reikalas labai greit 
susipainioja. Tokius sumanymus 
daug praktiškiau yra pradėti 
svarstyti spaudoje, iš anksto 
prieš seimą. Tada iš tų svarsty
mų, atitinkamu laiku prieš sei
mą, susikristalizuotų išvados, 
kurios vėliau galėtų būti iš
reikštos tinkamai parengtais pa
siūlymais (arba, kaip sakoma, 
įnešimais). Seimas jau būtų pa
sirengęs tarti savo žodį dėl tų 
sumanymų. 

Tokiems sumanymams svars
tyti, be abejo, ̂ natūraliausia ir 
tinkamiausia vieta yra paties 
susivienijimo organas Tėvynė. 
Deja, Tėvynėje ligi šiol advoka
to Cheledeno seime nepasakyto
sios mintys vis dar nepasi
rodė. Ar jis nustojo drąsos ir pa-, 
siryžimo kelti tuos sumanymus, 
seime sutramdytas, ar neturi 
vilties, kad Tėvynėje tiems su
manymams sąlygos būtų palan
kesnės, negu buvo seime? 

Nežinau, ar adv. Cheledenas 
bandė pakalbėti tuo reikalu per 
Tėvynę. Turbūt, ne, nes, jeigu 
jau tokiems klausimams Tėvy
nės skiltys būtų griežtai užda
ros, tai yra gi dar ir kitų laikraš 
čių, kuriuose SLA reikalais ga
lima viešai pakalbėti. 

* Bet kad Tėvynėje vyrauja iš 
viso priešingas nusistatymas re-

forminėms mintims, tai. matyti 
iš visų to SLA organo puslapių. 

Ypač tai yra ryšku, spren
džiant iš Tėvynės 15 nr. įdėto 
straipsnio, pavadinto tuo pačiu 
vardu, kaip ir Dirvoje buvo pa
vadinti dų straipsniai; "Kodėl 
naujakuriams reikia stoti į Su
sivienijimą Lietuvių Amerikoje" 
Straipsnis pasirašytas S. E. V., 
atrodo, žinomo SLA veterano. 

Visų pirma, labai apgailes
tautina, kad to straipsniu auto
rius, kaip manau, spaudoje ne 
naujokas, o ilgą laiką pats bu
vęs redaktorius, atsiliepdamas 
kalbamu klausimu, atsiliepia tik 
į pirmąją straipsnio dalį, visiš
kai ignoruodamas antrąją dalį 
(ar gal jos nepaskaitęs). Dėl to 
jis ir šauna dideliu šūviu pro ša
lį, jieško pavydo senajai kartai 
dėl jos per susivienijimą pasiek
tų laimėjimų, ir kitaip prie
kaištauja, ko visai nereikėtų, 
jei gerb. S. E. V. tą straipsnį, 
dėl kurio norėjo pasisakyti, bū
tų paskaitęs iki galo ir būtų pa
sistengęs pamatyti, koks iš tik
rųjų jame yra atsakymas j pra
džioje pastatytą klausimą. 

Tame straipsnyje (Dirvos 9 
nr.) buvo nurodyta, kad j SLA 
stoti reikia ne "tautos stiprini
mo" sumetimais, kadangi dabar 
jau ne 1890-tieji metai, ir tam 
reikalui dabar jau yra kitos, tų 
pačių senosios kartos lietuvių 
išeivių sukurtos ir dar dabar 
visų tobulinamos organizacijos 
Taip pat ir ne dėl apdraudos 
naudingumo, kadangi kiekvie
nas — lygiai naujas ateivis, ly
giai čia gimęs jaunuolis mato, 
jog apsidrausti yra ir kitų vietų, 
kur ekonominis išskaičiavimas 
gali būti geresnis. Tame straips
nyje (Dirvos 10 nr.) buvo ban
dyta nurodyti kitas atsakymas į 
tą klausimą, būtent, kad nauja
kuriams j SLA reikia stoti dėl 
patriotinės pareigos, dėl prievo
lės pasistengti atiduoti senajai 
mūsų išeivijai bent dalį Lietuvos 
garbės skolos, — neleisti per 
anksti mirti tai didelį vaidmenį 
suvaidinusiai Amerikos lietuvių 
organizacijai, tuo būdu apsau
goti nuo skriaudos nusipelniu
sius senuosius SLA narius, ku
rių dalį ji ištiktų jeigu naujų 
narių nebeatsirastų. 

Taigi S. E. V. pamokymas, 
esą, nereikia žiūrėti, kur geriau 
apsimoka, o reikia žiūrėti, kur 
yra lietuviškas reikalas, yra ver
žimasis į atviras duris, o prie
kaištas, esą "realistų" rodomas 
kelias lietuviškam žmogui Ame
rikoje yra pragaištingas, yra 
gryniausias nesusipratimas, at
siradęs, greičiausiai, per berb. 
S. E. V. neapsižiūrėjimą. 

Kartojame, ir, jei reikės, kar
tosime, kad netikslinga šiandien 
naujus narius kviesti į SLA to
kiais skambiais, bet turinio ne
betekusiais šūkiais, kaip "tautos 
stiprinimas" per gyvybės apsi
draudimą ar kokiu abejotinu 
ekonominiu naudingumu apsi
drausti čia, o ne kur kitur. Tau
tos stiprinimo srity kadaise SLA 
atliko didelį vaidmenį, bet šian
dien tai jau nebe SLA darbhs. 
Tebūnie garbė senajai kartai, 
kad tai padarė, bet šiandien pa
dėtis kitokia. Pasakoja, kad ka
daise žąsys Romą išgelbėjo, bet 

ar įkalbėtum šiandien kokiam 
ūkininkui, kad jis tik dėl to žą
sų protėvių nuopelno šiandien 
žąsis augintų ? 

Kalbėkim geriau aiškiai ir at
virai, be tuščiažodžiavimo, šian
dien SLA yra draugiška, broliš
ka savitarpinė lietuvių apdrau" 
dos organizacija, kurios amžių 
pratęsti yra naujakurių patrio
tinė pareiga, garbės skola už tos 

organizacijos nuopelnus lietuviš
kumui. Yra ir naudos joje daly
vauti, bet ne nauda yra lemia-
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mas dalykas. * 

Rūpinantis organizacijos gy
venimo pratesimu, kaip tik dau
giau dėmesio7 reikia kreipti ne 
tiek į tai, kas kadaise buvo, kiek 
į tai, kaip reikėtų tvarkytis da
bar, kad naujiems nariams būtų 
kiek galima daugia, jei ne mate
rialinio, tai moralinio intereso 
dalyvauti. Tuščiaviduriais, kad 
ir skambiausiais šūkiais to inte
reso nesukelsi. Reiktų skatinti 
sumanymų kėlimą, kaip SLA 
geriau priderinti šių dienų žmo
nių nusiteikimui. V. R. 

G L E V E L A N D O  D A R Ž E L I A I  
Clevelando miestas labai daž

nai pasididžiuoja, kad jis turi 
tokį dalyką, kokio nėra niekur 
kitur visame pasaulyje — įvai
rių tautų kultūrinius darželius. 

Kiek panašūs dalykas yra ir 
Pittsburge -— atskirų tautybių 
auditorijos universitete. Dabar 
Detroite numatoma Tarptauti
nio Instituto salėje įrengti ats
kirų tautybių langus. Bet tokio 
masto paminklų, kaip Clevelando 
darželiai, tikrai dar niekur nėra. 

Pittsburge lietuviai neatsili-

I Š S I A I Š K I N K I M E !  
Lietuvių vaikų mokymo klausimas yra nepaprastai svarbus ir susiduria 
su dideliais sunkumais. To klausimo neišspręsime ir reikalo nesutvarkysi
me atsitiktiniais padejavimais ar pasiginčijimais laikraščiuose. Visų pirma 
reikia aiškiai matyti, ką turime, ko trūksta ir ką galime. Tik tada bus gali
ma nuspręsti, kas ir ką turi daryti. Bent iki ateinančio rudens tą dalyką rei
kėtų tinkamai išsiaiškinti. Bet nėra centro, kuris turėtų visas žinias apie 
esamą padėtį ir galimybes. Todėl kviečiame i pagalbą visus skaitytojus, 
prašydami padėti surinkti reikiamas žinias, atsakant į Šiuos klausimus: 

1. Ar jųsų gyvenamam mieste 
y ra- mokyklų prie lietuvių pa-
parapijų? 

2. Jei yra, tai kiek? 

3. Kaip jos vadinasi ir koki 
jų adresai? 

4. Ar jūsų mieste yra nepa
rapinių, lietuvių (organizacijų, 
vienuolynų ar kitų) išlaikomų 
mokyklų? 

5. Jei yra, tai kiek ir kokių 
(pradinių, aukštesnių, specia
liu)? Kaip jos vadinasi, koki jų 
adresai, kas jas laiko? 

6. Kuriose iš tų mokyklų yra 
šių dalykų pamokos: 

a)tikyba lietuviškai; 
b) lietuvių kalba; 
c) Lietuvos istorija; 
d) lietuvių literatūra arba 

bendra lietuvių tautos 
kultūros apžvalga; 

e) Lietuvos geografija. 

Jei kuriose dėstoma, tai kurie 
iš tų dalykų, po kiek valandų 
per savaitę, ar tik šeštadieniais, 
ar kitomis savaitės dienomis po 

pagrindinių pamokų, ar 
mokos yra Įtrauktos į pagrindi
nį pamokų tvarkaraštį? Kas 
dėsto? 

7. Kiek mokinių kurioje mo
kykloje ir kurias iš tų pamokų 
lanko? Ar tos pamokos skirtos 
tik tos pačios mokyklos moki
niams, ar ir kitas mokyklas lan
kantiems? Ar jos taikomos tik 
pradinių ar ir aukštsniųjų mo
kyklų mokiniams? 

8. Tose lietuvių laikomose mo
kyklose, kuriose dabar lietuviš
kų pamokų nėra, kiek mokinių 
tas pamokas lankytų, jeigu jos 
ten būtų įvestos? 

9. Kada tokios pamokos įves
tos, ten, kur jos jau yra? Kieno 
rūpesčiu tatai padaryta? Ar bu
vo tam kliūčių? Jei buvo, tai ko-
kokių ir kuriuo būdu jos nugalė
tos? 

10. Kur dar nėra lietuviškose 
mokyklose tokių pamokų — dėl 
kokios priežasties nėra, ar kas 
rūpinasi, kad būtų? Ar sutinka
ma kliūčių, bei kokių? 

11. Kur tokios pamokos jau 
yra — ar jos vyksta patenkina
mai? Jei ne — dėl kokių aplin
kybių? 

12. Kiek maždaug vaikų iš su
sipratusių lietuvių šeimų leidžia
ma jūsų mieste į nelietuvių lai
komas mokyklas (valdines arba 
privatines) ? 

13. Ar yra galimybės tose ki
tose mokyklose turėti lietuvių 
vaikams reikalingų pamokų? Jei 
taip, tai kokiomis maždaug są
lygomis? 

14. Ar nelietuvių laikomose 
mokyklose sutinkama kokių pa
stangų mokinius nutautinti? 
Ar mokiniai nesusidaria su pa
nieka ar smerkimu iš mokytojų 
ar mokinių pusės, jei jie pasisa
ko esą lietuviai? 

15. Ar būtų prasminga steng
tis įsteigti jūsų mieste lietuvių 
mokyklą, suderintą su visais val
džios reikalavimais mokykloms, 
bet vedamą lietuvių dvasioje? 
Jei taip — kokios būtų galimy
bės tokiai mokyklai steigti? 

I ŠIUOS KLAUSIMUS ATSAKYTI YRA KVIE
ČIAMI VISI, KURIE BUS JUOS PASKAITĘ 

Atmeskite tą mintj, kad "kas nors ir be manęs at-
atsakys". Ramia sąžine neatsakyti galima tik tada, 
jei patys savo akimis įsitikinsite, jog iš jūsų miesto 
jau yra siunčiamas išsamus atsakymas ir tikrai 
nebeturėtumėt kuo tą atsakymą papildyti. Nesirū
pinkite, kad iš to paties miesto gali būti daug at
sakymų: kuo daugiau atsakymų, tuo daugiau bus 
žinių ir bus galima sudaryti pilnesnį vaizdą. Vie-
name atsakyme gali būti ir klaidų, o sulyginus 
daugelį, bus matyti, ką reikia patikrinti, ir tuo būdu 
klaidos galės būti atitaisytos. 

ATSAKYMUS PRAŠOME RAŠYTI TOKIA EILE, 
KAIP RANDATE ČIA SURAŠYTUS KLAUSIMUS. 

Nėra reikalo atsakymuose pakartoti klausimą: už
tenka pažymėti tik klausimo numerį ir tuojau 
rašyti atsakymą. 

ATSAKYKITE TIK TIBK, KIEK ŽINOTE 

Jeigu į kurj klausimą negalite pilnai, tiksliai atsa
kyti, tai atsakyte nors tiek, kiek žinote. Jei į ku
rį klausimą nieko negalite atsakyti — praleiskite 
jį visai atsakyme nepaminėtą. 

ATSAKYME PRAŠOMA JRAŠYTI IR PILNĄ 
SAVO ADRESĄ 

Atsakymo pradžioje prašoma stambesnėmis raidė
mis pažymėti, iš kokio miesto tas atsakymas yra: 
tai palengvins atsakymų sugrupavimą. Pabaigoje 
prašoma pažymėti ir savo tikslų adresą. Tai yra 
reikalinga tam, kad būtų galima žinių davėją ko 
papildomai paklausti, ypač tokiais atvejais, jei 
paskiruose atsakymuose pasirodytų nevienodumų 
ar prieštaravimų. Tai padės surinkti teisingesnių 
ir rūpestingiau patikrintų žiaig. j* • s 
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PRIDĖKITE IR SAVO SUMANYMŲ BEI INFOR
MACIJŲ, JEI TATAI NETELPA ATSAKYMUOSE. 

Visi tie atsakymai ir sumanymai bus redakcijos 
tam pakviestų asmenų peržiūrėti, žinios sutvarkytos 
ir gautas lietuviškų mokyklų bei mokymo padėties 
vaizdas bus viešai paskeltas. Tai, tikimės, sudarys 
rimtą pagrindą svarstymui ir sprendimui, ką lie
tuviams Amerikoje šioje srityje reikia daryti. Todėl^ 
ir kviečiame visus lietuvius nuoširdžiai ir veikliai 
dalyvauti šio klausimo svarstymo bei sprendimo 
parengime. Atsakyti kviečiame kaip galima grei
čiau. Stenkimės, kad iš visur atsakymai susirinktų 
iki šių metų gegužės mėnesio pąbaigos. 

ko — turi savo auditoriją (va
dinas^ auditoriją, išpuoštą .lie
tuviškais paminkliniais pieši
niais bei pagražinimais), Detroi
te, kaip šiame Dirvos numeryje 
kitoje vietoje pranešama, irgi 
bus Lietuvos langas, o Cleve-
lande, tarp 21 kitos tautybės, 
lietuviai turi bene pačią gražiau
sią vietą, darželis įrengtas vie
nas iš įspūdingiausių, be to, lie
tuviai iš mažųjų tautų buvo pir
mieji, kurie tokį darželį įrengė. 
Yra tautybių, kurios darželiams 
vietas turi, bet jos tebėra tuš
čios Lietuviai savo laiku nesnau
dė (tai visų pirma clevelandie-
čių nuopelnas) ir jau turėjo sa-
\o pinigų tiek, kad galėjo gauti 
ir iš viešųjų darbų fondo stam
bų priedą (apie 100,000 dolerių). 

čia Basanavičiaus ir Kudirkos 
paminklai, čia Birutės šaltinis, 
čia Gedimino ženklu papuošta 
aikštelės siena pašlaitėje, ir dar 
vieta numatytam, bet prieš karą 
nespėtam pastatyi Maironio pa
minklui. Darželių lankytojai ki-
tatučiai mėgsta fotografuotis 
daugiausiai ties mūsų patriar
chu Basanavičium. 

Jau yra suėję 25 metai nuo 
darželių įsteigimo. Tam jubilie
jui atžymėti yra sumanyta iš
leisti knygą, kurioje būtų visų 
tų darželių bei juose esančių 
paminklų nuotraukos ir atitin
kami aprašymai apie tuos pačius 
darželius ir apie paminkluose 
vaizduojamus asmenis. 

Tos knygos numatoma išleisti 
10,000 egzempliorių. Apie 3,000 
bus išsiuntinėta į viešąsias ir į 
augštųjų mokyklų bibliotekas 
Amerikoje ir iš dalies užsieniuo
se. Kadangi lietuvių darželis yra 
vienas iš turiningiausių, tai ne
abejotina, kad Lietuvos vardas 
tame leidinyje bus tinkamai pa
minėtas ir lygiai lietuviško dar
želio paveikslai, lygiai aprašy
mai galės sudaryti vieną iš įdo
mesniųjų knygos vietų. Todėl 
ir mums patiems, ne tik Cleve-
lande, bet ir kitur gyvenantiems 
bus tikrai įdomu tą knygą turėti 
bei kitiems parodyti. 

Pereitą šeštadienį Clevelando 
Kultūrinių Darželių pirmininkas 
teisėjas L. Petrash buvo sukvie
tęs į Pusiaudienio Klubą pietų 
keliasdešimtis Clevelando visuo
menės atstovų (lietuviams at
stovavo O. Micheličienė, M. Miš
eikienė, P. J. žiūrys, V. Raste
nis), kur buvo paskelbta, kad 
šiam leidiniui išleisti pradedama 
rinkliava. Numatyta surinkti 
$20,000 (pradžia jau yra). Kiek
vienas, aukojęs tam reikalui 

$5.00, gaus tą knygą. Jos par
duodamoji kaina (jei bus kiek 
parduodama) turbūt irgi bus 
apie tiek pat. Savikaina, aišku, 
mažesnė, bet iš tų penkinių tu
rės būti apmokėti ir tie 3,000 ar 
daugiau egzempliorių, kurie nu
matomi paskleisti po Amerikos: 
ir užsienių bibliotekas. 

Gerb. O. Micheličienė, lietuvių' 
atstovė vyriausioje darželių są
jungos valdyboje, rūpinsis, kad 
straipsniai apie lietuvių darže
lį bei jame esančiuose pamink
luose pagerbtus asmenis būtų 
pavesti parašyti bei patikrinti 
kompetentingiems asmenims. : : 

šiuo metu bus kreipiamasi 
organizacijas (Clevelando), kad 
jos iš savo lėšų skirtų aukų tam 
leidiniui. Bet mes kviečiame ir 
visus skaitytojus tuo susidomė
ti. Kiek vėliau bus tiksliau pra
nešta, kur ir kaip reikia siųsti 
tą auką — prenumeratą. Dabar 
patariame tik pagalvoti ir apsi
spręsti, kad prie .to paminklo 
prisidėti verta. Nes Clevelando 
Kultūriniai darželiai yra tokia 
"Tautų Sąjunga", kurioje Lietu
vos vardas užima garbingą vie
tą ir kur jis nėra jokiu atžvil
giu skriaudžiamas. Proga pa
skleisti pasaulyje žinių apie Lie
tuvą yra reta, tad ja reikia nau
dotis, reikia ją remti. O juk i? 
kiekvienam pačiam prisidėju
siam bus malonu turėti tokią 
knygą, kurioje visa tai bus pa
vaizduota. 

Ta proga verta dar kartą su 
pagarba ir dėkingumu paminėti 
ano meto Clevelando lietuvių 
veįik§|u$ kad sugebėjo išnaudoti 
progą sukurti tokiam lietuvių 
tautos paminklui, kuris dabar-
tikrai vienintelis toks pasauly
je. Sekime tuo pavyzdžiu ir iš
naudokime dabar daug lengviau 
prienamą, bet irgi neblogą pro
gą. 

ATSAKYMAMS adresas s DIRVA, 6820 Superior Ave*, Cleveland 3, Ohio 
mmmfm 

Vytauto A. Braziulio 
AS LAIKIAU PAMALDAS UŽ 

S T A L I N Ą  
Įdomus stačiatikių dvisiškio 

pasipasakojimas. 60 puslapių 
Galima užsisakyti Dirvoje, siun-
knygelė. Kaina — 50 centų 
čiant 50c pašto ženklais, arba 

$1.00 už dvi 

Geriausia vaikams dovana — 
vaikų mėnesinis žurnalas 

Kaina: Amerikoje $3.00; kitur—$340 
Pinigus ir užsakymus siųskitai 

EGLUTĖ, P. O. Box 22, * 
Montello Station, Brockton 68, Mas*. 

Egipto karalius Farukas šį sekmadienį iškilmingai vedė pirklio 
dukterį Narimaną. Pereitais metais buvo pagarsėjusi istorija apiev 

tai, kaip karalius paveržė sužadėtinę iš vieno iš savo žemesniųjų 
diplomatinių tarnautojų. Tuo metu tai atrodė kiek panašu į seno
višką rytietišką pasaką, bet visdėlto tai būta realybes. 
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