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„Draugui“ – 100. Už tikėjimą ir lietuvybę

Sunkipradžia
Išdr.AntanoKučoknygos„Kun.AntanasStaniukynas“

Lai min gai su si klos tė ap lin ky bės, kad ga na anks ti buvo už fik suo ta „Drau
go“ laik raš čio gi mi mo is to ri ja. Fi lo so fi jos dr. An ta nas Ku čas, Scran to no uni ver
si te to Pen nsyl va ni jos vals ti jo je pro fe so rius, ke le to kny gų au to rius, vie no je iš sa
vo kny gų „Kun. An ta nas Sta niu ky nas“, 1965, Roma, at ku ria „Drau go“ gi mi mo 
sun ku mus ir Ma ri jo nų vie nuo li jos stei gi mo si Ame ri ko je užuo maz gą. Pa tei kia me 
ke le tą iš trau kų iš šios kny gos.

Laukųlelija

Maži vai kai – maži var gai, di di vai kai – di di var gai 
(lie tu vių pa tar lė)

Kas šian die ną Chi ca go je už klys ta į Mar qu et te Par ko apylin kes ir pa žvel-
gia į ka zi mie rie čių vie nuo ly ną, tuo jau pa gal vo ja: ko ki bu vo iš min tin gi žmo nės, 
pa rin kę to kią gra žią vie tą. Jų akys ne ju čio mis nu kryps ta į prie šais di de lius rū-
mus bestovin čią ant aukš to pje des ta lo liek no ku ni go sta tu lą. Nu ga rą at grę žęs į 
triukš min gą Mar qu et te ke lią, liek na sis ku ni gas gi lio mis aki mis žiū ri į vie nuo-
ly no du ris, tar si sau go da mas, kad pro jas ne įei tų nie ko pik ta ir ne iš ei tų nie ko 
ne tei saus.

Ne ma žes niu rū pes čiu tas ku ni gas žvel gė prieš ke lias de šimt me tų į tą pa-
čią vie tą, kur ta da bu vo tik pel ky nas. Ne ma to mas Die vo pirš tas nu ro dė, kad čia 
tu ri iš aug ti jo ku ria mos vie nuo li jos mo ti niš ki na mai. Bau gu jam bu vo ta da žiū rė-
ti. Lai ko aki mirks nio ap im tas jis tar si už mir šo at ei tį. Sa vo šir dy je ty liai abe jo jo. 
Kas ge ra ga li aug ti pel ky ne? Ar jau nė ra ge res nės dir vos? Tik kiek at si pei kė jęs 
jis pri si mi nė lau kų le li ją, apie ku rią tiek kar tų bu vo skai tęs Evan ge li jo je ir aiš-
ki nęs žmo nėms.

Ten že mės gė ry bė mis su si rū pi nu siems žmo nėms sa ko ma: „Ne bū ki te bai-
liai, su si rū pi nę sa vo gy vy be, ką val gy si te, nė sa vo kū nu, kuo vil kė si te. Ar gi gy-
vy bė ne svar bes nė už val gį ir kū nas už dra bu žį? Žvilg te rė ki te į dan gaus spar nuo-
čius: jie nei sė ja, nei pjau na, nei į kluo nus ne krau na; o jū sų dan giš ka sis Tė vas 
juos mai ti na. Ar gi jūs ne daug dau giau ver ti kaip jie? Kas gi ga li sa vo rū pes čiu 
pa di din ti sa vo ūgį vie nu mas tu? Ir kam jūs, bai liai, rū pi na tės dra bu žiu? Įsi žiū-
rė ki te į lau ki nes le li jas, kaip jos au ga; jos ne si dar buo ja ir ne ver pia; ta čiau aš 
sa kau jums, kad ir Sa lia mo nas vi so je sa vo gar bė je ne bu vo taip ap si vil kęs, kaip 
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kiek vie na iš jų. Tai gi, jei Die vas taip 
ap vel ka lau ki nę žo lę, ku ri šian dien yra, 
o ry toj me ta ma į kros nį, kaip gi la biau 
jus, žmo nes, men ko ti kė ji mo? Ne bū ki-
te  tad  bai liai  su si rū pi nę  ir  ne sa ky ki-
te: Ką val gy si me ar ką ger si me, ar kuo 
ap si deng si me? Nes vi sų tų da ly kų la bai 
ieš ko pa go nys. Juk jū sų Tė vas ži no, kad 
vi so to jums  rei kia“. (Ma to 6, 25-32)

Tai ap mąs ty da mas jis dva sios 
aki mis re gė jo saus rų kepi namą, vė jų 
blaš ko mą ir aud rų lanks to mą le li ją, kol 
ji pa si puo šia gra žiau siu ap da ru. Jo akys 
nu švi to džiaugs mu, o šir dis pri si pil dė 
ryžto: ir čia žy dės lau kų le li ja ir gar-
sins Vieš pa ties var dą. Jis nu spren dė dar 
dau giau dirb ti ir au ko tis. Pa kel ti vė jus 
ir aud ras, nors jo svei ka ta da rė si tra pi 
kaip džiūs tan ti ša ke lė. 

Na mų sta ty ba ta po di džiuo ju jo 
rū pes čiu. Pla nai bu vo smul kiai pa ruoš ti dar ne tu rint že mė je vie tos. Da bar ji at-
si ra do – pel ky ne. Rei kė jo sku bė ti su dar bų pra džia, kol oras sau sas ir šil tas. Pa-
ma tus kas ti tu rė jo pra dė ti tre čia die nį, rug sė jo 22 d., bet pir mie ji kas tu vai že mę 
pa lie tė tik penk ta die nį. Gre ta au go krū vos ply tų ir ki to kių sta ty bi nių me džia-
gų. Kun. Sta niu ky nas čia lan kė si be veik kas dien. Ste bė da mas dar bų pa žan gą ir 
skaičiuo damas, ko dar rei kia, jis jau tė sun kiai ap val do mą no rą pa čiam šok ti į 
dar bą, kad tik na mai grei čiau aug tų.

Yra sa ko ma, kad skaus mai per pus su ma žė ja, o džiaugs mai dvi gu bai pa-
di dė ja, jei gu jais pa si da li ni su ki tais. Šios žmo giš kos ypa ty bės dė ka apie dar bus 
mes gau na me pa tir ti iš jo laiš kų mo ti nai Ci ri lei ir se se rims Mt. Car me ly je. 1909 
m. lap kri čio 25 d., vie nam mė ne siui nuo sta ty bos pra džios pra slin kus, jis ra šo 
sesu tėms: „Pir mo jo aukš to di des nė da lis jau at lik ta. Reik ti kė tis, kad 5 d. gruo-
džio, iki pa šven ti ni mo kam pi nio ak mens, ir ant ro jo aukš to jau kiek bus pra dė ta. 
Bus gra žus ir di de lis na mas. Bis kį že ma vie ta. Pa li jus ke lis syk ir ati drė kus van-
duo sto vi skle pe ir ap lin kui pa ma tus. Už lai ky mui na mo nuo drėg nu mos reikalin-
gas įtai sy mas elek tri nės pom pos iš va ry ti van de nį. Tas įtai sy mas yra rei ka lin gas 
ant il go. Pa ne dė ly je (lap kri čio 22 d.) nu pir kau du lo tu už 67-tos gat vės, į šiau rę 

Dr.AntanoKučoknygaapiekun.AntanąSta-
niukyną,išleista1965m.Romoje
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nuo vie nuo ly no že mės, pastaty-
mui na mo ku ni gui ka pe lio nui. 
Už mo kė jau 550 do le rių“.

Ker ti nio ak mens šven ti ni-
mo die na, kaip jau aukš čiau ma-
tė me, bu vo jam di džiai skau di. 
Iš kil mių da ly viai te ga lė jo iš to lo 
pa si žiū rė ti į van de ny se dunk san-
čias sie nas. Dar bai su sto jo. Lau-
kia ma ge res nio oro. Jis grie bia si 
ko lek tuo ti (rink ti au kas. Red.) 
Chi ca go je, o pas kui suks į Pen-
nsyl va ni ją. Tai ga lė sią įvyk ti ga-
vė nios pa bai go je. Iš 1910 m. ba-
lan džio 11 d. laiš ko su ži no me, kad 
jau len tų sto gas už dė tas, trūks ta 
tik gra fi to ply tų. Vi du je tuo tar pu 
iš va džio ti vamz džiai elek trai, ga-
zui ir van de niui. Ant ra me aukš te 
sta to mos kam ba rių sie nos. Mies-
to ad mi nist ra ci ja ka sa grio vį nuo 
69-tos gat vės at ves ti į vie nuo ly ną 
van de nį. Ar chi tek tas tvir ti na, kad 
vis kas bū sią baig ta bir že lio 18 d. 

Kun. Se ra fi nas su da rė pla nus kop ly čios al to riui ir sta ci joms, ku rie jau užsa ky ti. 
Kai nuos apie 1000 do le rių. Tai bus jo au ka. 

...Na mai bu vo baig ti tik 1911 m. sau sio mė ne sį – sta ty ba tru ko ke tu ris kar-
tus il giau, ne gu pra džio je bu vo ap skai čia vęs ar chi tek tas... Ga li me įsi vaiz duo ti, 
kiek tai kai na vo ener gi jos, svei ka tos ir ne mi go nak tų tam, ku ris tu rė jo su žiū rė ti 
vi są me džia gą ir dar ran kio ti au kas.

***
...Pa di dė jus vie nuo ly no gy ven to jų skai čiui at si ra do gy vas rei ka las tvar-

ky ti ūkį. Tuo jau bu vo nu pirk tas ar klys, vie na kar vė ir ke le tas viš tų. Že mė apie 
na mus bu vo su ar ta ir im ta so din ti dar žo vės. Kiek vie na kan di da tė ir nau jo kė ga vo 
sau pa skir tą plo tą, ku ria me tu rė jo pri žiū rė ti dar žus: pa ruoš ti že mę, so din ti, lais-
ty ti ir ra vė ti. Se suo Ma ri ja sa vo bro liui kun. A. Kau pui apie tai (1911 m. ge gu žės 

Kun.Antanas Staniukynas (iš dešinės), kun. Pranciš-
kusSerafinasirkun.AleksandrasSkripkarenkavietąChi-
cagoje būsimiesiems Šv. Kazimiero kongregacijos motiniš-
kiemsnamams.IšvyskupoVincentoBrizgioknygos„Kazi-
mieraKaupaitė–MotinaMarija“
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8 d.) taip ra šo: „Mums čia gy ven ti pa tin ka. Ap link tu rim pla čias pie vas, ir pel kių 
yra, lyg apie Gu de lius. Sa vo že mę jau pra dė jom su ar ti, ly gin ti ir dar žo ves so din-
ti. Su lai ku ga lė si me lie tu viš kus so dus tu rė ti. Pats vie nuo ly nas yra gra žus ir ge-
rai įreng tas. Šiuom tar pu čia gy ve na aš tuo nios nau jo kės ir de vy nios kan di da tės. 
Iš se se rų esu čia tik vie na, už tai ir dar bo tu riu daug, rei kia na mus pri žiū rė ti ir 
ki tas vi sas mo ky ti... Scran to ne dar mo ko si vie nuo li ka kan di da čių“.

Kun. Sta niu ky no ran kos taip pat bu vo pil nos dar bo. Jam ne pa liau ja mai 
rū pė jo vie nuo ly no dva si nė bei ma te ria li nė pa žan ga. Kai tik at si ras da vo lais ves-
nė die na ki ta, jis vyk da vo ko lek tuo ti. Bet jis ne ga lė jo iš sa vo na mų iš vyk ti ne-
pa rū pi nęs, kas se se rims at lai kys kop ly čio je pa mal das ir su teiks ki tus dva si nius 
patarna vimus. Jam jau nuo se niau rū pė jo su si ras ti vie nuo ly nui kapelio ną, kad 
pats ga lė tų at si dė ti mo ky mui, va do vė lių ruo ši mui, Ku ni gų są jun gos, „Drau go“, 
naš lai čių prie glau dos rei ka lams ir šim tams laiš kų bei straips nių spau dai. Vi sai 
tad ne nuos ta bu, kad sa vo die no raš ty je jis daž nai nu si skun džia gal vos skau dė ji-
mu. Jo dar bo va lan dos nu si tęs da vo li gi vė ly bų iš nak tų ir daž nos ne mi go nak tys 
ne da vė jo sil pnam kū nui rei kia mo po il sio.

***
...Ka pe lio ni jos sta ty ba bu vo ki tas gal vo sū kis. Gy ven da mas to lokai nuo 

vie nuo ly no, Šv. Kryžiaus pa ra pi jos kle bo ni jo je (4557 S. Wo od St.), jis pats ge-
rai pa ty rė, kiek ne pa to gu mų ir lai ko gai šaties, kai rei kia nuo la tos va ži nė ti ten 
ir at gal, ir dar ge ro ką ga lą ke lio nu klam po ti pės čiam vi so kiuo se oruo se. Že mė 
jau bu vo nu pirk ta, ir kun. Ko le sins ko 5000 do le rių au ka įga li no pra dė ti dar bus. 
Ka pe lio ni ją jis pla na vo kiek di des nę, ne gu rei kė tų tik vie nam ku ni gui gy ven ti. 
Jis nu ma tė vie tos ne tik bū si mam ka pe lio nui, bet ku riam lai kui ir sau pa čiam, ir 
pa si tai kan čiam vie nam ki tam sve čiui. Apa ti nį aukš tą, ku rio da lis bu vo įleis ta že-
mėn, jis sky rė ben driems vi suo me ni niams rei ka lams, o pir mo je ei lė je – „Drau-
gui“, ku rio lei di mas Wil kes Ba riuo se pi ni giškai bu vo sun kiai pa ke lia mas.

Ir vie na, ir ki ta sta ty ba, ir vie nuo ly no au gi mas rei ka la vo dau giau pi ni gų. 
Tai stum te stū mė kun. Sta niu ky ną au kų rink ti, vėl ei ti kaip el ge ta nuo du rų iki 
du rų, jas vars ty ti dėl de šim tu ko, dėl kvo te rio, klau sy tis iš si kal bi nė ji mų, abe jo-
nių ar net pik tų pa šai pų. Vaikš čio ti va ka rais tam sio mis ir pur vi no mis priemies-
čių gat vė mis, šal tais ir drėg nais orais. Tai bū tų sun kus dar bas net svei kam ir 
stip riam vy rui, o mū sų varg šas ide a lis tas bu vo palie gęs, iš džiū vęs, sil pnais plau-
čiais ir ne stip ria šir di mi. Ke lio nė se jis nei eš ko jo sau jo kių pa to gu mų, nau do jo si 
pi giau sio mis susi siekimo prie mo nė mis ir ten kin da vo si kuk liau siu mais tu, kad 
tik dau giau su tau py tų, kad tik dau giau pi ni go par vež tų vie nuo ly nui.
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O tas pi ni gas at ei da vo ne leng vai. Tai ma ty ti iš jo pa sta bų 1912 me tų die-
no raš ty je. Re tą die ną ne si skun džia gal vos skaudė jimu. Ko lek tuo da mas Du Bois, 
PA, sau sio 30 d. rašo, kad va kar ir šian dien vos ga lįs kvė puo ti. „Jei kiek pa li pu 
tre pais (laip tais), tai reik gau dyt orą. Trum pas kvė pa vi mas – ra si la bai sil pni 
plau čiai, ma žai iš dir ba krau jo. Kaip bus to liau su ma no dar bais?“ Po rą die nų pa-
klam po jęs po snie gą va sa rio 1 d. užrašo: „Po piet ėjau iki 5 val. 30 min. Bu vau 
ir pas O ... – šykštus ir pik tas žmo ge lis. Ban kie rius, be vai kis, 130 000 do le rių 
ver tas“. Ko vo mė ne sį bu vo su si pla na vęs pa trauk ti į va ka rus, susiraši nėjo su ku-
ni gais. Kai vis kas bu vo pa ruoš ta ke lio nei, iš East St. Lou is gau na nuo kle bo no 
te leg ra mą tik su vie nu žo džiu: „No“.

Ką gi, pa su ko į Oma hą ir Kan sas Ci ty Ne bras ko je. Ko lek ta vo, pa dė jo 
klau sy ti iš pa žin čių, o at lie ka mu lai ku ra šy da vo „Drau gui“ pa moks lus.

Ne vie no je vie to je pa ste bė jo ir ku ni gų abuo ju mą, ku rie kar tais ne ras da vo 
lai ko su juo pa si kal bė ti, nes rei kė da vo „užim ti“ į at lai dus su va žia vu sius ku ni gus 
sve čius. 

Lan ky da ma sis gegu žės mėn. pra džio je Phi la delp hi jo je vis abe jo jo, ar kun. 
A. Mi lu kas leis jo pa ra pi jo je ko lek tuo ti, ar ne. Mat, jis nuo vie nuo li jos stei gi mo 
pra džios jau kiek nu to lo, kai vie ton jo siū lo mos spau dos apaš ta la vi mo vie nuo li-
jos bu vo pa si rink ta auk lė ji mo-mo ky mo kryp tis. Vė liau jis ne daug pri ta ri mo ro dė 
kun. Sta niu ky no stei giamai Ku ni gų są jun gai, ku ri nuo pat pra džios ėmė si leis ti 
sa vo laik raš tį („Drau gą“). O kai ka ta li kiš ka sis Su si vie ni ji mas sa vo sei me nu ta rė 
sa vo or ga nu pa si rink ti „Drau gą“, vie ton kun. Mi lu ko lei džia mos „Žvaigž dės“, 
tai karš to dzū ko šir dis vi sai at ša lo nuo ki tados bu vu sios bi čiu lys tės. Kai juo du 
su si ti ko, kun. Mi lu kas pa sa kė, kad leis tų ko lek tuo ti tik tai baž ny čio je, bet ir tam 
tu rė tų gau ti Phi la delp hi jos ar ki vys ku po lei di mą...

Be si lan ky da mas po lie tu vių na mus ta me pa čia me mies te, kur jam ne rei-
kė jo klaus tis lei di mo, jis vėl, kaip žie mą, pa ju to sa vo svei ka tos tra pu mą. Tai, 
ži no ma, jam ne bu vo jo kia nau jie na, bet jis vis ti kė jo si, kad nu si ga lė si ąs. An-
tai, jau 1911 m. ru de nį, kai kaž kam pri rei kė jo nuo trau kos, jis pa si sko li no kun. 
Kriau čiū no su ta ną (sa vo ji bu vo ap dris kus) ir nu ė jo pas fo to gra fą. Rug sė jo 20 d. 
die no raš ty je ra šo, kad gau to ji fo to gra fi ja jį pa ro dė la bai su si bai gu sį, lyg iš li-
gos iš ėju sį. Po ke lių sa vai čių vėl sko li na si su ta ną ir ei na pas ki tą fo to gra fą, nes 
pir mo ji spau dai ne ti ku si... Da bar, pa va sa rį, ge gu žės 8 d., die no raš ty skai to me: 
„Jau čiu vi du riuo se lyg ko kį per skro di mą po krū ti ne ap lin kui – bi jau, kad ne bū tų 
ko kio pa vo jin go už de gi mo ar vė žio. La bai reik tų sugrį žus Chi ca gon gy dy tis“. 
Tos pa čios die nos va ka re dar pri du ria: „Vis dar jau čiuo si ne svei ku. Šis pa ty-
ri mas, ti kiuo si, rim tai pri vers ma ne į gy ve ni mą žiū rė ti“. Ge gu žės 11 d. ra šo: 
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„Reik man la bai sau go ti svei ka tą. Hi gie niš kai gy ven ti – dar bi nin kų ma žai, o ir 
tie mažina si – miršta“.

Be ko lek tuo jant pa si tai ky da vo ir gied res nių pro švais čių. Štai Bal ti mo rė je 
ge gu žės 16 d. už ra šuo se skai to me: „Die ve ma no, kaip ge rų yra žmo nių lie tu vių! 
Dau ge lis at ne ša sa vo au kas į na mus“.

Vie nuo ly no rei ka lus ko lek ta vi mo me tu tvar kė laiš kais. Pro tarpiais grį žęs 
Chi ca gon grieb da vo si aka de mi jo je dės ty ti ti ky bą, o nau jo kėms ir kan di da tėms 
– ka te kiz mą. Ka pe lio ni jos sta ty ba taip pat jam at ėmė daug lai ko, svei ka tos ir 
kan try bės. Vis ko nors trūk da vo, vis dar bai vė luo da vo, vis rei kė da vo ką nors 
per taisyti. Be rei ka lo gai šuo ja mas lai kas ir eik vo ja mas pi ni gas. Lai kas šiuo mo-
men tu pa si da rė pats svar biau sias, nes ka pe lio ni ja bu vo rei ka lin ga ne tiek ka pe-
lio nui, kiek laik raš čiui „Drau gui“, ku ris at si dū rė kri tiš ko je būk lė je.

„Drau gas“ nuo pat pir mų jų die nų sun kiai ver tė si pi ni gi niuo se rei ka luo se, 
ne pai sant, kad re dak to rius dir bo be at ly gi ni mo, ir ad mi nist ra ci ja bei dar bi nin kai 
tu rė jo ten kin tis ma žu už mo kes čiu. Kun. Sta niu ky nas „Drau go“ gy vy bę pa lai kė 
per Ku ni gų są jun gą. Darbš tus ir uo lus re dak to rius kun. Kau pas dė jo vi sas pa-
stan gas laik raš tį pa da ry ti gy vą ir įdo mų. Tai jam di džiu mo je pa si se kė. Al suo da-
mas kas die ni nio Ame ri kos lie tu vių gy ve ni mo pul su „Drau gas“ ne ga lė jo ty lo mis 
pra ei ti nė pro anų lai kų ak tu a lius socia lizmo ir su juo su si ju sios be die vy bės rei-
ka lus. Jo pa si sa ky mai čia bu vo rim ti ir moks liš kai pa grįs ti. Tai, aiš ku, ne pa ti ko 
prieši ninkams, ku rie be ve li jo ko lio tis, ne rim tai dis ku tuo ti.

Jaus da mi, ko kį svar bų vaid me nį ka ta li kiš ko laik raš čio lei di me tu rė jo jo 
re dak to rius kun. Kau pas, so cia lis tai ir lais va ma niai tuo jau pra dė jo sė ti ne san-
tai kos sėk lą jo pa ra pi jo je Pit tsto ne. Prie ka bių to li ieš ko ti ne rei kė jo: kun. Kau-
pas pa sta tė di de lę ir puoš nią mū ri nę baž ny čią vie ton su de gu sios se nos me di nės. 
Pa ra pi ja pa te ko į sko las, rei kė jo dau giau mo kes čių. Už te ko tik skleis ti žmo nė se 
gan dus, kad ku ni gas sa va va liš kai el gė si su pi ni gais, nors juos ir tvar kė spe cia lus 
pa ra pie čių ko mi te tas. Išsi galvota ir dau giau prie ka bių. Kurs ty mai ir ne ra mu-
mai di dė jo. Kle bo no kvie čia mas 1911 m. gruo džio 17 d. į Pit tsto ną at va žia vo 
kun. Sta niu ky nas pa sa ky ti pa moks lą ir ap ra min ti pa ra pi jie čius. Jis ra miai kvie tė 
žmo nes ap si gal vo ti ir ne pa si duo ti prie šų kurs tymams. Iš baž ny čios iš ėjo apie 
de šimt vy ru kų. Ry to jaus die ną pa ra pi jie čių mi tin gas pa smer kė vi ka rą ir vi sus 
maiš tau to jus.

Ge ras grū das rei ka lau ja ge ros dir vos, o pik tžo lės vei sia si ir pra stes nė je. 
1912 m. sau sio 5 d. kun. Sta niu ky nas pa ra šė kun. Kau pui laiš ką, pa tar da mas, 
kad, jei pa ra pi jo je rei ka lai ne ge rė ja, jis at si sa ky tų pa ra pi jos ir at va žiuo tų į Chi-
ca gą ir su sa vim pa si im tų ir „Drau gą“. Ra my bė pa ra pi jon ne grį žo. Vys ku pui nie-
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ko ki to ne be li ko, kaip iš kel ti abu ku ni gu ir Pit tsto nui skir ti nau ją kle boną – kun. 
Jo ną Ka sa kai tį. Kun. Kau pas ba lan džio 7 d. at važiavo į Chi ca gą ir ap si gy ve no 
pas kun. Se ra fi ną.

„Drau gą“ to liau lai ky ti Wil kes Bar re ne daug te bu vo pra smės. Chi ca ga di-
des nis lie tu vių cen tras ir laik raš tis čia bū tų naudin gesnis. Kun. Sta niu ky nas nu-
vyks ta pas ar ki vys ku pą, iš dės to vi są rei ka lą ir pra šo lei di mo per kel ti „Drau gą“ 
ir spaus tu vę į Chi ca gą ir lai ki nai drau ge su re dak to rium įsi kur ti ka pe lio ni jo je. 
Ar ki vys ku pas su tin ka. Jis pri ta ria ir as me niš kam kun. Sta niu ky no pra šy mui ir 
no rui sto ti į ma ri jo nus ir Chi ca go je įsteig ti jų vie nuolyną. Tai bu vo se niai jo 
trokš ta ma sva jo nė.

Ka pe lio ni ja bu vo baig ta. Kun. Sta niu ky nas čia per si kė lė gy ven ti bir že lio 
28 d. (1912). Lie pos 1 d. bu vo at vež tos „Drau go“ ma ši nos ir pra si dė jo jų sta ty-
mas. „Drau gą“ lai ki nai spaus di no pas tė vus be ne dik ti nus, kol lie pos 23 d. pra-
dė jo veik ti sa vos ma ši nos. „Drau go“ per si kė li mas ir va sa ros atos to gos per trau kė 
ko lek ta vi mo dar bą. Vėl su va žia vo į mo ti niš kus na mus mo ky to jos se se rys, ku rios 
čia per va sa rą dar tu rė jo pa gi lin ti sa vo ži nias lie tu vių kal bo je, Lie tu vos is to ri jo je 
ir vie nuo li nio gy ve ni mo rei ka luo se. Kun. Sta niu ky nas tu rė jo su jo mis nuo la ti nes 
pa mo kas. Taip pat jis mo kė nau jo kes ir kan di da tes ka te kiz mo ir dva si nio gy ve-
ni mo pra ty bų.

Tuo pa čiu me tu jo min tys bu vo gi liai per si ė mu sios sa vo asme niškojo pa-
šau ki mo rū pes čiais. Sa vo šir dy je ji sai se niai ne šio jo si troš ki mą tap ti vie nuo liu. 
Tai, ži no ma, jis ga lė jo pa da ry ti ir anks čiau, bet ven gė su si riš ti su bet ko kiu vie-
nuo ly nu, kur jam ne bū tų ga li my bės dirb ti sa vo tau tie čių lie tu vių tar pe. Ku rį lai-
ką jis rė mė tė vo Ka zi mie ro su ma ny mą steig ti Ame ri ko je lie tu vių ka pu ci nų ša ką. 
Ne ra dus pla tes nio pri ta ri mo ir ka pu ci nų cen tro pa ra mos, tas su ma ny mas pa si da-
rė ne be ak tu a lus. Iš kun. Sta niu ky no pu sės nie kur nė ra bu vę užuo mi nos, kad jis 
pats sto tų į ka pu ci nus, bet jo no ras tap ti ma ri jo nu bu vo tvir tas ir neat šaukiamas. 
Su ma ri jo nais jis pra dė jo su si ra ši nė ti, kai tik su ži no jo apie  tos  vie nuo li jos  at-
nau ji ni mą. 

Ma ri jo nų vie nuo li ja jam bu vo ar čiau siai šir dies, nes ji bu vo lie tu viš ka, rū-
pi no si mi si jo mis, apaš ta la vi mu ir auk lė ji mu. Slap tai at nau jin ta ji ne ga lė jo veik ti 
Ru si jo je, nė jos val do mo je Lie tuvoje. Sve tin go je Švei ca ri jo je ji pri sig lau dė tik 
pa aug ti ir su stiprėti, ir vė liau ša ko tis tarp lie tu vių ir vi sur ki tur, kur tik at siras 
tin ka ma vei ki mo dir va. Kun. Sta niu ky nui da bar at ro dė esan ti pui kiau sia pro ga 
pa čiam įsto ti ir juos įkur ti Ame ri ko je. Tuo jau su si ra šė su kun. Vin cu Dva ra-
naus ku, se sers Im ma cu la tos bro liu, ir su kun. Jur giu Ma tu lai čiu (Ma tu le vi čium), 
at nau jin tos vie nuo li jos ge ne ro lu. Iš jo ga vo at sa ky mą (1912 m. sau sio 6 d.), 
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kad tuo tar pu ma ri jo nai ne ga li kel tis Ame ri kon, nes kaip ku ni gai vi si pri klau so 
nuo sa vo vys ku pų. Šis at sa ky mas jam bu vo skau dus smū gis. Tos pa čios die nos 
užrašuo se skai to me: „Kas bus su ma nim? Tai bū tų gy ve ni mo bū das, prie ku rio 
sten giau si, bet ku rio li gi šiol ne pa sie kiau“.

Kiek vė liau jis ga vo kun. J. Ma tu lai čio laiš ką, ku ria me ra šo, kad jį mie lai 
pri ima į sa vo vie nuo ly ną ir ga lė tų at siųs ti kun. Juo zą Vait ke vi čių jį pa va duo-
ti, kol at liks no vi cia tą. Di džiai nu džiu gęs tuo jau ma ri jo nams siun tė 50 do le rių 
mi šių in ten ci jų. Bet kaip čia ati trūk ti nuo vi sų rei ka lų – ko lek tos, ka pe lio ni jos 
sta ty bos, „Drau go“, kan di da čių ieš ko ji mo? „Ką se se rys sa kys!“ – už ra šo die no-
raš ty je. Ki ta dos bu vęs kan di da tas į se se lių kape lionus kun. J. Ko le sins kas jau 
bu vo vi sai sil pnas ir 1912 m. ko vo 5 d. mi rė. 

Ba lan džio 12 d. kal bė da mas su Chi ca gos ar ki vys ku pu ga vo jo lei di mą 
sto ti į ma ri jo nus, bet ry to jaus die ną už ra šuo se pa žy mi: „Ne ga lė da mas vie nuo li-
jon įsto ti jau čiuo si kaip že mės ne te kęs“. Taip be si blaš ky da mas tarp sa vo no rų ir 
pa rei gos jis ge gu žės 7 d. ra šo į Švei ca ri ją kun. Ma tu lai čiui, kad at va žiuo ti ne ga li 
ir pra šo, kad ma ri jo nai at vyk tų Ame ri kon ir įkur tų sa vo vie nuo li ją. Pra džiai jis 
siū lo jiems ap si gy ven ti ka pe lio ni jo je.

***
„Drau gui“ įsi kū rus ka pe lio ni jo je vi si jo var gai ir ne pri tek liai bu vo jau čia-

mi daug stip riau ne gu li gi šiol. La biau siai sto ko jo ge rų ir pa ty ru sių dar bi nin kų. 
Ke tu ri Chi ca gos ku ni gai, ku riems bu vo pa ves ta fi nan si niai „Drau go“ rei ka lai, 
sa vo po sė dy je nu ta rė pra šy ti kun. Sta niu ky no pa gal bos, lei džiant spaus tu vė je 
dirb ti kan di da tėms. Vie na iš jų bū tų prie li no ti po, ki ta – prie ma ši nos, tre čia – 
prie rai džių sta ty mo ir ket vir ta – prie są skai ty bos. Tai pa leng vin tų laik raš čio 
fi nan sus ir už tik rin tų re gu lia rų jo lei di mą.

Kun. Sta niu ky nas ne ga lė jo pats sa vo nuo žiū ra skir ti kan di da tes jo kiems 
dar bams. Dėl to jis ta rė si su mo ti na Gab rie le ir juo du ra do tam tiks lui tin ka mas 
ir la biau su bren du sias mer gai tes, ku rios ne tik ga lė tų pa dė ti, bet ir joms pa čioms 
bū tų nau din ga ge riau pra mok ti lie tu vių kal bos ir įpras ti įstai gos dar buo se. Tuo 
rei ka lu jis dar klau sė mo ti nos Ci ri lės nuo mo nės ir pa ta ri mo, 1912 m. lap kri čio 
18 d. laiš ke iš dės ty da mas to su ma ny mo mo ty vus. Esą at ei nan čių me tų lie pos 
mėn. į Chi ca gą at vyks vie nas iš ku ni gų ma ri jo nų, pri klau sąs Ne kal to Švenč. Ma-
ri jos Pra si dė ji mo vie nuo li jai. Jis su stos ka pe lio ni jo je ir pa dės Ame ri ko je kur ti 
ma ri jo nų vie nuo ly ną, į ku rį ir jis pats ma nąs įsto ti. ...Tas vie nuo lis, ku ris čio nai 
at vyks, bus se se rų dva sios va do vu ir laik raš čio fi nan sų tvar ky to ju. Vė liau spaus-
tu vės ir spau dos dar bą pe rims pa sau li niai bro liai. Kol vi sa tai įvyks, pra eis ko ki 
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me tai. Dėl to jis da bar pra šąs mo ti nos Ci ri lės pri ta ri mo leis ti ke tu rioms kan di da-
tėms pa dir bė ti prie „Drau go“ tik lai ki nai, ko kią pu sę me tų.

Mo ti na Ci ri lė at sa kė la bai nuo šir džiai ir pa grįs tai. Ji šiam su ma ny mui ne-
pri ta rė, nes kan di da tės vi sų pir miau sia tu ri pa si ruoš ti mo ky mui, nes tam Die vas 
pa šau kė lie tu ves se se ris. Trauk ti jas į ki tą dar bą bū tų nu kry pi mas nuo pa grin di-
nio vie nuo li jos tiks lo. ...Pa ga liau nau jo ky no prie glo ba rei ka lin ga jau nų kan di-
da čių dva si niam au gi mui ir su bren di mui, o laik raš čio dar bas jas blaš ky tų pa sau-
lie tiš kais da ly kais.

Pas ku ti nius 1912 m. mė ne sius ir iki 1913 m. Ve ly kų kun. Sta niu ky nas pra-
lei do nuo la ti nė se ke lio nė se ko lek tuo da mas, tik ret karčiais su grįž da mas Chi ca-
gon. Sa vo die no raš ty 1912 m. spa lio 27 d. ra šo: „Ačiū Die vui, nors ne taip la bai, 
bet vis gi esu svei kas; o pa jė gų reik man daug, kad su da ry čiau tą, ko lie tu viams 
Ame ri ko je reik“. Gi 1913 m. va sa rio 25 d. bū da mas Scran to ne užrašo: „Ne ži nau, 
ar bu vau ka da nors taip nu sil pnė jęs, kaip da bar: vi du riai la bai pras ti – be jo kios 
gy vy bės; nežinau net, kaip ten kū nas per jų tar pi nin kys tę ko kią sau nau dą pa ima. 
Pri sie is ne ap sa ko mai at sar giai pa si elgt vi sa me, kad kaip nors sa vo prie der mes 
at li kus – bent ke liems me tams“.

Ko vo, ba lan džio ir ge gu žės mėn. vi są at lie ka mą lai ką pra lei do ruoš da mas 
šv. Ka zi mie ro se se rų kon sti tu ci ją lie tu viš kai. Di de lis dar bo įtem pi mas ir ma ža 
ra my bės ka pe lio ni jo je, kur nuo lat dūz gė ma ši nos ir vars tė si „Drau go“ re dak ci jos 
bei ad mi nist ra ci jos du rys, smar kiai at lie pė jo svei ka tai. Pri si dė jo dar ir pa va sa-
rio orai, ku rie plau čių li go niams yra gan pa vo jin gi. 1913 m. ge gu žės 20 d. jis už-
ra šė: „Grįž tant na mo pra si mu šė iš plau čių krau jas – šal tu van de niu su stabdžiau“. 
Ki tą die ną pa si kar to jo tas pat, bu vo iš kvies tas gy dy to jas ir te ko lo vo je iš gu lė ti 
iš ti są de šim tį die nų. Bir že lio 1 d. su kun. M. Kriau čiū nu iš va žia vo į Švenč. Šir-
dies sa na to ri ją Mil wau kee, WI. Ten jo svei ka ta bu vo nuodug niai ti ria ma ir pri-
žiū ri ma. Iš bu vo tris sa vai tes. Li gos me tu jis su lau kė daug užuo jau tos pa reiš ki mų 
ir se se rų mal dų. Ge rai su stiprėjo, bet gy dy to jų pa ta ria mas pa si li ko sa na to ri jo je 
dar vie nai sa vai tei. Sa vo li gos me tu jis su si ra ši nė jo su mo ti na Ci ri le ir vie na me 
laiš ke jis pa pra šė jos pa lik ti mo ti ną Gab rie lę Chi ca go je dar vie ne riems me tams. 
Mo ti na Ci ri lė at sa kė, kad jos va do va vi mo lai kas baig sis šią va sa rą ir kad bus 
ren ka ma ki ta ge ne ra lė mo ti na, to dėl ji da bar jo kių spren di mų dėl at ei nan čių me-
tų ne ga lin ti da ry ti. 

Grį žęs iš sa na to ri jos jis vėl grie bė si mo ky ti se se ris ir kan di da tes bei nau-
jo kes vie nuo lėms rei ka lin gų da ly kų. Pa ga liau va sa rą, lie pos 22 d., at važia vo 
jo il gai lauk tie ji ma ri jo nai: kun. Jur gis Ma tu lai tis, kun. Ju li jo nas Ka za kas ir 
kun. Fe lik sas Ku dir ka. Po po ros die nų juos pri sta tė ar ki vys ku pui, ku ris iš reiš kė 
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džiaugs mą, kad lie tu viai su lau kė mi sio nie rių. Kol kas jiems pa ra pi jos ne da vė, 
bet pa ža dė jo, kai tik at si ras pro ga. Ma ri jo nai ap si gy ve no ka pe lio ni jo je ir ne tru-
kus pra dė jo ves ti sa vo ūkį – vir tu ve rū pi no si vie nas iš bro liu kų. Lap kri čio 13 d. 
ma ri jo nai ga vo šv. My ko lo pa ra pi ją, ku ri bu vo šiau ri nė je Chi ca gos da ly je.

***
...Ne tru kus gi lus skaus mas pa lie tė kun. Sta niu ky ną ir se se rį Ma ri ją: sun-

kiai su sir go kun. A. Kau pas. Rug sė jo 9 d. jį iš ve žė į Mil wau kee sa na to ri ją, kur 
jam bu vo pri pa žin tas ger klės vė žys; iš tik rų jų jau anks čiau bu vo plau čiuo se. 
Jo kia ope ra ci ja ne bu vo įma no ma. Ir pats li go nis ži no jo, kad jis greit mir si ąs. 
Par ve žus ku riam lai kui na mo, kun. Sta niu ky nas jį uo liai lan kė, guo dė kaip ga-
lė da mas, bet ne gai les tin gas vė žys grau žė sa vo au ką kas dien. Rei kė jo di des nės 
gy dy mo pa gal bos, to dėl vėl jį iš ve žė į li go ni nę, kur 1913 m. spa lio 27 d. di de-
liuo se skaus muo se mi rė.

Ne ti kė ta kun. Kau po mir tis su krė tė vi są Ame ri kos lie tu vių ka ta li kų vi suo-
me nę. Jo veik li ener gi ja bu vo pa lie tu si be veik kiek vie ną svar bes nį dar bą, ku ris 
tik jun gė si su lie tu vy be ir ka ta li ky be. Jo ga bi plunks na gy vai iš reiš kė jo la kios 
min ties ir gi laus pro to pa gim dy tus kū ri nius. Jis bu vo vie nas iš di džių rams čių 
šv. Ka zi mie ro se se rų kon gre ga ci jai, uo lus tal ki nin kas Ku ni gų są jun gos laik raš-
čiui ir ben drai ka ta li kiš kai spau dai. De ja, pa lūžo jis pa čia me am žiaus žy dė ji me, 
vos pra dė jęs 44-tus me tus, prie Vieš pa ties al to riaus spė jęs iš tar nau ti tik 17 me tų.

Mo ti na Ci ri lė spa lio 28 d. ra šo se se riai Ma ri jai: „Pri imk, mie lo ji Se suo, 
ma no šir din giau sią užuo jau tą dėl Ta vo bran gaus bro lio mir ties. Mes pa au ko jo-
me už jo sie lą sa vo ko mu ni ją ir aš už tik ri nu, kad iš mū sų ben druo me nės čia jis 
gaus daug mal dų. Esa me be veik Vė li nių die nos iš va ka rė se, – su kak tu vė se, ka da 
jis at ve žė Ta ve ir Ta vo drau ges į Mount Saint Ma ry’s. Pui kiai pri si me nu tą die-
ną, ir kaip jis at ro dė man Ta ve pri sta ty da mas. Ro dė si, kad jis di džia vo si ir bu vo 
pa ten kin tas, kad Tu bu vai sau gi vie nuo ly no prie globs ty. Ta da jis at si svei ki no 
ir iš va žia vo na mo. Žiū rint į tvir tą jo su dė ji mą, tam sius gar bi niuo tus plau kus ir 
svei kus raus vus skruos tus, ma ny tu mei, kad jis gy vens dar pen kias de šimt me tų. 
Šiuo me tu sa vo dva si niam la vi ni mui aš skai tau vysk. Vaug han kny gą apie gy ve-
ni mą po mir ties. Ten už ti kau šį po sa kį: „Mir ties nė ra. Tai, kas taip at ro do, tė ra 
tik per ėji mas į Dan gų“. Ta vo my li mas bro lis tuo jau bus dan gu je, kur jis pa da rys 
daug ge ro mažai šv. Ka zi mie ro vie nuo li jai“.

Kun. Kau po li gos me tu „Drau go“ re da ga vi mu rū pi no si kun. Sta niu ky nas. 
Tai bu vo sun kiai įma no mas dar bas, nes jo pa ties svei ka ta ne bu vo stip ri. Lai mei, 
ne tru kus at si ra do tin ka mas redak torius – kun. Fa bi jo nas Ke mė šis. Vy riau sias 
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„Drau go“ ad mi nist ra to rius kun. Se ra fi nas nu pir ko „Drau gui“ na mus už 6200 
do le rių, ir lap kri čio 13 d. jis su vi so mis ma ši no mis iš ka pe lio ni jos iš si kė lė. Po 
ke lių die nų per si kraus tė ir ma ri jo nai į jiems pa ves tą šv. My ko lo pa ra pi ją. Ka-
pe lio ni ja li ko be veik tuš čia: jo je gy ve no tik vie nas kun. Sta niu ky nas. Ir tas pats 
bu vo pa kė lęs spar nus į ma ri jo nų vie nuo ly ną. Sa vo 1913 me tų re ko lek ci jų už-
ra šuo se jis pa žy mė jo: „...nau din giau dirb ti dėl vy rų kaip dėl mo te rų“. Bet sa vo 
troš ki mo jis ne ga lė jo pa ten kin ti, nes ne bu vo kas jį pava duotų se se lių ka pe lio no 
ir au kų rin kė jo pa rei go se, o sto jant vie nuo ly nan jam rei kė tų iš vyk ti Švei ca ri jon 
at lik ti vie ne rių me tų no vi cia tą.

Auklėtojasirplunksnosdarbininkas

Mo kyk la yra pa si ruo ši mas į gy ve ni mą, 
bet gy ve ni mas yra pa si ruo ši mas į am ži ny bę. 

(Iš kun. A. Sta niu ky no už ra šų)

Kai var tai gau sy bę kun. Sta niu ky no raš tų, už ra šų, laiš kų ir trum pų pa sta-
bė lių, be si ren giant pa skai toms ar pa moks lams, vi sur aki vaiz džiai pa ste bi vie ną 
ir tą pa čią ve da mą ją min tį: Die vui ir Tė vy nei. Jis nie ka dos ne pa mir šo, kad jis 
pri klauso vi suo ti nei ka ta li kų Baž ny čiai, ku ri yra ly gi vi soms tau toms, bet drau ge 
pri si me na ir Sek mi nių dva sią, ku ri įga li no apašta lus kal bė ti vi so mis kal bo mis. 
Kū nu ir krau ju pri klau sąs lie tu vių tau tai, jis nuo šir džiai ti kė jo, kad jo dar bo lau-
kas pir miau sia yra tarp lie tu vių. Li ki mas bet gi lė mė, kad pir muo sius sa vo kuni-
gystės 15 me tų jis pra lei do tarp sve ti mų jų, kol at si ra do Ame ri kos lie tu vių tar pe.

Tie iš ei viai te bu vo ma ža lie tu vių tau tos nuo bi ra. Bet Sta niu ky nui ji at ro dė 
pa kan ka mai di de lė, ver ta pa švęs ti vi są li ku sį sa vo gy ve ni mą. Di džiai iš la vin to 
pro to aki mi jis ma tė, kaip Lie tu vai trūks ta iš moks lin tų žmo nių, ku rie pa jėg tų va-
do vau ti ir kel ti švie ti mą. Ru sų jun go pri slėg to je tė vy nė je są mo nin go lie tuvybės 
ža di ni mo dar bas bu vo be veik ne įma no mas. Jis ne at ro dė leng vas nė iš ei vi jo je, 
nes rei kė jo pra dė ti nuo pat pir mų jų žings nių. Bet be pra džios nie kas ne ge ma, nė 
ne au ga. Dėl to nė kiek ne svy ruo da mas kun. Sta niu ky nas grie bė si gel bė ti lie tu vy-
bei iš ei vių at ža ly ną, kad jis ne pa skęs tų ki ta tau čių mi ši ny je be gar so ir be žen klo.

Pra di niam lie tu vių jau ni mo mo ky mui ir auk lė ji mui jis įstei gė Šv. Ka zi-
mie ro se se rų vie nuo li ją. Na šes niam lie tu vy bės dar bui jis su bū rė lie tu vius ku ni-
gus į są jun gą, kad ga lė tų ben dro mis jė go mis rem ti ne tik mo kyk las, bet ir plės ti 
lie tu viš ką ir ka ta li kiš ką su si pra ti mą per spau dą. Tai da vė aks ti no at si ras ti ei lei 
vi sas lie tu vių ko lo ni jas ap jun gian čių jau ni mo, mo te rų, blai vi nin kų, dar bi nin kų 
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ir ki to kių or ga ni za ci jų. Su nau jo mis or ga ni za ci jo mis ša ko jo si ir jų spau da. Tai 
bu vo pla tes nės vi suo me nės mo kyk la.

Spau da bu vo pa grin di nė mo kyk los ka ted ra, ku rią nau do jo kun. Sta niu ky-
nas lie tu viš kai vi suo me nei mo ky ti ir auk lė ti. Pats bū da mas di džiai mo ky tas sa vo 
raš tuo se jis sten gė si per duo ti sa vo min tis vi siems leng vai pri ei na ma for ma...

Su pras da mas už da vi nio svar bą ir dar bo pla tu mą, jis ži no jo, kad jo pra dė-
to ji vie nuo li ja dar ne greit ga lės iš plės ti di des nį lie tuvių mo kyk lų tin klą. Spė jęs 
ap si pa žin ti su lie tu vių iš ei vių gy ve ni mu jis ma tė, kaip jų vai kai rei ka lin gi di-
des nės glo bos ir prie žiūros. To dėl jis su si rū pi no ir jų auk lė ji mu. Tam rei ka lui 
„Drau go“ skil ty se jis įve dė spe cia lų sky rių, pa va din tą „Na mi nis vai kų auklė-
jimas“. Ra šy da mas vi są ei lę straips nių jis no rė jo pa dė ti tė vams prak tiš kais pa ta-
ri mais jų kas die ni nio gy ve ni mo są ly go se. Tų pa ta ri mų ap im tį ir dva sią jis aiš kiai 
iš reiš kia įve da mo jo straips nio už bai go je: „Kad at ei ti tė vams į pa gal bą sun kia me 
auk lė ji mo dar be, „Drau gas“ pa da vi nės jiems iš min tin gus ta me da ly ke pa ta ri-
mus. Di džiau sias „Drau go“ džiaugs mas bus re gė ti gim dy to jus, supratu sius sa vo 
už da vi nio svar bu mą, ir au gi nan čius sa vo vai kus į iš min tin gus, tvir tus ir do rus 
tau tos na rius“.

1910 me tų ga le vi si tie straips niai bu vo iš leis ti at ski ra kny gute ir pla ti na-
mi vi so se lie tu vių pa ra pi jo se. 

...Dva si niam lie tu vių švie ti mui jis ke le tą me tų kiek vie nos savai tės „Drau-
gui“ ra šė pa moks lus. Tai ne bu vo leng vas už da vi nys, nes daug lai ko jam tek da vo 
pra leis ti ke lio nė se. Rašė trau ki niuo se, sve ti mo se kle bo ni jo se, li go ni nė se, lauk-
da mas sto ty se ar net pasi traukęs į nuo ša lų vie nuo ly ną re ko lek ci joms. Pa moks lų 
te mos apė mė dog ma ti nius da ly kus, sak ra men tus, li tur gi ją, šven tes ir do ro vės 
klau si mus.

Jis pa sklei dė daug ir pa sau li nio tu ri nio straips nių, iš spaus din tų įvai riuo se 
laik raš čiuo se ir žur na luo se, kaip „Žvaigž dė“, „Šal ti nis“, „Va do vas“, „Pažan ga“ 
ir ypač „Drau gas“. Gre ta auk lė ji mo klau si mų jis mė go is to ri nes te mas, in for ma-
vo apie Ame ri kos lie tu vių gy ve ni mą ir pa tiek da vo ap žval gas iš ka ta li kų gy ve ni-
mo įvai riuo se kraš tuo se. Daž niau siai pa si ra ši nė da vo ini cia lais: A. S., K. A. S., S. 
ir pil nais žodžiais – A. Ge ru lis, A. Sig ma, Se nis, Var go Vai kas ir ki tais.

***
Svei ka ta per vi sus 1917 me tus bu vo men ka. Aiš ku, rei kė jo ge ro ir il ges nio 

po il sio, ku rio nie kad sau ne leis da vo. Vis už gu lęs ant kny gų ir raš tų, daž nai su ki-
nė da ma sis dul kė to je ir da žų pri tvinkusioje spaus tu vė je. Skai tant ko rek tū ras taip 
pat te ko al suo ti dar ne iš džiū vu siais da žais, ku rie sun kė si į jo plau čius. 
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Jo li ga bu vo aiški, – džio va, – tik dak ta rai jos ne ras da vo, vers dami kal tę 
šir džiai. Bet jis pats tai jau tė ir sa vo už ra šuo se ne  kar tą mi ni, kad krau jas pa si ro-
dęs iš krū ti nės ar iš plau čių. Ypač bu vo pa blo gė ję ko vo pa bai go je iki ba lan džio 
vi du rio, pas kui lie pos ga le ir pra džio je rug pjū čio. Vėl pa sun kė jo rug sė jo mė ne sį. 
Vie nai sa vai tei bu vo iš va žia vęs į Mil wau kee sa na to ri ją. Pa ga liau nu vy ko iš ty ri-
mui į Bro lių Alek sie čių li go ni nę, kur ra do ne šir dies, bet plau čių li gas ir pa ta rė 
va žiuo ti į Ca li for ni ją me tams ar po rai. Grį žęs iš li go ni nės ki tą die ną už ra šuo se 
pa žy mė jo, kad ruo ši ąs Ma ri jos vai ke liams mal dak ny gę...

***
Li ga vis plė tė si, džio va jau bro vė si į li gi šiol dar ne pa lies tas plau čių da-

lis. Ne gel bė jo nei pa čios ge riau sios kū nui su da ro mos są ly gos, nei gy dy to jai, nei 
vais tai. Kol ga lė jo, jis vaikš čio jo. Ir lo von at gu lęs ne si lio vė dir bęs – vis ra šė. 
Se se lės pri tai sė jam aukš tą pa gal vę, į ku rią at si rė męs be veik sė dė da vo. Sker sai 
lo vos bu vo pri tai sy ta len ta, ant ku rios pa si dė jęs po pie rį ji sai ra šy da vo. Juo li ga 
la biau plė tė si, juo sun kiau bū da vo kvė puo ti: vis pri trūk da vo oro, nors kam ba rys 
vi sa da bu vo rū pes tin gai vė di na mas. 

Lan kan tiems bū da vo skau du į jį žiū rė ti, bet jis nie kad ne si skųs da vo.
Kun. Bū čys at si sa kė sa vo kle bo nys tės Wau ke ga ne ir at vy ko Chi ca gon. Jis 

kas dien lan ky da vo li go nį, se se rims kop ly čio je at lai ky da vo mi šias ir at lik da vo 
vi sas ka pe lio no pa rei gas. Lap kričio 15-24 d. jis ka pe lio ni jo je lai kė sa vo aš tuo-
nių die nų reko lekcijas. Kun. Sta niu ky nas jo pa pra šė iš klau sy ti vi suo ti nės iš pa-
žin ties. Apie tai po dau ge lio me tų sa vo pri si mi ni muo se (jau vys ku pas) Bū čys 
ra šo: „Vie ną die ną jis man pa si sa kė no rįs at lik ti iš pa žin tį iš vi so gy ve ni mo, kaip 
pri de ra greit mir sian tiems. Ta iš pa žin tis bu vo taip są ži nin gai ir taip tvar kin gai 
pa ruoš ta, jog su per trau ko mis tę sė si tris die nas. Ne li ko nė vie no są ži nės kam-
pu čio ne at skleis to; nė dva si nio trū ku mo dul kių tas mirštan tis ku ni gas ne pa li ko 
ne iš šla vęs iš sa vo at min ties. Vi si nuo pel nai, vi sos do ry bės, vi si sie los kil nu mai 
li ko nu ty lė ti. Tik ne igia muo sius sa vo el ge sio da ly kus mi nė jo li go nis, o jo iš pa-
žin ties klau san čiam su si da rė toks gra žus ir taip bran gus gy ve ni mo vaiz das, jog 
jį pri si mi nus po 30 me tų dar grau du da ro si, ir aša ros rie da iš akių“.

Vis dir ba. Lap kri čio 23 d. die no raš ty je skai to me: „Se se rys nau jo kės pra-
dė jo su ra ši nė ti ma no kny gy ną: mat, ši tas lie ka nas rei kės pa da lin ti tarp se se rų ir 
tė vų ma ri jo nų. Va ka re pa bai giau vers ti se se rų kons ti tu ci jos pa tai sy mus į lo ty nų 
kal bą. Be veik vi są die ną snin ga, gal tas pa gel bės ir ma no svei ka tai, pa si da rius 
sau ses niam orui“.

Kun. Bū čio pa de da mas lap kri čio 30 d. jis pa si ra šė te sta men tą. Trum pas 
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ir pa pras tas tai do ku men tas, nes ne daug te tu rė jo ką pa skirs ty ti ar pa da lin ti. Iš 
tu ri mų pi ni gų pa sky rė 800 do le rių ma ri jo nams, 800 – gi mi nėms, o li ku sius – se-
se rims. Joms taip pat lie ka Lie tu vių R. K. Su si vie ni ji mo po mir ti nė ir 500 do le rių 
bo nas. Kny gos, ku rios bu vo li ku sios tė viš kė je, Sal ti nin kuo se, pa ve da mos Ma ri-
jam po lės ma ri jo nams. Chi ca go je esan čios kny gos pa gal as me niškus nu ro dy mus 
(„ma no nu sta ty tas tai syk les“) pa dalinamos tarp ma ri jo nų ir se se rų. Jei gu be si-
da li nant kil tų nuo monių skir tu mas, se se rų nuo mo nė tu ri bū ti tei sė ta. Vi sas ki tas 
tur tas pa lie ka mas se se rims.

Li ga jį ka ma vo skau džiai, bet nie kad jis ne de ja vo. Jo kan tri ty la pra by la 
tik trum pu tė se die no raš čio pa sta bo se. Gruo džio 4 d. už ra šo ma: „Bu vo priešpiet 
ir gy dy to jas, pri ra šė vais tų mie gui; tik lie pė die ną ne mie got, – tas tai sun kiau-
sia. Taip gi ma sa žis tą pa ta rė im ti tik po rą kar tų į sa vai tę“. Gruodžio 5 d.: „Įki ro 
man vais tai, su er zi no; pa si sa kiau, kad po rą die nų jų ne ger siu. Gy dy to jas lei do. 
Pa si da rė lyg bis kį leng viau, bet su mie gu nė ra dar tvar kos. Bu vo čia po pie tų 
se se rys Elz bie ta su Scho las ti ka ir daug rei ka lų, su riš tų su ma no pas ku ti niais 

Seinų (Lenkija) kunigų seminarijos, kurią baigė „Draugo“ įkūrėjas kun.Antanas Staniukynas ir vyr.
redaktoriuskun.PranciškusBūčys,bokštaišiandien.AlgirdoGirininkonuotr.
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daik tais, bu vo ap kal bė ta“. Jis iš reiš kė pa gei da vi mą, kad bū tų įsteig ta šv. Ka zi-
mie ro se se rų rė mė jų drau gi ja ir kad se se rys bū tų siun čia mos į Lie tu vą nuo ka ro 
nu ken tė ju siai tė vy nei pa gel bė ti. 

Gruodžio 6 d.: „Pa si ro do, kad dirks nės ne ap si ra mi na taip greit. Pra ėju si 
nak tis taip pat bu vo pras ta... Prieš ma sa žis to at ėji mą bis kį už mi gau, bet ne už mi-
gau po jo iš ėji mo: pa si ro do, kad ir masa žas ner vuo ja... Šian dien čia ka pe lio ni jon 
su si rin ko bis kį kuni gų ga lu ti nai per leis ti „Drau gą“ Tė vams Ma ri jo nams“.

Tais žo džiais ir bai gia si jo nuo 1911 m. pra džios rū pes tin gai ves ti už ra šai. 
Jo darbš čios plunks nos il gas by lo ji mas čia nu trūks ta gan sim bo liš kai, – jo pa ties 
įsteig tas, sun kiai au gin tas ir į dien raš tį su bren dęs „Drau gas“ pa ve da mas ma ri jo-
nams, tai kon gre ga ci jai, ku rios šei mai sa vo dva sio je iš ti ki mai pri klau sė iš ti sus 
pen ke rius me tus. 


