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Angliakasiai planuoja kreiptis teisman
ŠIANDIEN ATIDAROMAS VOKIETIJOS
PARLAMENTAS
Rusijos sovietai nesiskaito so
vargais
STREIKAS ANGLIJOJ YRA PAVOJIN- '
GAS MILIJONAMS ŽMONIŲ
ATIDAROMAS VOKIEČIŲ , ANGLIAKASIAI Už PIKIEPARLAMENTAS
TAVIMO TEISĘ

CHICAGOJE
SAULĖS UŽTEMIMAS
Rytoj įvyksta saulės užte
mimas. Visiškas užtemimas
hus matomas tik dalinas už
temimas. Prasidės kaip 2:00
popiet.

SUIMTAS PABĖGĖS
KALINYS

ILGIAUSIŲ METŲ!
Sveikiname šv. Kazimiero Seseris, sulaukusias Si
dabrinio Jubiliejaus ir linkime Dievo palaimos ir iš
tvermės tarnauti Dievui ir Tėvynei dar ilgus metus.
Sveikiname Motiną Mariją, Seserį M. Immakulatą
ir Seserį M. Konceptą ir kartu pareiškiame sayo
džiaugsmą, atmindami Jūsų Pirmųjų Įžadų Sidabrinio
Jubiliejaus sukaktį. Linkime Seselėms Dievo palaimos
ir ištvermės iki amžinam džiaugsmui danguje.
Dienraštis ‘ DRAUGAS."

ATIDARYTAS LIETUVOS KATALIKU
UNIVERSITETAS

Chicagoj suimtas iš State- i
Iville, arti Jolieto, pabėgęs ka
linys Stanley Buračevski, 25
m. amž. Jis pabėgo birželio;
- JO EKSC. E. F. HOBAN,
24 d., pagrobęs kalėjimo vir
Rockfordo Vyskupas, didelis lietuvių prietelis,
dalyvaus Šv. Kazimiero Seserų vienuolyn* jubilieji
REKTORIUM PASKIRTAS J. E. VYSKU
šininko revolverį.
nėse iftkilmėse, į
Suimtas bevažiuojąs vogtu ,
PAS M. REINYS
automobilium.
Pas
jį
rastas
'
KOVA PRIEŠ NEPA
PAMALDŲ TVARKA ŠV.
DORUMĄ
KAZIMIERO VIENUOLYNE ir viršininko revolveris.
KAUNAS. — Sekmadienį,

BERLYNAS, rugp. 30. —
GILLESPIE, Ilk, rugp. 30.
Šiandien atidaromas Vokieti- — Streikuojantieji angliakajos parlamentas. Nėra dar ži- šiai nutraukė savo pastangas
noma, kaip jis atsineš į von •pikietuoti kasyklas, kuriose
GYVATĖS AUKA
Papen’o vyriausybę. Taip pat dirbama. Nes jie ginklais ko
rugpjūčio 28 d., atidarytas se
/I
SARGAS PLĖŠIKAS
DEAUVILLE, Prancūzija,
Šv. Kazimiero Seserų sida
nežinoma, ar fašistams duos vojami.
nai Lietuvos katalikų visuome
Liškiava, Alytaus aps. Ne
pagalbos centro partija. Tik Streikininkai’ kreipės į gū rugp. 29. — Rouen’o arkivys brinį jubiliejų minint šiandien
nės laukiamas ir aukomis gau seniai Cijūniškės kaimo gyve
Pietinėj
miesto
daly
polici

kupas
Andre
Dubois
de
la
Vilvienuolyno
koplyčioje
pamaldų
žinama, kad von Papen’as gra bernatorių tikslu gauti leidišiai remiamas Katalikų Uni ntojas N. nuėjo miškan ♦uoja areštavo privatišką sargą versitetas. Bazilikoje J. E. gauti. Beuogaudamas užmynė
sina parlamentą paleisti, jei mą visoj valstybėj ramiai pi- larabel paskelbė ganytojinį tvarka bus tokia:
(panaktinį), kuris, eidamas
jis reikš jam nepalankumą.
kietuoti atidarytas darbui ka-^a^ką į arkivyskupijos tikinŠv. Mišias laikys Jo Eksc. sargo pareigas, užsiimdinėdą- Kauno Arkivyskupas Metro gyvatę, kuri jam tuo metu ir svklas.
činosius. Rašo apie plintantį E. F. Hoban, Jtockfordo vys
politas Skvireckas atlaikė šv. įgylė. Gyvatės būta tiek nuo
, .Laukia atsakymo. Jei atsa- i nepadorumą, ypač viešose mau kupas; kun. .T.Paškauskas bus vo ir plėšimais.
PAPEN’AS GRASINA
Mišias, J. E. Vyskupas M. dingos, kad žmogus namo pa
ikvmas
nebus
jiems
palankus,
Mynėse.
HITLER’IUI
Reinys pasakė atitinkamą pa- rėjęs, tik keletą valandų pagy
arkidijakonu; kun. A. Baltu
DEL
ŽANDO
PERLŪŽIMO
nlokglą
Arkivyskupas
ragina
tikin

------------ ‘jie planuoja kreiptis į fedevenęs, mirė. Lavonas taip la
tis — dijakonu, ir kun. Pr.
MUENSTKR, Vokietija, ru- ralius teismus. Angliakasių čiuosius kovoti prieš tuos vi- Vaitukaitis . — subdijakonu.
2 vai. po pietų “Saulės” rū bai ištino, kad vos į karstą
ęp. 29. — Vokietijos kancle- yadai sako, kad federaiiai į-1 sus, kurie pusplikiai apšilaisakys kun. A. Mi.
muose (Katalikų Universiteto galima buvo įdėti.
Mirė Mrs. Helen Wasile, 38
ris von Papen’as čia kalbėda statymai pripažįsta streikini- ;sę piktina net mažuosius vai lukas.
patalpoje) įvyko Universiteto
m. amž. Traukiant dantį jai
mas įspėjo visus savo politi nkams ramų pikietavimą.
kelius, ko nebūta nė pagonijos
AGURKŲ KAPA
25
i iškilmingas atidarymo posėdis.
nius priešus, ypač fašistų par-1
laikais. Ir pas pagonus buvo JUBILIEJINĖS PAMALDOS žandas įlūžo. Padaryta opera , Katalikų Universitetą atidarė
CENTAI
cija. Prisimetė plaučių užde
tijog vadą Hitler’į, kurs ver-] SOVIETAI NESISKAITO savotiškai gerbiama dorovė.
LT. E. Arkivyskupas Skvirec
ŠV. KAZIMIERO VIE
gimas
ir
moteriškė
mirė.
žias į krašto vyriausybės vir
SU MUŽIKAIS
Šiauliai, šiais metais turgus
kas ir jo reikalų vedimą per
NUOLYNO KOPLYČIOJ
šūnę.
MILIJONAMS ŽMONIŲ
davė Kat. Universiteto Rek ypač būna užversta^ agurkais.
KALĖJIME YRA SAUGIAU
Kancleris pareiškė, kad faRYGA, rugp. 29. — ŽinioPAVOJUS
toriui Vyskupui M. Reiniui. Jų pardavėjai tarp savęs kon
Rytoj 9 vai. rytą $įv. Kazi
šistai šiandien visam krašte'mis iš Rusijos, rusai valstieKatalikiška Lietuvos visuo kuruoja ir agurkus galima pi
miero Seserų vienuolyno kop Už daugpatystę suimtas Ch.
daug triukšmo kelia prieš vy-lčiai į Maskvą pasiuntė deleMANCIIESTER, Anglija, lyčioje įvyks iškilmingos jubi
menė tuo įvykiu džiaugiasi. rkti labai žemomis kainomis.
Malousek. Jis vieną žmoną tu
riausybę. Jis numato, kad vy- ’ gaciją. Ši prašė sovietų v?- rugp. 30. — Medvilnės praŠiemet Katalikų Universitete Paprastai kainuoja kapa 40
liejinės pamaldos už mirusius
riausybė bus priversta prieš Į riausybės, kad jų javų grū- monėje streikuoja apie 200,- vienuolijos steigėjus kunigus, ri Brookfield’e, o kitą — Na- atidaryti Aukštasis Katalikų centų, o vieną turgaus dieną
perville:
juos panaudoti jėgą. Ir pažv- dai nebūtu konfiskuojami ir 000 darbininkų. Į dešimtį dieAkcijos Institutą^ ir Komer buvo net po 25 centus.
mirusias seseles ir visus geraPaleidžiamas jis atsisakė anUjo, kad Hitler’is nė kokiu kad valstiečiai už javų grūdų nų streikininkų skaičius padi- dariua Sese]§s kviečia
visus pleisti kalėjimą. Sako, jis bi cijos fakultetas.
būdu negalės patekti ministe- slėpimą ir kitus mažus nusi- dės iki 500,000, jei kiti darbi- j gjflg parna]das
RUOŠIASI PUOŠTI
josi vienos žmonos brolių, ku- ‘ QEN. j^GEVIČIAUS PArių kabinetan, nors to jis ir įkaitimus nebūtų mirties baus- ninkai pasipriešins mažesniam
BAŽNYČIĄ
labai norėtų.
mė baudžiami.
atlyginimui.
•
.
ne
jį
primuštų.
i
§KAITA
APIE
APUOLĘ
DIRBA UŽ TAIKĄ
i Diktatorius Stalin’as dele-' Tada apie 19 milijonų žmo________
Sintautai ruošiasi gražinti
LONDONE
PAŠOVĖ PLĖŠIKĄ
PAPEN’O EKONOMINĖ gaciją išvarė iš Kremlino. Sa- nių sumažės, o kai kuriems ir RIO D*E JANEIRO, rugp.
savo bažnyčią.
PROGRAMA
kė, kad jam ne galvoje, jei išnyks, pajamos. Pirkimo jė- 29. — Brazilijos vyriausybė
Gen. Nagevičius turėjo pas
Du plėšikai užpuolė parduo
KINAI UŽPUOLĖ
valstiečius ištiks badas. \ y- ga visai nupuls ir daugelį iš- karo laivu Bahia į Santos siukaitą apie Apuolę tarptauti
tuvę,
3069
Armitage
avė.
Pa

BERLYNAS, rugp. 29. — riausybei reikalingi grūdai.
. MUKDENĄ
tiks ne tik alkis, bet ir badas, nčia savo atstovus, kurie įga
nėj archeologijos konferenci
šaukta
policija.
Vienas
plėši

Kancleris von Papen’as Welioti daryti su sukilėliais pajoj Londone. Tarp gausingai
stfalijoj kalbėdamas išdėstė KINAI GINS SAVO ŽEMĘ
TOKIJO, rugp. 29.
Pu
PAŠALINAMAS KUBOS baubas, kad būtų galima pra- kas pašautas, o kitas sveikas dalyvavusių buvo daug vokiesuimtas.
savo pagamintą ekonominę pro
čių, švedų ir suomiu mokslini- siaiii’aktį apie 1,000 kinų su
KONSULAS
įdėti taikos derybas.
gramą. Šioje programoje tarp į ŠANCHAJUS, rugp. 30. —
nkų. Į paskaitą atsilankė ir kiĮėU? stai^ užpuolė MandMichigan
ežere,
ties
Lincoln
kitko padėta atlyginimų maži- Kinijos užsienių reikalų rninilenkų
archeologas, prof. Anta- furijos miestą Mukdeną. PaMADRIDAS, rugp. 29.
GOETHE’S MEDALIAI
parku,
prigėrė
S.
Goddard,
9
nimas, suradimas praktiško steris Lo Wen-kan pareiškė, Ispanijos vyriausybė įsakė Ku
. ~ •_____
nevičius.
degė .iaP°nil arsenalą ir lėk-;
m.
amž.,
1210
Webster
avė.
_ ___________
tuvų stoties trobėsius. Norė
darbo jaunimui, aukšta muitų kad nepaisant japonų pastan- bos konsului Carballal į 24 vaBERLYNAS, rugp. 29. ._
jo
dar sunaikinti bevielinio te
tarifą, ūkio produktams, pri- gų Mandžiūrijoj įtvirtinti ten landas apleisti šį kraš/V Sa- Sąryšy su Goetbe’s sukaktnPLINTA KATALIKIŠKA
legrafo stotį. Bet veikiai prieš
vsčios pramonės gaivinimas ir priklausom i japonams valsty- koma konsulas esąs palankus vių minėjimu išdalinta 41 auk- , Vakar popiet Chicagoj šiluSPAUDA
ma
buvo
pakilusi
iki
93
laips

juos pašaukta policija ir japot-t
be. kinai nė kokiu būdu neiš- ispanųmonarchistams.
so medalis. Sužinota, kad auknių.
Kaneleris pirmoje vietoje sižadės savo teritorijų. Kovos
--------go medalius gavo Mussolini
Mielašaičiuose, Betygalos ,n9 kariuomenė. Keletą valanr+engsis mažinti bedarbių skai už kiekvieną savo žemės pėdą. EKVADORE SUKILIMAI ir Herriot.
vnl. vietos klebono rūpesčiu d'l kautasi. Kulkosvaidžių traTrys
plėšikai
apiplėšė
įlydė
či'i. Jis planuoja rasti darbo Kinai, sako, nepabugs japonų
įsteigus pašto agentūrą, pra- dėjimas mieste tarp gyventojų
viešbutį,
6345
University
avė.
ame dviem milijonam bedar- vidurinių amžių militari-zmo,
dėjo plisti katalikiška spauda. 8ukėle pasiaubą.
GUAYAQUIL, Ekvadoro re
ŠELPIMAS IR PAPIR
Pagrobė
1.200
dol.
pridengiamo
20-jo
amžiaus spubl., rugp. 30. — šios rpsKIMAI
Labai padaugėjo “Mūsų Lai-: Auštant sukilėliai paspruko
švelniais žodžiais.
pnblikos sostinėj Quito sukilo
kraštis,” “Žvaigždė” ir “Pa- pietų link.
IŠSKRIDO I PIETŲ
• vyriausybės priešai ir kone vi-j BOSTON, Mass., rugp. 29. AUTOMOBILIS NUŠOKO vasaris.”
- -......... • - —UPĖN
AMERIKĄ
LIVERMORE, Gal., rugp. sus departementus apvaldė. Į— Susekama, kad apie du mi
ORO STOVIS
29. — Tjetch-Hetchv kasamam Vyriausybei ištikima kariuo- lijonai dolerių iš miesto šel ST. JOSEPIT, Mich., rugp.
DARKO KALBA
BERLYNAS, rugp. 30. — tunely. Livermore kalvose, už- menė iš kitų respublikos da- pimo fondo per metus išleista 29. — Atidarytu tiltu St. JoCHICAGO IR APYLIN
Orlaivis “Oraf Zeppelin” iš-,griautas 10-iai darbininkų iš- lių žygiuoja prieš sukilėlius, šelpimui tų žmonių, kurie šel sepb upėn nušoko automobi Tytuvėnų gatvių pavadini KES. — Šiandien iš dalies de
skrido į pietų Ameriką. Veža ėjimas. Tuojau imtasi gelbė- Siunčiama artilerija ir lėktų- pimo nereikalingi. Policija ve- lis. Du asmenys žuvo, o ketu mų lentelės užrašytos ne lie besuota; vakare numatomas
lik 6 keleivins.
jimo priemonių.
vai.
da tardymus.
lietus.
ri sužeista.
tuviškomis raidėmis.
biu.

t

Antradienis, rugp. 33 d., 1932

D R A U G A S

vaidmuo suvaidinti, negu steigėjai manė. Ma
/subėgs, tūkstantinė minia pa-'akademiją mergaitėms. Ši mo- atžala įsisteigusi ir Lietuvoje
žai kam į galvą, atėjo prieš 25 metus, kad
i liudyti, kad sesutės savo tiks-' kykla yra mūsų lietuvių Ame- gražiai prigijo ir ten darbuolą atsiekė. Daug tėvų, moti-! rikoje pažiba. Jai reikalinga jas Bažnyčios ir Tautos labui,
užeis didysis pasaulio karas, sukrės pasaulį,
Išeina kasdien, Išskyrus sekmadienius
jnų, jaunikaičių ir mergaičių nustatyti planai, kad sekau- Sveikiname Jus Brangiauprenumeratos kaina: Metams — j6.oo. Putai skaudžiai atsilieps į Amerikos ir Lietu
si Metų — |3.6O, Trims Mėnesiams — »j.oo, vienam I vog gyvenimą, uždarys iš Lietuvos imigraMūsų katalikų šventasis ti- džiaugiasi, kad turėjo laimės čiais 25 metais ji išaugtų į pil-, sios seselės, sveikiname ir pi
Mėnesiul — 75c. Europoje — Metalus >7.00, Pusei MeJ
tų — >4.00, Kopija .03c.
Įmasias steigėjas šv. Kazimieciją ir tai turės neigiamos įtakos į mūsų b J-, kėjimas už dorą gyvenimą už ar tai savo vaikelius siųsti, ar ną kolegiją mergaitėms.
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrų- (
.
v,
liną, jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam
VCIlimą Siame Krašte.
(tikrina žmonėms gausų atly- tai vaikeliai patys lankyti ka Tad linkime šv. Kazimiero ro kongregacijos, garbingąją
tikslui pašto ženklų.
Ne paslaptis, kad po didžiojo karo mūsų ginimą danguje. Bet už pasi- talikišką mokyklą, vedamą šv. seserims, minint sidabrinį ju- Moterį Generalę Mariją; seseRedaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
biliejų, didžiausio pasisekimo ris Immakulatą ir Konceptą ir
šventimą platint’ katalikų ti Kazimiero seserų.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 visuomeninis gyvenimas pasuko į kitokias
vėžes. Nebeatvykstant iš Lietuvos jaunimo, kėjimą laukia garbė ir išaukš Mūsų lietuvių katalikų šir- ateity tikėjimo darbuose, kaip visos kongregacijos sesutes,
vai. po piet.
mokyklose, taip ii- Lai Dievas Jus laimina, mūsų
nebeįsiliejant
krajaviško
kraujo
Išeiviją, tinimas. Labai daug žmonių-,dys prisipildo dideliu džiaug- pradinėse
----1---- „— “----w------- ” -----w- .į ....
. . .v
.
,
. .
lietuvių sumaterializėjimas ir nutautėjimas [gyvena dorai ir tuo pelno gau- smu atmenant šv. Kazimiero gonines ^vystyme ir akademi. maldose nuolat Jus atsinnnsi“DRAUGAS”
pradėjo eiti daug greitesniu tempu. Visuo-į sų atlyginimą po mirties, bet' seserų 25 metų tikėjimui dar- 308 aukstesmo mokslo sieki- me
LlTHUAN'iAN DAILY FRIEND
fiv. Kaz. ak. rėm. dr-ja
menės vadai pradėjo nerimti, net nervuotis, taip pat randasi gana didis bą. Sekant metus po metų ir me*
Published Daily, Except Sunday.
SUBSCRIPTIONS: One Tear — >6.00. Six Months
Kun. J. Mačiulionis, MIC.
— >3.50. Tbree Months — >2.00. One Month — 76c. ir bartis. Mat, lyg nužiūrėta, kad nei moky- skaičius žmonių, kurie dėl ka- matant kaip ši vignuolija auEurope — One Tear — >7.00. Six Months — >4.00. tojai, nei vadai nebeatlaiko užplūdusios nu- talikų tikėjimo daug pasišven- go ir klestėjo tikėjimo darbuo
TURTO UŽ 30,000 LT.
‘Copy — .02c.
Advertising ln "DRAUGAS” brings best resulta.
ta atėjimo bangos, svarbiausia — nebesisten čia ir, be abejonės, jų garbė se, mums visiems suprantama,; SVEIKINIMAS ŠV. KAZĮ SŪNUS SUDEGINO TĖVO
ir išaukštinimas pas Dievą da- kad tai čia yra ženklas mūsų jMIERO SESERŲ KONOREAdvertising rates on appllcatlon.
gia.
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago
Visiems aišku, kad atsirado nauji reika- nguje bus didis,
tautai neapsakomo Dievo ge GACIJAI SIDABRO JUBI
Pandėlio Vaisė., Buivydžių
lavimai iš mūsų vienuolijų, ne iš vienos ku Šv. Kazimiero seserys, šian rumo, Kurs teikėsi palaiminti
LIEJAUS METU
kaimo gyventojo, Juozo Šalčio
rios, bet iš visų. Tokie pat reikalavimai šian- die mini 25 metų jubiliejų. Ti- lietuvių šeimynas per šv. Kasudegė tvartas, daržinė ir klė
DIENOS KLAUSIMAI
den statomi ir kunigams, ir visuomenės va kėjimo akimis žiūrint, galime Į zbniero seserų pasišventimą t’
Nuoširdžiai prašome priiin- tis. buvę po vienu stogu, su vi
dams,
ir
spaudai.
Deja,
nedrįstame
viens
ki

kėjimui.
Kas
gali
pamiršti
tas
'
ti
giliausios pagarbos ir padė- sais pašarais, inventorium ir
SVARBUS JUBILIEJUS
visi pasidžaugti ir pasimokvtam teisybės pasakyti, kaip jaučiamės, kaip
kaip reikia dėl mūsų šven laimingas valandas, kad de- |kos žodžius už jūsų, kilnios se- motorine kuliama mašina. Nuo
tikėjimo pasiaukoti. Dėl šimtimis sesutės sudėdavo sa- irutės, pasiaukojimą ir darbuo- stolių padaryta apie 30,000 lt.
Praėjusią savaitę šv. Pranciškaus seserų žiūrime į susidariusią būtį, kulia linkine pavienuolynas minėjo savo įsisteigimo 10 m. su sukti savo veikimą, kaip atsakyti į naujai mūgų švento tikg;jim(> pirmo. vo vienuoliškus įžadus ant Die M* visuomenės bei mūsų jau Tyrinėjant nustatyta, kad gaijsras įvyko dėl padegimo, PaĮ gįog
Kazimiero seserys, Mo vo aukuro, kad Aukščiausia Į nučių labui.
kaktį, o šią savaitę šv. Kazimiero seserys pastatytus gyvenimo klausimus.
Šiandien nebeužtenka skųstis, kad ino-!^ Marfja> geguo M Imma. palaimintų mūsų tautą. Šitie I Per ketvirtą dalį šimtmečio' d<?T j° ?aHeS SŪnUS Juozas’
švenčia 25 metų jubiliejų. Ir vienas ir kitas
įvykis yra labai reikšmingas mūsų visuome kykloj per maža lietuviškumo, per maža no- culftta įr geguo M Koncepta> gyvenimo aktai neišdildomi, Į _i 25 metus, jūsų kongregaci-!kun!’. pohcij°8 sulaikytas, pri
nės gyvenime. Dėl to dienraštis “Draugas”, ro išmokti lietuviškai ir savo tautos dvasia 1907 m., rugpiūčio 30 d., pa nesunaikinami, net ugnies jie>jos žįbinta8’ piačiai apšvietė'sipažino esąs kaltas‘
kiek galėdamas, stengiasi juos ko plačiausia persiėmimo. Reikia, kad mokyklai ateitų į pa- darė klusnumo, neturto ir skai nesibijo, nes tai yra laisvos , Amerikos kolonijas, jūsų vegalbą ir tėvai, ir dvasininkai ir visa mūsų stybės įžadus; dėl tikėjimo valios auka, ‘kurią Aukščiau- damoji šv. Kazimiero akade Kėdainiai. Kėdainių lietuvių
paminėti.
>.
inteligentų prašomas miškų
visuomenė. Mokykla svarbų vaidmenį vaidi
sis priima ir už tai palaimina
Mūsų malonūs skaitytojai jau keliais at na tautybės išlaikymo darbe jaunojoj kartoj, jau apie 300 Šv. Kazimiero se visą sesutės gyvenimą ir visus mija teikė mokslą ir dorą kri departamentas paskirti Babė
auklėjimu mūsų
vejais skaitė Seserų Pranciškiečių įsisteigimo tačiau jos pastangos bus tuščios, jei išėju sučių, sekdamos pirmųjų pa tuos, už kuriuos sesutes mel-' kščionišku
rgaitėmg>
jūg i§tieg-t gavo nų miško dalį miesto parkui,
istoriją. Šis dienraščio numeris yra paveda siems iš mokyklos nebus paruošta darbui dir vyzdį, sudėjo Dievui vienuo
džiasi‘
gailestingą ranką ir globojate jau pranešė, kad miško kvar
mas šv. Kaziimero vienuolyno įsisteigimo ir va, jei jie negaus akstino ir pavyzdžio iš se liškus įžadus; (dėl tikėjimo šv.
talai N r. 6, 8 ir 10 paskirti
Šie pinui t ji šv. Kazimiero mūsų paliegėlius, pavyzdingai parkui. Be to, žemės ūkio mijo augimo aprašymui. Mes norėtume, kad nesnės laidos vadų. Čia reiktų bendro susita Kazimiero seserys atidarinėjo
kiekvienas skaitytojas gerai įsiskaitytų apie rimo. Turėtų būti nevalia paleisti iš mokyk mokyklą po mokyklos; dėl ti seserų vienuolijos ’ 25 metai, vesdamos šv. Kryžiaus ligoni nisteris sutiko leisti tam miš
tuos kelius, kuriais eidama šv. Kazimiero vie los išmokintą gražiai lietuviškai jaunuolį, iš kėjimo sesutės vyksta Lietu tai buvo prisirengimo metai. nę, jūsų kongregacijos šaka— ke įsteigti vasarvietę.
nuolija išaugo į didelę įstaigą su dviem cent auklėtą tikybinėj ir tautinėj dvasioj, be nu vai įsteigti naują provinciją; Panašiai kaip žymūs artistai i
rais ir akademija Amerikoje ir skyrių Lie rodymų, kur toliau eiti, be globos, be tinka dėl tikėjimo sesutės vadovau 25 metus pašvenčia savo gy
tuvoje. Perskaičius visą istoriją, negalima mo darbo. Šiam reikalui jokio plano lig šiol ja Šv. Kryžiaus ligoninei; dėl venimo prisiruošimui; ir šv.
neįvertinti pirmųjų sumapytojų ir steigėjų neturėjome, dėl to ir skundžiamės, kad per tikėjimo sesutės medituoja Kazimiero seserys yra jau da*
• didelių pastangų ir pirmųjų seselių pakelto greit mūsų jaunimas nutautėja, kad dažnai pusvalandį kasdien; dėl tikę- [bar prisirengusios prie tolimejimo sesutės kasdien klauso Snių darbų. Dabar sekančiais |
vargelio, sunkaus darbo ir nepaprasto pasi- ir lietuviška mokykla nesulaiko.
Mirusios
,
, -y MiMų įr eiBB 1Į)rie 5v Ko.
25
metais
lauksime
dar
graj
entimo. Ijfepaprasta Kristaus meilė ir beŠv. Kazimiero Kongregacijos Seselės
Taigi, gyvenimas šiandien ir reikalauja, Į manijog; dsl tikėjjm0
žesnių tikėjimui darbų. Žino-I
****
Įgalinis troškimas ta meile uždegti šimtus lie- kad mokytojai ne tik mokintų ir auklėtų, bet
’tuvaičių, kad jos jaunojoj Amerikos lietuvių kad baigus mokyklą jaunimą pavestų tinka- Išpažinties Sakramentu nau- ma, tų pačių pradžios mo-,
kartoj padėtų išlaikyti ir tikėjimo idealus ir mon globon, kurią turi parūpinti mūsų pa dojasi kas savaitė; dėl-tikėji- kyklų jau nebegalima didirit, i
AMERIKOJE
mo sesutės pašvenčia maldai: nes šiais laikais jos visos ati- j
J
•’
tautybę, kam buvo daug pavojų ir prieš dvi rapijos ir organizacijos.
Sesuo
M.
Elena
Barysaitė
(1895—1919)
i dešimtą dalį laiko: visa tai tinka vaikučių skaičiui, bet ga
dešimts penkis metus ir šiandien.
Sesuo
M.
Klementina
Kvederavičiūtė
(1894—1919)
Mes neabejojame, kad šv. Kazimiero 'se-1 sudėjus, matome rimtą prle- Įima naujų įsigyti ten, kur jų
Sesuo'M.
Bernadetta
Bendinskaitė
(1893—1921)
Pirmųjų steigėjų pasišventimas apvaini serys, iš savo pusės, sugebės atsakyti į tuos 1 žastį džiaugsmo ir dėkingumo
dar nėra.
z
Sesuo
M.
Marcijona
Štulytė
(1895—1922) ’
kavo kazimieriečių darbą. Vienuolija daug naujus reikalavimus, jei tik plačioji visuonie-1 šv. Kazimiero seserims už jų
Sesuo
M.
Virgilija
Žiliūtė,
(1901—1925)
Be to, šv. Kryžiaus ligoni
naudos lietuvių visuomenei padarė. Ji išauk
nė ateis į talką. Nežiūrint “naujų vėjų,” ku jų pasišventimą tikėjimui, per
Sesuo Marijona Bubelytė
/
(1891—1925)
lėjo šimtus mokytojų, kurios auklėja tūks rie nori išblaškyti mūsų brangius tautybės kurį ir mus Dievas gausiai pa nė, toli gražu, dar per maža
Sesuo M. Kleofa Kuleišytė
(1894—1926)
ir į ją privalėtume kreipti da
tančius lietuvių vaikų ir skiepija juose tai, idealus, kazimierietės išsilaikys prie tų tiks laimino.
Sesuo M. Amabilis Benzinaitė
(1911—1930)
ug dėmesio, kad sekančiais 25
Sesuo M. Dolorita Levgaudaitė
ką jos pačios yra pamylėjusios.
(1906—1930)
lų, kuriems jų vienuolija įsteigta, kuriems
V t
Sesuo M. Irena Vailionytė
Šv. Kazimiero seserų vie metais ją išaugintume kaip šv.
(1898—1931)
, Vienuolyno steigėjų pagrindinė mintis įgyvendinti daug darbo ir pastangų padėta.
nuolijos tikslas buvo pilnai pa Jono Springfield, III., kur vi
Šia šv. Kazimiero Seserų kongregacijos siaukoti tikėjimo darbams, pa
buvo duoti išeivijai švietėjų, mokytojų, auk
LIETUVOJE
so to miesto ligonys ir kata
jubiliejaus proga, mes linkime sesutėms —
lėtojų. sirenkant mažų vaikelių auk- likai ir nekatalikai yra aprū
Sesuo M. Regina
(1930)
Tikslas dalinai jau atsiektas. Tačiau gy vienuolėms pasisekimo dar labiau išplėsti sa
Sesuo
M.
Cecilija
pinami.
(1931)
lėjmo darbą. Ar Šv. Kazimie
venimas šiandien naujus reikalavimus stato. vo kilnias įstaigas ir veikimą ir tose įstai
Sesuo M. Valerija
(1931)
Nemažiau dėmesio privaloPer 25 metus lengtąsi į darbą ir jau dirbta. gose auklėti dorą, tikinčią, tautiškai susi- ro seserys atsiekė savo tiks
TE JOS ILSIS VIEŠPATIES RAMYBĖJE!
lą? Šiam klausimui atsakyti me kreipti ir į šv. Kazimiero
’Nė nesitikėta, kad vienuolijai teks didesnis ' pratusią jaunąją lietuvių kartą.

“D R A U G A S”

ŠV. KAZIMIERO SESERŲ
25 METŲ VEIKIMAS

i

Kun. Pr. J. Vaitukaitis

su kitais vienuoliais paskubo surasti ir patys pagonys jam prigerėjo panaikinti
grąžinti abatą atgal; ir jį suradę, tarė: stabus ir sudeginti pagonų dievaičių gar“Brangusis Tėve, grįžk atgal, nes kuni binimo vietas. Paskui jis pats apvalė Agas, kurs tave persekiojo, jau yra miręs pollo šventyklą, išmetė likusius stabus,
, ... . _
i ir palaidotas.” Tokia kalba nepatiko Šv. pertaisė į krikščionių bažnyčią ir ją pa“Ut tn omiubus glonficetur Deus. ’ - „ ' , x .
...
. ,
..
.
Benediktui; ir jis gailinosi, kad taip mi- šventė &v. Martino vardu. Netoliese jis
“ Dievas tebūnie garbinamas visuo- 1 .
A
.
f
e daiktu
”
' re’ ne^uret*amas laiko, ne progos daryti pastatė koplyčią, pašvęstą Šv. Jono Krikš
— gyvenimo pataisą. Benediktas tik tam bu tytojo vardu.
Bv. Benediktas
vo apleidęs vienuolyną, manydamas, kad ,
Netrukus jis pradėjo statyti vienuo(Tęsinys)
Florencijus nustos keršyti ir pasitaisys; lyną su pagalba naujųjų pasekėjų, tapu
Ir Benediktas gailinosi Florencijaus
ir labai apgailestavo nelaimingojo žmo sių vienuoliais. Betgi kalnuotoje viršūnėneprietelingumo, nes jis pirma buvo geras
gaus, kurs mirė nuodėmėse. Be to, Bene- ję nebuvo lengva pradėti didingas darbas,
Btoogns, tik po truputį nupuolė ir tapo
-. ..
,, . ,
, ,
..
| diktas perspėjo Maurų, kad be reikalo ' Darbi nelabasis trukdė’ įvairiais būdais.
- j*
* y. amaS’ a ne8ai Pa' džiaugėsi iš buvusio priešo mirties. Ir po šv. Benediktas nenuleido rankų ir turėjo
i
i ui, jis nuspren e nupu - t* Benedįktas nebesutiko grįžti, bet savo r tvirtą pasitikėjimą į Ditevą, Kurio garbei
įUdtati vienuolių dvasią, juos gundydamas
kelionę tęsė į Monte Cassino, į kur vėliau steigė naują kūrybą. Ir Dievo Apvaizda
įvairiais kerštais ir niekšybėmis. Beneir Maurus atvyko.
j visada buvo su juomi. Galop jis pastatė
net buvo manęs apleisti vienuolyNaujoji vieta Benediktui buvo tre- '
‘
’°
“
abato pareigas, kad tik apsaugojus li
jue vienuolius nuo pavojų, kuriuos ga- !' žioji apsigyvenimo buveinė kalne, kur tuo Į V18^ r
Florencijus. Ir jam buvo pranešta, laiku buvo garbinami stabai ir jiems au-,
Šv. Benediktas tutgjo ypatingų Diebbatas apleido vienuolyno sienas, tat kojamos aukbs. Šventasis abatas iš pravo malonių. Jis ieškojo girdžiu, ir jas sudidžiai nusidžiaugė, manydamas, kad , džių nesiėmė evangelijos darbo.
Jis prato; jei pasitaikė kokibs klaidos ar kėbiekė savo tikslą, būtėnt, kad Benediktaip nepradėdavo darbo. Jis apsigyveno lumai, jis nuvokė, patardamas visa pro
nebestovės prieš niekingus jo darbus. 1 netoliese pagonų Apollo šventyklos. Ir čia šalinti ir atiduoti Dievo* valiai. Be to, jis
balkonas po.juom netikėtai sugriu- jis vienatvėje praleido keturias dešimt daug prigelbėjo ištiktiems nelaimėje ir
if jis pats žuvo grifivėsiuose. Toji ži- | dienų pasninkaudamas ir melsdamasis. Į esantiems skurde. Ir taip 538 metais ištuojau pasiekė vienuolyną ir Maurus 1 trumpą laiką jis padarė tokį įspūdį, jog tiko didelis badas po visą Italijos kraštą.

šventasis Benediktas

Gyventojai alko ir mirė iš bado. Šv. Benediktas valgydino alkanuosius ir guodė
gražiais viltingais žodžiais sielvartų apimtuosius. Pasitaikė, kad vieną dieną pritruko maisto ir virtuvėje tesirado tik penki duonos bakanai. Apie tai pranešta aba
tui. Jis sakė, kad ant rytojaus bus visa
ko. Ir tai išsipildė ir visi alkanieji buvo
pasotinti. Tada vienuoliai, matydami'ste
buklingą alkaniems maisto pasidaugini
mą, dėkojo Dievui ir dar labiau pasitikė•jo Dievo Apvaizdai, kuri per ištikimą sa
vo tarną tęsė labdarybę vargdieniams ir.

Kitą kartą ištikimas Šv. Benedikto
mekytinys matė jį griaudžiai beverkiantį.
Totila buvo Monte Cassino apylinkėj ir
dangiškąjį regėjimą jam apreikšta, jog
visi Monte Cassino vienuolynai bus su
naikinti praslinkus 40 metams; iš Dievo
malonės tegalės apsaugoti vien tik vie, nuolių gyvybę. Toji pranašystė išsipildę
kai Lombardai užplūdo Italiją. Ir kai lai
kas prisiartino, vienuoliams miegant,
Lombardai smurtu užpuolė vienuolynų
įstaigas, viską sunaikino, bet nė vieno
vienuolio nesurado. Dievo Apvaizdai vei
davė maisto alkaniems.
kiant, jie buvo stebuklingu būdu perkelti
,
Vėlesniame gyvenime V. Dievas Be į kitą vietą.
nediktui davė nepaprastą dangiškųjų re
’ Kai Benediktas jau rengėsi senatvėje
gėjimų dovaną. Vieną naktį, kai jis klu- į dangiškuosius savo namus, Dievas dapęjo ties langu, apmąstydamas Dievo ge- leido didingai jo sielai šviesti, kad su
radėjistes, staiga spindi šviesa pasirodė drumsti žemiškojo monarko puikybę. To
danguose ir tarp šviesos spindulių jam tila, Gotų karalius, kurs į vienus metus
pasireiškė, kad šioji žemė, tarsi, susibu užkariavo visą Italiją, kurs nepripažino
ria į vieną spindulį. Tada šventasis aba- kito valdovo ir viešpaties, kaip tik save,
tas matė Šv. Germano sielą, kurią ange jautėsi esąs priverstas pripažinti Benelai nešę į Dangų liepsnojančio kamuolio j diktui kilnumą ir šventumą. 542 metais
pavydalu. Vėliau jis dažinojo, kad Šv. ( Totila buv Monte Cassino apylinkėj ir
! Germanas mirė tą patį momentą, kuriti- ' daug nugirdęs apie šventojo abato prana*
į me matė regėjimą.
šystes, nusprendė jį ištirti. (Bus daugiau)
♦<
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Antradienis, rugp. 80 d., 1082

šv. Kazimiero Seserų Pergprentos Valandos

SV. KAZIMIERO SESERŲ VIENŲOLUęs GLOBĖJAS

Reikalas -- Užmanymas
Yra viena valdančioji mintis. Mes ją vadiname Dievo Valia. Ji
Savo Apvaizdos galybe viską tveria, tvaiko ir kreipia Savo KaraJjos tikslu. Ar juntame ar nejuntame, toji galybė veikia ii įvykini:
Savo norus. .Ji kartais paima ir šiaip kurį žųiogų ir jį panaudoja
tiesioginiam kokiam nors Savo užmanymu įvykinimui. .Jis Savo tuomi noru ima judinti tyras. Jį mylinčias ir .Jam atsidavusias šird’s:
jose Jįsai uždega visuotiną kitų gerovės troškimą; galop, .jiems pa
siaukojus, .Jis įvykina Savo planus.
Šv. Kazimiero Seserų Kongregacijos įsteigimas, tai Jo darbas;
tai Jojo valios įvykinimams sumanymas. .Jame yra toji įkūrimo prie
žastis, ir .Jame gimė ir reikalas ir mintis. Neveik čia būt aukštai
mokytam nė giliai mąstančiam, kad susekus Dievo darbus mūsų tau
telėje. Istorija apie tai kabia kiekviename puslapyje. Joje matome
kaip Jis mūsiške tautele džiaugėsi ir kaip Jis ją džiugino. Tačiau,
Jojo širdis siekė toliau. Jis visuomet troško turėti kiekvieną tos tau
telės sūnų ir dukterį glaudžiai prie Savo krūtinės. Bet, Jo akis
pramatė tajai tautelei gręsiantį pavojų, tiek tėvynėje, tiek svečių
krašte. Dėl to, susirūpinęs stoja apginti teisiuosius, gelbėti silpnus
ir ieškoti suklydusių. Gelbėjimo uolumu Jis uždega kilniuosius, o
jie, tą pajutę, tai būriais, tai atskiri asmens susirūpinę ryžtasi gel
bėti viens kitą. Čia reikalas gelbėt savuosius nuo protestantizmo,
laisvanianybės ir Dievo užmiršimo; iš antros pusės, gelbėti pačią
tautą nuo pražūties. Tad, prašalinti, tuos pavojus, Apvaizda tveria
tos pačios tautos vaidelučių kongregaciją. Tam darbui Aukščiausias
pasirenka keletą asmenų, o pirmuoju tų visų, tai kaimietė Kazimiera
Kaupaitė iš Gudelių,/ Ramygalos parapijos, Panevėžio apskrities.
Šiąją Anufro Kaupo ir Antaninos (Jkbauskaitės dukrelę Apvaizda
panaudos gelbėti savus tautiečius svetiinųjįi krašte ir pačioje tėvy
nėje. Ir nors šarvais ją neaprengia ir nesiunčia stačiai į kovos lau
ką, kaip padarė su Joana iš Are, Frakcijoj, vis gi rengia ją į vadus.
z Kaimelyje ji nieku daug nesiskiria nuo kitų gerųjų mergaičių.
Sako, buvusi darbšti ir kukli; gi dorumą saugojo ir gaivino savo
įgimtu pamaldumu. Tas jos darbštumas sužinota iš brolio kunigo
Antano Kaupo, Amerikoje. - Jis tuoj kviečia šią 16-kos metų Kaziūnę pas save šeimininkauti. Ji pasimoko Ramygalos klebonijoje
ir dar kiek daugiau namų ruošos Kaminskaitės mokykloje, Pane
vėžy, ir jau 1897 m. geg. 1 d., atsisveikinus namiškius, iškeliauja
pas brolį kunigą. Trečios klasės “šipkortė” gerokai pasupo mūsų
emigrantę Vokietijos laivelyje visą šešioliką dienų, ir tik birželio
13 d. šioji “grinorkutė,” pundais nešina, įžengia į Pennsylvani.jos
lietuvių Serantų kleboniją.
Kiekvienam “grinoriui” Amerika, kaip Amerika: pinigų, ma
terializmo šalis. Bet mūsų kilnioji Kazimiera joje nerimo ir nejautė
prie pinigų jokio patraukimo. Prešingai, ji baisėjos lietuvių emi
grantų būkle ir kratės jų lengvos draugijos; iš tos priežasties ją
praminė „puikuole.” Ilgėjos Kazė tėvynėje draugių būrelio, kur
naudingais pasiskaitymais, dainose praleisdavo šventadienių popie
čius. Pro išsiilgimus prasmukusi, Kazė atydžiai stebėjo Amerikos
progresą ir godžiai rinko žinias ir taupė jas sakydama broliui:
„Ot, kai grįšiu tai tą ir tą padarysiu, tą ir tą pamokysiu” ir t. t.
Sekė ji ir kitą naujanybę. Būtent vienuoles. Tėmyjo kaip jos vai
kučius mokino, juos auklėjo. Tą tai broliui vis dėstė: „Ot, kad taip
Lietuvoje mergaites į vienuoles-mokvtojas išrengus. O tos imlu
Lietuvos vaikelius mokyti, tai bent būt tėvynėje gera.” lle- to, tu
rėjo ji laimės susipažinti su viena lietuvaite stojančia į Nazariečių
vienuolyną. Per ją susipažino su Nazariėtėmis Brooklyne (jos lie
tuvių parapijose mokytojavo). Tai tiek Kazei ir reikėjo. Ji norėjo
pasekti ją bet jos brolis ir kun. Milukas ją sudraudė, sakydami, kad:
„Da esi jauna; galėsi khoštoriuje pribūti ir vėliau įstojus.” Drau
džiama nesiskverbė, bet Amerikoj ilgiau būti nenorėjo. Kaip sakės,
bijojo išdykti. Galutinai nusprendė grįsti namo, o ką ten veiks,
nei pati nežinojo. 1901 m. rugsėjo 5 d. Kazė Vokiečių „Bismarku”
jau plaukia Hamburgan, o iš ten namo. Pargrįžus ir pabuvus anie
pusmetį su naminiais, mintis apie Amerikos vienuoles vėl lindo
jai į galvą.
Tuo tarpu Fribourge, Šveicarijoje prie universiteto gyveno iš
Amerikos atvykęs Kazės geras pažįstamas kunigas A. Milukas. Su
juomi ji susirašinėdavo. Jis jau rengėsi Amerikon grįžti. Kazė jam
rašo, kad ir ji greit grįš, tik ne pas brolį šeimininkauti, bet stot
pas Nazarietes.
Su kun. Miluku Šveicarijoje būta ir daugiau kunigų, viso apie
dvyliką. Ir jų jau svajota apie įkūrimą vienuolių draugijos, kuri
imtųsi spaudos darbo. Mat, jų žinota Fribourge draugija vardu
„L’Oeuvre de Saint Paul” (t. y. Švento Pauliaus darbas). Drau
gijos siekis platinti katalikišką ir katalikystei nesipriešinančią ii--teratūrą—spaudos apaštalystė. Jie teiraujasi pas tas pačias Seseles
ir svajoja užvesti panašią draugijų Lietuvos spaudos reikalams.
Tik reik dabar kalbinti mergaites į tą darbą ir panašią Švento
Pauliaus dr-ją įsteigti. Jiems tą svajojant, ateina Kazės laiškas
kun. Milukui. Sujunda visi: „kam pas lenkes stoti? Geriau čia pat
įkurti lietuvaičių vienuolyną.” Kun. Milukas siunčia Kazimierai pa------ y-J------------------------------- -------------------------------- :--------------- :----------------

siskaitvti jo sustatytą „Naują Užmanymą,” (Spausdintą „Žvaigž
dėje” No. 30-33 — 1902 m.) tuoin tarpu visi tenykščiai kunigai
griebiasi pagalbos iš dangaus, — laukdami Kazimierus atsakymą,
jie visi atlieka šventų Mišių noveną.
Kazė atsidėjus skaito tą „Naują Užmanymą.” Patinka jai ta
mintis. Susilaiko nuo Amerikos. Kun. Milukas pažadėjo paskleisti
pranešimus apie tai po visą Lietuvą, neabejodamas, kad atsiras
mergelių, kurios su džiaugsmu griebsis to darbo. Taip manė ir Ka
zimiera ir ant tų pėdų ryžtasi į darbą. Prie to, kun. Milukas siūlo
Kazimierai važiuoti Šveicarijon mokytis. Jis ir vietą atradęs pas
vokietes, šv. Kryžiaus Seseles, Ingenbohlyje. Kazimiera tuoj ir prie
to pristoja; mamos leidimą išsiprašius, veikiai ir save ir kitais
apsirūpinus, apie Mvkolines 1902 m. iškeliauja į Šveicariją.

KŪRĖJAI BURIASI
1902 m. spalių 27 d. atvyko į Ingenbohlį ir stojo pas Seseles
su žinia, kad ten mokinsis pasaulinio mokslo, o draug rengsis vienuolyniam gyvenimui, su tikslu steigti atskirą draugiją po Seselių
priežiūra. Tą aptarė ir sutvarkė kun. Milukas. Kazimiera trumpai
apie tai praneša broliui kunigui Amerikoje, o šis dar trumpiau
pritarimą atsiunčia: „Gerai, stok. Aš už mokslą apmokėsiu.” Kazi
mierą Seselės priėmė į naujokyną jau pirmuose metuose. Lauktosios
mergelės labai pamažėli suvažiuoja, o atvykusios visos mokėsi tik
pensionate, — prie vienuolijos steigimo didžiausia buvo kliūtis: „Amerika taip toli.” Iš tos priežasties kelios stojo į Kryžiečių vienuo
lyną ten pat.
Iš visų iš Lietuvos atvykusių, Kazimierai draugė liekasi Judyta
Dvaranauskaitė, duktė Andriejaus Dvaranausko ir Magdalenos Ole-
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kiūtės, iš Žečkalnių kaimo, Pilviškių parapijos. Prisikalbina ir savo
giminaitę, Antaniną Unguraitę, dukterį Jono Unguraičio ir Antaninos
Staneikiūtės, iš Pilviškių, kad prisidėtų prie naujos vienuolijos stei
gimo. Anoji Amerikoje gimusi, bet mainytė ją dešimtų metų parsi
veža į tėviškę gyventi. Ta atvyksta Šveicarijon 1905 imtais spalių
pradžioje prieš pat persikeliant Amerikon.
Anoms Šveicarijoje besimokant ir laukiant įsikūrimo, Ameriko
je kun. Milukas ir kun. Kaupas ima organizuoti lietuvius kunigus
tai kuriamai kongregacijai rūpinti finansinę paramą. Tik dabar dėl
draugijos darbu ji * nesusitaria. Kun. Miluko tikslas buvo Seseles
panaudoti- pirmiausiai prie spaudos, o jei bus iš ko, galės ir kitais
darbais užsiimti. Kitų noras buvo tverti vienuo'ių-mokytojų kon
gregaciją ir ko greičiausiai statyt jas Į savo parapijos mokyk’r.v
Šį sumanymą rėmė kun. M. Kriaučiūno pavyzdis. Jis jau turėki
lietuvaites iš lenkių Nazariečių vienuolyno savo parapijos mokyk
loje. Šią mintį stropiai rėmė ir Kazimiera, kuri jau aptarė tą kinu
simą Yokiečių-vienuolių mokymo darbams prisižiūrėjusi.
Ji dar
smarkiau inia brolį ir kitv.s raginti, kad ko greičiausiai statytų vie
nuolynų tikslu rengti mokytojas į lietuvių parapijų mokyklas. č*a
pasidarė jau dvi frakcijos. Negalėjo dabar eiti po žingsnio toliau.
Iš tos priežasties nei vieni, nei kiti nieko gero neveikė ir jau rudenį
1903 m. manyta, kad visas sumanymas išeis „fiaseo.” Pagalbu,
kunigas Kaupas ir parašė Kazimierai, kad „Visa Kuni'-ų Taryba
dėl Tavo sumanyto klioštoriaus pakriko. Kokius turėjo raštus pri
siuntė man; liepdami daryti ką sumanau, jei noriu, kad tas suma
nymas įvyktų. Taigi, sakau Tau, kad jeigu nori minyška tapti, eik
kur į klioštorių ir būk ja, bet čia niekas naujam klioštoriui dalgįr
nedaroma.” ,Laiškais — 1904—9—7 d.). Kazimierai smūgis. Šveicarietės mokytojos ją ramina, drąsina primindamos „Jei Dievo dar
bas, nieks mėpastos kelią. Tokiais būdais Jis kartais kristalizuoja
Savo Valios pareiškimą.”
• Kazimiera v^l pradeda klausimą judinti. Seselių pala rimu rašo
broliui kun. A. Kaupui laiškų prašydama, kad jis su kun. A. Miluku
mėgintų gauti Amerikoje lietuvį kunigą, kuris apsiimtu kongrega’N
jos įsteigimo darbu ir gautų taip gi Vyskupų, kurs tų kongregacijų
i savo diecezija nriimtu ir ją globotų. Prašymo paragintas knn.
Kaupas su knn. Miluku kviečia kunigus į susivažiavimų ..k'ioštorių*’
aptarti. Tuoni tarpu jis Kazimierai išmėtinėdamas užsikarščiavima,
visgi išdėsto steigiamos kongregacijos planus: „...kad kongregacija
bus' Amerikoje dėl amerikiečių, t. y. užsiiminės mokinimu Amerikos
lietuviškų mokyklų ir dėlto pradžią kongregacijai reikia daryti Amerikoje, ne Šveicarijoje.” Toliau: „Klioštoriaus nepastatys vienas
kun. Milukas, nė vienas kun. Kaupas, nė vienas kun. Šedvydis, nė
visi trys krūvoje. Jį pastatys tiktai katalikiškoji visuomenė, o ji
tą padarys tiktai tuomet, jeigu tame reikale bus užinteresuoti VTSI
lietuviški kunigai... Toje tai mintyje tapo sušauktas visuotinas lie
tuvių kunigų suvažiavimas į Pittsburgą (1903) ateinančio mėn. 24 d.
J šį suvažiavimą kiekvienas kunigas galės paduoti savo nuomonę,
pažadėti šelpti kongregaciją ir mokintines—ir, kas svarbiausia, ga
lės pasakyti, kad lietuvišką kongregaciją įsteigė jisai pats drauge
su kitais.” (Laiškas Kazimierai į Ingenbohli 1903 m. spal. 30 d.).
Susirinko, tarėsi, bet aiškaus nieko nenuveikia., tik tiek, kad
žvalgvtasi, kuris apsiimtų naujos kongregacijos reikalais. Prašyta
kun. Saurusaičio. Rašo apie tai kun. Kaupas ir kun. Milukas: „Bū
damas Newarke, šnekėjau su kun. Saurusaičiu apie seseris. Jis
neapsiimu vesti jų reikalų.” (Laiškas 1905 m. sausio 4 d.); Bet ne
trukus, 1904 m. pavasaryje, Amerikoje atsirado' vienas ką tik pa
bubės mokslus Ryme ir Jeruzolimo.je ir Mount Carinei, Pennsyl’-anijoj dabar klebonauja. Apie vargą surasti tam reikalui kunigą,
kun. Kaupas rašo Kazimierai: „Pasilieka vienas, kun. A. Stasiu
kynas, bet ar ir jis apsiims, nežinia.” (Laiškas 1905 m. vas. 10 d.).
Bet ir kun. A. Star.iukynui tas apaštalavimo reikalas rūpi. Pa
sinius .jam imtis to darbo, jis ilgai masto. Bet syki pasiryžęs, duoda
žodi ir imasi darbo. Džiaugiasi visi. Tai matyt iš kun. Miluko
laiško Kazimierai: „Kun. Staniukynas ir nuo Vyskupo turi pavelinir.-.ą ir nuo kun. Kaupo pritarimą.'Tai tikrai Jums Apvaizdos at
siųstas į Ameriką kunigas. Negeria nieko, pasninkauja, o maldin
gumo neapsakyto. Prie tam patriotas. Taip gi daug žinąs apie žo
lininkes. Tu pati nusidvvvsi jį pamačius. Gyrei Naujoką. Ale Stauiukynas tai 100 Naujokų (Norvydų) sudėjus nebūtų gana.” (Laiš
kas 1905 m. vasario 28 d,). Kiek vėliau kun. Kaupas praneša Ka
zimierai štai ką: „Jis apsiima padaryti pradžią lietuvaičių kongre
gacijai. Jo vyskupas dar seniau prižadėjo išsirūpinti leidimą įsteigti
atskirą lietuvišką kongregaciją, b»t ant nelaimės dabar yra išva
žiavęs į Rymą ir negrįš be dviejų mėnesių. Tai gi reikalas truputį
užsivilks. Jeigu viskas eis taip kaip norime, tad jau rugpjūčio mė
nesyje galėsi plaukti į Ameriką. Tuo tarpu kun. Staniukynas ketina
važinėti po lietuviškas parapijas ir rinkti lėšas jūsų reikalui. B< t
pirm visko norėtume žinoti, kiek jūsų atvažiuos. Reikia mažiausiai
trijų” (Laiškas 1905 m. bal. 27 d.). O patsai kun. A. Staniukynas
kukliai jau savo bendradarbei Šveicarijon šitaip rašo: „Jis (kun.
Kaupas) sykiu su kun. Miluku palenkė mane rūpintis apie įstaty
mą Jums vietos savo parapijoje. Su dideliu džiaugsmu sutikau ant
to. Jau rašiau ir pas savo 'Vyskupą tame reikale. Pradėjau taip gi
rinkimą pinigų ant įtaisymo mokyklos ir aukoms augant, ant pa
statymo Jums klioštorėlio. Man užimant lietuvišką parapiją Mount
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Carmelyje, Jo Mvlista Vyskupas tiko ir ant priėmimo lietuviškų
zokoiiinkių; tuom tarpu bet, neturėdamas da Jo atsakymo negaliu
Jums galutinai linksmos pranešti žinios. Malonu man tiek priminti
jog rūpestis apie Jūsų reikalus eina. Meldžiu prašyti Viešpaties
idant Jis palaimintų mūsų darbams. Kiekviena pradžia būna sunki,
ir kiekvienas didelis dūrbas ir didelių aukų r-ika’auja. Ir šis dar
bas be to visko negalės apseit” (1905 m. bir... 20 L).
Kun. Staniukynui draugijos įkūrimą: dabar n • svajonė bet rea
lybė ir todėl jis praktiškai imasi darbo, .kun rūpi n • vien materialūs
seselių reikalai, bet nuo pirmos dienos rūpinasi jų dvasinio gyvenimo
gerove. Tame pačiame laiške jau Kazimierus teiriaujasi: „Prie kas
dieninių apmąstymij kokį jos ten rankvedį naudoja? Būtų gal nau
dinga išversti tas knygas į lietuvišką kalbą.”
Dabar naujos kongregacijos galime žingsnius skaityti. Apvaiz
da teikia lietuvių gerovei svetimtautį, lietuvius mylintį, Jo Malo
nybę Harrisburgo Vyskupą John William Shanahan. Tuoj sugrįžęs
iš Romos, kviečiasi kun. Staniukyną pas save. Apie tai pastarasis
kun. Kaupui rašo: „Prižadėjo viską ką reikės trumpame laike at
likti. Ir taip: tuojaus, tą pačią dien žadėjo rašyti pas Perdėtinę
„Teresianum” ar ji apsiims tas novicijuškas išleisti į Ameriką—rpaskui, po apturėjimu atsakymo, rašysęs į Propagandą. Teip jog
. visas šis dalykas būsęs atliktas į beveik 40 dienų. Vyskupas nori
■ kad zokonikėms Mt. Carmelyje būtų su laiku pastatyti atsakanti
mokykla ir konventas. Tuonp tarpu reikėtų pasamdyti joms namą”
(1905 m. birž. 30 d.).
Vyskupo žodis žadėjimais nesibaigia. Jis daro daugiau negu
žada. Iš to lietuvių tautai stebėtina gerovė. Apie tai rašo kun. Staniukynas į Šveicariją: „Neužilgio reikės Jums apleisti Ingenbohlį
ir Šveicariją ir leistis Amerikos link. Jau dvi savaiti kaip Jo M.
Vyskupas atsiuntė man Jūsų Godotinos Perdėtinės gražų atsakv-;
mą ir Jo M. Vyskupas Harrisburgo apsiėmė Jus priimti į savo
Vyskupystę ir apgyvendinti Mt. Carmelyje... Jo M. Vyskupas ap
siėmė mokėti už užlaikymą Jūs visų trijų per laiką vienų metų”
(1905 m., rugsėjo 4 d.). Ir tuoj to paties mėnesio 20 dieną prašo:
„Dėl atsiuntimo Jums laivakorčių man reikalingi Jūsų visų trijų
vardai ir pavardės. ’ ’
Tuom tarpu Jo M. Vyskupas ieško vietos kur mūsiškės atva
žiavusios galėtų bent vienus metus angliškam vienuolyne pagyventi
„Kur Jūs turėsit progą, ne tik apsipažinti su dvasišku gyvenimu
ir jame sustiprėti, ale taip gi, kas labai reikalinga, pramokti angliš
kos kalbos, ir gyvenimo Zokonikių Amerikoje” (Kun. Staniukynas
\ 1905 m. rūgs. 4 d.). Jo teiriautasi keliuose vienuolynuose bet ga
liausiai tam sutinkančios, Seselės „Tarnaitės Nekaltos Marijos Šir
dies Kongregacijos” (Sister Servants of the Immaculate Heart of
Mary), Scranton, Penn., kurioms dėkodamas Vyskupas rašo: „I
thank you for consenting to accept the three Novices. I shall send
for them at once, and I believe that they will be here by November
lst. Yonr terms are satisfactory, I shall be responsible for the
payment” (Oct. 3, 1905). Džiaugsmas didėja. Prie to ir Gerb. Mo
tinos Cyrilės prižadas kun. Staniukynui užžiebia skaisčią ateitį.
Apie tai jis kun. Kaupui rašo: „Vienuolės apsiima pavestas sau
Vyskupo novicijuškes i*ūpestingai visko išmokinti. Rytoj siunčiu
$450.00 ant kelio” (1905 m. spal. 3 d.).
Tiek pažengus, parengia atsišaukimą į visus liet. kunigus vie
nuolyno statymo reikalu. Jų numatoma vieta Mount Carmelyje.
Bet apie finansinį darbą štai ką rašo susidėję kun. Kaupas ir kun.
Milukas draugui kun. Servetkai: „Ant mūsų atsišaukimo iš liepos
11 d. atsiliepė sekantieji kunigai: A. Milukas, A. Kaupas, B. Žin
džius, V. Staknevičius, M. Šedvydis, J. Žebrys ir A. Šaulinskas. Su
metė jie viso $340. Bet toji suma vargiai užteks kandidačių partraukimui iš Šveicarijos. Priseina vėl klabinti į duosnumą mūsų
dvasiškijos” (1905 m. spalių 7 d.).
Matyt, organizatoriai ateitimi neabejoja nors dėl finansinių da
lykų nujaučia būsiant daug vargo. „Nė žemiau pasirašiusieji, nė
kun. Staniukynas tiek pinigų neturi, bet apie kongregacijos ateitį
abejoti nėra ko, nes visos trys lietuvaitės yra rimtos ir su dūšia
ir kūnu atsidavusios kongregacijai” (Laiškas kun. Kaupo ir Mi
luko kun. Servetkai — 1905 m. spal. 7 d.).
Kandidatės iš Šveicarijos išsileidžia spal. 15 d. palaiminimais
ir gerais linkėjimais apkrautos, o 21-mą dieną sėda laivan. Į Scraritus pas kunigą Kaupą atvyksta 29-tą. Čia joms klebonas lapkr. 2 d.
surengia išleistuves. Lietuvių dvasiškija tos valandos iškilmingumą
tiek jautė, kad prakalbomis sveikino ne tik kandidates, bet ir viens
kitą.
f
KANDIDAČIŲ PIRMIEJI ŽINGSNIAI AMERIKOJE
Kandidatėms Amerikos vienuolyne didžiausias vargas buvo an^lų kalbos nemokėjimas. Kazimiera šiek-tiek jos mokėjo. Antanina,
fraip aukščiau minėta, čia augusi. Bet Juditai teko ženklais susirodiėti. To nebojo nė viena, o mokytojos savo pedagogijos gudrybėgreit angliškai jas išmokino.
Imtųsi mokslo iš visų spėkų. Prie to, rimtai rūpintųsi pama
ininis vienuolinio gyvenimo dalykais. Kandidatės stoja prie sūn
ūs mokslo darbo, o kun. A. Staniukynas, atsitraukia nuo parąjos darbų, ir kolektuodamas po lietuvių kolonijas, aprūpina kanidates medžiaginiai. Jis „ubagauja”, vargsta, pesimistinių prikaiojimų prisiklauso. Tiesa, užtinka susipratusių,* remiančių, bet dažusiai išinėtinėjimais užverstas, eina nuo durų. Tačiau raminasi:
eik ir jiems kultūros. Tada suprastų.” Nuo pradžios pasakė sau:
iekvienas didelis darbas ir didelių aukų reikalauja” (Laiškas
905 m. birž. 20 d.). Niekur dokumentuose neužtinkama, kad jis savargus pasakotų. Gal saviems draugams^ bet nuo seselių ir šve
lnių, matyt, slėpė. Kiek jis, kandidatėms Scrantuose būnant, veikė
e numanyti skaitant jo dienyną ir laiškus. Čia keletą ištraukų:
tuomi tarpu (būdamas reikalais Montreal, Canada) apžiūrėbent gi iš laiško savo mokyklą... tapo perdirbti pamatai.... vi
ję įtaisytos sėdynės ir kiti prie mokinimo dalykai... rflpinsiuosi
lektuoti atsakančią sumą mokyklą įtaisyti” (kun. Kaupui laišištr. 1905 m. lapkr. 28 d.). Toliau: „Dabar vakarais esmi užIntas kalėdojimu... pasistengsiu parūpinti ir keletą lietuviškų dva■Įkų knygučių Jūsų naudojimui” (Kazimierai — 1906 m. sausio
d.). Vyskupas Shanahan jam rašo:, „I am pleased to know that
are going to collect funds from the Lithuanian people for the
blisliment of a Mother House for the Sisters” (1906, May 6th).
paitei rašo: „Ir Jo M. Vyskupas įsakė man taip gt parūpinti
šv. Kazimiero Seserų Zokonui” (1907 m. bal. 20 d.). „Reiujamas knygas liepiau „Žvaigždės”, redakcijai atsiųsti” (1907
sausio 26 -I ). Vėliau tai pačiai rašo: „Turiu pasiklausti Jūsų
s, dalyke apsirengimo šv. Kaeimiero Seserų... Knyga* BUUi k*>
e nurodytas išrašiau... praneškite kiek pinigų atsiųsti privatišreik&lams” (1907 m. bal. 26 d.).

DRAUGAS

for colors; and, it seems that we should give their Sisters’ habit
n dusli of color. An all black habit will terrify those people” (Laiš
kas — 1907 m. birž. 26 d.). Moterys tame praktingesnės. Motina
Cyrilė Vyskupui rašo: „It is fitting that the dress for Religious
should be quiet” (Laiškas — liepos 1907 m.). Kazimiera priduria:
„Geriau baltųjų abitų priežiūros laiką sunaudoti kitų gerovei negu
ant -savęs.” Tad pasirinko juodą abitą, o spalvos norą patenkino
mėlyna juostele.
Tvarkant kitus reikalus: Mount Carmelįo mokyklą ir ten pat
vienuolyną ir naujokyną, kun. Staniukynas gauna nuo J. E. Vyskupo
J. Shanahan žinią, kad pribūti į Mount St. Mary’s, Scranton, Pa.
rugpiūčio 29 d. Sako, reik tą dieną padaryti didele lietuvių tautai
diena. Kun. A. Kaupą kviečia su šv. Mišiomis, jis pats būsiąs ir
pirmninkausiąs pirmoms įvilktuvią ir profesijos apeigoms. Būsiąs
oficialis Kongregacijos įsteigimas.

ŠV. KAZIMIERO SESERŲ KOPLYČIA,
kurioje šiandie įvyksta iškilmingos pamaldos minint Sidabrinį Jubiliejų.
------------------------------- - ---------------------- j----------------------------------------------------------------------------------

Sąžiningai vykdė administratoriaus-glohėjo darbą; be pasitari
mo, pasiklausimo nieko nedarė. Steigimo darbą pirmyn varė, links
mais pranešimais drąsino seminaristes. O kad turėta var'go, matyt
iš „drabnų” surinkimų jų reikalams padengti. Tais laikais ir Ame
rikoje mūsų žmonės nebuvo įpratę didesnių aukų duoti.
Antrais metais kun. Staniukynas rašo Motinai £yrilei: (Verti
mas) „Gerb. Vyskupas pranešė man, kad lietuvaitėms Seselėms Mt.
Saint Mary’s Seminarijoje' reikalinga didesnio priruošimo ir dėlto
liepia palikti jas Jūsų priežiūroje dar kitus metus. Gerb. Vyskupas
užmokėjo jų pragyvenimą ir mokslą už vienus metus, už kurį mes
labai dėkingi Jo Malonybei. Bet dabar aš prisiimu tą priedermę ir
aš apmokėsiu ne tik už tas tris lietuves Seseles, bet už visas, kurios
atvyks į Jūsų Seminariją.” Draug tame pačiame, 1906 m. rugp. 26
dienos, laiške jis praneša apie įstojimą pinuos Amerikos lietuvaitės:
Katarinos Baidokaitės iš Mount Carmel, Penn. (Dabar Sesuo M.
Elzbieta).
Steigėjus šiuo tarpu ima gązdinti iš kui tai kilęs tamsus debe
sys. Vyskupas Shanahan, gyvai persiėmęs steigimo darbu, o nesu
prasdamas lietuviij būdo, ima įtarti nepritarimu ir draug pavojin
gu užsispyrimu. Pabūgo, kad pradėtas darbas nepakriktų. Apie tai
jis rašo kandidačių globėjai, Motinai Cvrilei. Ši jam atsako: (ver
timas) „kilnieji darbai dažnai statomi tik ant mėginimo nuopelnų...
Be to, manau, lietuvių ateitis ne taip tamsi kaip Jūsų išsivaizduota.
Aplinkuma kokioje šiandien jų esama, ne kuo blogesnė už mūsų
airių protėvių, 50 — 60 metų atgal šioje pačioje Pennsylvanijos
valstijoje, kai jie gyveno tose vietose kur dabar lietuviai ir kiti
emigrantai gyvena.” (1907 m. birž. 28 d.). Šiuomi ji išblaško pesi
mizmą ir stiprina Vyskupo pasiryžimą.
Tuojau, skubiais broliškais perspėjimais, pasiraginimais patys
lietuviai'ima savo tautinę ydą, nerangumą, taisyti. Laiškai to pilni.
Kun. Staniukynas savo bendradarbiui, kun. Kaupui,' rašo: „Nemisliju čion kokią intrigą esant. Aiškus dalykas, jeigu mes leidom savo
kandidates paimti Vyskupui ant savo atsakymo, ir tuomi parodėm
savo, iš medegiškos pusės silpnybę, tai todėl negal Vyskupas abe
joti ar galėsim mes pakelti daugiaus jei mažiaus negalėjom... Jos,
tiesa, tur gerą norą, bet negalime joms daleisti išblaškyti zokonišką
dvasią kolektomis po svietą. Mes joms turime pradžioje duoti pa
šalpą. Aš žadu nuo šios dienos dėti jų reikalui ir išmokėti tūkstantį
dolerių. Tegul susirinks da keletas panašių aukotojų ir mes galėįsim Vyskupui parodyti fundą. Kitaip, Vyskupas, nenorėdamas kad
mes patys sau gėdą darytum jis mums padarys gėdą” (1906 m.
kovo 8 d.). .
Kandidatės baimė „Na, ką dabar darysim?” ir prašo kun. Kau
po ir kun. Staniukyno prašyti Vyskupo, kad jis jų neapleistų. „Nors
ant jų silpnučių negalima pasitikėti,” sakė jos, „bet Dievo pagalba
nevalia abejoti.” Kun. Staniukynas tuom tarpu buvo rašęs Vys
kupui. Šp nusileido ir liepė kun. A. Staniukynui ruošti Konstitu
ciją naujai Kongregacijai.
Surinkęs keleto's lęongregaci.jų įstatus, kun. A.. Staniukynas tuo
jau pradėjo tą darbą. Naudojasi Šveicarijoje Kryžiečių ir Scrantų
I. H. M. Seselių įstatais. Vyskupas J. Shanahan išsiuntė Romon
prašymą steigti Amerikoje esančių lietuvių reikalams lietuvaičių
Kongregaciją. Neužilgo kun. Staniukynas savo Kazimieraitėms ra
šo: „Pranešu Jums visoms linksmą naujieną! Šiandie apturėjau
žinią nuo Jo Mal. Vyskupo jog šv. Tėvas suteikė, daleidimą įsteigti
naują Zokoną lietuviškų Seserų šv. Kazimieriaus!...” (Laiškas —
1907 m. balandžio 20 d.). Be to, Rymas patvarko, kad Vyskupas
turįs minėtą Kongregaciją prižiūrėti ir jos įstatus patvirtinti.
Prasidėjo galutini prisirengimai. Kokiu vardu vadinsis naujoji
kongregacija? Jau pirmame kunigų suvažiavime kalbėta apie atnau
jinimą senos ‘lietuvaičių vienuolijos yardu „Mariae Vitae.” Kun.
Staniukynas siūlė šv. Kazimiero vardą. Kazimierai tas vardas ne
patiko, kam darėsi it koks sąryšis su josios vardu—jos norėta Ma
rijos Vardo Dukrelėmis vadintis. Kaip galutinai nusprendė, štai ką
praneša kun. Staniukynas: „Jūsų Kongregacijos vaidas bus šis:
jSeserys Švento Kazimieriaus,’ arba trumpai .Kazimieraitės.’ Atnau
jinimas vardo Mariavičių taps negalimu dėlei atsiradusios Lenki
joje to pačio vardo sektos ,Mariavitų.’ Yra tai dalykai Jo Mil.
Vyskupo Shanaliano patvirtinti” (Laiškas 19f)6 m. bal. 27 d.). Prie
to, kitame laiške, geg. 3 d. jis priduria: „Ypatingai gražiai viskas
susitaiko. Jums patiktų taip gi panašus vardas (kalba apie Mariavites). Po vardu šv. Kazimieriaus tie visi mūsų norai vienyjnsi ir
išsipildo. Žinote, šv. Kazimierui buvus ypatingu Dievo Motinos my
lėtoju. Tegul pasikelia šv. Kazimieriaus šJšers prie taip aukštos
Panelės Šv. meilės, o turėsim pilną dangų šventųjų.”
Vardą išrinkus, prasidėjo rūbų rinkimas. „Reik kad lietuviškų
Seserų apsirengimas būtų ypatingas, ir skirtis nuo kitų; vėl, toks
kad lietuviams patiktų, kad jie jau pamatę galėtų dasiprotėti jog
tai jyjb Sesers” (Kun. Staniukyno laiškas — 1907 m. bal. 26 d.).
Dėl to drabužio buvo skirtingų nuomonių. Kun. Staniukynas siūlo:
„Lietuvių dažai: baltas ir mėlynas. Suknia ir škaplierius balti, o
nuometas ir plosČius mėlyni” (Laiškas 1907 m. bal. 26 d.). Vysku
pas Shanahan tariau au Motin* Cyrile: „The Lithuaniani are in

Tas ir padaryta 1907 m., rugpiūčio 29-tų dieną. Vietinis tos sa
vaitės „Times” ir „Standard” tas apeigas plačiai aprašo. Štai ke
letą ištraukų: „The three young ladies who have dedicated themselves to the Service of God, are the foundation stones of a new
Congregation... and the narnės by which they are henceforth to be
known are: —
Miss Casimir Kaupas^.................. ......... Sister Maria <
M iss Judith Dvaranauskas .... Sister M. lmmaculata
Miss Antanine llnguraitis ......... Sister M. Concepta
....Saturday niorning, August 30, the solemn ceremony of Profession
tuok place...”
Tokiose apeigose realizuota Apvaizdos sumanymo kitas punk
tas. Liudininkais buvo: du Vyskupu, Jo Eks. J. Shanahan iš Harris
burgo, ir Jo Eks. M. Hoban iš Scranton diecezijos ir keletas lie
tuvių kunigų. „Buvo ir keli lietuviai svečiai, bet nedaug,—nieks
vienuolėmis neinteresavosi, o į kitą vienuolyną nei kviesti, nei eiti
kas nors neišdrįso” (M. M. Užrašai). Už kokios savaitės pakvietė
kun. A. Kaupas naujas vienuoles savo bažnyčion sumai, kad žmo
nės pamatytų jas ir, jam paaiškinus, kad jau įsikūrė nauja lietu
vaičių vienuolija, apie kurią kun. A. Staniukynas aul<as rinkdamas
jiems pasakojo, kad visi pasidžiaugtų ir Dievui padėkotų.
Namus Mount Carmelyje užima 1907 m., spalių 7-tą. Gi Kalė
dų trečią dieną (tų pačių metų) įvyko iškilmingos mokyklos pa
šventinimo apeigos. Vyskupas Shanahan begalo linksmas. Pašven
tinimo pamoksle pasisakė pats su lietuviais esąs lietuvis ir Dievui
dėkojęs, kad jam leidęs prie tokio svarbaus lietuviams darbo pri
sidėti. Jis ir toliau jomis tėviškai lūpinas. Patsai dažnai aplanko
jas Mt. Carmelyje. Su kitais kalbėdamas mėgdavo jas vadinti savo
mažytėmis Kazimieraitėmis (My Baby Casimirs). Net ir laiškuose
tai užtinkama: „I suppose that the little Casimirs are now big
enough to eat candy” (1908 m. bal. 17 d.). Atsiųsdavo joms ir su
manių dovanėlių. „I am glad you are pleased with the Stationery.
The seal is of my own designing. The Croivn represents St. Casimirs
rauk—he belonged to Royal family; the svvord shows his calling—
he was a soldier; the lily indicates his love for holy purity—it was
his distinguishing characteristic, his chosen virtue” (Laiškas — 1908
m. bal. 7 d.).
1908 m. sausio 6 d. atidarė pirmą savo parapinę mokyklą: Šv.
Kryžiaus Mokyklą, Mt. Carmel, Pa. Pirmą dieną susirinko 77 mo
kiniai, bet skaičius augo, ir birželio mėnesyje atostogoms išėjo 125
mokiniai.
Motinai Cyrilei pranešus Vyskupui apie Seselių pasekmingą vei
kimą Mount Carmelio mokykloje, jai atsakydamas jis rašo: „Tn
this dreary and harrowing life of mine, it is not often that I get
any comfort from a letter. M y mail comes freighted with troubles of
all kind... Your letter, giving an account of the little Casimirs in
Scranton and Mt. Carinei, was so comforting that, for once in my
life, I thanked God for being alive. I hope that the new foundation,
started, and fostered and promoted, and proteeted by you, may
meet our expectations, and he the means of saving the Lithuanian
people to the Faith, in their new land” (Laiškas — 1908 m. bal. 17 d.)..
Seselių mokslo darbo nuopelnai ima reikštis. Kandidatės ren
kasi, lavinasi Scrantone. 1908 m. rūgs. 11 d. įvyko antrojo kandi
dačių pulko įvilktuvės—jų buvo septynetą. Imta rūpintis motiniš
kuoju namu. Vyskupas Shanahan su kun. A. Stanifkynu mato, kad
Mt. Carmelis netinka tokiai įstaigai. Kun. Staniukynui pasidaro
neaprėpiami darbai. Gavo paliuosavimą nuo parapijos: „Vakar at
siuntė man J. M. Harrisburgo Vyskupas paliuosavimą iš savo Vys
kupystės” (kun. Staniukyno laiško ištr. 1909 m. rugpiūčio 21 d.).
Nuo to laiko iki savo mirties (1918 m. gruodžio 15 d.) jis pilnai
atsidavęs vien Kazimieraičių vienuolijai dirbo. Tais pačiais metais
hekolektuodamas ir sumanytą Amer. Liet. Kunigų Vienybę beorganizuodamas siekė ir tolimą Chicagą.
Šį atvykimą pagreitino kun. J. Kolesinskio jubiliejaus proga:
„Nuoširdžiai prašau su pamokslu ant mano Jubiliejaus 50 metų
kunigystės, 16 vas. 1909” (Laiškas — 1908 m. gruodžio 22 d.). Prie
to, kun. M. Kriaučiūnas prideda savo kvietimą: „patarčiau Tau,
atvykti su pamokslu Jubiliatui, arčiaus susipažinti su šios apielinkės kunigais ir žmonėmis” (Laškas — 1908 m. gruodžio 30 d.).
Šis kvietimas nusprendžia monumentalį dalyką.
Atvykęs randa didžiausį lietuvių centrą su 8-mis parapijomis
ir mokyklomis, kur tik dviejose mokino Seselės Nazarietės, lenkės,
turinčios keletą narių lietuvių. Ten kunigų sumanyta ir ypatingai
kun. F. Serafino užsispirta, kad kun. A. Staniukynas lietuvaites
vienuoles turįs būtinai atkelti Chicagon, kame būsianti gera vei
kimui dina ir patogiausia vieta Motiniškam namui (Draugijos Ad
ministraciniam Centrui). Tuo klausiniu kun. A. Staniukynas su kun.
P. B. Serafinu nuvyko pas Chieagos Arkivyskupą J. E. Quigley.
Išdėsčius jain reikalą, Arkivyskupas tuojaus sutiko ir mielu noru
apsiėmė finansiniai ir visukuom Seseles aprūpinti, jei tik jos Chi
cagon atvyktų. Įkūrimui paskolina $30,000. Tą visą kun. Staniukynas praneša savo Harrisburgo Vyskupui, aiškindamas, kad Chicaga visais žvilgsniais patogesnė seselių Motiniškam Namui vieta.
Draug prašo leidimo jas Chicagon perkelti. Nors Vyskupui Shanaha.nui gailėjo „Baby Casimirs” išleisti iš po savo globos, bet pa
matęs, kad ten joms bus platesnė ir patogesnė veikimui dirva, su
tiko.
Apie tai čia ištraukos iš kun. Staniukyno dienyno:
„23 d. Kovo m. 1909 Jo M. Shanahanas Harrisburgo Vyskunurašė Ryman gauti daleidimą perkelti šv. Kazimiero
Seserų Kongregaciją iš Harrisburgo Vyskupijos į Chi
eagos Arkivyskupiją.
21 d. Geg. J. M. Shanahanas pranešė, kad apturėjo iš Rymo
daleidimą, Kongregacijos perkėlimo į Chicagą ir apie
tai nurašė į Chictfos Areivyakupą Quigley.
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Antradienis, rugp. 30 d., 1932
14 d. Birželio atėjo atsakymas nuo J. M. Are. su daleidimu
atvažiuoti j t'hieagą ir kuoveikiaus imtis į darbą.
19 d. Birž. atvažiavau į Chieagą.
21d. Birž. mačiausi su J. Al. A A. davė man Vyskupystės fakultates, leido kur norint pasirinkti Vienuolynui namą.”
Perkėlimo leidimui atėjus, skubotai ieškota Chieagoje Vienuo
lyno statymui vietos. Tuo reikalu daugiausiai rūpinosi kun. A. Staniukynas, kun. P. Serafinas, kun. Aleksandras Skripka. .Jiems ne
pataikant tinkamos vietos surasti, pats Arehivyskupas ieškojo jos
per laikraščius: „pagarsinimas paduotas tapo į šiuos laikraščius:
Tribūne, Čhicago Examiner, The Baily News.„, Real Estated Wanted
— 3 or 5 aere plot — iniproved — without Iniildings — within one
tarė territory. Ansvver giving loeation and price” (Laiško ištrauka
— 1909 m. 7 — 23 d.). Vieta surasta. Čia ištrauka iš to-paties die
nyno:
„14d. Kugpiūčio Jo M. Areivyskupas Quigley pranešė, kad jis
1
ima Vienuolijai žemės 3 akelius tarp 67 ir 68 gatvės ir
Rockwell ir 8. Talman Avė. už 6500 dolerių.”
Apie tai rašo jis Motinai Cyriiei: (Vertimas) „Viskas eina gerai'
nors išlėto. Radome vietą, arba geriau sakant, Jo Alai. Arebivys
kupas ją rado ir paėmė ją mūsų Seselių Alotiniškam Namui... Yra
penkių akerių žemės plotas,, j žiemius 67-ta gatvė (dabar Marųuette
Boulovardas), pietuose 68-ta gatvė; tarp Rockwell rytuose ir Talman Avė. vakaruose. Trys blokai nuo ,Car line’ VVestern Avė. ir
t. t?., trys blokai nuo didžiausio (360 akerių) parko Chieagoje. 'Vie
ta verta apie $10,000, bet Arebivyskupas ją atpirko už $6500” (Laiš
kas 1909 - 8 - 29 d.). Arehivyskupo numatyta, labai tinkama šiai
įstaigai vieta, — nors buvo vien pievos ir pelkė. Kunigams vieta
nepatiko, bet Arehivyskupui išaiškinus, kad ateityje būsianti viena
geriausių Chieagoje vietą, sutiko ir prasidėjo ten namų statybos
darbas. „Pamatams kasimas prasidėjo šio mėn. 24-tą, pereitą penk
tadienį” (kun. Staniukyno laiškas Motinai Al. Cyriiei — 1909 m.
9 — 26 d. — vertimas).
1909 m. lapkr. .22 d. liupirkta 2 lotai žemės arti Vienuolyno kapelianijai pastatyti.
Kaip dailias eina pažiūrėkime dokumentų ištraukose: „Pama

tai užbaigti, bet kertinį akmenį dės tiktai gruodžio 5-tą, nes Archivyskupo visi sekmadieniai užimti iki tam laikui” (Vertimas laiš
ko 1909 m. — 10 — 15 d.). „Pereitą šeštadienį Arebivyskupas pa
sirašė po dokumentu, kurį užmūrins su kertiniu akmeniu, ir gailisi
paskyręs dieną taip vėlai rudenį, — tiek daug pūirvo ir sunku pri
eiti” (Vertimas — 1909 — 11 — 29 d.). „Architektas tvirtina,-būk
namas būsiąs pabaigtas 18 d. birželio. Siunčiu čia Jums kun. P.
Serafino pienus: altoriaus, iš fronto ir iš šono, ir stacijų koplyčiai.
Viskas kainuos apie $1,000; kun. P. Serafino auka. Beje, toje pa
čioje kainoje ir trys stovylos ant pieno nurodytos” (Laiškas —
1910 — 4 — 11 d.).
Buvo skirta gruodžio 5 d. kertinio akmens pašventimui. Daug
svieto ir pats Arebivyskupas išsirengė į iškilmes, bet orui subliurus
jokiu būdu negalėjo statomo vienuolyno pasiekti. Vos keliems žmo
nėms prie tos vietos pribridus ir nieko daugiau nesulaukus, išsi
skirstė. Tik gerokai pašalus, keli kunigai su Arehivyskupo delegatu,
Rev. Thomas Bobai (ir dabar šv. Cyriliaus ir Alethodijaus para
pijos Chieagoje klebonauja) prisikasė prie vienuolyno pamatų ir
pašventino kertinį akmenį.
Einant vienuolyno statybos darbams, steigėjai aprūpina ir ka
pelioną namais. Tam nuperka skersai vienuolyną 2 lotu. (Jo pasta
tymui, a. a. kun. J. Kolesinskas paaukojo $5000).
Aprūpinus kapeleniją žeme, prie statomo vienuolyno gretimame
lote kaimynas pastebi, kad jo pašiūraitė nepritiks prie didc.fcs
įstaigos namų. Siūlo nusigabenti su visukuomi, jeigu Seselės imtų
jo žemę. Jo 5 lotai patinka. Nupirkta už $7,(MM).
Taip apsirūpinus žeme ir, einant vienuolyno statybos darbams,
Scrantuose Seselės jau savo pianais kreipiasi dėl Chieagos reikalų.
Kandidačių daugiau renkasi; visos stropiai mokosi ruošdamosi tin
kamai vesti mokyklas. Studenčių gyvenimas mažai kitu darbu per
traukiamas, — vien mokslas, praktikos ir t.t. Jei ir buvo sunkus
darbas, jas stūmė pirmyn jų pačių troškimas eit į savųjų parapijas
ir ten savus kreipti prie gyvenimo idealo. Jos skaitydavo valandas,
kada galės savo parapijose prisidėti prie atnaujinimo Kristaus dva
sios darbo. Žodžiu, statybos darbui einant Chieagoje, jos rengėsi
būti tiek mokytojomis, tiek vienuolėmis. Scrantų mokytojos neskupėjo pedagogikos pagalbos; antra, Dievas lietuvaitėms apščiai davė
talentų, — tą lengva pastebėti, jei turima kiek artimesnės pažinties
su jomis ir prisižiūrėjus jų darbo nuopelnų. Čia jau būtų atskira
ir labai plati istorija.
Iš Scrantų 1911 metais, sausio 7 d., keturios Seselės ir viena

/_______________ DRAUGAS_________________
kandidatė atvyko į Chieagą ir apsistojo prie Visų Šventų parapi
jos, Roselande, kur klebonavo kun. P. B. Serafinas ir jas kvietė
vesti jo narapijos mokyklą. Vienos ėmėsi tenykščios mokyklos ve
dimu, o Seserei Alarijai prisėjo rūpintis Motiniško namo įrengimu.
Namų įrengimui jai pagalbon įstojo dvi kandidatės iš Chieagos:
Ona Mickiūtė (Sesuo M. Pranciška) — Veronika Balčaitė (Sesuo
AL Katarina). Su šiom dviem važinėta kasdien iš Roselando mies
tan pirkti ir vienuolynan dirbti. Beje, pirmutiniuj i Chicagietė į Šv.
Kaz. Vienuolyną buvo Antanina Nutautaitė (dabar .Sesuo AI. Antonia); ji pastojo anksčiau, tiesiog į Serantus, ir su seminaristėmis
likosi ten prie mokslo.
I
,
Sausio mėn. atvažiavusi Motina Cyrilė ir nuvežusi porą įstei
gėjų, perstatė jas vietos Archivysk. J. E. Quigley ir pavedė jas jo
_globon. '
Vasario 28 d. 1911 m. atvyko iš Scrantų visa aštuoneta nau
jokių ir viena kandidatė. Kitos palikta, kad nešitrukdytų mokslas.
Atvežė jas viena I. H. AL Seselių, Sesuo Al. l)e Sales. Iš Vakarų
Valstybių misijų grįždama Alotina Cyrilė vėl jas aplankė. Ji čia
pabuvo su lietuvaitėmis pirmųjų žengsnių prižiūrėjimo tikslais, o
išvažiavus parūpino joms vadovę, — bent kol mūsiškės lietuvaitės
apsipras su Chicaga. Be to, verta paminėti šios gerb. Alotinos Cyrilės dosnumą mūsų lietuvių naudai. Buvo minėta, kad ji paskyrė
vieną savo geriausių Seselių į pirmąją liet. par. mokyklą, Alt. Car
inei. Tai Seselei neilgai teko tarp jų dirbti. Ji krito lietuvių darbe
auka. Pargrįžus atostogoms, ji rekolekcijų metu mirė. Motina Cy
rilė Alount Carmelio mokyklai paduoda antrą ir trečią į jos vietą,
— iki pasidaugina lietuvaičių mokytojų skaičius. (Kun. d-ras J.
Končius minint 25 m. parapijos sukaktį savo šiemet rengiamoje iš
leisti knygoje, plačiai aprašo Kazimieraičių pirmąsias mokytojavimo
dienas Alt. Carmelyje. Draug mini ir apie jų pagelbininkes lininaculate Heart of Alary Seseris).
Neskūpėjo airės paskirdamos Kazimieraitėms laikinai vyresniąją
ir į Chieagos vienuolyną. Skiria joms Alotiną Gabrielę. Ji Didžia
me Penktadienyje 1911 m. atvyksta su Scrantuose likusiomis šešio
mis kandidatėmis. Nuo to laiko pilnai gyvavo naujos Vienuolijos
Najįjokynas Chieagoje. Alotina Gabrielė buvo ir Vyresnioji ir Nau
jokyno Vedėja. Jos asmuo Seselių atsiminimuose — tai kilnus pio
nierius. — (Čia biografui esama gražios medžiagos).
Kas ją pažino, gali liudyti, kad lietuvių vargai buvo ir jos
vargai; o jų džiaugsmas buvo ir jai džiaugsmas. Savo pasiaukavimo dosnumu, drąsino jai pavestas lietuvaites ir rengė jas į lie
tuviškąją dirvą, su lietuvaitėmis išbuvo beveik trejus metus.
Vienuolyno statybą beveik jau užbaigus, reikalingiausius įren
gimus šiek-tiek supirkus, laikraščiuose visur skelbta apie namo pa
šventinimą. Lietuvių daugumos dar neatsipeikėta; kažin kas tai per
daiktas — vienuolynas. Vis gi liepos 2 d. įvyko tikrenybė. Jo Eks.
Arehivyskupas Quigley pašventino lietuvaičių Šv. Kazimiero Vie
nuolyną. Ar vienuolyno reikšmė tautoje visiems buvo tinkamai su
prantama ar nesuprantama, to ir šiandien negalima aptarti. Tačiau,
iš tų dienų laikraščių išskaitoma viena mintis: priešas ar nepriešas, visi kalba, kad to vienuolyno šventinimas tai ypatingo lietuvių
istorijoje įvykio pradžia. O katalikų laikraščiai atvirai reiškė dide
lės tautai išganymo viltes.
Alotniškame name apsigyvenus ir kaipo atskira lietuvaičių Kon
gregacija pradėjus gyvuoti, pasipylė urmu iš daugumos liet. para
pijų reikalavimai užimti jose mokyklas. Kandidačių tais laikais sto
jo maža. Keletą metų vos trys-keturios tepadaugino jų ir taip mažą
skaičių. O užimtose mokyklose mokinių skaičius augo desėtkais ir
šimtais. 1912 metais atidaryta dvi mokykli: šv. Baltramiejaus, AVaukegan, Ilk, ir šv. Kazimiero, Philadelphia, Pa. Jau ir tada sunaudo
ta ne tik Seselės bet ir turimos naujokės ir kandidatės. Dar turėta
Seselių mokyti po keletą skyrių, o kai kur ir virš šimto mokinių
viename kambaryje (pavyz.: Philadelphijoje 125 mokiniai vienoje
krūvoje ir tai parapijos svetainėje, — gi kitas neva kambarys, už
palos ant scenos savo lermą varė). Sunkumą Seselės rado ne tokią
būrių ir nepatogiose aplinkumose mokindamos, tik tas buvo joms
sunku, kad negalėjo patenkinti kitų reikaiaujančiij jų pagalbos. Už
tą jų neišsigalėjimą archivai rodo, kokia neskania išmetinėjimo duo
na jos tose dienose mito. Tas tęsėsi iki 1930 metų.
Tuo laiku Seselių daryta didžiausios aukos. Kad tik pagelbė
jus ir patenkinus reikalaujančius jų darbo, nekuriu pasiaukota net
iki mirčiai!... Šiame dvidešimties metų laikotarpyje jos užėmė pra
dines mokyklas 24 parapijose. 1911 metais jos plėtė ir tobulino ati
darytą prie vienuolyno Chieagoje akademiją. Pradžioje buvo pasta
tytas tik dalis vienuolyno. Alotiniškam namui, akademijai, naujoky
nui ir pačių Seselių gyvenimui greitai pritrūko vietos. Bet išvargo
jos ten iki po Didžiąjam Karui.
a

Kun. Stanukynas karo laikais jau dikčiai susilpęs sveikatoje,
ne tiek apie save rūpinosi, kiek apie vienuolyno didinimo reikalą.
Vienok tų laikų sunkenybės neleido jam nė pamintyti apie planus.
Karui užsibaigus, Aukščiausias jį pasivadino amžinam užmokesniui.
Seselės pasijuto našlaitėmis ir nedrįso net norėti iš namų sausakim
šos pasiliuosūoti. Beje, pirmutinioji mūs mirusioji Seselė, Al. Elena
Bari-saitė, pasekė kun. Staniukyną į amžinastį porą mėnesių vėliau.
Ji buvo ir jo parapijoj ir pirmosios liet. Seselių' mokyklos mokinė.
Tuo tarpu Dievo Apvaizda duoda joms du dideliu prieteliu: kun.
d-rą Pr. Bučį (dabar Kat. Rytų Apeigos Vyskupas) kapelionu, ir
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Ligonių aptarnavimo darbą Dievas ten laimina. Chicagiečiai šios
ligoninės patarnavimais naudojasi tiek gausingai, kad jau pirmais
darbuotės metais slaugotojų pagyvenimui neliko ten vietos. Užleista
joms nuo vienuolyno skersai gatvės ruimingoji kapeleniją.. Vienuo
lyno kapelionui tenka pavargti važinėjant iš West Sidės klebonijos.
1931 m. Seselės pastato savo sode ir jam reikalingą namelį.
CENTRINIS NAMAS RYTUOSE

Taip aprūpinusios savo pagelbininkus: kapelioną ir slauges, su
buria savo jėgas senai reikalingiems savųjų narių ir savos įstaigos
reikalams. Kaip mokyklų statistikoje bus matoma, Seselės Kazimieraitės darbuojasi ne tik Chieagoje, bet ir lietuvių kolonijose Ry
tuose. Aštuoniose mokyklose darbuojasi ten apie aštuOnios-desimtys
Seselių. Joms reikalinga vasaros metu didesni namai, negu para
pijos gali duoti, kad jos galėtų kartu susirinkusios dvasioje atsi
naujinti, naujais mokimo metodais pasidalinti, šventas rekolekcijas
atlikti. Chicagon visoms parvažiuoti kelionės išlaidas nebuvo gali
ma pakelti, nė esamame vienuolyne visų besutalpinti. Ten turėti
nuosavus didesnius namus buvo aiškus reikalas ne tik Seselėms, bet
ir kitiems, ypatingai jų prieteliams Rytinėse kolonijose. Ne su vienu
daug apie tai svarstyta. Bet tikram darbui ir čia- tik vieno ranka
rimtai, kilniai ir ištvermingai pridėta. Jo per dvejus metus ieškota
tinkamos vietos. Derėtasi, judinta širdys aukoms. Ir trečiuose me
tuose patvaraus darbo vaisius yra: nupirkta 203 akerių žemės plo
tas su Seselėms ir jų pagelbininkams reikalingais trobesiais Seselių
nuosavybė, vardu, „Vilią Joseph Marie” (Juozapo-Marijos Vilią).
Tą jubiliejaus metų atminčiai įgytą nuosavybę surado ir įgijo Se
selėms gerb. kun. J. čepukaitis. O finansiniai pagelbėjo dosnieji
Amerikos lietuviai, ypatingai parėmė jas savo fondu gerb. kun. J.
Halaburda. Šioji vieta yra prie kelio vadinamo Holland Road, tarp
Philadelphijos ir Newton miestelio. Jau šių 1932 vasaros atostogų
metu Seserys jąja naudojosi.
■
Šioji statistika rodo Seselių darbuotės dirvą ir eigą nuo 1908
iki 1932 metų.

SESELĖS KAZIMIERAITĖS LIETUVOJE
Apie Seselių apsigyvenimą ir darbuotę Lietuvoje kilo mintis
Didžiojo Karo metu. Vienuolyno užrašuose pažymėta, kad „1916 me-
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Šv. Kazimiero Seserų Vienuolijos {steigėjas.

kunigą P. Kemešį kolektorium. Pastarasis surenka Seselėms staty
bai apie $15,000 aukų, o naujasis kapelionas stiprina jas ne tik
vienuolinio gyvenimo dvasioje, bet draug uoliai rūpinasi jų materiale
padėtimi.
Abu prieteliu traukia visuomenės kilnias širdis į organizuotą
darbuotę vienuolynui. Steigia Šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų
Draugiją. Tai sumanė a. a. p-lė Teodora Andruškevičiūtė. Jos mintį
priėmė ir ją realizavo viršui minėti asmenys. 1919 m. kovo 4 d. į
talką pakviečia pirmiausia iš visų Chieagos parapijų veikliausias
moteris ir merginas. Šios pritraukia dideliais būriais sau pagelbi
ninkes ir visos stoja darban, kad suieškojus lėšų vienuolyno dastatymo reikalui. Jos užbrėžia sau tikslu:
1. Surasti stipendijas gabioms ir neturtingoms šv. Kazimiero
Akademijos mokinėms;
2. Neturtingoms, o tikinčioms kandidatėms į vienuoles suieškoti
dalį.
■
,
Jos iki šiai dienai, kai tikros lietuvės-motinos, duoda galimybę
mokslui ir katalikiškam lietuvaičių auklėjimui Seselių akademijoje.
Jos išjudino Amer. liet. visuomenės dosnumą ir Seselėms pasidarė
galima jau 1920 metais kovo mėn. pradėti didinti vienuolyno rūmai.
Po karui amerikiečiams finansiniai gera? stovint, už trejetos
metų pradėta trečias statybos darbas prie vienuolyno. Pastatyta
joms begalo reikalinga koplyčia ir auditorija. Koplyčią su didelė
mis iškilmėmis pašventino Jo Eminencija Jurgis Kardinolas Mundelein 1925 m. geg. 17 d. Lietuvių dosnumo paminklas koplyčios pa
statymu užpildė Seselių per šešioliką metų giliausiai atjaustą trū
kumą.
Seselių opiuosius reikalus aprūpinus, Chieagos katalikiškoji lie
tuvių visuomenė, ypatingai dar kun. A. Staniukyno suorganizuotos
šv. Antano Labdaringosios Sąjungos nariai, be atidėliojimo, stimė
pirmyn našlaitnamio įsteigimo reikalą. Negavus, vienok, reikalingo
bažnytinio ir miesto autoritetų našlaitnamiui. pritarimo, minėtoji są
junga savo labdaringumą pakreipė į ligoninės statymą. Šis planas
tapo autoritetų užgirtas ir pavestas įvykdinti Seselėms Kazimierai
tėms. 1927 metais rugsėjo 14 d. labdariai ir kilnioji Chieagos lie
tuvių visuomenė susirinkusi ant kun. Staniukyno laikais nupirktos
labdariij 10 akerių žemės, pradėjo pamatams velėną versti. 1928
metais, lapkr. 4 d. Jo Em. Jurgis Kardinolas Alundelein pašventino
ir šį lietuvių pasiaukojimo ir organizuoto darbo vaisių: Šv. Kryžiaus

VIENUOLYNUI VIETOS IEŠKOTOJAI
KUN. A. SKRIPKA — KUN. A. STANIUKYNAS KUN. PR. B. SERAFINAS
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DRAUGAS

Ąnttadienis, rugp. 30 d., 1932

Švento Kazimiero Seserų Sidabrinio Jubiliejaus Atminčiai

KUN. V. DARGIS IR JO EKSC. P. P. BŪČYS, M.I.C.

KUN. ANTANAS MILUKAS,
Maspeth, Long Island, N. Y. Lietuvių parap. klebonas,
Vienas iš pirmųjų Rėmėjų Šv. Kazimiero Seserų Vienuolijos.

Abu’yra daug pasidarbavę Sesutėms Kazimierietėms.

PIRMOSIOS ŠV. KAZIMIERO SESERŲ MOKYKLOS MOKINĖS 1908
Mt. Carmel, Pa.

ŠV. KRYŽIAUS LIETUVIŲ LIGONINĖ, CHICAGOJE,
Vedama Šv. Kazimiero Seserų.

ŠV.

KAZIMIERO SESERŲ VIENUOLYNAS

Pažaislyje, Lietuvoje.

ŠV. KAZIMIERO SESERŲ VIENUOLYNAS, CHTCAGO.TE
Taip jis dabar atrodo.

:jo EKSC. VYSKUPAS JOHN W. SIIANAHAN,
Mirė 1918 ra.
Būdamas Harrisburgo vyskupu jis išrūpino formalų aktą įkurti
Šv. Kazimiero Seserų Vienuoliją.

JO EKSC. ARKIVYSKUPAS JAMES E
Mirė 1915 m.
ŠV. KAZIMIERO SESERŲ ŠV. JUOZAPO VILLA
Maple Lane — Rytuose, netoli Philadelphijos.

J.
<*«

QUIGLEY,

Būdamas ChicagoR Arkivyskupu jia priėmė šv. Kazimiero
Seseria į Chicagos dioceziją ir joms daug padėjo
pirmose dienose.

Antradienis, rugp. 30 d., 1932

D k A U G A S

ŠEIMININKIŲ PRANE- kilocycles, įvyksta nuolatinis
ŠIMAS
(kas antradienį) radijo pro_________ gramas, kuriuos leidžia ir fiVakarienės šeimininkės pra'nansuoja Peoples Furniture Tel. Cicere 4764
neša, kad šį vakarą, Aušros Co. krautuvės.
Vart, par. sali) įvyksiančioj T(jko
kiu| Sis
DENTISTAS
vakarienės bus labai gardžios,
gramas susidės /š gražių dai .446 S 49tb CT., CICERO
patarnavimas rūpestingas, o
nų, kurias dainuos įžymūs dai Vai.: 14-11 ryto:
ir 7-9 vakar*
kaina labai žema. Taip kad ....
ninmkai.
Phone Boulevard 7443
ir depresijos prispausti galės
Taip pat bus graži, rinktinė
užsimokėti ir visi bus patenkinti.
Bus duodama keptos muzika ir įdomi dr. M. T.
vištos, hamburger, porčiapas Strikolio kalba apie sveikata.
DENTISTAS
su cibuliais, hotdogsai, kepti' Be to, bus ir kitokių įdomių'
4645 So. Aalil&nd Ava
paršiukai tiesiai H Marijonų^dalykų. Todėl, nepamirškime
S*r*et

D A K

C H I C A G O J E
BINGO, VAKARIENĖ IR ŽAISIAI

OR. ATKOČIŪNAS

Cicero vengro muzika
ŠIANDIE, RUGP. 30, 1932, WEST SIDEJ, RŪTOS DARŽE
Pradžia 4 v. v., vakarienės € v. ir 9 v. Muzika gros iki 10 v.

li ENGIA MARIJONŲ REM. CHICAGOS APSKRITYS
Virvės traukimo vadai s&VISIEMS EXTRA PRANE
ko,
kad tų žaislą, geriausia bus
ŠIMAS
atlikti ant gatvės prie Rūtos
Atnaujinto pikniko Rūtos daržo. Virvės traukimų numa-

1-8

OR. C. Z. VEZELIS

»rt, *7

darže šiandie tvarka bus to- tomą turėti 8 vai. Taigi visi fanuos, gardžios silkės iš Ala-j pasiklausyti.
Ida: bingo žaidimas ir vaka- aukštaičiai ir žemaičiai, dzū- skus, keptas kumpis, sandvi-

rienė įvyks Aušros Vartų pa- kai ir zanavykai stenkitės būrapijos salėj. Kiti bizniai, žai- ti laiku. Kaip jau skelbta, viedimai, ice creamas, muzika., ni tikisi laimėti stiprumu, o
užkandžiai ir kiti pamargini- kiti sunkumu.
mai bus Rūtos darže prie Jo-1------------------kubo šulinio.
PLATINKIME “UfiAroa

&ai iš boiled ham, įvairios
daržovės, vaisiai, kava, keiksaldus pienas, gėrimai is
didelių stiklų.

šeimininkės prašo visų sve
čių turėti kantrybės ir susilai
kyti nuo valgio ir gėrimo, nes
per vakarienę visko bus įvalias.

Dainos Švente

Peoples Furniture kompani
ja atsiųs savo garsiakalbį. Tai
programa ir visi pranešimai
bus visiems girdimi. Per gar-

Kenosha, Wis. ir Racine, Wis.).
Be dainų, žaislų ir šokįų bus prakalbos, būtent: Lietuvos kon
p.

A.

Kalvaičio,

kitų.

Wisconsin'o - Senatoriaus, Gubernatoriaus
RENGIMO KOMITETAS

ir

Graborius ir Balsamuotojas

GRABORIUS

Turiu automobilius visokiem''

Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas Ir
aehrangua, nee neturln>« IMaidų ešlalkymal
•kyrtu.

reikalams. Kaina prieinama.
3319 AUBURN AVENLF
Chicago, UI.

Nauja, graži ka
ply#** dykai.

ESTATE

MIDI

Šiandie nuo 7 iki 8 vai. vaĮkare iš stoties W!GES, 13G0

STANLEY P. MAŽEIKA

A, MASALSKIS

REAL

LIETUVIŲ RADIJO
PROGRAMAS

Telefonas Y ard s 1138
Phone Boulevard 4139

| LIETUVĄ

BREMEN
EUROPA

LIETUVIS GRABORIŪS

Tel. Boulevard 6999-8419

Didelė graži koplyčia dykai

Nųlludlmo
valandoje
kreipkitės
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai,, mandagiai, gerai ir pigiau negu
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

LIETUVIŲ

GRABO R I Ų

ĮSTAIGA.

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes
nieko nerokuojanie už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
nainug ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirkaite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuvio
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Del šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kūr kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai.- YARDS 1741 ir 1742

(Kampas Leavitt St.)
Valandos: Nuo 9 iki II ryto
Nuo 1 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutartį

OR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS
Val : kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9
valandai vakare
Nedėllomls ir Seredomis susitarus

DENTISTAS
Utarnlukais, Ketvergais ir Subatomlz
2420 W. Marųuette Kd. arti Western
Avė.
Phone Hemloek 7828
Panedšliais, Seredomis ir Pštnyčiouu.
1821 So. Halsted Street

Tel. Republic 2266

DR. K. DRANGELIS

Gydytojas ir Chirurgas

Nuliu'dę: Moteris, Sūnūs, Du
ktė, Marti, Žentas ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja gra
borius 8. P. Mažšika. Telefo
nas Yards ,1138.

AKIŲ GYDYTOJAI;

DR. VAITUSH, DPT.

200 Radio setų pasirinki
mui šalia prie šalies už da
bartines mažas kainas.

los. F. Bnlrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St

Tel. Boulevara 8167
\VCFL 970 k. nuolatinis

Radio programas nedėliomis
nuo 1 iki 2 vai. po pietų.

Gydytojas ir Chirurgas

DR. S. A. DOWIAT ,

1991 SOUTH HAL8TED STREET

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Arteslan
po platu

.

4729 WEST 12th PLACE
7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos
4

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
X—Spinduliai
Ofisas 2201 West 22nd Street
cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6122
Rezidencija: 6628 S. Richmond Avė.
Telephone Republic 7868
Valandos: 1—3 ir 7—8 vaL vak.
Nedėlioj: 10—12 ryto.

gimusio rugpjūčio 10 d., 1911 metais, Lietuvoje.
Mirusio rugpjūčio 31 d., 1931 metais, įvyks Aušros
Vartų bažnyčioj, Chicago, III., rugp. 31, 1932, 8 v. ryte
Amžiną atsilsį duok jam Viešpatie!

Office: 4459 S. California Avė.
Nedėlioję pagal sutarti

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez.: Tel. Drexel 9191
Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas odos ligų ir
veneriškų ligų
Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31st Street
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v.

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

Nedėliomis ir šventadieniais 10—12

Moterų ir Vaikų ligų
Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. T. DUNDULIS

Ofiso TeL LAFAYETTE 7337

4142 ARCHER AVENUE

1 Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo * iki
12 ryto (išskyrus Heredomisl. Taipgi
nuo 4 iki 8 vai. vakare Utaminkaiz
ir Ketvergais.

Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų
—
4 it 6 iki K vai.' vak.

Rez. Tel. Hyde Park 3395

Telefonai dieną ir naktį

Nedėliomis nuo 10 iki x2 ryto

VIRGINIA 0036

DR. M. T. STRIKDL’IS

Tel. Grovehill 1696

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISAS

DR. A. L YUŠKA

4645 S. ASHLAND AVĖ.,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 ir nuo
Vai.: 9-11 ryto 2-4 u 7,9 vak.
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis pagal Seredomis po pietų ir Nedeidienla<sutartį
tik susitarus
Ofiso TeL: Boulevard 7820
2422 W. MARQUETTE ROAD
Namų Tei.: Prospect 1930

A. L DAVIDONIS, M. Di
4819 BO. MICHIGAN AVENUE
TaL Kenivood 9197
Valandos:
Nuo 9 iki 11 valandai ryte;
Nuo 8 iki 8 valandai vakare
apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Re*. Pilone
Englearųod 6441
Wentworth 3000

Office Phone
Wentworth 30u,

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

6558 S. HALSTED STREE’l
Vai.: 2-4 Ir 7-9 vai. vakare

Ofiso Tei. Victory 3687
Of. ir Kez. TeL Hemlock 237*

Gydytojas ir Chirurgas ~
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994
3133 S.’ HALSTED STREE

DR. J. P. POŠKA

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

Antras ofisas ir rezidencija

6504 SO. ARTESIAN AVL.

Palengvins akių Įtempimą, k u ilk
sėti priežastim gaivos skaudėjimo,
Ofiso vai.: nuo 9-12 ryluis: nuo J-u
VALANDOS:
ivalgi m o, akių aptemmio. nervuotuvak.
Antro Of. vai.: nuo 3-6 v
Nuo
10
iki
12
dieną
mo, skaudamą aklų karštį. Nuimu
piet. Utarn. ir Subat. nuo 3-6 vai,
Nuo
2
iki
8
po
pietų
jataractua Atitaisau trumpą regystę
Šventadieniais pagai sutarimą.
Nuo 7 iki 9 vakare
ir tolimą regystę.
Nedel. nuo 10 iki 12 dieną
Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose, egsaminavknas daroTel. Wentworth 3000
naa su elektra, parodančią mažiau
sias klaidas.
Rez. Tel. Stewart 819!
Speclaie atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
Perkėlė savo ofisą po numeriu
re. Nedėllomls pagal sutarti
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUK 4729 SO. ASHLAND AVĖ.
PA LAIKĄ 8U NAUJU IŠRADIMU.
Gydytojas ir Chirurgas
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos
SPECIJAL1STAS
be akinių. Dabar kainos perpiu pi
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
6558 S. HALSTED STRE. ./
gesnės, uegu Imvo. Musų kainos nigesuėš, kaip kitų.
P
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakai<pietų: 7—8:80 vai. vakare.
4712 S. ASHLAND AVĖ.
Nedėllomls 10 Iki 12

DR. CHARLES SE6AL

DR. H. BARTON

Telefonas Midway 2880

METINES UŽDUSINĘS PAMALDOS UŽ SIELĄ

ROMANO A. POCIAUS
Kenosha, Wis.

DR. A. J. JAVOIŠ
Į Vai.: 2 Iki 6 po pietų, 7 Iki 9 vak.

CHICAGO

DR. MAURIGE KAHN

Tel. Boulevard 7589

t.

2924 W. WASHINGTON BLVD.
Kitos vai. ant Washlngton Blvd.
4:30 — 6:30 kasdien

Tel. Canal 6764

X-Ray

dr. p. m. žilvitis

Priimame jūsų senų Ra
dio ar pijanų kaipo dalį įmokėjimo.

Rezidencija:
8904 — 71st STREET
Nedėllomls tik s'usitarua.

DR. P. Z. ZALATORIS

2130 WEST 22nd STREET

Office Tel. Victory 7188
Re6. Tel. Hemlock 2615

Mirė rugp. 29 d., 1 vai. po pie
tų, 19«2 m., sulaukęs pusamžio.
Kilo iš Rokiškio apskr.. Pane
munės parap. Amerikoje išgy
veno 2 8 metus.
Paliko dideliame
nuliudime
moterį Anelę, sui\ų Kazimierų,
dukterį Rozaliją Gruepnau, ma
rčią Stellą, žentą Edvardą ir
gimines, o Lietuvoje dvi sese
ris Uršulę ir Teklę Ir gimines.
Kūnas pašarvotas
Mažeikos
koplyčioje, 3319 Auburn Avė.,
laidotuvės Įvyks Seredojo, rugpiučio 31 d, 1932 m., iš kop
lyčios 8 vai. ryto bus atlydėtas
į Šv. Jurgio parap.' bažnyčią,
kurioj įvyks gedulingos pamal
di už velionio sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas J šv. Kazi
miero kapines. Nuoširdžiai kvie
člarne visus Rimines, draugusges ir pažystil’nus-mas dalyvau
to šiose laidotuvėse.

Ofiso vai.:

Rea Prospect 6669

Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro

DR. A. P. KAZLAUSKAS

3243 So. Halsted Street

JUOZAPAS
JASIUNAS

5815 —, 6th AVENUE
KENOSIIA, WIS.

GYDTTOJAS IR CHIRURGAS
9423 West Marųuette Road
Vai.: 9-6 Ir 7 9 P M. Ket. 9-19 AM
Nedėlioj susitarus

Tai. Canal 9967

Rea. 9866

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. J- J. SIMONAITIS

DENTIST AS
4712 So. Ashland Avenue

Rez. Hemlock 7691

Gas Extraction

Daug pagerintas vėliau
sio modelio ZENITH, R C
A VlCTOR, SPARTON,
P’ADA, PHILCO.

j

Gydo staigias ir chroniškas ligas
vyrų. moterų ir vaikų
DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo
pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis ir seredomis tik
Iškalno susitarus
Ofisaa Laboratorija ir X-Ray

Boulevard 7689

Valandos: 9-9. Nedėliomis 9-12
6568 SO. \VESTERN AVĖ.

L L O Y D

Kampu 46tk Ir Paulina Bta

Seniausia. ir Didžiausia

2201 West 22nd Street

DENTISTAS

NORTH GERMAN

1650 WEST 46th STREET

718 WEST 18th STREET
Tel. Roosevelt 7532

DENTISTAS

DR. JŪSEPH KELLA

Puikus geložinkeliu susisieki
mas iš IIHEMEKHAVEN j
,
LIETUVĄ
Dėl informacijų kreipkitės:
134) W. Randolph St., Chicago

1

Ofisas Tel. Uroveblll eeH
Tel. Ofiso 4060
Rea 4737 S. Arteslan Avė. 1
Tel. Grovehill 0617

_.

Phone Hemlock 2061

ORABORIUB IR LAIDOTUVIŲ

S. M. SKUDAS

DR. 6.1.6L0ŽIS

DENTISTAS
2403 W. 63rd STREET

per BREM1.N \
greičiausias Juru laivas

I. J. ZOLP

3307 Auburn

Canal 4133

tai. ęicero 1800

tHORTGAfiEBAHKERSj

k

iki 4
t iki 1:99 vakare

Dr. C.K. Kliauga

LIETUVIS GBABOKIUS

Laidotuvėm* pa
tarnauju
geriausia Patarnauju laidotuvėse kuopiglausla
Ir pigiau negu kiti Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu busite užganėdinti.
todėl, kad priklau
Tel. Roosevelt 9616 arba >618
sau prie grabų 1Sdlrbystėa
2314 W. 23rd PL, Chicago
OFISAS
668 West 18 Street
Telef. Ganai <174 1439 8. 49 Court, Cicero, D»
SKYRIUS: 8388 8.
TEL CICERO S 997

—

Tai

A

Reaidenclje 6644 So.
Valandos: 11 ryto

riai, parėmusieji kolegijos pi Texų informacija suteikiama
4847 W. 14th ST. Cicero, I1L
Dykai
kniko restoranų ir bingo do
2608 West 47th SL
vanomis.

LACHAVICH
IR SŪNUS

PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
CH1CAGOJE

Jatfrui
mergaičių šv. Marijos sodalicijos draugijos susirinkimas įvyks šiandien, 8 vai. vakare,
Nekalto Pras. par. salėj.
Brighton Park.

siakalbį bus paskelbti biznie- Prisirašykite į mūsų Spulką

GRABORIA1:

J. F. RADŽIUS

PRANEŠIMAI

GARSIAKALBIAI

Wisconsin’o ir Waukegan’o parapijų chorai
SEKMADIENĮ, RUGSĖJO-SEPTEMBER 4, 1932 M.,
prieš Labor Day rengia “DAINOS ŠVENTĘ”
Vieta vadinasi “Central Park” Highway 15. (Tarp

sulo,

Rep. XXX

I

TeL Yards 1829

DR. 6. SERNER
LIETUVIS AKIU

SPECIALISTAM

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

N

MM

lt UI M.

DR. B. ARON

HEMLOCK SIU

DR. Y. S. NARES
(Maryauokaa)
OYDTTOJA8 IR CHIRURGAI
8494 West Marųnetta Road
VALANDOS:
9 Iki II ryto. 7 Iki 9 vakare
Utarn. Ir Ketv vak. pagal eatartl

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted Bt.
Valandoa: nuo 19—4: nuo 4—8

Tel. Hemlock 8700
Res. Tel. Prospect 06le

SKAITYKITE IR PLATUS
KITĘ “DRAUGĄ”

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 61(6 South Kedzic
Rea 4426 8o. California Are
▼ai.; 1-4. 7-8 v. v. Išskirtam K>-i*

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 63)3

DR. A. J. RERTASH
756 W. 35th STREET
ofiso

,'tlan

nuo

i

i.

nuo 4.30 a ■' >

............................

'‘y

DRAVG

r

Antradienis, rugp. 30

A S

ŠV. KAZIMIERO SESERŲ PERGYVENTOS
VALANDOS
'lt-..

&

¥

(Tęsinys iš 5-to pusi.)
tais rūgs. 20 d. atsilankius iš Lietuvos atstovams: Kun. Tumui ir
Žilinskui, buvo jų rimtai pareikšta, kad dabar vokiečiams valdant
Lietuvą, yra patogus laikas pradėti darbą mokyklose. Prašo bent
šešių Seserų. Lapkr. 29-tą buvo išsiųstas laiškas Romon prašant
leidimo trims Seserims važiuoti į Lietuvą. Atsakymas atėjo1 1917 m.
sausio mėn., kad dėl kilusios Rusijoj revoliucijos, nepasiekė nė vieno
vyskupo Lietuvoje. Tuo tarpu Amerika paskelbė karą su Vokietija.
Šios priežastys sutrukdė Seserų važiavimą j Lietuvą.”
1919 m. rudenį atvažiuoja iš Lietuvos kun. kan. J. Laukaitis
jau dabar su tiesioginiu prašymu Seselių nuo Lietuvos vyskupų.
Tų pačių metų gruodžio 15-tą Motina Generalė tuo reikalu pasimato
su Jo Eks. (’hicagos Archivyskupu J. Mundelein. Pastarasis apie
tai nė kalbėti neduoda. „Neturime Seselių gana Amerikoje liet. mo
kykloms.” Kas toliau daryta, Seselėms buvo paslaptis. Tik apie
vasario mėn. Chicagos Archivyskupas pareikalavo iš Seselių pilnos
jų būties ir darbuotės apyskaitos. Tos apyskaitos, kaip jis sakė,
reikalavo Roma. 1920 m. geg. 10 d. Chicagos Archivyskupas praneša
Seserims rengtis Lietuvon vykti, — Roma to reikalaujanti.
1920 m. birželio 2 d. Vienuolijos Taryba nuskyrė Lietuvai ke
turias Seseles: Seserį M. Immaoulatą, Seserį M. Katariną, Seserį
Auna Marią ir Seserį M. Angelą. Archivyskupui pritariant, su šio
mis Seselėmis vyko Lietuvon ir Motina Generalė. Tų pačių metų,
rūgs. 14 d. Holandų laivu, New Amsterdam, jos išplaukė Lietuvon.
Spalių 2-trą siekė Kauną ir laikinai apsistojo „Saulės” namuose.
Paryžiaus teriojimas

Žemaičių Vyskupas Pr. Karevičius pavedė joms kunigaikščio
Kristopo Paco (Pociaus) statytą Kamaldulams vienuolyną, 9 kilm.
už Kauno, Pažaislyje.

Iv
v

^2

Karo apgriautuose vienuolyno trobesiuose, jos penkios susi
kraustė 1920 m. spalių 15 d. Išvaliusios kelis kambarius savo pa
gyvenimui, pradėjo rinktis pas jas kandidatės, sakydamos, norin
čios ir jos būti tokiomis Seselėmis. Iki 1921 m. pavasario prisirinko
tų uolių sielų pora dešimtų. Pirmutinėse įvilktuvėse rugp. mėn. aštuonios kandidatės gavo Kazimieraičių Seselių rūbą. •
Pirmais metais Seselės rūpinosi naujokyno steigimu. 1921 m.
rūgs. mėn. jos pradėjo ir mokykloje darbuotis, užimdamos Pažais
lyje esamą pradžios mokyklą.

Jo nėra Luckiea
• .. Zengriaasiamc cigarete
kokį kada nors rūkėte

AMERIKOJE

ES perkame puikiausią, patį
puikiausią tabaką visame pasau
lyje, bet tas dar neišaiškina kodėl
žmonės visur skaito Lucky Strike
lengviausiu cigaretu. Dalykas tame,
kad mes niekuomet neužmirštame
teisybės, jog “Gamta savo Žalumoj
Retai švelni ir Lengva” - todėl šis

M

Lietuvių Šv. Kaz. Sės. Vedamų Parapinių Mokyklų
STATISTIKA
Miestas

Šv. Kryžiaus
Mt. Carmel, Pa.
Visų Šventų
Chicago, III.
Šv. Baltramiejaus
Waukegan, III.
Šv. Kazįmiero
Philadelphia, Pa.
Aušros Vartų
,
Chicago, III.
Dievo Apvaizdos
Chicago, III.
Šv. Mykolo
Chicago, III.
Šv. Juozapo
Scranton, Pa.
Šv. Kazimiero
Chicago Heights, III.
Šv. Antano
Cicero, III.
Šv. Petro ir Povilo
Chicago, III.
Šv. Alfonso
Baltimore, Md.
Nek. Pras. P-lės Švenčiausios
Chicago, III.
Šv. Jurgio
Chicago, III.
Šv. Kryžiaus
Chicago, 'BĮ.
Šv. Kazimiero
Worcester, Mass.
Šv. Andriejaus
Philadelphia, Pa.
Šv. Pranciškaus
Indiana Harbor, Ind.
Šv. Pranciškaus
Minersville, Pa.
Saldžiausios Jėzaus Širdies New Phila., Pa.
Šv. Kazimiero
Gary, Ind.
Marijos Gimimo
Chicago, III.
Šv. Petro ir Poyilo
Rockford, III.
Šv. Juozapo
Chicago, III.

E

1931-1932
metais
Mokinių
Skaičius
287
202
207
218
195
273
60
415
76
405
153
135
607
573
403
448
201
92
314
338
90
429
98
30

LIETUVOJE
K*. • '

“

t

.

šv. Kazimiero Seserų Vedamų Mokyklų ir įstaigų
STATISTIKA

1930
1930
1931
1931
1931

1931

1931-32
metais
mokinių
Įstaigos Vardas
yieta
skaičius
Pažaislio Pradinė Mokykla
Pažaislyje 120
„Saulės” Namų Bendrabutis
Kaune 60
Šv. Kaz. Seserų Kongreg. Merg. Gimnazija Kaune ’ 325
Parapinė Pradžios Mokykla
ir Vaiki) Darželis
Aukštoje Panemunėje 265
Vaikų Darželis
Kaune 80
Prirengiamoji Prie Gimnazijos
Kaune
75
Parapinė Pradžios Mokykla
Žemaičių Kalvarijoje 79.
Vaikų Darželis
Telšiuose 40
Vaikų Darželis
Petrošiūnuose 50
Senelių Prieglauda
20
Pažaislyje

.**

didį franeūvų tapytoją Lumluali
• . . įkvėptai neprijaukintą nordą
laukinio
Haurumo,
atkakliai
paėmui Paryiių 845 metah
Krhtui gimui.

—Ir žalias tabakas
neturi vietos cigaretuose

Pažaislyje pradžios darbuose daug prisidėjo morale ir medžia
gine parama kapelionai: kun. V. Dargis (kun. Staniukyno artimas
draugas) ir kun. J. J. Jakaitis (dabar Tėvas Marijonas). Pirmasis
nuo, pat pradžios ir vėl nuo 1927 metų neatsitraukdamas tėviškai visukuom Kazimieraites remia.

Mokyklos Vardas

"Gamta tavo Žalumoj** — pagal

puikus tabakas, jį tinkamai pa
sendinus, išnokinus, perleidžiamas
per pagerinamą Lucky Strike valy
mo procesą, kuris žinomas kaip “It’s toasted”. štai kodėl kiekvieno
miesto, miestelio ir sodybos gyven
tojas sako, kad Luckies yra tokie
lengvi cigaretai.

ss

It’s toasted”
akelis lengvą Luckies

Tas

”]ri imogtu perelytą gerėsią knygą, peiekytą geretnį pernoksią, ir padarytą toMtmhu sląstns pelėm
gaudytė negu jo kaimynes, o pasistatytą namus miiko tankinėje, vistiek pasaulis iki jo Jurą pramins taką."

RALPH VALDO EMERSON.

(Mt.. ltOU
TO.

Ar Iii pareilkimaa neganėtinai paaiSkina kodėl pasaulii užgiria ir priima Lucky Strike?

ToHmmOb.
KUMŠTYNES

WEST SIDE. — Šiandie
8:30 vai. vak. Vladas Saba
liauskas (Walter Sabath) Rū
tos darže, 2329 W. 23 PI. ant
platformos kumščiuosis su ki

tais savanoriais kumštininkais. , Vaikai be tėvų nebus įleiGauta žinia, kad ristininkai džiami į daržą.
Juodukas Bill Johnson ir Ba- j Visi pirkusieji arba turinncevičius ir taipgi lietuviai j tieji tikietus kviečiami atsilalakūnai kap. Darius ir S. Gi-,nkvti ir atsivesti savo draurėnas atsilankys.
[gus ir pažįstamus.

AMERIKOJE

CHARLES P. KAL

f, .k

ADVOKATAS

Mieste Ofisas.

Lietuvių Aukštesnių Mokyklų
STATISTIKA
Įsteigta
Mokyklos Vardas
Metais
1911
Šv. Kazimiero Akad.
(High School)
. 1919
Šv. Kazimiero Akad.
(Komercijos Kursai)
1932
Vilią Juozapas Maria
(High School)
1927
Dievo Apvaizdos
(Komercijos Kursai)

MAŠINŲ KONTESTAS

Miestas
I

Chicago, III.

Chicago, III.
Philadelphia, Pa.

Chicago, III.

140 No. Dearbom St.,

Room 700

Phone State 4490
South Slde Ofisas
750 W. »5th St.. netoli Hslsted St.
Phone Boulevard 5918

1931-1932
metais
Mokinių
Skaičius
217
54

Atidarys
Rudenyje

JOHN R BORDEN
(John Ragdzlunaa BordenY

ADV0KATA8

105 W. Adams St.. Rm. l«xo
Telephnne Pundo,ph 4777

2151 W. 22pd St. 6 iki 9 vak.

i

Telephone Roosevelt 9090
Name- 9 Ik, * rrtn T®, Bepnh »4«A

Tel p®n„h)|c 544 9

ANTRAS LUBERTAS

31

JŪS IR SESELES
.Viršuje paduotais bruožais, matosi kiek Dievui padedant, Se
selės galėjo paimti ir varyti darbų. Čia reik pareikšti, kad jos nesi
jaučia, kad tai esama vien jų nuopelnai. Jos gerai žino, kad be įreng
tų parapinių mokyklų, be jų palaikymo uoliu gerh. klebonų darbu
ir aukų susipratusių ir kilnių parapijonų, jų darbui nebūtų dirvos.
Be pasišventimor garbingų geradarių ir jų sudėtų aukų Seselių la
bui, sunku būtų buvę joms darbuotis ar pasekmingai gyvuoti. Todėl,
minint 25-kių metų sukaktuves tai kas įsigyta ar nuveikta visa
širdimi jos dėkoja Dievui už palaimas ir visiems, o visiems savo
geradariams už medžiaginę ir moralę jų paramą. Nėra dienos,, ku
rioje jos už sąvo geradarius ir prietelius nesimelstų. Stambesnių
aukotojų vardai, vario tohlyčiose iškalti prieš jų koplyčią, ragina
jas prie maldos už juos ir už visus Seselių labui dirbusius ir au
kavusius.
T esi tęsi a šitoji sujungtoji darbuotė ilgiausius laikus didesnei
Dievo garbei.
-

A. A. SUKIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas 77 W. Waahlngton 8L
Ronm 905
Tel. Dearhorn 7944

Gražių automobilių kontestas įvyks šį vakarą West Sidėj prie Rūtos daržo. Tarp
paskelbtųjų kontestininkų sto
ja pialiorius Vincas Sadaus
kas, 2049 W. 23 st. Jisai su
sipažino su kontesto vedėjais,
padarė su pikniko rengėjais
savo mąšina virš 65 mulių ir
važiavo, kaip lakūnas orlaiviu.
Jisai sako, kad jai laimėtų .
greičiausiu mašinų kontestą,
tai jisai apsiima išdekoruoti
Aušros Vartų par. mokyklą.
Dabar jisai skelbia didelį bargeną ir papiginta kaina apsi
ima puikiai išdekoruoti na
mus, nes p. Sadauskas turi
daugelio fnetų patyrimu ir
kam tik dirbo, visus patenkino.

I

MaPavolimo Konb aktorius
Ma Ha volam, dekoruoja m Ir poni®
runi'V'i Kn'nn- Prieina’"''“’

5537 S Nordica Avė., Chicago

Valandos' 9 ryto Iki 4 no pietų
Vakarais: ■ TUsmlnkslii Ir K ei vergai.
— t Iki 9 vai.
4145 Archer Are Tel Tafar»tte 719"
Namu Tel. Hyde Park 1896

J. P. WAITCHFS
ADVOKATAS
R2 B 107 ST prie MTCHTOAN AVF.
Tel. Pullman 5950—4877

Jei manai pirkti autoraobll}, ateik
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome
vieną 15 geriausių ruSlu automobi
lius — STTTDEBAKER,
kurie yra
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.
Taipgi mes turime pilną pasirinki
mą vartotų karų labai prieinamą Ir
nebrangia kaina

4400 S. WOOD ST—Ketvergo rak.
Tel. I^fayette 4898

MIDLAND MOTOR SALES

140 N LA HAIJLB BT—pagal autartl

4499 ARCHER AVENVE
Talephone Lafayetta 718*

K. -I.

. k 4.
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