LIETUVIŲ VIENUOLIJŲ ĮNAŠAS MUSŲ IŠEIVIJAI
I.

Lietuviai Amerikoje

Lietuviai išeiviai Jungtinėse Amerikos Valstybėse atsiranda
gana anksti. 1888 m. spalio 28 d. Shenandoah, Pa., lietuviai šventė
200 metų sukakti « nuo pirmųjų lietuvių atvažiavimo į Naujorką » 1.
Yra žinių, kad Waterbury, Conn., buvę lietuvių 1849 m.2. Bet tai
buvo daugiau pavieniai asmenys, neorganizuoti ir pradžioje nesu
darė nė kokios bendruomenės ar organizacijos.
Didesnis lietuvių būrys pasirodė Plymouthe, Pa., 1869 m. Ir
ten jie susibūrė į pašalpinę Šv. Kazimiero Draugiją3. Kita šv. Ka
zimiero vardo draugija pradėjo veikti Pittstone, Pa., 1885 m. 4. Abi
tos draugijos įkūrė apsigyvenimo vietose lietuviškas parapijas. Tai
žinant, galima numanyti, kad įvairiuose miestuose ir miesteliuose
atsiradę lietuviai pradėjo gyventi bendruomeniniu gyvenimu ir orga
nizuotai apie 1880 m. Keliems metams praslinkus, jie būrėsi į savi
šalpos ir kitokias draugijas.
Iš parapijų kūrimosi eigos galime patirti, kur veikė stipresnieji
ateivių naujokynai ir jų draugijos. Pittstono lietuvių šv. Kazimiero
parapija buvo inkorporuota 1885.XI.13 d.; Brooklyno Angelų Kara
lienės — 1888.II.23 d.; Mahanoy City, Pa. — 1888.IX.30 d.; Ply
mouthe, Pa. — 1889 m.; Shenandoah, Pa. — 1891 m.; Hazletone,
Pa. — 1892 m.; Mt. Carmelyje, Pa. — 1892 m.; Shamokine, Pa. —
1892 m.; Wilkes-Barre, Pa., švč. Trejybės parapija— 1892 m.; Chi
cagoje, Ill., šv. Jurgio parapija— 1892.III.2 d.; Philadelphijoj, Pa.,
šv. Kazimiero parapija — 1893 m.; Scrantone, Pa.; šv. Juozapo para
pija — 1894 m.; Du Bois, Pa.— 1894 m.; Forest City, Pa. —
1894 m.; Waterburyje, Conn. — 1894 m.; Worcestery, Mass., šv.
Kazimiero parapija — 1894 m.; E. St. Louis, Ill. — 1895 m.; Eli
zabethe, N. J. — 1895.VIII.5 d.; New Britaine, Conn. — 1895 m.; Mi
nersvilleje, Pa. — 1895 m.; Brocktone, Mass. — 1896 m.; New Yor
ke, N. Y. — 1896 m.; Westvilleje, Ill. — 1897 m. Prie jų tenka
priskaityti ir Sheboygane, Wis., nes ten klebonu buvo kun. Jurgis
Kolesinskis 1891-1892 m.
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Iki 1900 m. lietuviai turėjo įkūrę 25 naujas savo parapijas žy
mesniuose darbo centruose. Per sekančius 20 metų (1900-1920) įsi
kūrė 66 naujos lietuvių parapijos, o nuo 1920 m. iki 1961 m. — 27
parapijos; jų 13 pateikė žinias, kada ėmė veikti, o 14 nesuteikė
žinių Pasaulio Lietuvių Žinynui.
Šiuo laiku turime organizuotų lietuvių parapijų, neskaitant išny
kusių, 117. Yra apie kita tiek J. A. V. vietovių, kur gyvena
mažesni ar didesni lietuvių kiekiai, po keliolika seimų. Kai kurios
vietovės turi centrinių organizacijų kuopas ar skyrius, bet savo
parapijos neturi.
Lietuvių skaičius. — Tikro lietuvių skaičiaus J. A. V. nežinome.
Amerikos valdininkai pradėjo rinkti žinias, kiek kurios tautos žmo
nių atvyksta į J. A. V., tik 1899 m. Per 16 metų lietuvių atvyko
252.594, kurių 67% buvo vyrų ir 33% merginų, moterų. Nuo 14
metų iki 45 m. vyrai sudarė 90%; vaikai 8% ir vyresnio amžiaus
vyrų negu 45 m. buvo 2%.
Daugiau negu per 80 metų priaugo keturios lietuvių kartos.
Visus J. A. V. gimusius iš lietuvių tėvų asmenis laikydami lietuviais,
turėsime per milioną lietuvių. Ateiviai ir jų vaikai kalbėjo lietu
viškai ; ateivių anūkai naudojo lygiomis anglų ir lietuvių kalbas, o
jų vaikai — ketvirtoji karta — daugumoje naudoja anglų kalbą,
nors yra nemažai ir tokių, kurie supranta lietuviškai. Šiuos visus
mūsų žmones turime mintyje, kai svarstome, kiek vienuolijos jiems
yra davusios.
Pirmajame ateivių kūrimosi laikotarpyje (1880-1900) visai ne
buvo lietuvių vienuolijų J. A. V. Buvo tik du kunigai marijonai
tremtiniai; kun. Andriejus Strupinskas, atvykęs iš Paryžiaus 1874
m., po to kai jis septynerius metus dirbo Bolivijoje ir ten neteko
sveikatos, ir kun. Jurgis Kolesinskis, antrasis Pittstono lietuvių
klebonas ir šv. Jurgio parapijos Chicagoje įkūrėjas 1892 m. 5.
5 Kun. Andrius Strupinskas (1829.II.4-1892.XI.24) sugrįžo sveikatos tai
syti Paryžiun iš Bolivijos. Ten jį švariai apvogė, net pavogė ir dokumentus,
kad jis yra kunigas. Iš Paryžiaus jis parašė laišką Marijampolės marijonams.
Jis buvo pasilikęs jų archyve Marijampolėje. Laiške rašė, kad jam atsiųstų
dokumentą, kad jis yra kunigas. Bet tuo metu (1873 m. rudenį) nebuvo ga
lima jam siusti nei kokio daikto, rusams vienuolyną spaudžiant. Todėl jam
buvo nurodyta, kad kreiptųsi į tą Bolivijos vyskupą, pas kurį jis septyne
rius metus dirbo.
K. Gineičio knygoje Amerika ir Amerikos Lietuviai yra netiksliai pasa
kyta, kad kun. Andrius Strupinskas atvažiavęs Amerikon (J. A. V.) 1866 m.
Kun. Jurgis Kolesinskis (1836.IV.14-1912.III.5), išbuvęs Sibire nuo 1864
m. sunkių darbų kalėjime ir, 1890 m. atgavęs laisvę, tais pat metais atvyko
Amerikon.
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Kai kurios lietuvaitės buvo Įstojusios į Šv. Šeimos lenkių na
zaretiečių seserų vienuoliją Chicago, Ill. Kai įsikūrė Šv. Jurgio pa
rapinė mokykla, savo vyriausybei leidus, keletas lietuvaičių moky
tojavo joje nuo 1897 m. rudens.
Susidarius naujoms lietuvių parapijoms Chicago, Ill., k. a. Dievo
Apvaizdos, Šv. Kryžiaus, Aušros Vartų, ir jų mokyklose kurį laiką
dirbo seselės nazaretietės. Iš tų seselių, Šv. Tėvui leidus, 1922 m.
iškilo lietuvaičių vienuolija, pranciškietės, trečiojo Šv. Pranciškaus
Ordino Dievo Apvaizdos seserų kongregacija, Pittsburgh, Pa.6.
Ateiviai darbininkai. — Į J. A. V. vyko jauni vyrai ir mergai
tės, ieškodami medžiaginės gerovės. Neturto buvo pilna Lietuvoje.
Žemaitijoje 34% žmonių buvo be žemės; Suvalkų krašte vadinamų
liuosininkų 1890 m. buvę 60% gyventojų. Skurdas slėgė žmones
labiau, negu rusų okupacija. O ir ji buvo žiauri. Okupantas panai
kino lietuviškas mokyklas ; uždraudė draugijas ir net brolijas ; už
lietuvišką knygą grėsė tremtis ilgiems metams į Sibirą ar sunkių
darbų kalėjimas. Bažnyčia suvaržyta; jai laisvė atimta; panaikinti
vienuolynai, o kurie buvo rusų palikti po 1864 m. caro įsako, į
juos okupantai uždarė neveikliam gyvenimui kunigus vienuolius, o
kituose — seseles. Visi buvo pasmerkti išnykti iš Lietuvos padan
gės, negaudami civilės okupantų valdžios leidimo priimti vienuolijon
naujokus.
Be to, kunigų pamokslai buvo policijos sekami ir už nukrypi
mus nuo oficialaus teksto baudžiami. Daug puošnių bažnyčių ka
talikams buvo atimta ir atiduota iš Rusijos atgabentiems stačiati
kiams. Net vaikų katechizacija buvo draudžiama. Neramiam jaunų
vyrų elementui suvaldyti 1874 m. okupantai įvedė priverstiną ilgą
karinę tarnybą rusų kariuomenėje.
Tais laikais beveik visas Lietuvos gyventojų gyvenimas rėmėsi
žemės ūkio pajėgumu ir našumu. Buvo labai lietinga 1867 m. va
sara. Javai supuvo laukuose. O 1868 m. karščiai išdegino pasėlius.
Grėsė žiaurus badas. Žemės ūkyje atsirado daug nereikalingų žmonių,
bedarbiu.
Apie tą laiką pirmieji išeiviai rašė iš Amerikos pažįstamiems
apie pasakiškai turtingą gyvenimą, atsiųsdami net savo nuotraukas.
Negi galėjo save gerbiąs vyras « amerikonas », kviesdamas mergaitę
atvykti Amerikon pasirodyti apšepusiais rūbais, kaip koks vargšas ?
Dažnas išsinuomodavo tai progai išeiginius rūbus, aukštą skrybė
laitę, laikrodį su auksiniu retežėliu, rankon pasiimdavo tada ma
dingą lazdutę ir prie triju-keturių aukštų namo pasidarydavo nuo
6
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trauką. Ir jis nemeluodamas rašė : « Brangioji, šituose namuose gy
venu ir laukiu tavęs, Šipkartę atsiusiu. Pranešk, kada nori išva
žiuoti ». Tokia fotografija apkeliaudavo visą parapiją. O žinios, kad
Amerikoje, tiesa, už nelengvą darbą galima per mėnesį daugiau
uždirbti, negu Lietuvoje ištisus metus ūkyje vargstant, magiškai
veikė jaunesnius, judresnius, drąsesnius, kurie nesibijojo sunkaus
darbo.
Ir taip politinis lietuvių persekiojimas, tėvynėje esamas skurdas,
laisvės stoka ir išeivių sparnuotas žodis patraukė į J. A. V. šimtus
tūkstančių lietuvių. Vyko ūkininkaičiai, vyko bežemiai, smulkūs
amatininkai, siuvėjai, jauni vargonininkai ir kiti, nes anuomet ke
lionė į New Yorką iš Lietuvos kaštavo nepilnus 100 rublių, t. y.,
50,00 dolerių.
Turtingų ateivių beveik nebuvo, jei neskaitysime keletos dvari
ninkų, kurie po nepavykusio sukilimo 1863 m. pasitraukė Amerikon,
bėgdami nuo mirties. Nėra žinių, kad jie būtų sutapę su ateivių
darbininkų dauguma. Ano meto mada einant, pamokyti ir turtin
gesnieji, amatininkai ir miesčionys stengėsi kalbėti lenkiškai ir save
laikė « paliokais », ne lietuviais. Mat, lenkai buvo šviesesni, pamo
kyti žmonės, o lietuviams to mokslo stokojo. Negalime tad perdaug
stebėtis, kad lietuviškieji « paliokai » rašė lenkiškas konstitucijas
kuriamoms draugijoms, kad lietuviai ateiviai pradžioje kūrė mišrias
lietuvių-lenkų parapijas.
Savųjų lietuvių kunigų buvo maža. O ir tie sekė madą. Taip
į mišrią Švenč. Mergelės Marijos Gimimo parapiją Plymouthe, Pa.,
vyskupas William O’Hara paskyrė klebonu kun. Antaną Varnagirį
1886 m. Klebonavo trejus metus ; pamokslus sakė lenkiškai, o lietu
viškai nepasakęs nė vieno pamokslo 7.
Į jo vietą atvykus kun. Aleksandrui Burbai 1889 m. spalio 9 d.
ir pradėjus jam lietuviškai skaityti evangeliją, lenkai su triukšmu
išėjo iš bažnyčios, užkalė klebonijos duris ir savo klebono neįsileido
į « lenkišką » kleboniją. Vietos vyskupas įsikišo į tą reikalą ; bet ir
vyskupo lenkai nepaklausė. Todėl ganytojas leido Plymoutho lietu
viams atsiskirti nuo lenkų ir sudaryti savo parapiją.
Štai kitas to laiko vaizdas. Kun. Andriejus Strupinskas, mari
jonas tremtinys, savo sesers Kazakevičienės prašomas, 1874 m. iš
Bronx, N. Y., atvyko į Mahanoy City, Pa., išklausyti lietuvių išpa
žinties. Ten jis apsibuvo, laikydamas lietuviams pamaldas vokiečių
bažnyčioje.
Netolimam Shenandoah, Pa., miestelyje buvo didesnis lietuvių
būrys ir nemažai lenkų darbininkų. Jų prašomas, 1874 m. nupirko
7
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už 700 dolerių žemės sklypą, įkūrė šv. Kazimiero parapiją, pastatė
medinę bažnyčią ir bandė patarnauti ir lietuviams ir lenkams. Bet
tautiniams ginčams kilus ir lenkams pradėjus spausti lietuvius, kun.
A. Strupinskas pasitraukė iš parapijos 1877 m. ir apsigyveno pas
gimines Nedzinskus Gilbertone, Pa. Būdamas paliegėlis ir ramaus
būdo žmogus, jis ten gyvenęs iki savo mirties 1892 m.
Sunki pradžia. — Pirmieji ateiviai lietuviai J. A. V. pateko į
neįprastas gyvenimo sąlygas. Kad būtų galima gyventi, būtinai
reikėjo gauti darbą. O darbą gauti nebuvo lengva, nemokant anglų
kalbos. Pennsylvanijos kalnuose veikė kietosios anglies kasyklos.
Bet ir ten gauti darbą nebuvo lengva. Airiai darbininkai skersavo
į lietuvius, kaip į savo varžovus. O kurį lietuvį priimdavo darban,
tą angliakasys airis išnaudodavo.
1870 m. atvyko į Pittston, Pa., siuvėjas Andrius Klimavičius.
Bet dirbo New Yorke. Metais prieš jį iš Lietuvos pabėgęs Andrius
Tepliušis, kai jam grėsė Sibiras už lietuviškų knygų platinimą,
vertėsi, pardavinėdamas devocionalijas. Kiti buvo paprasti dar
bininkai.
S.
Ramanauskas sugalvojo įsteigti Pittstone alinę. Prieš jį su
kilo airiai. Susidarė airių mušeikų būrys. Susitarę ateidavo į Rama
nausko alinę ir išgerdavo už dyką visą rastą pas jį alų. Teisybės
ieškoti nebuvo kur. Visame miestelyje buvo tik vienas policininkas.
Ir jis negalėjo daromos skriaudos sustabdyti. Teko patiems lietu
viams gintis. Susitarė 12 vikrių vaikinų; apsiginklavo ir palaukė
airių mušeikų. Airių buvę daug daugiau, bet jie nebuvo pasiruošę
« karui ». Gavę smarkiai mušti, pasitraukė ir daugiau alaus už dyką
pas Ramanauską negėrę 8. Panašių nuotykių buvę ir kitose vieto
vėse. Lietuviams teko kovoti ir su airiais ir su lenkais. Bendras
reikalas išmokė lietuvius organizuotis.
To meto darbininkų maistas buvo menkas: duona, bulvės,
sriuba; labai retai mėsos gabaliukas. Mažai dirbdami ir mažai už
dirbdami, po keleris metus vaikščiodavę iš Lietuvos atsivežtais
rūbais ir marškiniais.
Apsisprendimas. — Apie 1870-1890 m. lietuvių ateivių tautinė
sąmonė giedrėjo. Pamažu suprato, kad lietuvis nieku būdu nėra
žemesnis už tokį pat darbininką lenką, kad lietuvių kalba yra
graži ir turtinga, o visa tautos praeitis yra labai garbinga.
Pajutę sutelktinio darbo ir draugijos jėgą, ėmė kurti lietuviškas
savišalpos ir kitas draugijas. Shamokine, Pa., 1874 m. pasirodė
8
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Miko Tvardausko anglų-lietuvių ir lietuvių-lenkų lankais leidžiamas
žodynas.
1879 m. jis pradėjo leisti Lietuviszką Gazietą. Maža buvo mo
kyta lietuvių. Skaityt ir rašyti mokantieji k. a. Hazletone, Pa.,
Freelande, Pa., Plymouthe, Pa., ir Shamokine, Pa., priklausė prie
mišrių lietuvių-lenkų draugijų. Jiems grėsė pavojus ištautėti, ypač
kad nebuvo lietuvaičių lietuviškoms šeimoms kurti. Pirmoji lietu
vaitė Pittstone atsirado 1875 m. — Magdalena Norbutaitė. Ji ište
kėjo už Prano Kemežo. V. Blažys ir J. Tepliušis vedė aires ; A.
Jasaitis — vokietaitę, P. Kašiuba — slovakaitę, Valiukas — velšę.
Tuo metu kunigai Strupinskas, Dutkevičius, Kunča. J. Čižauskas,
Buškevičius dirbo mišriose lietuvių-lenkų parapijose.
Nors Pittstone, Pa., savinasi pirmosios lietuvių parapijos vardą,
nes ji buvo įregistruota 1885 m., bet jų bažnyčia pastatyta buvo
ir pašventinta tik 1889 m. Iki tam laikui iš Plymoutho, Pa., atva
žiuodavo pas juos kun. A. Burba išpažinčių klausyti. Pirmas Pitts
tone apsigyvenęs klebonas buvo kun. Jurgis Kolesinskis 1890 m.
Tuo tarpu 1889 m. Plymouthe, Pa., vyskupas leido kun. A. Burbai
sudaryti lietuvišką parapiją ir ji paskyrė tos parapijos klebonu.
Tautiniai susipratęs medicinos studentas Jonas Šliūpas atvyko
į J. A. V. 1884 m. Visur jis ragino lietuvius skirtis nuo lenkų. Ska
tindamas lietuvių tautinę sąmonę, padarė nemažai gero, bet būda
mas laisvamanis ir netikintis žmogus, kartu platino ir laisvamanybę.
Kiek jo paveiktas kun. Antanas Varnagiris pametė kunigystę, ne
siimu spręsti; bet lietuviams katalikams ir jų vadams kunigams
atsirado nauja nereikalinga kova: reikėjo gintis nuo laisvamaniu.
Toji kova, prasidėjusi už lietuvio sielą J. A. V. apie 1885 m.,
nėra pasibaigusi nė 1961 metais, protarpiais smarkiau iškildama
visuomenės gyvenime, tai vėl pritildama. Su laisvamanybę ir jos
įtaka lietuviams teko grumtis kunigams, vienuoliams ne vien po
moksluose, misijų metu, paskaitomis ; bet teko sudaryti apologeti
nius kursus, kurti religinius laikraščius, rašyti knygas, panaudoti
spaudą ir kitus kultūrinius ginklus.
Tautiniam lietuvių apsisprendimui daug padėjo lenkų žiaurus
ir nežmoniškas pasielgimas Plymouth, Pa., 1890 m. sausio mėn.
pradžioje. Besikuriant atskirai lietuvių parapijai, per naujus metus
mirė dvi Kudirkų jaunutės dukterys. Jos buvo palaidotos bendrose
lietuvių-lenkų kapinėse, nes lietuviai tuo metu atskirų kapinių netu
rėjo. Atėję lenkai iškasė karstelius ir padėjo už kapinių tvoros.
Bekasdami, apardė karstelius. Veikė be civilės valdžios žinios ir
leidimo. Už neteisėtą karstelių iškasimą buvo teismo nubausti. To
įvykio gandas, daug kur pasakotojų padidintas, kaip gaisras sukėlė
lietuvius. Lietuviai suprato, kad su lenkais dėtis neverta.

7*

LIETUVIŲ VIENUOLIJŲ ĮNAŠAS MŪSŲ IŠEIVIJAI

435

To įvykio pasėkoje, kur tik mišriose parapijose buvo daugiau
lietuvių, ten pasistengta, kad lenkai atsiskirtų nuo lietuvių, k. a.
Hazletone, Pa., 1892 m., o kitur patys lietuviai sau kūrė parapijas,
draugijas, mokyklas, parapijos sales. Į tą darbą stojo kunigai A.
Burba, Abromaitis, Pautienius, Pieža, Sutkaitis, Žilinskas, Kaupas,
Milukas, Lietuvnikas, Kaulakis, Žebrys, Kuras, Jakštys, V. Matu
laitis, P. Saurusaitis ir kiti.
Apšvieta-mokslas. — Lietuviai yra gabūs mokslams. Amerikoje
patyrę, kad bemoksliai turi skursti, ėmėsi mokytis. Apie 1900 metus
didesniuose centruose buvo įsikūrusios bent 25 lietuvių katalikų
parapijos. Jų vargonininkai, o dažnai ir kunigai, darė vakarinius
suaugusiems kursus, mokė rašyti ir skaityti lietuviškai.
Į parapijos chorą buvo priimami tik sugebantieji skaityti. Da
lyvauti gi chore buvo didelė garbė. Be to, kyląs noras be tarpi
ninkų pačiam rašyti laiškus į Lietuvą ir daug kitų priežasčių vertė
pirmuosius ateivius išmokti rašto.
Pagausėjus mokančių skaityti eilėms, padidėjo ir lietuviškų lai
kraščių paklausa, knygų alkis. Išspausdinta tuo metu didokos kny
gos : pavyzdžiui, Europos Istorija, Simano Daukanto Būdas ir
kitos.
Pradėjo jungtis savišalpos draugijos. Jų Susivienijimas ima
veikti 1886 m. Greitai pasirodo Saulė, eina Tėvynė ir kiti laikraš
čiai.
1897 m. lietuvių mokykloje Chicago, Ill., pasirodo mokytojos
lietuvaitės seselės nazaretietės, priklausiusios lenkių seserų kongre
gacijai. Kada jos įstojo ir kiek jų ten buvo, sunku sužinoti. Atrodo,
kad jų ten bus buvę apie 20, nes pajėgė aptarnauti 8 mokyklas.
O kai 1922 m. gavo šv. Tėvo leidimą pereiti į kuriamą pranciškie
čių seserų vienuoliją, 15 jų pasinaudojo tuo leidimu 9. 1900 m.
įsikuria Dievo Apvaizdos parapija, ir jos pradžios mokykloje mo
kytojauja tos pačios seselės lietuvaitės. Tai buvo didelė naujiena
kitoms lietuvių parapijoms, kur mokytojavo pasauliečiai moky
tojai.
Prasideda vaidinimai, vakarėliai, mokyklų pasirodymai, iškylos
ir susirinkimai. Lietuvių kultūrinis gyvenimas prasiplečia. Deja,
liberalų sąjūdis galingąjį Susivienijimą 1901 m. suskaldo pusiau.
Abudu, besivaržydami dėl naujų narių, per 60 metų darė didelės
Įtakos išeivių ir Amerikoje gimusių lietuvių kultūrinei veiklai.

8

Lietuvių Enciklopedija, XXIII, (1961), 416 psl.
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Seserų lietuviškų vienuolijų atsiradimas J. A. V.

Kazimierietės. — 1898 m. Kazimiera Kaupaitė su drauge iš
Scrantono, Pa., nuvyko į Brooklyną į seselių nazaretiečių iškilmes.
Iškilmės padarė Kaupaitei dideli įspūdį. Nuo tada ji pradėjo gal
voti apie vienuolinį gyvenimą. Kol toji mintis išsivystė, subrendo
ir buvo galima įvykdyti, teko jai pabūti tėviškėje, Lietuvoje, mo
kytis Šveicarijoje — Ingenbohlyje, grįžti Amerikon su dviem drau
gėm, Judita Dvaranauskaite ir Antanina Unguraite, ir pradėti kurti
naują lietuvaičių seserų vienuoliją, gavus vyskupo Shanahano suti
kimą ir Šv. Tėvo leidimą.
Atlikusios naujokyną pas Nekalčiausios Marijos Širdies seseris
St. Mary’s ties Scrantonu, Pa., ir pasimokiusios reikalingų Amerikos
mokytojoms mokslų, gavo iš vyskupo Shanahano sau vardus Maria,
Immaculata ir Concepta, o 1907 m. rugpiūčio 30 d., priimdamas jų
vienuolinius įžadus, pavadino jas šv. Kazimiero seserimis 10. Pirmas
seserų kazimieriečių vienuolynas buvo Mt. Carmel, Pa. Jas ten
įkurdino kun. dr. Antanas Staniukynas. Visuomeninis jų veiklos
tikslas — mokyti lietuviškų mokyklų vaikus religinėje ir tautinėje
dvasioje.
Per 50 metų vienuolija išaugo į didelę religinę organizaciją su
išsišakojusia veikla. Jų pirmoji mokykla buvo Mt. Carmely, Pa.:
3 mokytojos ir apie 100 mokinių. 1955 m. seserys kazimierietės va
dovavo 53 įstaigoms 13 valstijų ir 1 mokyklai Argentinoje. Seserų
skaičius pasiekė beveik 500. Jų 224 mokytojauja 37 pradžios mo
kyklose ; 88 seserys moko 6 aukštesniose mokyklose, turėdamos
savo globoje 12.303 mokinius.
Nuo 1952.IX.2 d. veikia Maria High — didžiulė naujausia
mokykla. 1955 m. joje mokytojavo 57 seserys ir turėjo 1.507 mer
gaites mokines.
Chicagos arkivyskupui kardinolui Jurgiui Mundelein pageidau
jant, seserų dalis ėmėsi gailestingumo darbų, išėjusios atitinkamus
slaugių mokslus. Kardinolas pavedė joms (1928) aptarnauti šv. Kry
žiaus ligoninę ir jai vadovauti. 1938 m. rudenį jis įgijo Loretto ir vė
liau Neligh ligonines. Jose dirba 44 seserys, 53 slaugės ir 375 sam
domi darbininkai. 1955 m. trijose ligoninėse seserys aptarnavo 8.198
ligonius. 1961 m. seserys pradėjo didinti šv. Kryžiaus ligoninę.
Nauja statyba kainuosianti apie septynis milijonus doleriu.
Tos pačios seselės vadovauja ir dirba Šv. Šeimos Viloje —
senelių prieglaudoje. 8 seselės aprūpina 65 senelius. Antrą didelę
10

K. Burton, Lily and Sword and Grown, 1958, 59 psl.
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senelių prieglaudą ir didžiulę aukštesniąją mokyklą mergaitėms pa
sistatė savo ūkyje Newtown, Pa.
Tenka paminėti, jog seserys kazimierietės atidarė savo vienuo
lijos šaką Lietuvoje 1920.X.2. d. Keturiolikai metų praėjus, 1934 m.
liepos mėnesi, pageidaujant Kauno arkivyskupui J. Skvireckui, ši
šaka pasidarė savaiminga kazimierieeių kongregacija Lietuvoje. 1940
m. ji turėjo 13 misijų namų, 1 gimnaziją, 2 amatų mokyklas, 2
senelių prieglaudas, 1 vaikučių prieglaudą, 10 padžios mokyklų, 20
vaikų darželių, 3 bendrabučius ir dar kelios seselės dirbo kaip slau
gės ligoninėse. Prieš komunistams užimant Lietuvą, joje buvo 150
seserų kazimieriečių.
Amerikietės seselės mokytojos išspausdino daug vadovėlių mo
kykloms, dainų rinkinių, pratimų, religinių knygų. 1925-1953 m.
leido žurnalą Šv. Kazimiero Akademijos Aidai. Nuo 1928 m. turi
gerai sutvarkytą lietuvišką biblioteką, kur yra 1.488 tomai, 452 pe
riodiniai žurnalai, 735 brošūros ir Draugo, Darbininko, Garso pilni
komplektai.
Jų vadovaujama Šv. Kazimiero Akademija gavo Chicagos Švie
timo Tarybos pripažinimą 1916 m. pavasarį. Iki 1942 m. Akademiją
baigė 1.091 mokinė.
Kiek lietuvių pasinaudojo seserų kazimieriečių patarnavimais
mokyklose, ligoninėse, kiek ir kas turėjo naudos iš jų leistų knygų,
žurnalo, iš knygyno, kiek jos prisidėjo prie lietuvių vardo iškėlimo
Chicagoje ir plačiau Amerikoje ne vien ruoštais Akademijos
koncertais, auklėtinių sporto varžybomis, bet ir visų seserų
maldomis ir jų gražiu aukos gyvenimu, — tik vienas Dievas
žino.
Chieagos miestas, pagerbdamas seserų kazimieriečių darbo svar
bą visam miestui 1956 m. pavadino Lithuanian Plaza plotą žemės
tarp Marquette Road, California Ave. 69th Street ir Rockwell St.,
kur telpa motiniški seserų namai, Maria High, šv. Kryžiaus ligo
ninė, Marijos Gimimo lietuvių parapijos bažnyčia. Priešais Lithua
nian Plaza yra Dariaus-Girėno, perskridusių Atlantą 1933 m. ir
žuvusių Vokietijoje, paminklas.
Visa tai rodo, kad seselių įtaka į kultūrini Chieagos miesto
gyvenimą prasiplėtė, apimdama ne vien lietuvius, bet ir kitus, kurie
ieško jų paslaugu.
Seserys pranciškietės. — Pranciškiečių pradžia rišasi su Des
Plaines, Ill., lenkių seserų nazaretiečių vienuolynu. Lietuvaitės,
atrodo, pradėjo stoti pas Šv. Šeimos iš Nazareto seseris apie 1895
m., nes jau 1897 m. kelios lietuvaitės seserys mokytojavo Chicagoje,
Ill., lietuvių šv. Jurgio parapinėje mokykloje.
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Kad lenkių seserų vienuolyno vadovybė rado reikalo priimti
lietuvaites, atrodo, prisidėjo ir lietuvių kunigų, susirinkusių į Ply
mouth, Pa., pas kun. A. Burbą 1895 m. liepos mėnesį, padarytas
nutarimas: įkurti lietuvaičių seserų mokytojų vienuoliją.
Be to, nesant lietuviškų vienuolijų, dvasinio gyvenimo pasiil
gusios sielos stojo į svetimtaučių vienuolijas. Ar jos buvo ateivės
iš Lietuvos, ar jau čia J. A. V. gimusios, — man nepavyko susekti.
Lietuvaitės mokytojos nazaretietės pradžioje buvo skiriamos į
lietuviškas mokyklas dirbti. 1897 m. rugsėjo mėn. jas randame šv.
Jurgio parapijos mokykloje; paskui, 1904 m., jos paėmė Dievo
Apvaizdos parapinę mokyklą, šv. Kryžiaus ir Aušros Vartų. Patar
navo ne vien Chicagai. Jos dirbo Pittsburge, Pa., šv. Kazimiero pa
rapinėje mokykloje, Detroite, Mich., šv. Jurgio parapijoje, Spring
Valley šv. Onos parapijoje ir Westville, Ill., šv. Petro ir Povilo
parapinėje mokykloje.
Prasidėję tautiniai nesusipratimai tarp lenkų ir lietuvių ben
druomenių, gyvu aidu atsiliepė pas seseris mokytojas. Kai sesučių
vadovybė pradėjo varžyti lietuvaičių veiklą lietuvių parapijose, jos
tarėsi su klebonais, kas darytina. Įsikūrus 1907 m. seserims kazi
mierietėms, kurį laiką klausimas pritilo.
Kai seserų nazaretiečių vadovybė pradėjo skirti lietuvaites mo
kytojas į nelietuviškas parapijas, o lenkaites — į lietuvių parapijas,
trys kunigai, būtent: Kun. J. Sutkaitis, kun. M. Kazėnas ir kun.
M. L. Krušas, sutarė įkurti lietuvaičių pranciškiečių vienuoliją, ku
rios branduolį turėjo sudaryti lietuvaitės nazaretietės.
Po ilgų pastangų 1922 m. buvo gautas Chicagos ir Pittsburgho
vyskupų sutikimas ir Šv. Tėvo leidimas. Septynios naujokės11 ir 2
kandidatės atliko naujokyną pas pranciškietes Millvale, Pa. Prie jų
prisijungė 15 seselių su įžadais12, gavusios Romos dispensą. Moti
niškuosius namus įsikūrė Pittsburgh, Pa.
Seserys pranciškietės pradėjo veikti savarankiškai 1929 m. lie
pos 15 d., kai vyskupas leido joms pačioms išsirinkti motiną ir jos
tarybą. Ir nuo tada pradeda jos veikti organizuotai lietuvių visuo
menėje, katechizuodamos vaikus, mokytojaudamos parapijų moky
klose ir nuo 1926 m. šv. Pranciškaus Akademijoje, slaugydamos
ligonius, globodamos senelius ir našlaičius.

__________
11

•

Buvusios nazaretietės : S. M. Angela, S. M. Beata, S. M. Teresė, S. M.
Juozapa, S. M. Gabrielė, S. M. Serafina, S. M. Bernarda.
12 S. M. Pranciška Mongertaitė, S. M. Brigita Umežytė, S. M. Alfonsa
Jonušaitė, S. M. Baptista Laurynaitė, S. M. Antanina Jazulaitė, S. M. Do
vydą Pociūtė, S. M. Regina Blazauskaitė, S. M. Paula Vaiskelionytė, S. M.
Gertrūda Radžiukynaitė, S. M. Aloyza Jurgutytė, S. M. Kazimiera Pečiulytė,
S. M. Liucilė Mažrymaitė, S. M. Benedikta Krunglevičiūtė, 8. M. Vincenta
Melvidaitė, S. M Stanislova Pašakarnytė.
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Pranciškiecių lietuvaičių vienuolija 1961 m. turėjo 250 seserų,
16 naujokių, 15 kandidačių, viso 281. Nuo 1960 m. jos mokė 22
parapinėse mokyklose, turėjo 15 katechizacijos centrų, kuriuos
lankė apie 1.500 vaikučių iš viešųjų mokyklų. Be to, Mt. Yernon,
Ill., pastatė Gailestingojo Samariečio ligoninę su 115 lovų ligoniams.
Ten dirba 20 seserų pranciškiecių ir 6 samdomos slaugės. Per me
tus ligoninė aptarnauja apie 4.000 ligoniu.
Tarp 1936 ir 1941 metų jos bandė įsikurti Lietuvoje. Kaune
atidarė Studijų Namus, vadovavo mergaičių namų ruošos bendra
bučiui ir 1939 m. Vilniuje buvo pradėjusios našlaičių bendrabutį.
Dirbo ten 5 seserys, bet 1941 m. visos priverstos buvo grįžti į
J. A. V.
Geriau pavyko joms įsikurti Brazilijoje. Sao Paulo mieste ati
darė noviciatą lietuvaitėms ir brazilėms. Brazilijoje dabar dirba 45
seselės, jų tarpe 10 lietuvaičių. Jos moko 4 pradžios mokyklose,
turinčiose apie 2.000 mokinių ir 3 aukštesniose mokyklose, kurias
lanko apie 300 moksleiviu.
Kartu su besikeičiančia lietuvių bendruomene seselės pranciškietės išplėtė savo veiklą į mokyklas, katechizaciją, prieglaudas, ligo
ninę ir įsijungė į misijų darbą. Per 40 metų jos padarė daug gera
jų globai pavestiems vaikučiams ir suaugusiems asmenims.
Nukryžiuotojo Jėzaus seserų kongregacija. — Prieš pirmąjį pa
saulinį karą, jo metu ir tuoj po jo (1900-1920) gausiai kūrėsi naujos
lietuvių parapijos J. A. V. šiaurės rytuose. Per 20 metų pradėjo
veikti 66 naujos parapijos. Prie jų buvo steigiamos parapinės mo
kyklos. Mokykloms verkiant reikėjo seserų lietuvaičių. Bet sunku
buvo jų gana gauti.
Klebonai gausiai rėmė įsikūrusias ir gražiai veikiančias seseris
kazimierietes, parėmė pranciškiecių pastangas, bet seselių vis buvo
per maža. Parapijos, turėdamos dideles skolas už naujai pasistaty
tas bažnyčias ir kitus parapinius pastatus, neįstengė apmokėti
pasauliečių mokytojų. Apie tai klebonai kalbėdavo parapijų susi
rinkimuose ir draugijų posėdžiuose.
Penkios lietuvaitės13 susitarė kurti savąjį vienuolyną. Pradžioje
mokėsi pas seseris domininkones Amityville, N. Y., paskui pas pasioni
stes, tėvui Alfonsui Urbanavičiui, C. P., patariant, ir galop 1924-1927
m. jas globojo Nekalčiausios Marijos Širdies seserys Scrantone, Pa.
Visos penkios lietuvaitės 1925 m. padarė vienuolinius įžadus
Nukryžiuotojo Jėzaus Seserų Kongregacijoje. Pirmuosius vienuolijos
13
Marija Bugailiškytė, Paulė Dailydaitė, Doloroza Dailydėnaitė, Alfonsa
Jakulytė ir Gabrielė Kairytė.
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įstatus joms paruošė pasionistas kun. Sidney, 1928 m., paskirdamas
joms visuomenėje veikti gailestingų darbų srityje, auklėti ir mokyti
vaikučius mokyklose ir prieglaudose.
Jų motiniški namai, naujokynas ir aukštesnioji mokykla su pe
dagoginiais mokytojų kursais iki 1945 m. buvo Elmhurste, Pa., o
paskui išsikėlė į Brocktoną, Mass. Nuo 1927 m. seserys veikia sava
rankiškai. Dabar yra 112 seserų.
Norėdamos išsiauklėti sau gerų mokytojų, keletą seserų buvo
pasiuntusios į Lietuvą; jų dvi lankė V. D. Universitetą 1937-1939 m.
Elmhurste, Pa., prie vienuolyno 1926-1943 m. veikė našlaičių
prieglauda su mokykla, paskui — senelių namai, kurie 1961 m. yra
didinami. Seserys vadovauja mokykloms : Cambridge, Mass., Brock
tone, Mass., Lawrence, Mass., Amsterdame, N. Y., Girardvillėje, Pa.,
ir Franckvillėje, Pa. 1960 m. Brocktone, Mass., buvo jų motiniškieji
namai, aukštesnioji mokykla kandidatėms, pedagoginiai kursai, nau
jokynas, senelių prieglauda ; turi tvarkingą biblioteką ir savo patal
pose priglaudė prel. P. M. Juro vadovaujamą Lietuvių Katalikų
Kultūros Instituto archyvą. Jų pedagoginiai kursai yra įjungti į
katalikų universitetą Washingtone.
Švenč. Marijos Nekalto Prasidėjimo Seserys. — Nekaltai Pradė
tosios Švenčiausios Mergelės Marijos Seserų Kongregacija pradėjo
juridiniai veikti 1918 m. spalio 15 d. Jas įkūrė Dievo Tarnas arkiv.
Jurgis Matulaitis-Matulevičius ir davė joms įstatus.
Savo apaštalavimo tikslu jos pasiėmė mokyti ir auklėti vaikus,
laikyti pradžios mokyklas, darželius, lopšelius, mergaičių auklėjimo
įstaigas, turėti spaustuves ir spausdinti bei platinti knygas ir lai
kraščius, laikyti ligonines, senelių bei našlaičių prieglaudas ir dirbti
katalikų akcijoje.
Vienuolijos branduolį sudarė penkios seserys. 1918.XI.1 d. priė
mė 10 kandidačių. Ir 1940 metais jų buvo Lietuvoje 128 seserys,
22 naujokės ir 20 kandidačių, viso 170 asmenų.
Kun. dr. Jono Navicko, M. I. C., kviečiamos penkios seserys 14,
lydimos motinos M. Teresės atvyko į Marianapolį 1936 m. rugp.
18 d. Sekančiais metais trys seselės buvo šeimininkės Marijonų Se
minarijoje, Clarendon Hills, Ill. Jos čia dirbo 17 metų.
Padaugėjus darbams ir reikalams, 1937-1939 m. iš Lietuvos
atvyko dar 14 seselių. 1939 m. įsigijo Thompsone, Conn., namus,
įsikorporavo valstijoje, įkūrė naujokyną Villa Maria namuose. 1942
m. seserys įsigijo antrą namą Thompsone, Conn., ir jame atidarė 20
11

Consolata.

S. M. Aloyza, S. M. Apolonija, S. M. Tarcizija, S. M. Augustina ir S. M.
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senelių poilsio namus. Vėliau įsigijo Putname, Conn., sodybą su trijų
aukštų namais ir ten perkėlė centrines įstaigas : naujokyną, mer
gaičių bendrabutį, mergaičių vasaros stovyklą, spaustuvę, kongre
gacijos vadovybės būstinę.
Komunistams užgrobus Lietuvą ir padarius nebegalimą laisvą
susisiekimą su vienuolijos centru Lietuvoje, 1960 m. buvo gautas
ypatingas dvasinės vyriausybės leidimas, ir padaryti nauji vadovybės
rinkimai. Nuo 1960 m. liepos 28 d. vyriausia kongregacijos motina
yra išrinkta M. Augusta (Apolonija Sereikytė). Ji yra baigusi Uk
mergės gimnaziją 1927 m. ir studijavo istoriją bei pedagogiką Lie
tuvos Universitete Kaune. Į Nekalto Prasidėjimo Seserų kongre
gaciją įstojo 1936 m.
Nekalto Prasidėjimo Seserys kol kas nėra gausios J. A. V., bet
jos dirba nemažus darbus ir lietuvių visuomenei labai naudingus.
Jų spaustuvėje spausdinamos knygos ir laikraščiai: Laiškai Lietu
viams, Žvaigždė, Eglutė, Vytis, Lux Christi.
Jų vasaros mergai čių stovykla veikia nuo 1944 m. Per 16 metų
vasarojo pas seseris 1.526 mergaitės. A. L. R. K. Federacija pavedė
seselėms ruošti Dainavoje prie Manchesterio, Mich., mergaičių stovy
klą. 1957 m. ten vasarojo 60, 1958 m. — 72 ir 1959 m. — 83 mer
gaitės. Thompsone, Conn., veikia jų senelių poilsio namai. Dabar
užsibrėžusios pastatyti apie 100 kambarių seneliams poilsio « Matu
laičio Namus », o prie ežero įsigytoje žemėje mergaitėms Raudon
dvario stovyklą. Pas save Putname, Conn., ruošia protarpiais moterų
uždaras rekolekcijas, pakviesdamos žinomus ir lietuvių tarpe garsius
kunigus joms vadovauti.
Toronte, Ont., įkūrė Vaikų Namuose kūdikių lopšelį ir vaikų
darželį. Montrealyje turi vaikų darželį, katechizuoja vaikus ir moko
šeštadienio mokykloje.
Visus tuos darbus ir daug kitų dirba 48 seserys. Jos laukia
gausesnių pašaukimu.
Bendri duomenys. — Lietuvaičių vienuolijų darbai 1961 m. apėmė
71 pradžios mokyklą, 10 aukštesniųjų mokyklų, 1 pedagoginius kursus,
16 katechetinių centrų, 6 senelių poilsio namus, 4 ligonines, 2 vaikų
darželius, 1 kūdikių lopšelį-prieglaudą, 1 spaustuvę, 2 vasaros stovy
klas; jų rūpesčiu daug išspausdinta mokykloms vadovėlių, knygų, gai
dų; jos leido Šv. Kazimiero Akademijos Aidus, leidžia Eglutę. Savo pa
talpose priglaudė Lietuvių Archyvą Amerikoje ir Katalikų Kultūros
Instituto archyvą. Kiekviena vienuolija turi savo bibliotekas, o dvi
— stambius lituanistinius knygynus. Lietuvaitės seserys pasireiškė
plačiai muzikoje, meno kūriniais, vadovaudamos orkestrams ir cho
rams, ruošdamos vaidybos vakarus ir koncertus.
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Šiems visiems ir kitiems pagelbiniems darbams pasiaukojo 941
seselė. Kai kurios jų dirba vienuolyne jau 54 metus, kitos 39, tre
čios 34 ir jauniausioji J. A. V. vienuolija — Nekalto Marijos Pra
sidėjimo kongregacija dirba 25 metus.
Pradėjusios mokyti 1907 metais pirmuosius Amerikoje gimusius
lietuviukus, jos moko dabar ne vien jų vaikus, bet ir anūkus, prisi
taikydamos prie vietos ir laiko reikalavimų. Seserų vienuolijos yra
vietos vyskupų žinioje. Jos yra savo klebonų pagalbininkės para
pijos darbuose, auklėdamos vaikučius katalikų tikėjimo dvasioje.

III.

Kunigų Vienuolijos

Jungtinėse Amerikos Valstybėse ir Kanadoje organizuotai vei
kia lietuviai vienuoliai: marijonai nuo 1913 m., jėzuitai, kaip misio
nieriai nuo 1931, pranciškonai nuo 1941 ir saleziečiai nuo 1955 m.
Šios vienuolijos turi savo nariais kunigus ir brolius vienuolius. Visų
jų skaičius nėra didelis. Viso yra 236 vienuoliai ir naujokai.
Bet jų kultūrinė veikla ir įtaka lietuvių visuomenei yra didelė.
Kiekviena vienuolija spausdina savo laikraščius ir žurnalus. Pasie
kia dešimtis tūkstančių skaitytojų. Laikraščių lygis yra gana aukš
tas. Prie jų suburti lietuviai šviesuoliai pateikia skaitytojams gerai
paruoštų savo mokslo srities straipsnių. Visos sritys liečiamos ir jų
klausimai nagrinėjami.
Grynai tikybiniam ir dvasiniam gyvenimui skatinti eina trys
laikraščiai: savaitinis Kristaus Karaliaus Laivas ir du mėnesiniai:
Žvaigždė ir Šv. Pranciškaus Varpelis. Protarpiais dar pasirodo Sale
ziečių Balsas. Jaunimo ir senimo kultūrinius, mokslinius, politinius,
socialius, meno, literatūros tiek bendrus, tiek kolonijų ir centrinių
organizacijų, taip pat kolonijų veiklos pranešimus ir straipsnius
gabiai pateikia skaitytojams tėvų marijonų globojamas ir iš dalies
redaguojamas dienraštis Draugas, o taip pat tėvų pranciškonų du
kartu savaitėje einąs Darbininkas ir jų mėnesinis žurnalas Aidai.
Gyvus visuomeninius ir šeimyninius klausimus svarsto tėvų jėzuitų
mėnesinis Laiškai Lietuviams. Prie lietuvių visuomenės kamieno
palaikyti lietuviams, jau nebemokantiems lietuviškai, 14 metų yra
leidžiamas mėnesinis žurnalas The Marian. Tuo būdu lietuviai vie
nuoliai pastoviai, plačiai ir giliai veikia ir šviečia lietuvių išeiviją.
Amerikoje gimusiems lietuviams kunigams pasiruošti dirbti lie
tuvių parapijose teko papildomai mokytis lietuvių kalbos. Chicagos
arkivyskupijoje yra keliolika lietuvių parapijų. Kas metai įstodavo
iš jų po kelis klierikus į Mundeleino Seminariją. Reikalą pajutęs,
Chicagos arkivyskupas 1924 m. paprašė tėvus marijonus, kad duotų
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kas savaitė lietuvių kalbos ir iškalbos pamokas seminarijoje. Daug
metų ten važinėjo kunigai Rėklaitis, Kudirka ir kiti.
Pagausėjus pašaukimams, marijonai įkūrė pilną kunigų semina
riją su 10 profesorių ir šešiais metais studijų. Seminarija veikė 20
metų (1934-1954). Per tą laiką mokėsi 90 klierikų. Jų 45 pasiekė
kunigystės, o kiti seminariją apleido.
Dievo Tarnas arkivyskupas Jurgis Matulaitis-Matulevičius įkūrė
Marijonų Kolegiją 1926 metais ir pavedė kun. dr. Jonui Navickui
jai vadovauti. Kolegija išsikėlė į erdvesnes patalpas 1931 m., į
Thompsoną, Conn. Ten Kolegija turėjo 6 metų kursą. Buvo Con
necticuto valstijos įskaityta į kolegijų tarpą. Ji veikė iki antrojo
pasaulinio karo pradžios, kada vyriausybė paėmė kariuomenėn beveik
visus studentus. Teko pereiti prie jaunesniojo amžiaus moksleiviu.
Nuo 1941 m. Marianapolyje veikia paruošiamoji į kolegijas
penkių metų aukštesnioji mokykla. Seniau kolegijoje mokėsi beveik
išimtinai lietuviai ir keli apylinkės studentai. Dabartinėje aukštesnioje mokykloje yra kitas vaizdas: lietuviai sudaro tik apie 5%
moksleivių, o visi kiti — kitataučiai. Savo laiku Marianapolio Kole
gija spausdino Studentų Žodį, turėjo garsų studentų orkestrą, ga
lingą chorą, dramos ratelį ir sporto rikiuotę.
Tėvai pranciškonai įkūrė Kennebunkporte, Me., šv. Antano gim
naziją (High School) 1957 m., o 1961 m. turėjo antrą abiturientų
laidą. Šioje mokykloje mokosi 40 moksleivių, nors galėtų jos patal
pose sutilpti visas šimtas. Veikia visos keturios klasės. Be to, atei
tininkai, skautai, lituanistinis klubas, meno ratelis, choras ir orkes
tras 15.
Spaudos darbuose J.A.V. marijonai pirmieji pradėjo leisti 1914
m. mėnesinį žurnalą Tikyba ir Dora savo mažoje spaustuvėlėje. Jis
ėjo penkerius metus. 1920 m. prie Draugo dienraščio gimė savaitinis
Laivas. Jis pasidarė savarankiškas ir eina iki šiol, kas savaitė lan
kydamas tris tūkstančius šeimų per 41 metus. 1933 m. Laivas, pa
brėždamas savo religinį tikslą, pasivadino Kristaus Karaliaus Laivu.
Marijonams teko gelbėti Draugą 1918 m. Jis nežlugo, nes jam
buvo duota redaktorium prof. kun. P. Būčys. 1919 m. sausio 29 d.
marijonai apsiėmė vesti Draugo administraciją, ir jie iki šiam laikui
dienraščiui vadovauja. Dienraštis sutelkė apie save šimtus rašytojų,
praplėtė savo puslapius, duoda savaitinį kultūros, meno ir mokslo
priedą ir pasidarė katalikiškos lietuvių minties atstovas laisvame
pasaulyje.
Prieš dešimtį metų trys lietuvių laikraščiai, Darbininkas, Ame
rika ir Lietuvių Žinios, vos-ne-vos gyvavo, eidami su dideliais nuos
15 Žinios

imtos iš Darbininko, 1961 m. gegužės 23 d., 37 nr. 5 psl.
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toliais. Juos gelbėti pasiėmė tėvai pranciškonai. 1951 metais įsikūrė
jie Brooklyne, įsigijo būtinąsias spaustuvės mašinas ir visą 10 metų
leidžia kas savaitė du kartu Darbininką, su kuriuo susijungė Ame
rika ir Lietuvių Žinios. Mūsų šviesuomenei leidžia tėvai pranciškonai
mėnesinį žurnalą Aidus. Jų spaustuvėje spausdinami yra ir kiti
laikraščiai: Lituanus, Karys, Sportas.
Knygos. — Moksliniai straipsniai laikraščiuose ir žurnaluose turi
didelę vertę ; bet jei tie laikraščiai neberenkami, o perskaičius išme
tami, straipsnių nauda pasidaro labai ribota. Kas kita knyga. Knygą
parašyti ir ją spaudai paruošti tenka nemažai pastudijuoti, o ją iš
spausdinti kaštuoja gerą pluoštą dolerių ; bet užtai knyga gali metų
metais daug kam patarnauti.
Iš marijonų rašytojų, veikusių J. A. Y., tarpo turime gražų
vyskupo Pr. Būčio 29 spausdintų veikalų palikimą. Kun. Vinc.
Kulikauskas davė 15; kun. Jonas Navickas 8; kun. Ignas Česaitis
9; kun. K. A. Matulaitis 16 ; kun. V. Bagdanavičius 2 ; kun. Aleks.
Bublys rankraštyje paliko visą Vidurinių Amžių Kultūros istoriją.
Žinau, kad ir kitų vienuolijų nariai yra išleidę knygų; deja,
statistinių žinių neturiu.
Sielovada. — Sielovados pareigas eina parapijų klebonai ir jų
pagalbininkai. Į tai įeina visas parapiečių dvasinis gyvenimas su šv.
Sakramentais, Dievo žodžio skelbimu, parapijos vaikų katechizacija
ir tikybos mokymas. Prie sielovados prijungiami antraeiliai ir toli
mesnieji parapiečių socialiniai, kultūriniai, bendruomeniniai ir medžia
giniai reikalai. Kiekviena parapija yra savyje uždaras vienetas, už
kurio dvasios sveikatą ir pažangą prieš Dievą, Bažnyčią ir žmones
yra atsakingas klebonas.
Senovėje vienuolijos vengė valdyti parapijas ar joms vadovauti.
Pakitėjus laikams ir žmonėms esant pamokytiems ir noriai pasiduo
dantiems sielos reikaluose vadovauti, vienuolijos, bent kai kurios,
dabar nebevengia apimti parapijas ir jose eiti klebonų pareigas.
J. A. V. ir Kanadoje pranciškonai, jėzuitai ir marijonai turi parapi
jas. Marijonai vadovauja J. A. V. šešioms parapijoms ir turi 2 Ar
gentinoje. Pranciškonai turi 1 parapiją J. A. V. ir 2 Kanadoje.
Jėzuitai vadovauja Aušros Vartų parapijai Montrealyje, Kanadoje,
ir Montevideo, Uruguajuje.
Parapijose vyksta dvasios atnaujinimas, pravedant jose keletos
savaičių rekolekcijas ar misijas, pateikiant rūpimais klausimais pa
skaitas. Kiekviena kolonija ir parapija turi savo vargų ir sunkumų :
kai kur yra įsigalėjęs tikybinis atšalimas, smarkiau veikiant laisva
maniams ; kitur atskilusieji nuo Bažnyčios lietuviai « nezaležninkai »
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sudaro klebonui galvosūkį, o kartais tenka ginti žmones nuo aiškių
bedievių ir komunistu.
Tikinčiųjų priešai turi savo nemažą spaudą, kurioje nesivaržy
dami ir per akis meluodami, skelbia netiesą ir įtaigoja mažamoks
lius savo skaitytojus.
Pamokslai. — Gyvenimas parodė, kad žmonės nedaug nusi
mano apie tikėjimo tiesas. Kai 1913 m. Dievo Tarnas arkiv. Jurgis
Matulaitis Brooklyne davė porą paskaitų socialiniais klausimais, iš
jam duodamų paklausimų patyrė, kad žmonėms yra neaiškios pa
grindinės tikėjimo tiesos, kad reikia juos religiniai šviesti. To neži
nojimo priežastys yra aiškios. Jos buvo 1913 m. ir jos nepasibaigė
net mūsų laikais (1961 m.).
Lietuvoje gimusieji ir pradžios mokyklas baigusieji turėjo tikė
jimo žinių tiek, kiek būtinai reikalinga žinoti, einant pirmos Komu
nijos, ar priimant Sutvirtinimo sakramentą. Amerikoje gimusieji ir
parapijos mokyklą lankiusieji aštuonerius metus, tikėjimo klausimais
nusimano daugiau, bet ne visi lietuviai lankė ir lanko parapijos
mokyklą. Jų dalis eina mokslus pasaulinėje, netikybinėje mokykloje.
Tiesa, suaugusiems sekmadieniais yra sakomi trumpi pamokslai.
Seniau jie tęsdavosi 30-40 minučių, o dabar tie pamokslai labai
sutrumpėjo į 10-15 minučių. Per tiek laiko galima pateikti gero
pamokslo santrauką, bet nėra kada nurodomą tiesą plačiau paaiš
kinti. Tas trumputis Dievo žodžiui skirtas laikas kai kur beveik
visas panaudojamas nereikalingiems, nes parapijos biuleteniuose
išspausdintiems, piniginiams prašymams, draugijų susirinkimų pra
nešimams, ar visos savaitės Mišių intencijų ir joms aukojusių pa
vardžių skelbimams. Iš sakyklos skaitomas visas parapijos laikraš
tėlis, kai tuo tarpu nėra, gal, nė vieno, kurs nemokėtų pats pasi
skaityti ... Nestebėtina, kad mūsų laikais žmonės, negaudami dvasinio
peno, — gerai paruošto pamokslo — ima vengti ilgesnių pamaldų.
Eina į tas pamaldas, per kurias nėra skaitomas parapijos biuletenis.
Kad žmonės yra išsiilgę Dievo žodžio, rodo misijos ir duodamos
rekolekcijos. Per jas pamokslininkai, paprastai vienuoliai, kalba ilgai,
daugiau 30 min., bet jų pamokslai sutraukia žmonių pilną
bažnyčią.
J. A. V. ir Kanados lietuvių šventovėse savo pamokslais švie
tė žmones pagarsėję misininkai: Pijus Andziulis, Andrius Cikoto,
Juozas Vaitkevičius, Antanas Petrauskas, Vladas Draugelis — ma
rijonai ; tėvai jėzuitai: Jonas Bružikas, Jonas Kidykas ir kiti; nuo
jų neatsiliko tėvai pranciškonai: Justinas Vaškys, Juvenalis Liauba
ir kiti. Nėra lietuvių parapijos J. A. V. ir Kanadoje, kur lietuviai
vienuoliai nebūtų skelbę Dievo žodžio.
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Pasikeitė žmonės. Amerikoje gimusios trečios kartos vaikai lan
ko mokyklas. Jie labai mažai žino lietuviškų žodžių, nes jų tėvai
savo tarpe dažniausia kalba angliškai, tik norėdami pasislėpti nuo
nereikalingų ausų, prataria sakini, kitą lietuviškai. Į šių Amerikoje
gimusių lietuvių tarpą, praūžus antrajam pasauliniam karui, įsiliejo
apie 20.000 Lietuvoje gimusių, augusių ir ten mokslus ėjusių lietuvių.
Tarp jų daug šviesuolių, inteligentų, aukštąjį mokslą baigusių žmo
nių. Deja, nevisi jie yra katalikiškos pasaulėžiūros asmenys. Jų
dalis šliejasi prie laisvamanių, socialistų ir kovojančių bedievių,
savo nuotaikomis pasidarydami labai artimi komunistams.
Ir visus šiuos žmones turi apimti parapijos klebono sielovados
pastangos. Reikia skelbti Dievo žodį žmonėms suprantama kalba.
Lietuvių bendruomenei pasidarius dvikalbei ir esant joje asmenų,
kurie supranta tik vieną kalbą, savaime atsirado reikalas kalbėti į
juos ir lietuviškai ir angliškai. Bet ir čia glūdi dar vienas pavojus :
kas tinka angliškai kalbantiems ir galvojantiems klausytojams, tai
būna kartais sunkiai suprantama lietuviškai galvojantiems. Tam
pačiam kunigui nėra lengva įsijausti į skirtingą klausytojų galvoseną
bei jų patirtį ir mokslą.
Draugijos. — Lietuviškas parapijas J.A.V. įkūrė daugumoje vietos
bendruomenėje iškilusi kuri nors draugija. Tai buvo paprastas, natūra
lus kelias. Susitelkus kurioje nors vietovėje didesniam lietuvių būriui,
pajusta, kad jiems reikia draugiškos pagalbos : savisauga ir savišalpa
to reikalavo. Įkurtos draugijos nariai, norėdami prieiti lietuviškai
išpažinties ar sutvarkyti besikuriančias naujas šeimas, pasitarę, ieš
kodavo lietuvio kunigo. Kunigui patariant ir dažnai padedant, drau
gijos įgaliotiniai pasiekdavo vietos vyskupą ir gaudavo jo pritarimą
kurti lietuvišką parapiją; dažnai vyskupas surasdavo parapijai ir
tinkamą kunigą.
K. Gineičio liudijimu16, pirmieji ir vėlesnieji lietuviai ateiviai
J. A. V. buvo sudarę apie 2.000 pašalpinių draugijų. Daug tų savi
šalpos draugijų apjungė L. R. K. Susivienijimas Amerikoje su savo
307 kuopomis, kurių dalis dabar, išvykus nariams į kitas kolonijas,
jau nebeveikia. 1961 metais tebeveikė to Susivienijimo 185 kuopos.
Jis šiemet mini savo veiklos 75 metus, nes buvo įkurtas 1886 m.
Turi per 10.000 narių, iki šiol leido savaitinį Garsą ir atsargose turi
per 3 milionus dolerių turto.
Draugijų ir kolonijų veiklai derinti bei plėsti 1906 m. balandžio
17 d. Wilkes-Barre, Pa., įsikūrė Amerikos L. R. K. Federacija. 1909
m. gegužės 5 d. New Yorke įsikūrė Lietuvių R. K. Kunigų Vienybė
16

K. Gineitis, Amerika ir Amerikos Lietuviai, 280 psl.
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Amerikoje. Šiuo tarpu ji leidžia savo reikalams žurnalą Lux Christi.
Kunigų pavyzdžiu pasekė vargonininkai. Jie sudarė A.L.R.K. Vargo
nininkų Sąjungą 1911 m. Baltimorėje, Md. Spausdina Muzikos Žinias.
Pirmųjų ateivių bręstantis jaunimas pradėjo organizuotis prieš
pirmąjį pasaulinį karą. Jie susibūrė į Lietuvos Vyčių jaunimo orga
nizaciją. Jų steigiamasis seimas įvyko Lawrence, Mass., 1913 m.
balandžio 24 d. Jie plačiai veikia ir dabar, tiek jaunieji Lietuvos
Vyčiai, tiek jų sendraugiai; turi per 2.000 narių ir leidžia nuo 1922
m. mėnesinį Vyties žurnalą.
Pirmajam pasauliniam karui prasidėjus, 1914 m. lapkričio 17 d.
Chicagoje, Ill., katalikės moterys susiorganizavo į apdraudos ir savi
šalpos A. L. R. K. Moterų Sąjungą. Nuo 1916 m. spalio mėnesio
leidžia jos mėnesinį savo žurnalą Moterų Dirvą. Šios sąjungos tur
tas 1961 m. pradžioje siekė 167.000 dol.
Labdarių Šv. Antano Sąjunga pastatė šv. Kryžiaus ligoninę ir
Šv. Šeimos seneliams prieglaudą Orland Parke, III.
Šiose centrinėse Amerikos lietuvių organizacijose dirbo parinkti
savieji veikėjai, vietos kunigai ir kiti šviesuoliai, bet taip gi teko
nemažai padirbėti jose ir tėvams marijonams. Labdarių Sąjungos
centre ilgą laiką dirbo kun. F. Kudirka, kun. K. A. Matulaitis, kun.
Vinc. Dvaranauskas, kun. Pranas Meškauskas ir kiti. Federacijai
vadovavo kurį laiką kun. B. Bumšas, padėjo kun. Matulaitis, o
prieš tai su jais dirbo kun. Ignas Česaitis. Lietuvos Vyčiuose ilgą
laiką darbavosi kun. Mykolas Urbanavičius, paskui kun. P. P. Čini
kas.
IV.

Ateivių veidas

1916 m. laikraščai rašė, kad J. A. V. yra apie 750.000 lietuvių.
Jų tarpe buvo 40 gydytojų, 10 advokatų, 25 laikraščių redaktoriai,
25 laikraščių leidėjai, 120 katalikų kunigų, 30 bankininkų, 3.000
krautuvininkų, 2.500 aludininkų ir apie 10.000 įvairių amatininkų17.
Jie visi sudarė tik 2% prasilavinusių ir apsišvietusių lietuvių; visi
kiti buvo sunkaus darbo darbininkai.
Tiesa, kas metai šimtai lietuvių baigdavo aukštesniąsias mokyk
las ; nemažai mokėsi kolegijose ir kai kurie — universitetuose. Pa
mažu lietuvių šviesuolių nuošimtis augo. Prie to prisidėjo ir mari
jonų Marianapolio Kolegija. Nuo 1926 iki 1941 m. joje viso mokėsi
apie 500 lietuvių jaunuolių. Deja, pasaulinis antrasis karas ją už
darė, atėmęs studentus. Dabar veikia paruošiamoji į kolegijas
aukštesnioji mokykla.
17

Pasaulio Lietuvių Žinynas, 244 psl.
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Pasibaigus antrajam pasauliniam karui ir į Amerikos lietuvių
gyvenimą įsiliejus apie 18.000 šviesuolių ir keliems tūkstančiams
paprastų darbininkų, visas ateivių veidas pakito, kultūrinė veikla
pakilo. Pažanga eina visomis kryptimis. Ji apima sielovadą, religini
gyvenimą, mokslą, mokyklas, institutus, profesūrą, įvairias meno
sritis, muziką, dainą, operos užuomazgą, knygas, naujus laikraščius,
naujus sąjūdžius, k. a. B. A. L. F., A. L. T., V. L. I. K., Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenę, įvairius fondus ir t. t. Į kiekvieną šių sričių
savo dalimi kiekviena lietuvių vienuolija yra davusi savo dalį.
Po 1945 m. Amerikon atvykusieji jauni kunigai vienuoliai — ma
rijonai, jėzuitai, pranciškonai ir saleziečiai yra beveik visi baigę
universiteto mokslus; jų daugumas yra gavę mokslo laipsnius, moka
4-5 ar daugiau kalbų ir nemažas jų skaičius pasirodė geri organiza
toriai, ateitininkų, skautų, studentų ir baigusiųjų mokslus vadai,
patarėjai bei bendradarbiai. Didelė jų dalis veikliai reiškiasi žurna
listikoje, kiti rašo mokslines studijas, kuria muzikos kūrinius, spaus
dina savo poezijos knygas, vadovauja Lietuvių Istorijos Draugijai.
Vienuolių kunigų dalis, gražiai mokėdami lietuviškai, sako gerai
paruoštus pamokslus mūsų šviesuoliams, padeda parapijų kunigams
sielovadoje. Dievo žodis, lietuviškoje galvoje išmąstytas ir gryna kal
ba skelbiamas, daro gilaus įspūdžio ir gausiai nušviečia Dievo
apreikštas tiesas. Dievo Apvaizda nuostabiai padėjo J. A. V. lietu
viams gauti tūkstančius savo šviesuolių ir šimtus vadu; nors jie
atvyko čia be savo noro. Amerikos lietuviai pakelta galva ir su tikra
šviesia viltimi dabar žvelgia į ateitį.

Baigiamosios pastabos
Radijo valandėlės. — Prieš 1930 m. net per kelerius metus Drau
go dienraštis turėjo savo radijo valandėles — pusvalandžius. Juose
būdavo skiriama po keletą-kelioliką minučių religiniams reikalams
ir Dievo žodžiui skelbti. Šią programos dalį paruošdavo tėvai ma
rijonai. Naujiems ateiviams-tremtiniams atvykus, Draugas turėjo
kurį laiką radijo programas penkis kartus savaitėje18. 1949 m. tėvai
pranciškonai kalbėdavo per radiją iš Pittsburgo, Pa.19. Tėvai jėzuitai
protarpiais kalbėdavo per radiją Chicagoje kitų turėtose programose.
Berniukų stovyklos. — Marijonai įruošė Marian Hills soduose
didelę besikeičiančio vandens maudyklę ir iš eilės per 4 metus va
18
19

Pasaulio Lietuvių Žinynas, 162 psl.
Lietuvių Enciklopedija, XXIII, (1961), 424-425 psl.
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saromis turėdavo berniukų stovyklą. Pirmaisiais metais pereidavo
— pagyvendavo stovykloje 30-40 vaikinų, o 1961 m. jų buvo arti
šimto. Pirmąsias kelias savaites stovyklaudavo lietuviškai kalban
tieji berniukai 7-14 metų, o likusi laiką buvo priimami ir nemo
kantieji lietuviškai kalbėti. Abiem stovyklaujančių kuopom būdavo
skiriami skirtingi vadai ir sudaroma skirtinga programa.
Tėvai pranciškonai kas vasarą turi dvi berniukų stovyklas :
vieną J. A. V. ir antrą — Kanadoje, sutraukdami į jas berniukų
būrius. Tėvai jėzuitai laikė keletą metų vaikų stovyklas samdytose
patalpose. Bet tai pasirodė nepraktiška, nepatogu ir per brangu. Kai
tėvai saleziečiai įsigijo nuosavybę prie Cedar Lake, Crown Pointe,
Ind., ten suruošė porą metų lietuviukams vasaros stovyklą. Bet iš
ten išsikėlus lietuviams saleziečiams kitur dirbti, likusieji nebepa
jėgė tęsti pradėtojo darbo ir laikinai apsieina be lietuviškų vaikų
stovyklos.
Vaisiai. — J. A. V. lietuviai pasiekė didelės medžiaginės gero
vės, įkūrė 117 lietuviškų parapijų, daug mokyklų, mokslo įstaigų,
prieglaudų, ligoninių, poilsio namų ir išaugo į stambią kultūrinę
jėgą, kad drįsta ir gali šaukti Kultūros Kongresus, Dainų šventes,
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos suvažiavimus.
Kiekvienas mūsų vartojamas daiktas, kol jis mus pasiekia,
pereina per daugelio žmonių rankas, pavyzdžiui, rūbas ar duonos
kąsnis. Taip daugelio žmonių ilgų metų pastangų ir darbo dėka
turime milijonų dolerių vertės įstaigas, bažnyčias, sales, Lietuvių
Namus, ligonines ir t.t. Net būna atvejų, kai vieno veikėjo suma
numu ir vadovybe yra padaromi dideli dalykai talkos būdu. Jei to
vado nebūtų buvę, reikalas būtų buvęs atidėtas. Tai gali paliudyti
leidžiamoji Lietuvių Enciklopedija.
Lengviau yra pamatyti medžiaginiai veiklos vaisiai, negu dva
siniai, moksliniai ar meninis išauklėjimas. Paveikslai, knygos, laik
raščiai, žurnalai, mokyklos, bažnyčios, labdaros ir visos kitos įs
taigos mums yra artimi ir apčiuopiami dalykai. Sunkiau yra suvo
kiami sielos tobulėjimo, ar atsivertimo plotai, dvasinė pažanga arba
artimoji jungtis su Dievu. Šie dalykai nedaugeliui yra pažįstami,
patirtimi nepasiekiami ir akimis nematomi, o visgi asmenybės ugdy
me ir visuomenės tobulinime yra dideli veiksniai.
Gražios dvasinės įtakos daro vienuolijų leidžiamoji spauda ir
knygos. Tėvai jėzuitai, kiek girdėjau, pasiekia savo žurnalais apie
12.000 pamaldžių sielų ; tėvai pranciškonai vadovauja trečiojo ordi
no tretininkams 80 parapijų ir turi per 2.900 narių ; tėvai marijonai
jau 40 metų lanko savo bendradarbių daugiau kaip 3.000 šeimų, o
Saleziečių Balsas J.A.V. pasiekia šimtus lietuviškų šeimų; jis irgi
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neša dvasinės gerovės skaitytojų sieloms. Viso šio dvasinio įnašo ir
teikiamos naudos J.A.V. ir Kanados lietuvių ateiviams apskaičiuoti
nėra galima, nors ji nėra maža.
Žinome, kad kiekviena Dievui pasiaukojusi siela vienuoliniame
gyvenime turi netuščią savo praeitį, eitas vienuolijoje ir visuomenėje
pareigas, padarytus darbus, dažnai perkamus nemaža asmenine
auka ir gausia malda. Kad galėtume bent skaičiais nurodyti visus
medžiaginius ir įvairaus mokslo srityse pasiektus vaisius, turėtume
parašyti visų vienuolių (kunigų, brolių ir seserų) 1.177 biografijas.
Net ir tuo atveju ne viską sužinotume, — pilnas gyvenimas, kaip
jis tikrai buvo, yra žinomas vienam Dievui. Be to, visa dvasinė
sritis pasiliktų mums paslapties pridengta.
Kun. Dr. K. A. Matulaitis, M. I. C.
Glarendon Hills, Ill., J. A. V.

PARS PRAESTITA RELIGIOSORUM IN VITA FORMANDA
LITUANORUM IN STATIBUS UNITIS AMERICAE
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Summarium

Primi advenae lituani catholici, tum agricolae, tum opifices, in Waterbury, Conn., anno 1849 apparuerunt; magnae copiae tarnen eorum
sub fine saeculi XIX litora Americae Septemtrionalis petierunt, praesertim vero post suppressam insurrectionem anni 1863, et postea. Per 16
annos (incipiendo ab anno 1899) a magistratu americano 252.594 adve
nae lituani recepti sunt. Immigratio tarnen per 80 annos perdurabat. Eo
tempore advenae lituani 117 ecclesias suas paroeciales una cum pluribus
scholis primariis et etiam secundariis ac alia institutą lituana exstruxerunt.
Sodales patres et fratres religiosi: mariani, iesuitae, franciscani et salesiani, qui omnes 236 numerantur, et sorores quatuor congregationum :
sancti Casimiri, sancti Francisci, lesu Crucifixi et ab Immaculata Conceptione B. M. Virginis nuncupatae, summatim 941 religiosae, quarum
pars maxima in scholis propriis ac paroecialibus docent : in 67 primariis et
in 7 secundariis scholis, altera vero earum pars in 8 nosocomiis et valetudinariis inserviunt ac in sua typhographia libros edendo laborant.
Patres religiosi praesertim in Verbum Dei deseminando incumbunt :
tum viva voce in exercitiis spiritualibus sive missiones pro populo instituendo, tum per duas scholas secundarias, tum etiam scribendo ac edendo
libros et ephemerides. Sub cura eorum sunt: unicum diarium catholicum
lituanum Draugas, bis in hebdomada apparens Darbininkas, ephemeris
hebdomodaria Kristaus Karaliaus Laivas, mensiles : Aidai, Laiškai Lietu
viams, Žvaigždė, Šv. Pranciškaus Varpelis, The Marian, Laikas, Saleziečių
Balsas ; et directe euram animarum in 13 paroeciis exercent: tum in

Statibus Foederatis Americae Septentrionalis, tum in Canada, Argentina
et Brasilia. In unoquoque loco eorum influxus in vitam spiritualen, scientificam et culturalem advenarum lituanorum indisputabilis est.

